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Ze statystyki kolejowej. 
Bezpieczeństwo ruchu na kolejach, jak 

świadczą o tem liczne wypadki, pozosta· 
wia baruzo wiele uo życzenia, Uznaje to 
nietylko sam ogół, najc1.ę§cili oskarż&llY 
o sąd powiel'7.1:huwny i uogólnianIe wy
padków, ale tllkże o.'gau .ppcyalny, kole
JOWY, ruski .Żelezno-dorożnoj~ dzieło", kLó
remu I"l\\"ipl'zchowno~c i i stronności za
rzucać n ie można, 

\V jednym 7, o~t.atnich numerów tego 
pisma, potnieszczollo artykul, z,,"wiel'ający 
bardzo illteresującą statystykę wypadków 
na li-tu kolejach ruskir.h i zagranicznych . 
Odoośllie do jedllej z uróg ruskich, zajmu
jących miejsc~ JlOIll'edllie pod względem 
liczby w~zySlkJch wYltlllk6w, statystyka 
rzeczuna poucza, że wykolejeń na linii tej 
kolei hyłu !, a III' stacy!lch-541 Zderzeń 
na linii 2, li. na slacy!lcll 7. Wypadków 
rozerwRnia ~il} I'oci~gów. Z!lll'zylDłlnia ich, 
Ilo:i:al'fJ,,;, uszkodz~il i 1'07.ml1i~ych innych 
wydarzeń nies1.częśliwych 11aliczono tam 
na linii 117, a 1111 stacyach 96. Og61na 
ilo~ć wszystkich wypadków. w ciągu pię
cioletniego okresu istnienia kolei doszla-do 
278, \V 40 wypadkach wykolejenIe nastą
l,iło wskutek ruzmaitych lIleporzljdków, 57 
wJkulak okoli,~uuści lIiil.ałuibll kol~jowej 
niezależnych, a w 8 z przy(!zyll lIiewiado
mych, Nieporządki takż~ spqwodo\\'aly 9 
IIpotkai. pociągów, Z 223 wypadków 1'0-

zel'wanl'.l sip' pociągc)w, wstrzymania ich, 
pożarów, uszkodzeli i t. p, - 78 wytłoma
czono przyczynami n tmosferycznemi (67 
wypa,lków wstrzymania pocIągów) i 14 5, 
długIm szeregleD) wszelakIch nteporz4dkólv 
i naruszei. IlI'zepisów o eksploatacyi kolei. 
]\ie można powiedzieć, żeby cyfl'y pl'zyto
czoue budziły zaufanie do służby J<olejo
wej... Zobaczmy teraz, .kto z pośród lIiej 
winiell jest najbardziej. W charaktel'ze ob· 
winionych pociągano do odpowiedzialności: 
21 maszynist6w, 19 zwrGtniczycb, 20 Sili-

30) 
Leon Tillseau. 

azy ItOCli.lĆ? 
Przekład z fraueuskiego, 

(Dokończ/mie--pat,·z Nr, 8). 
Clegnerec natychmiast wziął pióro do 

ręki i zapisał cztery wielkie st.'onnice, 
które niezwłocznie podarł. Następnie szyb
ko nakregm kiJka tylko~wierszy, 1.apowia· 
dających oznajmienie wyJazdu ztąd IV so
botę, Tą samą pocztą wysIał też i za
wiadomienie o swoim powrocie do Pustel
ni. Poczem, zjadlszy obiad, poszedł do 
generała, ażeby ~pędzfć wieczór sam lIa 
sam z przyjaźnią, której w tej chwili tak 
'bardzo potrzebowal, 

.Pan de Berdou~, ' ujrzawszy Maurycego, 
zdumiony był malującym się na twarzy je
go wyrazem znnżenia j zniechęcenia, któ
ry postarzał go o lat kilka, Symptomaty 
te tak niezwykłe u człowieka tej mia,'y i 
energii co Maurycy, 11I'zypisał innej zupeI
nie przyczynie, niż była istotnie, 

