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(Ag. p.). Prze(1
chwilą odbyło się nabożeństwo żalobne i
zło:6lluie do grobu w soborze PetropllwłOll'skim zwłok Wielkiego Księcia MikoiII'
ja lIikołajewJcza Starszego. Vokoła zwlok
złożouycb IV /,ośrodku SObOl'U na wspaoia·
łym katafalku, otoczonym Iicznemi ordera·
mi, emblematami i maSl} wieńców, zgro·
madziłi się około godziny I) IJl'zed poilIlI·
niem Na.ijaśniejsi Pllństwo i inni Członkowie domu Cesarskiego, książęta zagrllnicz·
ni, naj wyżsi dostojnicy dworscy, wojskowi,
i cywilni, cialo dyplomatyczne i deputacye.
Po ukOliczeniu uroczystego nabożeństwa
żałobDego i pobłogJlslllwieniu zwlok Najjaśniejszy Pan i Wielcy Książęta ;;'nieśli
t.rllmn'l, którą S{HlSZCZOIlO do grobu w~ród
salw artyl eryi i wojska ustswionycu ze·
wnatrz s o b o r u . '
Petersburg, 9 maja. (Ag. (l.). W dniu
wczorajszym Ksląże Czarnogórski Ilrzyj.
mował prezesa slowiańskiego towllrzystwa
dobroczyuuOilci br. Ignlltjewa deputacyę
znajdujących ste IV Peter8bw'g~ bulgarów
serbów i czarn~górców. Dziś bDlgarzy ~
soborze kazańskim znajdują się na nabo·
żeilstwie żalobuem za Wielkiego Księcia
Mikolajll Mikolajewicza Starszego.
Petersburg, 9 mIlja. (Ag. p.). W dniu
wczorajszym wieczorem wyjecuali z Pe.
tel'sburga: Ksiaże Czarno"órski Ksiąie
::lacusen.Alteuburski i geu;l·ał.g~bernator
warszawski generał·adjutant Gurko.

Handel

8 maja.

zewnętrzny

Rosyi

za. r. 1890.
Urzędowe d&lle tymczasowe o handlu ze·
wnętrznym Rosyi przez g-ranicę europejską
w roku ubieglym, przed~tawiają. następu·
jący rezultat ogólny: Zarówno wywóz jak
i przywóz zmniejszyły się w roku 1889

pierwszy o 65,03 I ,OOIl 1'8., drugi o 10,274,000
rs. Z1Uulejszenie si~ wywozu uasl.lJpiło głó.
wnie skutkiem niezbyt zadawalniają.cego
urodzaju w 1889 roku, a także z JlOwodn
również nieświetnego urodzaju roku ze·
szłego. SkutkieD\ pewDego, niebardzo zna·
cznego zmniejszenia się wywozu i jeszcze
mniej znacJnego zmniejszeni II. przy"ozu,
bilaDs handlowy w roku ze zlYD\ zDlżył słę
.~--~--
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Saccal'd wstał i gOI·ą.czkowym krokiem
mielozył pokój, jak zwycięzca uwięziony
w klatce.
- Achl nędznicy. Wiedzieli, co robią.,
zamy~ając mnie. Byłbym ich wszystkich
zWyC i ężył, zatryumfował, na proch zmiażdży!.

- Jakto, zatl'yumfował? Ależ nie mialeś
j~ż. ani jedDego 80US w kasiel Byleś zwy·
Clę~onyml- zaprotestowała żywo pani Ka·
I·olina.
•
- Oczywiście - odparł z goryczą - był~m zwyciężony, byłem szubrawcem ... Ucz·
CIWO~Ć} sława, istnieje tylko przy powo·
dzeniu. Nie trzeba pozwolić pobić się, ina·
czej nazajutrz już jest się glupcem, oszu ·
s~elD... Ol ~dgaduJę, co chClł powiedzi~ć,
Dle potr7.ebuJesz mI tego powtarzać. Nie·
prawdaż? Uważają moie za złodzieja, 0skarżajlh że w8zysI.kle te mtlloDY schowlI'
łllD\ do kieszeDi , udusiliby mnie, gdyby
mnie mieli pod ręką.; a co jest gorszem,
jeszcze wzruszIVą. I'amionami l z litością
mówi'ł, żem wary at, glupiec. Ale gdyby mi
się było udalol Wyobraź sobie tylko? 'fak,
gdybym był l/obi! GUlldermanD&, zapauo·
wał uad rynkiem, gdybym był w tej chwili
wszechwłlldDym panem gleldy, co? Jaki
trymnfI Byłbym bohllterem. Paryż caly
mlalbym u stóp swoich.
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Dłsteryum komunikacyj przyjęło wynalezio·
ne prze~ inżyniera KotJal'ewskie.;o wago·
II y S a II i t ar n e dla przewożenia dl'ogami
żelazuemi chol'ych i ranuych. Wllgony
takie ma~ą być urządzoue lIa wszystk ich
drogach zelaznych. .
..
X. Do I:oz~atnellla ~lDlSterynm kom~lIikacy) WDleSIOIIJ: będzie. w~r6tce pr.u)ekt
bU~0!fY noweJ drogi zelazDej od
Brtau1ka przez Kalugę do lIoskwy.

I

I

I

HAND.EL.
X W czerwcn zatwlel'dzonlł byla usta·
IVa t o warzy s.t was k. I a d.ó IV t o war o·
w,Yc h u b az p I ec z e u I ~ I p.r z e w o z~·
li I a t o w. rów l
Ud ZI e I anI e m z ali·
(: z eń . Kapitał zakładowy wynosi 3 mil.
·J'ow.arzystwo .ma za za.dan.ie trao~po.rt to·
waroW lędem I ~odą, plozYJmo~aUle lcb n.a
skład, urządzante składów, udzielanie zalt·
czeli i ubezpieczanie towar6w, Ol'az wyda~
wllDie warantów na z!tanych zasadach, u·
stalonych dła towarow wog6le. Repl'ezeutacyę tego towarzystwa na Królestwo
Polskie, oraz gubernie: wileńską., grodzieii'
sklh kowJeńską i mińską, jak donosi "Ga~eta haud!o~a,· otrzymał p. ~akób Ehr·
hh, włagclclel firmy J. L. Ehl'llu.
X Wldciciele wielkich sadów IV guberDi podolskiej pp. Wacław Umiński i
Ka~imierz 9iszewicz,. starają się ~ zawią
zaDle nowej s p ó/ k I o W o c o IV ej, która
pl'owadzilaby Ilaudel uurtowy owocami IV
Wal'szawie, KijowJe, Moskwie i Petersbur~
gu. Kapitał zakładowy spólki w slllllie
30,000 rs. lna skłallać się z 120 \IuzialólV
po 1'8. 250.
X Gazety ruskie donoszą., że firma Iran·
cuska .braci. Wili tel'·, za pośrednictwem
swych agentów, robi znaczne z a k u p y
zboża z przyszłego zbiorlllV Besarabii. Zakupy te są. w związku z niepo·
myślDemi widokami urodzajów we Francyi.

I

PIE.'H4DZE [ KREDYT.
X .Moskowskija wiedomosti" donoszą., że
ruski bank bancllowo·przemyslowy
w Petersbw'gu otwiera sw6j oddzial w
Moskwie.
X Berliii ki bank międzynarodowy otwie·
ra fi I i ę b a Dku, hl o s k w i e. Na czele
filii ma stanąć jetlen z poważniejs1:ycll ban·
kierów mosk.iewskicb.
POCZTY 1 TELEGRAFY.
X Stacyę pOC1.tową. Fedorow·Dwol·, gu·
bel'ui twer8ki~j, powilItu ostaszkowskiego,