- Jakiż z ciebie dziwak-rzekł doi. ge· 
nerał. Dlaczegoż ta mina skazauego je~z
cze przed wyrokiem, Wyglądasz jakbyś 
raz pierwszy IV życiu opllszqał matczyuą 
spÓdniczkę, Pl'zecież do licha mio!}! już 
dla ciebie czas, kiedy§ miał przed sobą 
ciężką, niepewną przyszło§ć. Szczególny 
z, ciepie człowiek, Gdyś przyszedl żeguać 
Stę ze muą Ill'zed czterema laty, tak wy
soko nosiłeś głowę, że wszystkie sufity 
były dla ciebie za niskie, 

- To dlatego, że wówczas przyszłość 
przedstawiała mi się jak równinn, źle 
wpr~"dzie oświetloua, ale nie mająca 
g)'aUlC, Dzisiaj robię lIa ,\!Qbitl wrAŻenie 

nac1.y, pociąg6w, 13 wagenmajstrów, 9 kon- wskazanych reform staje się coraz bardziej 
dul<torów, 5 robotników, 4 stróży, 2 o- oozywislą i konieczną. ArseM! środków DROG! ~ELAZNE, 
grzewIlczy wagonów i l dróżnika, 82 z o- karnych doprowadzoM już' na wBzystkich X Projektowana i w zasadzie przyjęta 
skarżonych uległo karze, kolejach do zupełnego wyczerpania pomy- przez zarząd drogi warszawsko - wiedeil-

O.'gall kol~j.vy nie zadawala się jednak słr.w nowycI, i każde zwiększenie reform, skiej spl'awa budowy n o IV 6j I i u i i k ,,
wymienieniem ~am,.ch danych statystycz· w kształcie 1.tuniany grzywny na nwolnie. I ej o we j, mającej łl}ezyć odnogę ale
nycb, lecz stt<ra si~ jesr.cze ol'j,\śnić głów- llie ze slnżby, lIIetylko nie przyniesie Ż!l- ksandrowską z brzegiem WIsły, posunęl", 
III} przyczynę ' wszystkieJ. wypaclków nie- dIJej korzyści, ale spowoduje je zeze sto, się o tyle, ,e zapadła już deeyzya, aby 
szczęśliwych, także za pomoc!} cyfr, Oka- I lmiowo wymiauą mało nzdolnionych, lecz z przyszłą wiosnlł dokollllć ~tudyów inży· 
zuje się, że na kolei, o ktllrej mowa, po- praktycznie z I'ouotą obeznanych praco w- niersklch od stacj'i Nies1."w" do mil\.~ta 
1.ostawało na slużbie: etatowych wagen- I ników, na taksalllu nienzdolniooych, a i po- tejże nazwy, Jeduocze~nie w celu oży
majstrów i spii.aczy 7ł"lo, a czasowych ihawionych IIl\lvet zwyklej wprawy ludzi. wienia i ułatwień komunikacj'jnych IV są-
29'/~, konduktorów 72°/" i 28"10, 1.wrotni- A IJI'zecież mogą oni tylko sprawie za- sieduiej okolicy zamiel'zone jest .'ó\Vnl~ż 
czyct. 92% i 8'/ •. Z liczby tej uie umieją-I szkodzić .. ,· wzniesienie i urządzenie na odleglości o/I 
cych czytać i IJisać było: wageomajstt'ÓW _ ___ staeyi Kutna do AleksalldrolVa trzech Ul)· 

).30/., sl,iuaczy 47% i zWlotnicz)' l;h li6'/o ' wy ch przyslllnków stacyjnych, Podług 
Roczny .. tat pensyi dl,\ tych kategoryi I ZłA przybliżouych obliczeń, budowa nowej bo , 
slLlżbistów kolejowycl, waha się pomię<lzy D Ł PRZEMYSŁOWY. czulcy do Wisly, włączuie z Ilrządzeni~m 
158 a 317 rublami. staeyjuem, oraz wzniesieniem trzech przy-