lOn Inędznik, jakżeż on usi" być s7.częśliwy, żel kiego tOlerancyą. Dla mnie 1ydzi są zunie mil już ani krwi, ani nerwów, że nie pelnie tacy ludzie jak i wszyscy inni. Je·
- Nie miale§ 7.11 sobą ani sprawiedliwo· może już mieć stosunku z kobiet.ą., ani wy- żeli są odmienDi, to IJlatago, że icll odląśei, aoJ logiki, nie mogłeś zwyciężyć.
pić butelki Burgundal Zdaje. mi się, ue- czono.
Zatrzymał się plozed l1i~ nllgle i uniósl sztą, że tlIkim był zawsze, że miał w ty·
Saccard nie slys1.ał Dawet tego, co mó·
gnIewem.
IlIch wodę, II nie krew... R1.eczywiście, wiła i ciągnął dalej gwałtownie.
- Nie mogłem zwyciężyć? Braklo mi ja jestem zbyt Damiętuy. Tu jest powód
- A tlo najwięk z~j rozllaczy \VIa 'nie
pieDiędzy, oto wszystko. Gdyuy NapIIłeon mojej porażk i , Ilłatego tak często kark doprowadza mnie to, że rządy same welto.
pod Watel'loo millł jeszcze ze sto tysięcy kręciłe m. A przytem je ż eli muie \Doja na· dzą z nimi w konszachty. Iliaszczą się
ludzi, gotowych umruć, bylby ocalony, po· miętność zabija, to z drugiej strony ona je- przed lJimi. Cesarstwo uaplozykład ""prze·
stać świata zmieniłaby się. Ja, gdybym dna utr~ymuje mDie IlIOZy tyciu. 'fak, 'ona dane jest GaudermanRllwil jak gdyby nie
miał do wrzucenia w tę przepalić kilkaset mnie UDosi, wywyższa, a potem lamie, bu· mogło istnieć bez jego pieniędzy. Mtjj ul'at
milionów, byłbym panem świata.
l'7.y naraz cale swoje dzielo. Używa~ , zna.· Rougon, wielki czlowiek, bal'dzo brzydko
- Ależ, to okropneJ-za wolała pani Ka· czy może tylko vniel'lIl! sii!. Istotnie, gdy ze mnlł IlOst.ą.pił; bo nie wspomina lem ci,
rolina, a cała jej istota już bunt poduió· 1J0myślę o tych czterech Illlach WIlIki, wio że byłem tak podlym i stal'alem się pogQ~
81a. - Co? zDajdujesz, że nie dosyć było llzę dourze, iż wszystko, co mnie zllradza· dzić z nim pl'zed btastl'ofą, a jeżeli tu
ruJny, nIedosyć krwi i łezl 'l'rzelia ci było lo, by'" to czego llragul}leńl, CO IJOsiada· dziś siedzę, to dlatego, że ou tak chcial.
więcej klęsk, więcej .nieszczęśliwych rodzin, lem. 'fo już chyba nieuleczalne. Jestem Ale mniejszlI o to, przeszkadzałem mu,
9kazanych na chleb żebraczy!
ostatuim z nędzal·zy.
więc się cucilII mDie vozb,ć! Wszystko
Saccard obojętnie macllnąl ręką:
GDiew go ogamął ua swego zwycięzcę. IDU plozeuaczę, tylko spisków z tymi nędz~
- A cóż to obchodzi tyciel Za każtlym
- Al ten GUllderIDllnn, ten nędzny żyd nymi żydami nigdy... Czy pomyślal~ o
tl'yulllfuje, bo nie ma żalluych żąuz, ani pl'a- tern? Uniwer!.alny dllltego zdeptauy, żeby
krokiem depcemy Ntki egzystencyj.
Zapauowala cbwila milczeuia; Saccal'd guieli. W nim cale żydowstwo, w tym GUDderrnallO mógł dalej frymarczyt!! Bauk
mierzył gorączkowo pokój, pani Karoliua chłodnym, upartym zwycięzcy, dąży do pa- katolicki zbyt pOtęŻDy, 7.byt socyalnie nip·
z przel'Bieniem na niego patrzyiII. Łajuak nowania Dad światem, okUI/ująC się wśrótl bezpieczny, zdl"Uzgotany, ateby módz za·
skończODy, czy też bohater? Zadrżala na uarodów wszechpotęgą zlota. Oto już wie · pewnić ostateczuy tryumf żydom, którzy
mylil, jakie idee wielkiego wodza armii, ki cale rasa ta zjada nas i tryuD\fuje nad \las i tak niedlugo zjedzą. A I niech się
zwyclęiooego, niezdolnego chwilowo dlJ na.mi, pomimo, że ją (Iepcemy, IV twal'Z RougoD strzeżelon uajvłerw będ7Je aduCZyDU, mogły w nim nurtować, gdy gie· jej 1.lujemy. Ou ma juz miłilll'd, będzie 8zony, wypędZODy z tej władzy, której sii!
dział z&Dlkni~ty w samotnej celi. Spojrza· miał dwa, bęJzie minł dziesIęć, będzie pa· oparcie czepili, dla której wszystko gotów
ła. dokoła siebie: cztery uagie śdaDY, żela· nem nietylko gieldy, ale calego świata ... poświęcić. Jego podwójna gra je t bardzo
zne lóżko, biały drewuiany stół, dwa wy· Latll jut c ,lłe wI·r.eHzczę to na w zystkicb sprytDą; jedDego doia ustępstwo dla łłbe·
platAne krzesła i on wśród tego otoczeuia, dachach i uikt muie uie slyszy, s,dzlł, że I'alnycll, drugiego - d lit. monarcbi LÓW;
ou, przywykły do takiego przepychu i to proslłL zlLzdroiić fiuansi ty; a to jest Ille skutkiem takiej gry - bywa. z W8ze
zbytku.
głos krwi mojej. 'l'ak, tę nieuawiść dla skręcenie karku... A skoro w zy,tko trze·
Lecz uagle usiadł, jak gdyby ugięly się żydów Ułam IV calelD ciele mojem, z mle· szczy, niechaj te sili sprawdzi przeJlowie<lola
l/od nim nogi ze zuużenia i długo mówił kieru ją wyssalem, czuję ją. we wszystkich Gllndp.rrnanna, że Frllncya będzie zll·ych:·
pólgłosem, czując mimowolną. konieczną 110' żyłach moich!
żoną, jeżeli przyjdzie do wojuy z • 'iemc trzeb; pllwnego rodzaju spowiedzi.
'zczególna rzecz - szepnęla paui Ka· mi. My jeste.śmy got~\Vi; l,ruukom I,ozl/'
- Guudel'manu stauowczo mial słnszno8l!: rolina ~ilOkojuie, skutkiem ~7.el·okiej wie· staje tyłka Ilrzyj,j.~ i I'ol.ablerać n",.ze I'rogOl'ączka UB gieldzie nic nie warta... Ach! tlz -woj ej i 1>l'Zej~la gl~hok,! dla IV. z)' t· wincye.
(D r. ".).
śmialo:
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nieco, ale przedstawia jeszcze znaCZDą. cy·\ uaftowych, a zmniejszył się wywóz bydła,
frę-302 miliouy rubli z górą.
zwłaszcza nierogacizny, ptaotwa dzikiego
Nllj większe zmDiejszeuie wywozłl IV roku i zwiel'zyuy bitej. Ptllctwa domowego wy~
zeszlym daje się zauważyć w grllvie lIrty· wi~ziollo więcej. W równej miene \VzI'6s1
kul6w ż~wności. Zmn.iejszył się r6wuież i wywóz koni, cho.! wal'tość j~go była niż·
wywó~ IU.llych towaruw tak wob~c 1~9 szą. Ot\ lat zcsziych. Wywtlz \~yl'obó'Y
roku Jak l wobec 18~ t:oku, z w~jątklell1 s/ladi wobec 1889 I'oku u .5.8U I!lłl. rubh,
materyllłów suro~~cll I połfllbry~ato.'~' któ~ a wooec 1888 r. o 4.229 lUli. rubIJ.
rych wywóz, mUJ~)~zy wpra.wdzl~ OIZ w ~':
1889, był vrzeClez znaczOle Większy lllZ
I'
w roku 188l;!. W~góle ZRŚ ~ywóz 1890
OL
II.
roku był o Wiele wlę~szym, DlZ w. ca~Ylll
DROGI WOD~E
szeregu h~t povrzedz:\jącycll, z Wyją tkie m
. . • . . • .. .
...
I.at 1888 1.1889. IV 1890 l'O~U wywóz ~bo.
X ~aJ muJą~l S l~ z~gl llo." pl.z!bIZ~żną
za przez Je(ln~ tylko grlllllcę. europejską na 1Il0lZU q zal nem, zam l er~"JI! . Lal a~ ~I ę o.
przeDiósł 380 milionów pudów, II wraz z po .' ą c z e llle 'Peo d o zYl ~ voludDlow.ą
granica.~i mor3kie~li przedstawial cyfr ę ~ołl c~~' m! In Ol' z. a A z o w s k l eg o IV poblt·
417. mllt?nÓW l·ublt. C.eny p.l·zytem lJ~ły lU liSI Akman ~) .
,.
takze wy1sze. Skąd nalezy Wyclą.glląĆ WlllO·
DhOGf ZE f.AZN ł<. .
sek, że czasowo ZłlOWU wywóz zboża z Ro ~
X ZI\I'zl~(1 kulei warszalYsko·wiedetiskiej
syi odnió~1 ploze.wagę skut~ie~ sprzyj ają' powziął zami;\r (lrzeilrOlYad~o łlia gl' Ułlto~'
cych okohcZllO:lCl na europejskich l·rUkll.ch Ilych ~tu d yó w u~d ~1l·zą.d~eDle m c e u t r n 11zbożowycu. Z pozostalych 1I1·tykulow zY· f z ac y I Z WI'O tn IC l w tym celu wydelego·
wności spad I uajwięcpj wywóz mączki cu· wal jeszcze IV lis topadzi e r . z. zapasowego
krowej z Ilowodu z jedO!'j slrony nielll'o , naczelnik.\ dystausu, p. Wasi utyńskiego,
dzl\ju burak~w, z dl'ugiej sl'8.dku ceu c~~ I który zbatl~ł ul·ządzenill. takia n!\ ważniej ~
kru za gramcą · Spadł nastę pUle o 1.7 mIL szych kol eJ lich IV Ro 'Yl, AnglIJ , Francyl,
wyw6z masla. Wzrósł wywóz lDi ~s 'l ~ wie · Belgii, Alzl\oyi i Lotar.\'ngii, BawJ\ryi, Ba
żego, ryb i kawioru, co jest obj awem po· I denie i w Pnlsach , oraz zwietlził I,ierwszo·
wtarzającym się co .ro~ stale. Wywuz l~la. rzędn e ~akłarty zag~' aniczne, ~aj mujące si.ę
teryalów sUl'owych I polfabrykatów ZJllUleJ' specyalUle budową l urządzenIem centrah·
szył się wobec 1889 roku o 16.6!2 mil. m- zacył zwrotuic. Reznłtaty swyou badal\ de·
błi, ale wobec 1888 roku zwiększył się o legat zawarł w memol'yllle zł ożonym zarzą'
25.093 mil. rubli. Wyw6z weluy zmniejszył dowi kolei. Szczególowy projekt i koszto~
się Pl'awie o 10 mil. rubli, wywóz 7.aś ko· rys robót wypracowane bęllą. przez iuży.
nopi o 4.l26 mil. l'Ubli. Zmniejszenie wy· nierów pp. WllSiutyń kiego i WiesiołowWOZII kOllopi daje się zauważyć już od lat I skiego, przy współud~iale przetl~talVicieli
kllku i tłómaczy się w części konkul'eucY<l 7 fabl'yk zagrauicznych zwiedzonych przez
konolli wloskicb, uprawa których we Wło· delegata, którzy zapl'oszeni będlł w tym
szech robi w ostatllichczasach szybkie po· celu do Warszawy. Contrulizacyazwrotuic,
stępy, a także konknrencyą. innych gatllll' st.lIlowiąca nowy lI'a.żny krok w nJosko·
ków konopi, jak ni'. manilskicb. Z mate~ lll\leniu komunikacyi kolejowej, projekto.
ryałów przędzlllnianych zmuirjszył s ię jesz· waną jest na linii kolei warszawsko · wie·
cze wywóz jedwabiu snrowego, pakuł i deilskiej naj pierw IV Warszawie, kiernie·
przędzy konopnej. Wywóz Inn także si ę . WiCIICh, ZąbkowiclIch i
osnowcu, a na·
zmniejsza z roku na rok. Z innych towa· ! stępuie i UIL iunyc h lYużniej~zych stacYllch.
rów zmniejszył się wywóz szczeciny (o
X. Pe tel·b. wiedomo ti U donoszą, że ra·
mil. rubli), siemienia kouopnego i siemienia dll miuisterynmkomnnikacyj zlltwlerdziła wy
lniauego wywieziono ilościowo więcej, ale pracowany p,'zez tymczasowy zarzą.d skal"
co do wartogci mDiej z powodu spadku bowych dr6g żelaznych proj ekt u,stawy
cen, Skór wyprawnych wywieziono więcej normalnej kasy wSI,al'ć i emeryta.l·
niż w roku poprzedDim, niewyprawuych n ej dla robotników, siużącycb !HI drogach
muiej. Wzrósł wywóz rudy manganowej żelaznych.
(skutkiem popy to do Fraucyi) i produktów
X .Peterb. wiedomosti" donoszą, że rui·
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przeniesiono do wsi Berezok tejże gn· czas uie zdołał jeszcze stopnieć, przYkrY-,
berni l powiato.
ty śmieciami.
PRZEMY~.
Kwiaty na cmentarzach tutejszych znów
X Departament handlu i przemysIn wnie- są ni zczone przez szkoduików, z których
sie w tych dniach do rady państwa p r 0- kilku przyłapIIno w tych dniach na gorąjekt przepisów o wydawaniu przy- cym uczynku i ukarano.
Niebezpieczne fiigle. Na tarem MieAcie
wilejów nIL wynalazki, dopeŁniony i
zmieniony IV tej jego części, która dotyczy kilku chłopców 110dcUlS nieobecności ro<lzizabezpieczenia praw wynalazców.
ców rozpaliło ogieil na podlodze. l\a sz.,..~ęśX Fabrykę narzędzi rolniczych cle spostrzegli to zamieszkali w ~ąsie,l7.twie
lodzie, kt6rty ogieil ugasili. Wypalił, się
zalożyl w Łęczycy p. Rokosowski.
X Inżynier francuski Wilson zostal de- tylko cz.fć podłogI.
Pułapkl _ Przed budujl}cym się uomem p.
legowany [Irzez jednę z poważniejszych
firm banalowych francuskich do kraju za- Prusioowskiego, przy ulicy Zawadzkiej, nIL
kaukaskiego, w celu zbadania warunków trotuarze zuajdują się glęuokie ,Ioły, niczem uiepokryte, które łatwo stać się
mipJscowej wytwórczo~ci.
X Niejaki Amiragow, plantator sadów mogIł przyczyną nieszczęśliwego wyp:ulku.
w południowej Rosyi, stara się o przywilej Przykryć je wszak uie byłoby rzecz/} tl'OliS wynaleziony przezeń sposób przygoto- dną, ani kosztowną.
Okrutny syn. W piątek wieczorem rzewywania wina muującego z owocu
mie Inik totej szy ., powróciwszy rIo domu
pigwy.
pijany,
zaczął wyrzucać matce, że nie uie
ROLNICTWO I PRZEMYS~ ROLNY.
X \V lipcu r. b. zaczuie obowiązywać robi. Gdy mu tłóm:lczyła, że z powodu unowe prawo o gorzelniach wiej- pad ku sił lIie może podjąć się żadnej 1'0,
akich. .Peterb. wiedomolti" 81y uly, :te boty, . kllzllł jej wyuosić się. Staruszka
dotychczas podano jut okolo 80 deklaracyj zmoszooa llo opuszczeuia ,Iomu, wyszla na
z zamiarem założenia w majątkach ziem- noc i dowltiklszy się z tl'lluem do ~yna zaskich gorzelii, zastosowanych do "yml\ga(1 mieszk"łego \V Zgierzu, zachorowaia uiebezpiecznie.
nowego prawa.
Napad . Onegdaj wieczorem nn. ulicy św.
UBEZPIEOZENlA.
X W .Zbiorze praw i rozporządzeCI rzą Bene.lykta kilku (lijRnych ludzi lIaparllo na
du· ogłoszono zm la n ę u 8 ta wy to w a- Józefa RoiniatolVskiego, robotnika fabryczrzystwa ubezpieczeii .Moskwa" w nego, pobiJo go i z'\brało mn czapkę.
Wypadek . W sobotę na,1 wieczorem do
tym seusie, :i:e towarzystwo to rozszerza
swą dzlalalnogć na całą Rosyę; lecz w mia- kanalii (lI'zel'zynającego ulic~ Zachodnią
stacb, w których do rozp oczęcia jego ope- wpadlo kilkoletnie dziecko i ugl'zęzlo w błoracyj, założone były miejskie towarzystwa cie (Jod mostem. Ludzie idący tamtę(ly powzajemnego ubezpieczenia, przyjmowauie słyszeli krzyk i dziecko wymtowali.
przez toż towarzystwo ubezpieczeli rozcią
.Ka a ochrony dla dziewcząt wyzn. moj ·
ga si~ tylko na takie przedmi ty, kt6rych
ubezpieczenie nie praktykowalo sio w o- żeszowego w Łouzi otrzymała w kwietnin
wych towarzystwach, lub ubezpieczenia r. b. następujące ofiary synagogalne od