Wniosków stąd wysnuć nIe truduo: za- ŁÓDŹ, dnia 13fll892 r. Btanków, wyniesie oleoło rg, 250,000, 1. cze , 
małe wynagrodzenill drobnych, al~ w",żnych X Na tutejszych t a r g a c h z b o t o· IrO przypada ua przeprowadzeuie nowej 
ze względu lIa czynności slużbist6w-a ja- w y c h tylko pazPIlica była w ,Iniach 0- linii rs, 100,000 i buuow~ przystanków 
ko rpznltat t.akiego wynagrodzell i ... b'\l'llzo I statni.:h bll,' lziej I'osznki waną, \<resztą 110- rB, 150,000. 
niezadawalające icb kwalifikacye. SkoltlltJi- l1yt je~~ cią~ e ,<laby. N .. stacyi tOlVlIro- X U r z ę II n i c y n a k o lej a c h, k t ó
kowalIII, tl'udna i IV lIajwyi~zJDl stopniu Il wej .przedan" ot! piątku owsa 800 korcy r e p r z e" z ł y fi a w ł a Sil o t! ć p a iI
odpowiedzialna służba tych drobnych urzę- 110 T_ , 3,20-3,311 i żyta 300 korcy I'~ rs. s t w a, podzIeleni być majl! n .. klasy, IY 
clników kolej wy(:h wymag.\ od nich pe- 17,75 - 8. N .. StR.'yln ltynku sprzedano sto~unku do wykouywanych obowiązk6w i 
wnego stoIlIlIa o~wi;\t}', a uobór słnżby z wczul':lj żyt.. z .. kolky 50 kUTey po I'S, I stopnia wynagrodzenia, przyczem określo
tym wat'tlnkitm jest uiemoźliwy przy wska- 18.05 i psz~nicy 300 korcy llO 1'~, 8,50- no ścIśle kwalifikacye naukowe lub spe
zanem wynagrodzeniu, ' ie należy jednak '1 8:iO, Siano KIIl'zedau" po kOJ>' 90 -95, slo· cyaluoiici, przy których Inlno im bęrt1.ie 
sądzić, że salOo plJlep~zenie bytu materyal, m~ I)" kop. 75 - 80, koniczynę po kop. 1.ajmować r6żnego rodzllju posa(ly, Naj
nego jest już w stanie nleps1.yć także per, 1.20-1.30, I ważnlejs:r;em wszakże je~t uogólnienie o
sOllel kolejowy. Cel ten osi!}gnie 0110 do- X Hurtownicy tutejsi ustanowili lIa t y- bowiązków orzl}dnlków kolei s~ubowych, 
piero rzy stałem sy~tematrcznem stoso' tbieil l>ir"ący następujące ceny okl)l.ity: którzy na jednakowych prawach .. inuI b<;
wanill IJI'ak~yc7.lIego i teoretycz'llego ~po- za' wj.ulr(). .8% w sprzed<l~y hurtoll'~J r~, ,114 spełuiać 'lowierzoo6 im Ob"w4~ld I a 
sobu wyprobowywania slużby, oraz przez I 9.20, w ~prł.ell"ży t1etalicl.uej J'd, 9,30- wszystkich bez różnicy Iini:t"" kold skar
ściśle ustauowiolli} i llihlie przestrzeganą 9.40, bowych, dokąd w miarę al\'4o:m lob 1'0-
kolej IlrzecllOdzenia pr7.eZ slużbę różnych I X Hezultat zbiorów zeszlorocz, trzeby, mog .. być z rozkazu rninlsteryulO 
czynnośei. Środek taki wywrze przede- n y c h w powiecie lól1zkim, wedlug wykt\- komonlkacyi przeniesieni. W tym celu 
wszystkiem ważoy wpływ lIa cały kOlltyn- l zólv t\ltejszego urzędu powiat9wego, był wynagrodzenie, przywileje i klasyfikacya 
gens slużby, wzmacnIając w nim poczu1;ie In;: stęllujący: %ell1'l\no na gl'tllltach uwor- obowiązków będzie wszędzie jednakową, a 
słuszności i spra.wiedli\Vo~ci stosuuku pra-