liP. Izydora Silbersteina rs. 2.25, Jakóba
których zrzekną się też towal"'.&ystwR.
Bram~a rs. 2.02,
. Bestemana kop. 75,
WYKSZTUCENIE PRZEMYSWWE.
X "Nowoje wremia" donosi, Iż I tnieją razem rs. 5.02 za które ofial'y ZILI'Ząll oca przy ministeryum dóbr pailBtwa komi- chrony skład:i szanowuym ofiarodawcom
sya pod prezydenCJą towarzysza ministra szczero podziękowanie. Przewodnicząca ot. 1'. W. J. Wiszniakowa, zajmuje się o- chrony: Brllulylla Ginsberg.
0iiii____
0iiii-=
pracowaniem typu wyższych zakła
dów rolniczych w państwie.
* Ministel'yum srrllw wewnętrznych 1'0X Profesor uniwersytetu moskiewskiego,
p. Laskowski delegowany przez komisyę, zesłało odno~nym iustytucyom więzieuuym
pracujlłcą nad reformą
wyższego IV y - nOl\'e 11I'zepisy o k a I' a e h d Ys cy pij n arkształcenia agronomiczn ego w Ro· lIych na niewypłacalnych llluż nisyi, <lla zbadania stanu tegoż wykształce k ó w, osaclzonych w więzieniu. ZgoLInie
nia za granicą, przedstawił obecnie komi- z temi III'zeplsami, dluznicy niewypłacalui
syi raport szczegółowy, z którego okazuje za wszelkie naruszenie porządku i ustanoaię, że przy uniwersytetach niemieckich, po- wionych przepisów, tullzież za niepMłnsiadających sekcye agronomiczne, znajdują 8zellstwo rozporządzeuiom wlallzy, podle.
si') tylko laboratorya i poJ& doświadczalne. gają: ograniczeniom IV jedzellin na czas ~o
Prócz tego istnieją w wielu punktach Nie- jednego miesiąca, pozbawieniu spacerów z
miec stacye agronomiczne, służące wy- innymi al'esztaotami lIa czas do siedmiu
dni, zwyczajnemu al'esztowi tiu sze~ciu t1ui,
łącznie dla celów praktycznych.
X W Cbersonin otwal·te będą wkrótce zamknięciu o chlebie i wodzie tlo 2 dni,
bezpłatne kursy agronomiczne lila pozbawieniu prawa czytanill na czas do
14 dni i pozbawieniu Ilrawa widywania się
nauczycieli wiejskich.
X 'l'owarzystwo teolmiczne w Peters- ze zuajomymi na czas od 7 llni do jednego
burgu zamiel'za założyć w tern mieście miesiąc;!.
* •Warszawskij. dl~iewnik' ~ollo~i, że. w
szkołę fotografii.
celu roz.l'0~SZetbUleDla w pa.nstwle IV I aZJAZDY.
d?
m o s c I ~v e t e. r y lI.a I' y J n Y c h po·
X Projektowany przez oddzilll drobnego
przemysłu towarzystwa popierania prze- ml9dzy .wIOŚctanaOlI, gl?wny ~arz'łd ~ta·
mysłu I bandIn w Petersburgu zjazd osób, dum patl8twolYy~h polecli 1~I'zYJmować !Io
luteresujących się
stęp&mi d r o b n e g o zakl.a~ó~ stlldulII 8kRrb.o\~yc!1 .cltłopcow
przemysłu w Rosyl, mil dojg(\ do skntku włosclansklc.h, dla obzn~JlUl e ll .. a Ich z .w e:
w początkach roku przyszłego. Do udzia- terynaryą I obchodzeulem. Się z k~urD:l.
łu w tym zjeździe, pomiędzy innemi, zapro- Prócz tego ~Wopcy. u~zyć Się będ~ . plaWIszeni bę<lą przedstawiciele instytncyj ziem- dło~ego kncla koni,. Jazdy kOlIIle) I pOIVOżemII. Nauka będ~le bez~łaLna. Do kaskich .
żdego zakładu prz~J wam. bą.rtą .ch~opcy
od 15 do ..18 lat wie .•w !Jcz~le P!ę CIU ..
Wiadomości
..Rus~kIJa wle~omostl . d~1I0SZ~, IŻ W,I aJ. E. kl. B ereśn i ewicz, biskup dyecezyi d~le pa!lsh!a ~łozollo prOjekt ~mlal! w u.taw!e
!"lerl\lCzeJ, oraz orgamzacYI wladz
kujawsko-kaliskiej, przybyl do parafii Czar. ,
.
nociu, w powiecie IMzkim, duia 8 b. m. i ml:l·nlczy~h.
.Matelya.'y I CIekawe cłl\!le, . ot~zrmane
bawił tam przez dwa dni, podczas których
udzielal parafianom sakramentu bierzmo· Pl7ez oStatlll6 s p.1 s y. k o ~l I, ~ą JUZ obe·
CDl~ oprac~wlllle I wy)U'ł z ~I nku ": w!,
wania.
Z glmnazyura żeńskIego. Zarządzający ~alllu odd~lelnem. \~o~óle. ~k~7.uJe Się, ze
tutejszem gimuazyum żeiiskieln ogłasza, że h~zba kOili w Rosyl zmniejsza się stop·
llodania o dopuszczenie kandydatów do D10;vo.
. I?e~al'~am~~t legny Iloru~zyl kw.est~ę
egzaminów wstępnych do l -gzej klasy
przyjmowane będą w kancelaryi glmna· Zme!lIeDla IstuleJących obeclII.e w kOI pliSie
zyum do dnia l czerwca (20 maja) 1'. b., leślllczyc~1 posad t li k ~ a t o I ~ \~ Il~ lo rl
egzaminy w klasie l-szlli rozpoczną się IV s z y ~ h I S t a!' ~ z y c h I powiel zenlll Ich
ym
.
dniu 7 czerwca (25 maja), eg-taminy zag obOWiązków leslllt1: , .
. Do "'OZ!10l'ządzeIll8 nac.z.el lllka ~ksp6dyc~~,
\V pozostałych klasach odbywa~ się będą
1'0 feryach w koilcu sierpnia (st. st.) 1'. b. pl nC~Jące) nad lJlanem Illy~ac} I I'oh~dllla
Uroczyste otwa rcie filii
bankn a- ROSYI,. v.:ydauo w tych dUlach 4,000 I ubll.
zowsko-doilskiego w oaszem mieŚcie od- . * ~IID1stel'rul~ spraw w~lVnł)L!'znych pr~ ·
by ło się wczoraj IlI'zy licznym udziale kup- J~ktnJę .załozeUle I!e. \~szystklcll ,~ubeln~acb.lll~ytuików WieJskich lila iudZI nuo~w i przemysłowców tntejszych.
\:ztery ol tatnie przedstawienia w teatl'le g~ch I 1.1IezdoJlly~h llo pnt~y, na W~Ó.I· taklch2e IDstytucYJ w guberU! twerskleJ.
V~ctoria. ~ udzialem paui Heleny Modr zejewskiej dały dochodu brutto 2,060
Z Łasku piszą do nas: W nocy z piątku
I·ubli.
ekcya ' plewu amatorskiego chóru męz· na sobotę o godz. 11 miasto nasze na wie·
kiego, majl)Cego wziąć ndual w koncercie 'l ził wielki pożar. Obudzeni wołaniem
nil korzyść ochrouki, odbędzie się juu'o, stróża nocnego "gore!" mieszkailCY wybiew środę, w domu koncertowym, o godzi- gli ua. ulicę i njl'zeli w płomieniach calą
nie 8 1/. wiec~ór. Chór mięszany odbędzie stodołę 11. Kęllzierskiego. \V chwil kilka
łekcyę w pl'Zyszły piątek o godzinie 8·ej ogieii podsycany silnym wiatrem pl'zeniósł
się na sąsiednie stodoły, kryte słomą i owieczór.
Całkow i te zaćmienie kllQiyca będzie bpjmował z ogromuą szybko'cią. Zanim
przystąpiono do ratunku, 10 stodół przedwhlzi&lne u nu w dniu 23 b. m.
Śnieg. Pomiędzy plantem kolejowym a stawiało długi wal gorejący. Słaby ratunek
nie mógł umiejscowić Ilouru i ploposellY4 p. Schweitucza zualeziono wczoraj gmb, warstwę śniegu, który dotycb- mienie przedostaly się n& zabuclowll.nia
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przy ul. Tylnej. Pastwą trlWllBgo iy iolu stały się 4 gospodarstwa pp.: 'tanisIawa Stankiewicza, Ludwika Rybickiego,
P wla Wernera, :ar rgrowi za i
dkobierców We ołek. Domy mi zkalne i zablHlowania splonęły do zczętoi . D i spalone stodoly nalebły do
dkobieroo
ałac!Clskich, dwie do Il. Cichecki
szŁa z~ llo PI'. Pawła
ernera,
arol&
Rapczyil kiego, Apolinarego Rybickl go i
Andrzeja Malioowskieg~. Str ty
ą /tromne, jeszcze jednak lIieoblicz ue. N Jwięk ze straty (IOni6sł (tlln ?:Iweł \ erner.
W stodole zlIajdowało si~ r.boże ze zbio·
rów zeszłorocznyc h jeszcze niewymlócoue.
Z calego dobytku wyrntowano tylko ko·
nie i krowy. Majątek ruchomy, IV Zy8Cy
mieli nipube7.pieczony, buclynki ZliŚ były
ubezpieczone, lecz na n iewie lką s umę.
Warszawa.
W ŚI'ollę rAno w drodze z Wiednia do
Petersburga przejeżdżać raczyli pl'zez
Warszrlwp' Ich Cesarskie Wysokości WieIcy Książęt& AleksaOllel' i Sergiusz Michałowicze. (" Warszawskij dniewnik").
Włauza szkolna zatwlerd:dła llwa legaty, jlrzekazane na stypendya dla stud e II t ó w u ni we I' s y t e t II wal' s z a wskiego, a mianowicie: radcy t,\jllego \\'iklora Bessera w snmie 1'8. 8,000 i obywateła dóbr Buhuówki-Malej w powiecie proskurowskim, Rom ,\n" Popławskiego, IV sumie rs. 2,000.
.'l'ygodnik iIIustrowany· ogło ił k o nk u I' S I' Y u S U n k o w Y i cztery z nadesianych prac, wyr6żnione IJI"~ez znawców,
oll,lał do ocenieni:\ pl'ellllmeratol'om swoim
IV chemigraficznych l·e(II·odukcyach. W glosowaniu tem wzięlo udtiał 1,721 preuume·
rator6w, l którycb prawie IV zyscy oświad
czyli się za u<lzieleniem pierwszej nagrody
w kwocie 150 rubli autorowi rysunku "U
syn6w lIa poddaszu;" drugą nagrodę 100
rubli 7U2 - nHl glosami przyznano autOl'owi
.Rybaków," \VI'eszci~ 7:la glosów oświad
czylo się za rysunkiem • Ro la kalins," a
-186 za .Krajobrazem le§nym."
9biedwie
nagrody IJI'LypatUy IV udzh\le znanym już
chlubnie artystom,
Dzienniki warszawskie podają nowy przyklad uiedoli IV ycltodźc6w brazylijs k i c b. Jako ofiara oblędu brazylijskiego
zjawia się tym razem Mal'cin Cieśla, dawniej froler w gmachu tQwarzystwa kredytowego ziemskiego, a potem włdciciel sklepiku w Mokotowie pod Warszawą. Z IJię·
ciomiesi~cznej blisko w~dl'6IVki swej 0110wiedzial on llastp'pujące szczególy:
Spl'zedawszy sklepik i pozostawiw~zy na
miejscu żonę, w dniu 11 listopalla r. z. wyruszył clo Brazylii rllzeui z kilku tOlVarzyszami. Z BI'emy wyrusz.!'ii już w partyl
2,600 wychodźców polskich. Z Rio tle Janelt·o wywieziono ich do Porto Allegro IV
prowincyi illinas, gdzie otrzymali zatrutJnieuie przy I'obotach rządowych , za CO 1,lacono im po 2 mill'pjsy dziennie. Zarobek to
niby dobry (około 21's. i1ziennie), a jedo:lk
nie wystarczał Uli. życie. Żywność kupowali na kredyt IV skl~pie jakiegoś portugalczyka, który należność odbierał z kasy
rząllow~j. Kiedy więc przyszedł dzleil WypIaty, wychodźcy nie otrzymali nic. Sprzy·
kl'Zylo się im takie życie, więc uciekłi. Z
Cieślą uciekło 180, któl'zy po .lwunasto·
dniowej wędrówce o żpbt'anym chlebie, do·
tarli do Rio Grande. '1'11 zgłosili się do po·
licyi o pomoc. Zwodzono ich przez dni 12,
aż nakoniec, kiedy nat~rczywości ich kollca nie bylo, dwudziestu policyanlów \'Zucilo 8i~ na uich z 1I0żami. Wychodźcy, zdetermlDo:vani na w~zy~tko, atak wytl'zymall
sjlokoJllIe -I'owstnymalo to IJolicyantów.
Wychodźców wyprawiono .10 Bage, obie·
cnjąc, że tu dostanI} zatrudnienie pr7.y budOWie r1.ądowej kolei i kanałów. W Bage
dopiel'o lIrzekunali się, :i:e palili ofiarą podstp,pu ,-:- oklamano ich , aby pozbyć się nieszczęsliwych. Wiedząc z do~wiadczeuill, że
trudno dostać z łaski żywno'ć, gdy idą
wielką kupą, podzielili si~ na Ill\rtye, 110 20
do 30, tak poszli o pro~zoJlym chlebie do
~Iontevldeo (Uruguay). ,'1'u ZIlÓW przez dni
18 szukali pracy. KOlIsuI ruski dał im po
pól franka i odesłał statkiem do Buenos
Ayres, w lll'zekonaniu, że w większem
~lieś~ie . la~lVieJ im bę~zie otrzymać pracę.
Zawledlt SIł) Jednak I IV Buenos Ayres
chleba znaleźć nie moglI. Pallali j uż z głodu,.gdy Cieś la, wlócząo się w porcie, spotkal przypadkiem <I\Vó~\I podrvillych polaków, Iloddanych austryackich, którzy \10'
wl'lLcali 1111 koszt swego rz~,lu. Ci namówili Cieślę i tow::\I'zysza jego, Konstantego
Stailczaka, z gub. płockiPj, aby wkradli się
111\ o~ręt włoski, klo,'y miał odpłynąć do
GenuI. Obaj uczynili to i nkryli się wgród
wOl'k ó\~. porl IJokladelll. Kiedy okrp,t majdowal S i ę JU~ nil pel nem morzu, obaj, gluąc z glOlln, wyszli z ukrycia, gdyż dłużej
wyt~zym!\ć l/llll już uio mogli. KalJitall kaz~1 Im. pracować przy lUilszynie, z;l co (lo·
Wiózł Ich do Genui. Wraz z nimi w ten
sam SIlosób wkradło sil) na okręt dwu emigl'an~w ~vłoskich. Z Genni pu~cili się obaj
do W ledlIla znów o chlebie żebranym. Wło·
si dawali im wsparcia w ży .... no§f.\ i. pien.i.tdzacll, ale Niemcy austl'yaccy wlrę<\zall z
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d mów. Po 3:kłniowej wędrówee, IIralerający z głodu, przybyli do Wiednia; tu jaki~
(lolak wskazał hn drogę do konsulatu rukiego, gdzie otrzymali po 2 złr. i bilety
do Graniq. W ten sposób dostali się obaj
do kraj n, wynędzniali i odarci. Ci~la opoiada, że w Brazylii wyginęła prawie po·
lowa wychodźców pol kich, żo wszyscy rzu·
JI} wyrlzielone im kolonie i uciekają do
I rtów, w nadziei, że dostaną tam PI'acę,
I b w jaki cudowuy sposób powrócą do
kraju. Poiożenie ich straszne, a powiększa
je jeszcze dzikośĆ brazylijezykÓ'w i mnrzynów. Bardzo często zdarzają się wy(ladld,
że murzyni napadają na od~sobnione kolonie i porywają stamtąd młode żODy i córki wychodźców polskich, a gdy mąż lub
ojciec . tClje IV obronie żony lub córki, murzyni grożą nożami, a często nawet zabijają opiekunów niewiast.
W tycb dniach POWI'ÓCi! z Brazylii Michał ,;Kopytowski, b. wl~cici81 wiatl'llka
IV oJl'olicy Warszawy.
W czerwcu 1'. z.
sprzedał wiatrak i zabrawszy 2,940 rs.,
z żoną I llwolua synami wyjecllat za mo·
rze. Żoua uDllll'ła w czasie podróży okrę
tem; później skl'adziono mu połowę pienię
dzy, a resztę 'rydał na życie. Synów po·
zostawił w ;Rio de Janeiro IV terminie,
jednego u std1'arza, dl'oglego u zegal'mistrza,
zaś sam powrócił i przyj~t miejsce czeladnika w młynie, którego przelI rokiem był
wlaściclelem . Obecnie mieszka w 1101011
Niesil'tskiego pOlI N. 168 ZII rogatkami
Wol kiemi.
Petersburg.
Rada obrr!licza lJeterslmrska, za pl'zykladem moskiewskiej, zamierza zastosować
enel'giczne środki ograniczające swobodę
prakty~i i działaluośCi p o m o c n i k ó w
a d o k a t ó IV 11 I' Z Y s i ę g ł Y c h.
\ dulu 1:l tuaja IV maneżu 1>lichajłow
sklm w Petel'sbnrgu otwarta będzie wystawa myśliwska Wystawa potrwa dni 5.
W Witebsku otwarto niedawno stacyę
meteul·ologiczną·