I 
skich: j1szeuicy 4,925 czetwiel,ti, żyta kasa emerytAlua dla wszystkich kolei skar

codawcy do pracowuika, a zarazem pe- 14,773, owsa 21,989, j~czlUienia 4,510, gry- bowych wspólna, Pod wzgl.,dem o,lpowie· 
wuość stopniowego zwięk,z'dlia zarobko w ki 572 i kartotli 33,453; na gruntach wIo- dzialno§ci, urzędnicy kolei palistwowych 
związku z utrwaleuiem służby i oSią.gnię-, ściańskicłl: p;/!enicy 2,440, żyta 40,6,1,4, mają być postawieni na t'ówni ze wszelki
ciem coraz lepszej wprawy fachowej. owsa 21,989, jęczmielIiII 5 947, gryki 1,418 mi urzędnikami rządowymi. W nmundu-

• Wobec stosulIkowo uiepomyślnyciJ wa-I i kartoIti lł5,478; i na gruntach miejskich: rowauiu obsługi kolei skarbowych majł 
runków slożby niższych pracowników, oraz pszenicy 374, żyta 2,631, owsa 4,24a, .ię- być także wprowadzone pewue odzuaki, 
wobec IIieulegającego wątpliwości zlluiku czmienia 905, gt'yki 123 i kartofli 9,798 odróżniające ją od służby kolei prywat-
fachowej użyteczności służby, Ilotrzeba czetwierti. nych .• 

I jedlle} zkur -moicb-;-zamkniętycii-,v klatce, lny j<sle-m, jak powietl'za,- jej szczerości, I niż IJl'aguąl to okazać, bo lepszych przy-

I
UiemająCej żadnego punktu wyj§cia, Ozu- szlachetnej rezygnacyi I tej [ll'awdziwej, jllció ł nie miał w Paryiu_ 
ję ~ię potrrążonym w błędn~m kole, trosk, I bezgranicznej lll'zyjaźui. Przyjaźń przynaj-I Skoro genel'at został salO z córką, zwr6-
niesmaku i odp.wiedzialuo~ci. 'rak, ~ba muiej nie wzbudzi Iliczyjej nagany. Posta- ci! się do niej: 
wiam się tam powr6cić, bo nadto w,oję ramy się więc znaleźć w niej tyle szczę- - Sluchajuo, proszę cię, żebyś mi uo, 
się szczęśliwym, że oujeżdzam, A jeduak ścia, ażeby kazalo JH\m o wszystkiem in- biła tę przyjemność i nigdy nie zakochl\ła 
zostać nie mogę, Bóg wie wszi\kźe, C1.y nem zapomnieć, Potem będę bllrdzu pra- się w nikim, Slyszysz: w lIikiml Zawsze 
pragnąłbym, gdybym mógł. Zbyt wiele cowal. Lata bęuą biegły. Nie jestem jui się pl'zytem człowiek do krwi rozrani. 
rzeczy widziałem tu od czterech miesięcy, tak daleki od elJoki, w któl'ej czlowieka - Bądż sl,okojny, papo, nie lIapl'óżno 
rzeczy, ktÓl'e zgnębiły i uderzyły IlIlIie uo- clu'oni prze(1 samym sobą lIajlepszy, z anio- jestem serdeczną przyjaciółką Simo"y, Do
le'nie. Krótko mówiąc, zamiast zabawić, ł6w stróży: wJos siwy, Ostatecznie, niech świadczenie moje okupiłam jej nieszczęścia
znullzilem się, jak je~7.<lze nigdy IV życiu mnie Bóg strzeże, abym pragnął katastrof mi, a gdy mi się zdarzy kogo pokochać, .. 
i §miało mogę powiedzieć, że po raz pier- earol'ejskichl ale być może, że będę mu- - To kury dostauą zębów, 
wszy zaznałem nudy, siał powrócić lIietllugo i że.,. wszystko się - Nie, to będę kochała." porządnie. 