TEATR i MUZYKA.
w teatrze Victoria ~Houor" SudermaDllt\ ns benefis p. Józefa Popławskie
go. W przedstaw ieniu tem, jak już (Ionosiliśmy, wystąpi gogcinnie IJ . Józef Kotal'biciski, art. dram. teatrów warszawskich.
: Na ostatniem w sezonie upływaj'łcym 'v
przedstawieniu w teatrze Victoria dana ~
bęrlzie slynn,\ sztuka Dumasa syna p. t:
"Dian8 de Lys". graua po raz pierwszy IV
Paryżu IV teatrze Gymnase w listopadzie
1853 1'. Zdaniem jeduego z najwylJitniejszych krytyków fmncuskich, stanowi ona
jakby IIl'zeciwstawieote '"Damie kameliowej",
pocI względem założenia i chal'aktel'u bobatel·ki. Zn&ne mistl'zowstwo techniki scenicznej i parodoksalny, a cięty dowcip autora
zyskały znaczne powodzenie sztuce naróII'ni z wielu lunemi utworami znakomi tego
pisarza. Ponieważ przedstawienie t? daueOl będzie ua benefis dyrektol'a teatl'u,
palla Kopczewskiego, niewątpli wie zatem
prócz przyjaciół i zwolenników teatl'U zgromadzi liczną publiczność. Populal'Oy ten
beuefb daje uam sposobność przypomnienia łodzianom, ze dzięki to właśnie inicyatywie czynnej p. Kopcz8wskiego zyska~my przyzwoity na odpowiedniejszej dla
wielkiego miasta stopie utrzymany i prowadzony teatl',-że pl'Zy pomocy grona
ludzi dobrej woli, kt6rycb p. Kopczewski
umiał przychylić do swej myśli, zaintel'e- \
sować nią, i pobudzić do czynu, obecny
dyrektor [lI"Lyczynił się się siluie do stwo- \
l'Zellia stałej nie z miana, ale IV rzeczywistości sceny w Łodzi. Sl'o(lziewać się bowiem nalęlY, że, mimo nielatwych warunków, i tniejący teatr trwałą w ubiegłym
sezonie rozpoczął egzystencyę. Kto zna
i Ilrzypomiua sobie, z jakim trudem stawiał p. K. pierwsze kroki na drodze do
osiągnięcia owego celu, ile przeszkód postawionych pl'lez cudze blędy musiaŁ przezwyciężać i Ilogwięcać nieraz tu i owdzie '
coś z wlasuych aspiracyj do więcej salDOdzielnej dzi"łalności, tell IV myśl zasady
8uom cuiqueoddać mnsl dYI'ektorowi teatrll
sprawiedliwość i okaza~ mu szczel'e a Z&-slużone uznanie. Późniejsza pl'a~a dl~
Koeny w charakterze kierownika i współ
pracownikt. dobr~e go równiez zapisała w
naszej I!amlęcl. P. Kopczewski należy do
powllżllyck sił scenicznych na prowincyi,
~żywionych miłogciil. dla sztuki, wiar/! \"
jej rozwój.
.
Zakończeuie seZ01l1l teatl'alnego winno
DaUl roll'nhiż jlrzypomnieć o owycll rzadkicll i cennych w Łodzi IUllzillClt, co bezpośredniO os()bistą kontrolą, staraniami IJlrzym:lli &twol'zonę dzieło na poziomie, gCldny m pierwszego zalozenia, :\ dobrą gopodarką połłltyli podstawy do racyonaluego [lostawieuia sprawy teatl'u w oaszem
mie§cie. Og61ne dla nich uznanie wiuno