- Czy cię to dziwi? Puyż, mój drogi, jakoś uloży, .1edna kula drugą wygna. - Ładna korzyść z doświadczenial Idź 
jest tylko Wielką sceną, na któl'ej każdy - '1'ak, pot'tlcznikn Cłegmlrecl - odparł spać, smarkatal 
gra, stosownie do usposobienia danej stary generał, ściskaj!)« ze wzruszeniem 
chwili, dramatl komedyę, krotochwilę lnu Maurycego, 
fraszkę. Guy bywałem w teatrze, uiellh Tu weszła I,anua M8I"5'a po~egnać się 1. 
mnie dyabli porwą, czy najśmieszniej~za młodym podróżuikiem, Zaczp,to mówić o 
sztuka rozśmieszała mnie IV dniach, w któ- podróży , 
rych dokuczała mi kula moja, Otóż, każ- - Będziesz p.'zejeżdżai przez New
dy czuje swoją kulę wówczas, gdy jpj York - , rzekł generał,- Zastanawia mnie 
czuć nie powinien , Zauważyłe'; to, uie- naprzykłacl, jak się urządzisz z kuzynem? 
prawdaż? Co mu llowiesz, jeśli ię z nim zobaczysz? 

- HOlI-odparł Clegneree - ja czuję ją A co powietl1.ą, jeśli się z nim lIie zoba
zaws=e. A nawet, jeżeli mam lIyć szcze- czysz? 
rym, czuję ją coraz więcej, Uwaga ta uderzy la Maurycego słuszno· 

- I wraclISz do miejsca, skl)d padł wy- !lcią, Przy~pieszylVszy przygotuwania, mógł 
strzall Biedny chłopczel Żal mi cię z ca· jec~ać we czwartek, wsiąść na statek w 
łego serca i obawiam s ię, żeby ten uścisk Liverpoolu i jechać prusto do Kanady 
dłoni, który zamienimy przy pożegnaniu , przez Kwebek, \V usposobienin zaś, w ja
nie był ostatnim. Stary już jestem, nie kiem się znajtlował, ten ruch ciągły I S1.yu· 
długo mi tu żyć, a ty tu pewllie tak pręt!- ka potlróż były dlań uajpoiądańszą roz
ko nie powrócisz .. , jeżeli się tam ożeuisz? rywką. Przywykly do szybkich decyzyj, 

- Pl'zysięgaOl panu, że otljeldżam z gh:- natycbmiast post.\ nowił o zmianie Idel'nn
hoko w set'CU wyryt~mi slowami twojemi: ku podróży. 
.Lepiej nie robić tegol" Co się jednak Pauun Marya, jako osóbka praktyczna, 
stanie?,., Bóg zadecyduje. '1'0 jeduak pe· zauważyła: 
wne, że niebezpieczeństwo większe jest tu- - A jeżbli )laua oczekiwać będ'ł przez 
taj, niż przy niej, 'l'utaj ciągle porówllY- statek z Hawru? Kuryel' odjedzie. 
waOl i gdy się czuję wllród tłumn tych - Zatelegrafuję z Kweuek, łub z Mont-
istot lekkich, plochych, pozbawionych real-odpl\rł Maurycy. 
wszelkiPj energii, wiar) i serca, spragoio- Gdy odehoulil, IVlr\lSZooy był b&l'lłziej, 

xx. 
Przy końcu tygodnia Alaul'Ycy wylądo

wywał z Oregonu, który dopływaŁ aż do 
MOlltr~al. TI' "fił włdnie na odje1dżajllcy 
Cm;adian PacifU; i znalazł wolne posłanie. 