=Dzi.

I

być nagrodą i~h obyw[\telski~j działalno~ci

i zachętą nie ustawania IV bezinteresownej
pl'llCy dla ogóh,.
•
H.
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aogieblóch iako skuteczn&-Iek.ntwo na nody podczas gdy
kurs gieldowy tejże dosięga
, grlk& - - - , rzepik letni -, li,no", podr6!ujqeyeb. W pewnem miejseu wngollD ma juź obecnie 98
rs.
- , nepak rLp Wat. - - - , vłlłllo pa!.ooy - byt umleszcwnlł I'O"dl0111a s •• n", .a\fior.jq,· a
Moskwa 9 maia.
Ag. póln.. Komitet - t cpkro"1 - - - , (asol... - - - U kOU8f",
Kontuty Fraz, ZIWIy p. lioJlta oiej lub wlę<"ej znaezn, lic,b\)
ksi'llek , kt6- wy t y przemy In francllskieg{) w loskwie "OSL jLglou& - - - , olej .."".I<owy - - - ,
"i<udecki .."arl" Blatewi
pod Dtezncm, w ryeb tytaly motna bedzic odczyt.'ć prlUZ d,iwie1-..., - - -'A pad.
oglllSza, ~e otwal'cil' Lej wystawy odbędzie IniDo"iezioun
duiu 3 maja.
piłzeuic, 400, i.1ta 20
joc&ulieuia
ki lIkIanc s.alki.
echauizm .pllr~tu jest się dnia 11 m~j .
-. O".L 100, I(roehn poluego - korey.
" Z Y(}'łlawy berl.iillkle j dQnogą, iI bardzo 1'1"0 ty: pasat.ec
wybiera sobie pr!.cz
Berlin,
WaruawI,
9
maja
.
S-go maja. Okowill\. Hurt. skla,l.
(Ag-. ".).
Plll'lameu t
"d,lliat mnluzy naszycb, z Chelmońskim i MA- szyb\) d.o, ksi~kę,
rzuca w odp9wie,lui o-I !Ji~llliHcki przyjął d1.isiaj ost.• teczl!ie
"iadro 1000: 10.97-10.99; .,. 7/10: 8.5:;'-8.57 '.
I!l'o- zaz,oki
kj!;" "" czele, t:t.l'taielll pp. W11lllo\fskieso tw6r jeden penny,
ZA wiadro 1000: 1l.1:l- 1I.14; za 7 : 8.67' poei'lga za sznurek i otrzy- Jtlkty reformy POdULkll od Cnkl'll
I
splryi euch6rskiego ur."dzony, prze"sta"i .. si~ muje t'ldaD'ł ksi,tkę.
8.bll.
Dla u.nikni~cia uadolyó tUBU.
leg rzej 0<1' ioIl)'Cb. Qdil%lnł ten, pomieszczo- i krad~ietr, wszystkie
Berlin, 9-go
PilZtllieA. 22.0 - 234: 11& maj
ksi"ZIó maj~ posjalłaó
Londyn, O maja. (Ag. Il .). • Daily Te- 233.00......ermaja,
ny "osobn
... lip. 2'l7.óO. Ż,t.
bldyhkn, z"iedzil w dniu o- orygiunln, i jednakow opr""Il.
legl·ahp· donosi, że tr:\ktat potrójneg o UL maj 196.5tJ, It& c~.",iec lipiec 190.25.18l/ - 2()i),
i nrcia wystawy cesan: wras z ors.. kicm.
,,"* P rzeciętna godzina śmierci. w ..pi· przymier7.a z Włoclullui pOIlpisany już 1.0- H.v,., 9-go majo.. Kawa. l!'oGll luer"1r8
V,lbelm U wiW "iQ" wlellt, erdecmo 'ci~ z talacb paryskich
SAllU'"
czyniono doświadczeui" od- stlll lIa dal~7.e 11\ l,ję~.
UL DlLj 107.75, ua "rze.ień 11)4.00, na grudz. 9ł.00.
F late'l' , C.a.cb6rskim i Wrot"oll'skim. Ce a- nośnie do godziuy, w
Spokojnie.
której n:ljwigcej z~choBełgrad
,
n
maja.
(Ag.
p.). Pllsicz w
nowa Fryderykowa dziVkowaJll Zl\ liczny udzial dli śmierei. Według
l •• dye, 8:-Jo lIlaj... Cokią. JA"a l5'(, ,po1<ojni •.
tej lItystyki okazlljo sie, "i śmill pelnem u-zt\lIo\ya uia llwiado\Ui
i wcr.o- Cukier bllrłLko"y
w wystawie.
la'/. spokcJllie.
2e pomi~dzy godzin" 7 i 11 wieczorem wy· raj krółowę Nntalię
o uchwał e skul'c7.yny,
","" Baron Hirsch, jak donos"" pisml\ nie- plldki śmierci
Liverpool, 8-go majL BaweŁna.. Spra.wozd.. uiłl.
..... dkie nud raneOl zaś nnj- pl'O zllc o za!\;omunikowallie .obie
. mieckie, pU81oac.a 60 milida6 .. nl!lrek na o· częst!Ue.
jej 1'0- kouco.,e. ObrO' 10,000 bel, s togo na .peknl""lę i
tanowieli.
"1"0' 1000 btl. ,pokojnie. Wddliug am.rlkat1ska:
.iedlenie tyd6w, któn:y wyemigrowa.li..
syi
Pa ryż, 9 majno (Ag. p.). Dzienniki po- 11& maj ozerwiec 4 11/ 11 nab,wcy, na czerwiec lii Królestwa l'obkiego. MA 00 ~ tQ pieQi\dze
piec
''''/.. ecU&, na lip.ec sierpień '''/" ua·
raune
uwnżnją,
że
wczorlljsz l\ uchwała izby,
zakupić lVonty w południowej Amtryoe i Auua ale.rpieii wrzesień '''(Ił u,byw.y, na
oilrr.l1cł\jąc(\ :\lunestyę, wykolHlła pl'zell Ć bY""I,
• trnlli i !,odzielić je !,omiedzy wychód1.ców.
wrseai.el't październik t 1$/.. een&. 0& pa.tdziernik
pOlllięilzy radyklllis tl\mi i umiarkow anymi listopad '''/.. uabywcy,
W plerwSl)'lll foku 1000 J:odrip o iedli 8i~ w
na listopad grudzień 4"/..
Peterlbur g , 8 m~a. (Ag. p.).
Dzi~ republikll ltami.
abywcy.
Argeotynie, w drugim 2,000 j tak dniej lU odbyl się pogrzeb
Jeg() Cesarskie j Wyso.
Londyn, 9 maj 'l. (Ag. p.). :I'imes" dolłIuchester. g-go maja. WaŁer 12 Taylor 6'/..
do 10,000 rOdzin.
kości
Księcia Mikołaja ~likoła- nosi, że lIaron Hit· ch nab.l'l
już IV Argeu- Wator 30 T.ylor !J'I" Wator ?O Leigh 7'(" WaŁer
*"... Ruiny przedhist or)'czn e w Stanach jewicz Wielkiego
' tal'szego .
tynie obszerne po. h\,llości cli,I wychodźców 30 Ol.yton 7'1.. .M:oek 32 Brooke!J, Alule ~u
Zjednoczo nych. W§r6d I!.reheologów paDuje
MAyoli 8'1" Medio 40 Wilkin.soll 9'1., IVArpcop332
Ajaccio, 8 maja. (Ag. p.). Jego Ce- żydowskich z ){osyi.
Dla zrealizow ania r- 7'/., Warpeops 36 Rowland 8'1.. Double
wielkic zainteresowanie. Odkryto w Clevdand Barska, Wysokość
40 We·
Wielki Książe Jerzy teg .. piallu l'otl·7. ~ha jeszcze pewnego
.tou
9'/., Double 60 zwykly gaŁ. 12'/.. 3'2" 116
cza(.too Ten"es.y) mur d ługo~ci stu kilometr6\f, Alekąanl1rowicz
powrócił barclzo zadowolo - su, z którego
d,S.
16+16
gre1
tkaniny.:l
2rł6
16~.ldocuo
pIJwodu
.
żydzi
nie
powiuutwonony zolbrzymi eh odłam6w skał pol~- ny Z przyjęcil\.
Wydany przez oficerów ui :lIlieszyć si ę z przesiedle niem
H.w-York~. 8·go Dlaja. K~lV~ (F..ir-llio) 20.00,
do Argen- Kawa
."o!lych tcluem. Mur pokrywJlj, hieroglificzne tutejszej znlQgi
Fair-Kio ~.. 7 lo" urd iu&rl 11& Dlaj l7.o7,
wieczór DI\ czeM oficerów tyny
napisy.
ua lipi .. 17.32.
ruskich
bardzo serdeczny eh rakIel'.
Paryż n maja. (Ag. p.). 'l'egorocz ny
*".. Towarzy stwo europejsk ie w Pekinie Wolano: miał
HIW-York, 8-go maja. I1L",.I"o 8"/" w X. Or·
.~ iecrl żyje Ro yal" - "N ie h nlec\obór zlJbŻI\ we Fr:\nc,
y i obliczaj ,! na 30
obchodzi "ielk, iloŚĆ §wi~t r61nego rodz,,]n; żyje Francya! "
e 8'/,.
wyglaszal lo toasty na cze§ć milionów h~ktolitrów.
No"y Rok n pf7.yklad., obchodzony bywa trzy obu armij I
g,L zgoduogć obu [laństw.
Petersbur
g
,
10
ulIl'ja
(Ag. p.). Urzędowy
ro:1.)' i to w jeduym i tym.. ",)". miesl"co. W Wczoraj krzyżowie
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
c ,.Admirał KOl'llilow · telegralll otrzyman y z Chiogo
.lon08i, że
dzień SII\feslra, wedłog kaleodarza zachodoio- oilplynął
do Pałermo. Zebrane ua wy- Jego Ce arsk" Wysoko 'lI
Cesarzew
icz
Naeuropejskiego colo towarzy two zbiera si~ n. brzeżu tlumy witaly
Wiełkiegp Ksi~cill. .
Zdnia~ IZdnia10
stęl,ea 1'ronu "rzybyl
r.czę:liwie Z RagobILl do amln.sady angielskiej, z którym ł~czy
Giełda Warszaw ska.
Petersbur g, 8 kwietnia. (Ag. p.). "ł\o- shimy do hoba,
gdzi9 Jego Cesarskie j
si~ zwyklo teatr amatorski lob koacerl; w woje wremia"
Ź~dano z koócem gieldy
Ilono~i,. że r6wnocze.~nie 7. , WysoNo śc i zgotowal1 o wspaniale
IlI'zyjęcie.
trzynaście dni potoru odbywa si bal u :unb - wprowadz
eniem nowe) t:\ryfy celn~J ma Wczor j Jego
Za weksls krótkoterminowe
'csarsk:L Wysokość miał
.odor... ~UJki.
ku ...,,,,caeoio świ~ta Nowego lIy\l zlultolOW Iy w portach
przepiS,
na
roz
począ
ć
[lodróz
11& Berlin za 100 mr.
do
ijl'Odka kraju.
R~ku Itedlng starego stylu. Wreszcie " kOlI- mocy którego
41.85 \ U.BO
wszystkię towary będą 0 Petersbur g 10 maja. (Ag. p61.). J:r.k l1/L Lond,n za 1 Ł. . . .
8.tS
847
eem miesi,cll nllSt~puj. nowy rok ".,lIug km· płacaly clo zaraz
na Pary, za 100 fr.. . .
po wyladowa niu, prz~d zapewnia "Nowoj~ \Vremia", wła§ciwe
33-"7'1, 33SO
lendal"Ll» chińSkiego; do ((ni. te\lo przywillzany IJl·r.ewiezieniem
mi- oa Wi edeń .. 100 8. • .
12~
do skhulów. Oprócz tego, nisterya VOl'ozumialy się w
7235
przedmioc ie
jest zwyczaj regolowani .. ,racbunk6w bie2'1cych, jednorodn e pl'zedmio
ty mają by~ przepusz- zakazu dziel-lawc om cl6111' skarbowy
ch u.
które w Chinach przostrz~ganem jest bardzo czil.ne pl-~ez r6żne
Za papiery pad.lwowe
komQry, wedłng jedna- stępowanie swych praw inuym
obom.- Listy tikwidacyjo e Kr. Pol.
su\'owo, pomimo, iŁ w ~adnym kraju nie cio- kowyeh pozycyj
117.50
9760
taryfy.
Taż
gazeta
dono i, ii rada ministel'y mn Rmka pożyczka w.chodnia
"1 gra,
-.- 10025
d 8
SZ~ sig europejczycy tuk ro:t1eg Iym k re dytcm,
.
(A g.
.
De
maJIl.
pł)
n. . P aSIC?,
~%
poi.
97.76
fi8.25
komunika cyj zatll'l~r dł'
wewa
•.
r.
zi a prOjekt ustawy Listy za t. ziem. Seryi 1887J .
101.- 101.jak..
w Indyach.
ol00.~5
100.65
Listy ..st. ;;'.
...
statuiego spisu ludności w lndyach jedeo z de- Ill'Osząc Je~ Królewsk
1"1.Petersbur g I () maja. (Ag. 1,6ł.). " t. - Listy ~~st_ lu."Łodzi
legowauyeh lIie mógł w l.adell sposób zebrać kowanie mu swoich ą Mość o zakollluni .- IlO.~
Seryj
zamiar6w .
Peterb. wiMoU'o ti", podają jako pogłoskę
10030
danych o liczbie czlonk6w pIci te{Jskiej w doII
Berlin , 8 maja. (Ag. płn.). Parlamen t wi adomość, iż m(I1I.
9990
pa(lsLwa ?lItwierdziła
mu jednego z bogatycb obywateli krajowców. roztl"Zl}8ając kwestyę
•
"
"
111
99.90
podatku 011 cnkru, no\ye przepisy, mające obowiązywać utrzyBlankiet jednok musiał być wypelniouy; w tym przyjął wniosek
Giełda
Berlińska
.
Orterera, streszczający się mU.1ących traktyern ie.
eelu ~omysło\fy delegat udał sig do slojni o- w tell sposób,
.żeby podatek ustanowio ny
Charków, 10 maja (Ag. II.).
łe(bltwo Banknoty rlIlkie lU\la&
bywatela, spisał wszystkie zuajdnj"c~ si~ w został na ]8 m.,
241.- 2W~5
•
'/Al.- 240f,0
niej krowy, którym nadal :rnty§lone imiona i tl·ZY lata po 1,25 a premium wywozow e na w s ll1'a',:ie r01.\)ici~ si~ pociągu osoboweg o DY8k~uto pryw:~edo~ta~ :
m. od centnara, a na nt\- IV pol)lJżu stacyI Łozo;va, wywolaue
2'I,'J. 2'J" Jo
nazwiska i oddal blankiet wypellliony gdzie stępne dwa lala
go
1 m. Dalej parlamen t slmtklem zdjęcia szyu, proll'l\llzi się
enernaletalo. Mo!na sobie wystawić zdziwienie ustanowił cło
przywozo we ua 30 m. ou l gicznie. ZgroOl lHlr.one dane
wręcz świadpoczciwego obywatela indyjskiego, gdy z blan- sierpnia 1892
1'.
czą, iż celem żbroilni był rabuuek podr6ż
kietu urzedowego dowiedzial "ie, it jest posiaPetersbur g, 9 ma,ja. (Ag. póln.). Z "O- uych. ZłOCZYliców
jeszcr.e nie uj ~to, lecz
daolem dwud2ie.tu trzech 20n i ośmnasto có- woiln odmowy
Rotszylda wykonani a pod pi· ua ślad icIJ ~rafiono.
rek niezamgtnycb.
sauej przezeII umowy o wypuszcz enie 3%
Tyflis,
10
maja.
(Ag.
[l.). Z Eczmia,lz i,.** Fabrykan t mumii. Wykryto w tycb pożyczki, w celu skollwert owania listów nn telegrafuj
ą II" IIziennika "Mszak": Po
duiach w Aleksandryi fnbrykacn mumij na zastawny ch b,
tOIVt\I'zys twa wzajemne go zdjęciu wobec władzy pieczęci
z pokojów
wielk" sknl'ę. Trudni"cy sig lIi~ I'fzemy.lowiec kredytu ziem~kieg
o, " owoje wremia," po- zlllad~go I'atr)'<u'chy, w
kasie jego zllalewyn.biał z lbó ... oślioh mumie kr616w staro- wolując
się na ruskie, zupełuie zasłngują- ziono tylko 1,800
rub. Podejrznu y o kra- ma. zaszczyt podać do publiczne j wiado.
tytnego Egiptu, a gdy lista Ich została wy- ce na wiarę źródło,
donosi: "Gdy umowa dzież i pociągnięty do odpowiedzialności mości, że z (lniem 30 It. ,,,letni a (la
czerpana, jllł podrabiać arrykapłan6w. Loo- była już podpisaną
przez obie strony, Rot- lokaj uieboszcr. yka, Chadżi Akop
maja) r. b.
wyznał,
dyóski ROlBtyld nabył jedng tak" oś14 glowQ szyld IlBry~ki przedstaw
ił ruskiemu rządo- ii !,osiada 11 ,5000 rub., będących
własno
rzekomego Faraona. pla"'lc za uil\, BOme ba- wl zupelule bezzasadn
e żądanie w kwestyi ś"i~ p:\tryarch y. Z rozkazu sędziego
W ŁODZI
śled
jecznq. O.zusta skazano Da 5 miesiQCY wie2y żydów ruskich,
zupelnie tak samo, jak II' cz~go policya rewillujij mieszkalli
roz!'{)cwi e swe czynności.
a. zuajoza ten procedQr iście "fin de siecIe".
listopadzi e 1890 roku uczynił 10lluyl,ski mych Chaużi-Ak
opa.
Pojedynek cygański. Pojedyjlek C1- Rot8zyld. Na ź/łdallie
to odpowiedział miBelgrad , 10 maja. (Ag. p.). Królowa
gau6w, który mial odbyć liO w tych dniacb w nister paryskiem
u Rotszyldo wi taksamo, Natalia odpo 'edzlala ProUcowi
(listem
Fllof1ńrchen na WCgrzech ""ĆIIlil oryginalllo- jak odpowiedz
iał augielskie mu, to jest sta- własnoręcznyu. Aczkolwi
ek kr610wa czy- mieści się w Tl Gl II 'HOGU, nadtd posiada
ści, stawny pojedynek robotnik6w tak po mi- nOWelO
i ~u.el'gicznie z\~rócił jego uwagę IIi zarzuty lIchwale .
skllpcr,)'u
y, stawia
ODDZIAŁY:
strzowsku przedstawiony w "Be.roboc iu I<owali" lIa niewlasclwośĆ
ządaOlR. W6wczas Rot· ws;:akże kilka wlIruukow ,
które mogą po- IV
Coppóe'go. Lui1ność tego miasta zachwyca siC szyld odmówił
Rrilzaw ie. Bostuw ie u./D.,
wypelnien ia zobowiązania i slu:ilyć za punkt wyjścia (lo
dalszych 1'0- Berdjańskll,
obecoie śwjeln~ orkicst", cyg.fllk" Janos. ;16- l'f\zpocząl zniżkową
Il~kater:ynodarae.
nasa, rywalizuj, ,,, «dmg", której kapelmistrz • walorom J·uskim." kampanię przeciwko kow:ut
Noworosy;Sklł. Wł:adykaoka
Gazeta dodaje, :ile
zowio siO !>anuorcm Farkas. Świetuy teu skrzy- obecne warunki
w.le i 19I:aril lpolo. oraz Age u t u r y:
nie są już tak sprzyjające
pek, jak donosi ,,Lloyd" peszten.ki, porót.nil walkom pod.o bnego
Ostatuill wiatlomo~ci halldlowe.
IV J\rmaw ir:r.e i "RnleńSkoj.
rodzaju jak, dalll/liej;
siC przed kilku dniami, z pierwszym skrzyp. że obecnie zagranicz
893
ne giełdy zależne są
Waru.wa, 9-go U\lt.j&. w,.k·d~ hIlL tanu. n a:
Ióem kapeli J6o/iso, allstallem lU.cz; przyezy- od siły finansowe
j Rosyi, że juŻ' odbija się lI.rlill (~,I./ U.So; ;'\,1., 41.4;; plac., 41.ti5. 67'/,,70,
Jl~ zatargu bylo ' wsp6luwoduietwo. N. po- to n"
usposobie niu tych giełd, lIa które 75, 77 1i2 1.lIr.; 1"'"l,l\,u ta III.) ł:t48 i,d' j 8.46 I{,iJ 4.1
DZIENNA STATYST YKA LUDNOŚCI.
L.. "tkn sprzeczki jak z rogu obfitości
posypały wplywaj4 zwłaszcza wielkie zapasy zlota. kup.; P.ry' (III d.) :13 87'1, '\~., 33.~1l ku}?; W,eMaUe6.twa zawarte w tlniu 10 1ll&ja:
,leli (8 d.) 7~.3ó i~,I.:
.i~ wymysly i przezwiska, jakie tylko w illlY- Najpoważni
Ii"y lik"id"'Jo 8 KróL
ejszelll następstwem dla Rosyi Polskiego duie 97.60
W
paraftl ewangelickiel. 3: Frydezyk Kr1Iger z
;.ąd.; takiei małe 97.U t,d.;
ku i nstami c1ganow wymówiono być mogli i może być czasowe
wstl·zy manie olJeraoyj 5 ł/. I'ot.yczkt\ W8WUc;t,U lltL z lłłM7 rrku 118 25 ltd.; ~ullwiką .Mlnuą MaŁb.. , GlUtaw Molf Jede. EmilJrawdopodobnie doszloby do wi~cej rll4lnych konwersy jnych
i",I,.
lią
li--4l.y
!I.qu.h,. Mart, GlUtaw Bttrgel z Emm~ Roz lią
l.a:tttłwue ~u;nt.kie I.. ej ser,i 101.50 ll).ft.,
~I.a grauicą, lIłe r ozl'/lcl.''i.argumentów., gdyby rywalizuj'lcych artystów tym konwerSJ om
Ste'ger.
l'o~yczek \vewn ętrzuyc h 1I1·ęj "ry lit. II WO.G5 t'l'4 "'1. listy zastawne
,"i"'ta \ " ••a"y I r ..j seryl 100.70 tttd-, tOO.OO
Dle ro~dzielili koledzy. ObQj jednak •.byt gl~- Rotszyld zaszkodzi
Z.arli
... dnio 10 maja:
6 /lie może.
plo •. , loo.óq, 25, 15, 111, 1UO.OO kup. lI, •• 0lll:o: Her·
b.oko ouczuli obraz~, aby spra,,~ pozostowić
Ewangelicy: Dzleei .10 lat 1... _ario ł w tej
Petersbur g 9 maja. (Ag. p6L). l\ajwy· Ilu 3'(0' LO .lllyll a'/,"'vl l'lLryi
311/., Wiedell 4N"ł' Pt- U.zbie ~blo}?c6w 1, dzlewcz\t , dorosl;'ch
ber. honoro\fego· zalatwienia; wybrano wigc se- żej rozkazano
2,
22 pułkowi astrachall slliellln t er5łl.urg S·'IIt. \VłLrw Ó kUltUUlI zl'otr.
lilltJ ..ut. w tej llczblB mężczy.u 1, kobtet 1, & mianowicie
kundantów J<tórym powierzono zufal;Yienie lPr.- dl'agon6w zachować
:
l.jelll!'lkl~ 180.8. Włlf~~. I i I[ GO. 1, ł:.O'!Y.l lO.
, Iil4ly
nazawsze llazwę N>lj- lik
Auna I Beekwith6w Werner, lat 72, Fer4yi.taCYi,", 166. a, pożyC1.ka V",uio.... l 153.1, llarya
wy. Sprytni sekundanci wpadli na pomy I dostojniej zeg
nand Alaul j lat 29.
jego szefa
,
ielkłego Księ· Il 73.9.
lśeie oryginalny i ZI> broń UO w,lki W)'brali- cia
Sbru.kou l: Dzieci do lat 15-tu zm \flo 3 w,t.j
Mikoll\ia Mikołajewiuza Starszego , iune
8tfrlln, g-go maja..
II.uknot,1 rnl!lkłe &,\1"I\S: nub!e .cbl~pe6w. 2, dziewf~t 1 doro.lych 1,
skrzypce. W pewuej k wiarni wobec zuoma- za§- pułki i l
kilukazki batalion saperów 24,1.00, Da ,lotłl8.wę 't41.25, welc"l« Uft. \Valli:ł4wę
w
tej Uezb,e m~.ezyzo - kob,et l, a .. lano wici.:
uzonej publiczności wybranej za sgdziego spo· imienia Jego
Cesarskie j Wysokości majl} "140.70, nIL PtHer ~llrK kro t~0.411, IU\ Pet.er3bnrll 7allba E.ta z Abramc"';cz6w :i'.ele.bow.k
a, laL M.
rll, mi.1 si~ odbyć pojedynek ; kto ozn.czon, ~trzymać tylko
dt. 23870, "" Loady. krho.. ~O.43'1., II. l.oII,tyn dl.
swoje nazwy i numery.
2".28, 118. \Vie,le6 17295, kupuu1 rewa :ł'U. I
plosenk~ odegra pigkniej-t emn palma .wY·
Rzym 9 maja.
Ag. p61.). Jego Cesar- 5'/. Ii~t.y U.Bt&wut 74.90,
4"1 .. list, likwilla«'yjne
ciQstwa przypadnio w udzinle. ~iestel)', alłm
LISTA PRZYJEZDNYCH.
a Wysokość \ elki Książę .1erzy Ale- 7t.OO, Iloi:yi~7.k", fU tl
t IX-'" r. 90..81, 4"1 '1
artystyczna nie doszl. do ,kntl,(n, zajmuj,ey' lc8ancl'rowicz, przybył
1887 r. 72.00. !jM/• reUl 1.101.& llJ570, 0"/. r. -.ł.,. I bi
110 Pruel"Cll~
bowiem zatarg zajagodzono poluLownio.
r.
105
B<;'
IJO/.Y.·:t;k
ł\.
lY'K1·ltollui"
I' ~m. 74.60. III ellUlPetersbur g 9 rqaja. (Ag. póln.). Dzienayi 7a.25, a'łJ" tj."1 J.rc4UHYU& runif\ - " -. .!. VI)·
**" Kuba rozpruwa cz. \V "owym-l'órku nlki l'etersbul
'skie zwracajl} uwagę właści ż..yczkt\. I'relUiu\Vt\. , !tui\
rllholl 18"2 '25 tAku % lH'~)
uwięziono ~e\Ynego lIIarokaDI~;ego b.ncllaua cieli
obligacyj piel'lvszej pięclopl'()c~\ltowej r. 168.23, &ko,.~ drugi tel. wa.r ~'-\Vlko-wi
1t1'I"lu~
bydłem, kr6ry wedle wszelkiego
O\lodo- po:lyczki wschodnie j n3 to, że W li. 12 b. 21800, .. koy. kr.~yt.,," M.'tS.,·ki& 1&:\.10. ,key.
bieństwa , dokonal mor u w East Ri.er, pn:y.. m. Iw,ywa
ternull wuoszeni a dekh\l'ilcy j )V&ł:ól-&ltw",ki i{ I li lik h~MI"l"ł !li - . - , il,litoJulu.
pisywanego Kubłe RoI'.prawaczo
l'oIItya im)'- ~ do konwersy i tych papierOwo \la czlero- '''e''lI - .-, fil'... llUI Jnel;'ie,·k:.e"" l' .. lJ l~ł'"
ot, IIl'ywa.t.u8 'J..fl.
pDSZC?Il, iż tego ostatniego ujgla tIm r.7.em,
pl'OCenlowe. W {ll·zewidywaui.lr wysokieg o
LOIdYD, 9 go ~A.. I'll.tY~4klt .. lI
S łAli:l ruku
* Nowy aparat IWtOjllltyOIl1Y. 'Y~o". k.ns u \lapiel'ów
Il e.ui!yi 90, ~I, • IOU;iU!t) "ug'i~l:łkie t1j'!II'
Clteropl'o
celltowyc
h,
które
S>!fIIl wynalazkiem w dziedzinie oparat6w IlUto· nie spadly mimo
znanej ,~fe l'y ~ RQl.:izyld".
Waru.wł, S-go maja. Targ ua I,\A~" Witkow·
11\ tlcr.uycb jest to\; zwany ...uto&,at k.i~1komi, dzielllliki radZił k(ll·zl'stali z konwersy i, skiego. PS'A. eui.~u. III. lIrtł. - , Ih,IJ''' i 1101.,,,, - lekm
II)", który IV kr6lkim czasie ma być zaprowa'WJ,
uoUiela po.
2', wyboro'". 800 -lS:!Z). lItO r d1 w cborobaeb
dzlęJct której zllarza się sposobność naby· - , bialt.. - "en-n~lfZDy<b. ..enerr=r tb I
.Q y
II . . . .00... ,.-...... ..
•• ~I
Het
- - . ".rłUW1t ołejaell
013 nowej pożyczki po 9 r~. za slo ..",bont
.tolmy
h. 1'&5... ·\1.1.r.... 11. a pneci""0J:~Y'
- -,j~(,lmie6 Z I 4-0 Ut\l. - - - t o,..i~. 300-
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Dr. Julian Wieliczko