Drugiego dnia podróiy koleją, jlrzyuyw
szy do Port-Arlhur, pomyślał, iż byłoby 
dobl'ze zawiadomić (adO/Wił PU9telni, że 
1.mieuił kierunek podróży. Zatelegrafował, 
iż będzie na stacyi Beause'jour nil trzeci 
dziei. rano i zapytywał, czy nie b~dzie .0-
kazyi" z Wablgoon do jego fermy. Oka
zyi widocznie lIie było, .gdyż, skoro pociąg 
zalrzymał si~ przy słupie, który rok temu 
był śwładklem cierpień innego pasllŹera, 
preryi, jak wówczas nie było ani ~Iadu po
judu. 

Ch\gnerec, sam z dwoma walizkami, u
gmiechnął się D& myśl, że Ałain był 110m
szczony; łecz dla niego połotenie uię przed
stawiało tylu trudno§ci, Poszedł Iliaszo, 
pełnił piersią, wdycbając ostry wiAtr pół· 
nocno-zachodni, suzęśliwy, że moU, wy
prostować nogi, po tem półtygodoiv\\ Ul 
siedzeniu w wagooaclt. • 

Wkr6tee z za doliuy dojrzał 



.. DZIENNIK ŁÓDZKI. 

X Projekt wykupu na rzecz skarbu 
drogi iel~znej warstawskote
I' ~ 81' <> I s k i ej, nallo o poru_zono. 'e
d!ug in/orm,,,.)'.! dzienniku\\' wat'. ~aw,kjell 
II) kop lUli. być dokoltMUY w I! iedalekit'j 
I'l'zj's7lu ci. 

X Zeul':\Ilie zi~m9kie gubel'lli wiackleJ 
po tallowilo st&ra~ . ię u I'Z. du o uudowę 
dl'ogi żelazuej, l'łczącej rzeki W i at k ę i 
Diwlnt;. 

HANDEL, 

X Z l'owodo poglosek rozpowszechnio
nyrJl IJlzez gazeLę • 'l imes" o mających si~ 
rozpocząć pomi~<lzy Ro~yą a. • 'ielllc:\UlI Q

kla,lach IV sprawie trak ta~u h II.ndlo-
• IV e g O llrzp,dowa Agentura Wolf" cioJJo~i, 

co na~ ępuje: .Pary. kI kore, l'on<lellt • Ti· 
me ' 11" Lwiel'll zi, jaknby I'omip'ozy ~iemca
mi a R"gl'l} mialy l'OZpoczą~ się nie? dla
J:to I'eltrsktacye co do przysIąpienia Ros)'i 
<lo nowych traktatów handlowych, i:<e IV 

(lIIi" 2G·ym gl'llIlnia r. I'. mialu oubyć się 

pie-rw;ze l,osied7.enie deleg tów w lei kw ... 
styi, a w sobotę, (luia e-go grudnia 1', b" 
dl'lIgie, ~Iożemy oświadc7..I'<!, ~e pORiedzeil 
ty ch nie było i llle bp,d7.ie, I'onl"wai na 
porzą<lku dziennym niema wcale kwes Si 
obuitenia ceł ruskIch. 

ż y c z k o w II, dla mlllłłzkaitc6w gmiuy 
Cz~ 'Ików, Kapital zlIklado\\'y, pllez 1'7.~d 

'1,1 C uy, 1,osla,1 1;11.' I IV kwo ie rs. 737. 
K ~freDl uow~j k ~y lianowany jest J'I
z"f Rocki, z' ,J~I"ą ka,., eJ'a Stani.law 
Kręzlewicl, kontrolerem 7.a:< 'zezep311 Osi· 
rka. Z elmJl.} /,01\ laulll. IlI)'\~.i kasy 
mieu!'al\cy gmiDJ Cą tków nie będll 1110-

v.1i OI'7.J t 7. ka y tnlociilskid, jaka du ' 
ty"hC7d, do uirtko_ obu gmin lużylll. 