~W'iat*:-

]\i

o
Teatr

Łódzki.

We wtorek, dnia 10 maja 1891
Jedyny gościnny występ

Kotarbińskiego

ś. t

Józefa Poplaw kiego

HONOR

ll8ta}

w

kladamy erdeczne Bóg

P.

S-nej

Przyjmują się
zamówienia na
elli" i repRracyę jako też
i opakowanie,
7t8-0

zapłać.

Publiczności

'MlodY wyksztalcoDY GZIOWick

Potrzebna jest ~araz

do 8zycla bielizny, znająca
FA Jł.DIE BN lA
się Da kroju takowej. Wiado: egzystująca tamże od 25 h,t, wraz
mogć olicll Dzika, dom Meyera, z IlomeOl Jnieszkalnym i \l"szelkieJni

8pec'y.)jlJl~

514D, nowy 23 mieszkania 11.

napoje dD108, jllk kawI .rotoll, poncz rzy.ukl, graniło, maz_uru,
kaw. Neapolltahk. I t. d.
J.k równiot I,nyjmuję zamówieni. na lody, kremy, galarety, bl •••• te,
lorbety, Plollblery, BIliby Neapolltabkie I t. d.

.Aptek., poczt.,

k

specyalno"ć; choroby kobiece, weneryczne i skórne. PiotJ-ko\Vska telegr.r, aklepy,
39, nad cukieJ"lli~ p. wn tehu- 2.1. r .. t.ur.cy.

wlo"l,

Ę

.d .L

:::

.... I .... I.w•.

W zdrowej I malowuJ".J mlejscowo'cl, urz\dzony wykwintni. i wygodni.e. Środki
lecznicze: 1) Inatytut hydropatyczny . llrEfłdz~ny wzorowo. z ZIuto8owaUlem elek·
trycznołai, m&llOtu, w6d mineralnyeh I knracyl dyetetyczno), e~~ :ok o.twarty. pod
kieru"klem D-ra. (Jbmlel"".Jd.elt". 2) lazlenkl do k~pleh z~I'~lsty~h , bo·
.
' rwino\").ch Nal~czow.kich.odpowi.d'J\e,ch morbado,!, w ~r.uzen8b.dzle,lgli,!lowych
skladające si!} z trzech Il0kol l ku· w.. elJUeh sztneznych .. Woda Nalęczo .. ~& odpowlada,)ąea tr6dłom zela'.lltym w
chni ~ mebhl.mi i fOJ"tepil\nem, ką- p a. g!mn~,tyka le..",eza, kumy., kefir, I. t. d., w luonle lotnim od 15 Maja do 16
832-0

Letn Ole mieszkanie
•

PORTYER,

- B-k-H
an -an dl owy K·
onnsowy

told

~~.:;i~ .~~\t~~

---

za dobrem wynal!'rodzeniem do mRgazynu Ireny D4browskiej, ulica iOlllltY3 bezdzietny, z doPiotrkowska X. 536
-900- brem i Ilwiadectwami ~nRleźć może
miejsce z:araz.
II
311B1;lJ.t.lRaIOJqI
OlJ.3AHCIiOIO
Wiadomość u portyera w Grand
iKeucliolO I'B~IHł3I elO
Hotelu.
908-3-1
CHIn. A080.lHT'L AO Beeollmaro 0811.J.1mia, '1TO IlpomeaiH o )l.onyw.eRis
R8R)lRASTOK'L K'L "cnY'I'lIuilO B'L l·ii
w Śl.. PETE~BURGU.
uac()'L 6YAYT'L lIpSUHIU'TLCIl B'L N &j wyżej zatwierdzony w 1.887 r .• b·
Kaol\e.1lHpiH rlllUlaaill )1.0 20 Maa pJtalem 1,0\10,000 n. Sprzedaz potyczek
.
l
. te'L premiowych za wypłat~ w ratach. z.darero rO)l,3, u aK31UleUIl 010 lUla
tek rB. 15, raty miesi~zne od TS. 5. W&.
U8"OYTCY ll'L 26 '1BCJJa Toro·ze IIt- ruuki nader łagodue ~ "I. roctnych i""'.
081\"· o... OOTUbRlle ze 1,~necY kom. W8zelko wygraua z chwil'l zadatku
HCIU,!TaaiH IIYAyT'L npOHBoo).HTbOIl nal8ży do nabywcy.
.
UOll.l1J Ka8uKy~Y B'L KOUII1J ABry. 1 (13. lIll\Ja r. b. 1080,..nle • wygraną
CTa I11JOHl\łt cero' rOAJI.
3a.01lAhl031Ow.ill l"HIlHRsieli
76, 40, 25 tyafvcy i 296 w. na 260,000 rs.
A. C B 8 T Y x H U'b. Z prowiucyi zechcą przysłać ..datkn rs.
IlHCJ.lloBo)l,U'l'eu. B. H c
CK i li. ~: t~li:~ K.~:~:~~: r:'~Zr.ka Ban-

'II;~.:~W~~

NA L CZOW ·

O

S t anICZar l

że

Zakład Leczniczy

utensyliami, na dogodnych warno.

904-3-1
kach. Bliższa wiadomoiić u W-go
---P-o-tl-·z-e-bn-e-8-ą-z-d
.:.....O'-ł-D~ Teodor!L J.eziOJ·skiego, ulica Ś-go
o
Andrzeja. •• 761g.
901-6-1

lody w małych foremkach po J.ednej porcyi mocno zamrożone w waflowych muszelh
b
.
t . .
kac ,mogą yl\ var!) wlora lI\es1006.

.N&(lmiellh\ si"~

Z powodu choroby włagciciela jes:
do wydzleriawlellia w miegcie Ozorkowie

PANNA

d.o Jodeł. , ...,daje
takowe Da porc,e coJzieDaie gw ide " ('zterech gn&ul1kacb , oraz

_
_ _

Rodowita francuska .

,
;!: dos konał,. konwersalln, pragme
pragnie dawać lekcye gry 4-0 ręcz- na letnie miesiące znaleźć miejsce
nej IIa fo!tepiaoie, lub akompauja- na wsi.
meoto, wleC;!:or~m ?d 8 go<lz.
Oferty pod lit. F. B. pI"OSZf} sklaOferty: "DzIelIluk Łódzki" dla dać w Ądministracyi "Dziennika."
"Muzykalnego."
907-3-1
903-3--1

za okazlwane ,!otychcz.s w.ględy, ma ...

8zer.yL lo.wiadomi6, ie iprowadr.hnzl

składem

Wynajem illstrumentów.

SZ~IAG IER

J.

.1(.

piętro.

fortepianów, pianin
NUTo

CUKJEBWJA

D.iękując

18.

i melodykonów
w połączeniu ze

Rodzina.

ałnia.y hr.

bego, 2

Łodzi, uJ. Piotrli.ow8ka

Skład

Truto.·
p. Wirgiliu8%
Rzecz dzieje się w dotem mieście (
!M5-6-1
w okolicy fabryki Hilluingka.
-~~~~~ !~I~Q!~~~

Dr. E. Czekański

A.

I

Adalberty Knopf

PIERWSZY RAZ

Sztuka w 4-eb Rktach. Hermana
Sudermanna, przełożył Maryan Ga walewiC;!:.
os OBY:
Rad ... handlowy MIIbp. taukowski
li~k
p-ua Prawdzic
AmAlI& Jego ion.
p. Janowski
Julia~ , ich dz!eti
p. Bis.n-Jano"ska
LeoD.l~J
p. StałXew8ki
Dy.nizl BranJt
p. Daniel.w Id
Hago Stengel
p. Dobrzańxki
Hr. Trut·Saarberg
p. I'opla.ski
Heineeke
Pani Heinecke, jeJro
...11&
p-ni A. TraplEO
Robert Heineeke, Ich
p. J. Kotarbi!aki
syn
p-Da Pichor.
du g
ich eOrkl
p-naMoreh
Ałm.
llichltr, .Łolau, mllź
Augllaty
p.)l. TraPSEO
PAlli Hebe.nstreitow..,
tona ogrodnika.
p-w Ceremnil!aka
Wilhelm,BIui ..cy n Hl1h·
.
lingb
Jan,
stangret n lltlh- p. ~.yntbo...k,
Ungka
p. Walentow ki

- Gebethner &·Wolff
N

W zystkim zyczliwym, którz raczyli przyjąć udziaŁ
w oddaniu o tatniej po lugi przy odprowadzeniu
z"lok najukochań zrj matki na zej

Artysty Teatrów Warszaw kicb
NA BENEFIS

~urzYD

E

PODZ1~OWAXII.

VIC'f01UA.
Józefa

s z

o

Ł

G

102

•

rs. 200,000

piele w. J"7.~ce Ner, oddalone od pa:!dweN~~·· owi e leczą siO akuteczwe: choroby u~r"owe, żol~dko:ki8zkow • . kata.
m. ŁodZI WIOrst 12, uad szosą.
dr6g odT.cl.owycb, wyei06c.enia, otylość, bledulca. choroby kob ..c•. l t. d. . .
Bliższa wiadomość IV Hotelu PolW letnim Buouie .. ep6lnie • dyr.ktorem ukladu leclą koruoultanol 8pecy.ligc>:
.10;JaHUCliall llla6pll'lUall iI;M'I;aski m W J"e8tĄlIrllcyi )I. Khlkowa.
D·r H. NUllb.UII, Dollhk) I Chełehowakl.
, .
848-G
Całodzienne utrzyman1e l ku!aeyą. od. ~ rUbll.,:- w S8Z0D16 Zlmowym ceny
lIall 'tOpora
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zniżone. Blito"ych obj&śuie6 ud'lela na ,,!IOJ8CU admIC.. tracya Zakładu, w War·
.8to~t",cT.ie aalB~eBla 'r08apon0.1y'laT&-

1111

zl010ne

Z~}O~~~~h~.~!:

midei siV

obeonie suwie D·r W. Llloekl, plac

8zkoła rządowa

Nr. 2 DO WYP"'yt.em
mieszkaniu moźe hyć UH zouy Skle~.
Wi.domogć n. miej.cu. Plac kOŚCielny
róg Łagi ...wckiej N. 159.
814-2
NAJ~ClA

Alekoandriól~10Bm.~9j.~~$~~~~i

razem lub

~II
- Ta

Warsza wa.

l J.I'J

....IlTe.t........

Łódź.

~~~~~~~~~~E~11

,,~łłOwlod~ ,iad ło~ek4 Pilf,cą" o

lliejseowo§ć kll.atyczn. I.... odlegla o półtorej godziny od 8tacyi TOII.883-2 "ÓW Rawlkl. blizko Spaly.
Mieszkania familijne o 2, 3 i wi~ce~ pokojach umeblowanych z kuchnią i we<'- M~+~~~. r.ndł jako t •• i jednopokojowe. Na mieJBc,!: I.karz,. ~ptek.a,. r~tauracya.' ".k1ep
~
18P01YWCZY1 lodowni&, owoc:e , warzywo, nabiał,. co dzJ~ hfJeze pl.ecZY"O.I. ml~oJ
poczta, gimnastyk~ lp.rtePl&D, dw& razł' tygOdDIOW.O or~le8tr&, kąPl~l \V Pilicy, omnnikacya uł."ltwiODL Ceny mieszkAA 1 artykułów spozywczYCll umiarkowane.
W na.juowszych deSiniach ' o
Poloieni. miejB.....""i wyniosle-oto ..ona. I...mi iglaBtemi, z.•• louięta od
....'" północy. otwarta od poludni&, wo~a. bi~ąca! Jlo,".t ..~ eZyBte, obfitl1J~Ce w lotne
Dty ~o DO
pierwiastki żywiczne, brak wezelkleJ wilgo .. gruuto,!eJ. Wedle .oplnll lekarzy WA·
II
U
II
. . l1l11ki t. czYliliI pobyt w Inowl..łzu pode ..., lata metylko przyJ......ym, .Ie u~wet
"II> pomyólnym dla "drowi. oBób rozdr.hlonyoh, nledokrwlltych, rekonw ••• centow I
c;;;i1 clerplącyoh n. kat.ry dr', oddechowych. Szczeg6lni. dotyczy lo kobiet i dzieci
poleca. jak najtaniej
o~Jaśn!e(l mlzleli wl&ściciel-Ł6tlt ZielonA ~ 265A. 'Yidoki Ino·
LOEBEL SACHS • "Iod...Bliższych
sa do obej",enla tlUll.e.
612-12-1
• klad pODient w ~Ł~-l

OBICIA PAPIEROWE
okI·
:!:
Rol
.:!lI

lazmim

SOKołowski

BUDOWNICZY
przen iósł swe biuro techniczne Da ąHcl}
Widsew.k.. N. 32 dom Friedrieha,
Wykonywa plany n. waz.llde budowle,
przyjmuj. dozór techniczuy takowych oru;
robi azacunki do asekuracyi.
Przyjmuj. do lO rano i od 12 do 3 po
poł.aniu .
815-3-1
POSZUK(TJE

8ię

~$' ;;
~,.f "'),'f:-q,,~
'.

~

I'

'VI1\'

towarów koJonialnycłl r delitalcstJw

p, URWOWSKIRGO
w tGdzl,
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