JtZE~lYSł:. 

X 'ol'~'l'onueo~ .KuI5"I'S wal'Szllwskie
go" z Dllbl'nwy Góroirzej dono i o zmiII
n ch, jakie l&Azly w I o IV a r z y S w i e 
f r n n c U k o - w lok i e m k o l' a I II \V ę

g I. ka m i e 11 n e g o, Dyrektor tl'goż to
w rZYSLwa, p. 'l'ibaudl.t, wskuLek uallwą

tlonego zMowla nst~l'nje ze ,tanowika, 
które zajmuje dotycltcz3<owy wicedyrek tor 
l', RiboyroJJ, POllitlwai lIa grulltach do to
wal zyst.wa kOIl/lhi węgla, glllmanu i cyn
ku należących, zllajcłujący sit) węgiel k.l
mi~llIly j.~t najpl'zedniejszym zu wszyst
kich okolicwych, gdyż Się koksuje, towa
rzy lwo rÓllllocze~uie z ek~ploats.cyą wę
gla pr~y~t~i'JJj", do bud')\vy wielkich pie
ców cio kobowani ... 'wI:gll\ 7. własnych Iro
palli 1I0bywi\ufgo. Zapewni to towarzy
stwu niem"l~ korzyś~i wobec wielkich 1.11.-

PIENIĄDZE I KREDYT. potrzebow~il koksu przez miejscowe i oko-

skllrbu sieli telefouu." do ożytku po
blicznego. 

, YKSZl'At.CENIE PRZlmy OWE. 
X Otwarcie przy war ZI\ .... 'kim ogl'odzie 

Ilomologicwym ~7.koly ogl'od ,IczeJ h 

niższym kUI'~ie, ulegnie zl\'łoce. Zal..t.t<l 
ten, jak donu i "Kuryer codzienny· ot\ r
ty będzie n~j\vcze~lIiej z początkiem prą
szlego roku szkolnego 

WrSTA'\Tl. 
X Komit~t IV y s L a W y n a s I o II i iu

uych I,,'zedmiotów gospodl\J's Wll wiejskie
gil w muzeulII Ilrzemy~lu rolnictw w 
Warszawie. !,o,laje do wiadomości, li wy
stawa uie odlJędzid ie, w roku biezącym, 

1\ tu z powodu, że uarleslano II tąd 7.l\le
liwie siedm d"klaracyj, co 1II'IIwdol'odobnitl 
jest .kutkiem nieul'Ułlzaju w roku Z811llyUl. 
O tl'l'minie wystawy w roku 1893-cim ko
mitet IV swoim CZAsie zawil\llomi. 

ZJAZDY. 
X W miuisteryum komunikacyi rozps

tl'ywalll\ jest kwest)'a 7.IVolani/\ \\ :it~zym
NOIVllgl'od!. le nowego zj a ~ d li Ż II g I u· 
g o w e g o w roku bieżllcym. 

X Tow/łrzystwo popieraola żeglogl mOI' 
ski~j w Petersburgu I'ostan wiło zorgani
zować wtem miegcie, w je eni roku bie
żącego, z j a z (I p I' Z e d s t a IV i c i e 1 i i e
g lu g i i przed.iębierstIV pRrostatkowych 

Wiadomości ogólne. 
X Z powodu coraz bartlziej r07.wij J,.- liczIle zaki: Ily i hllty żel: zne, które pro· 

cych się interesów termiuowych, pow$~alllo duh ltou sl'rowadzaj .. ze 'zlą ka IV 01r1'0-

IV poważnych sferach giełdowych my.!1 u- moych 11111 Lyacb. Obecnie b/lwiący w Dą

nądzellla w W81'~zawie i z b y o b I' ac h u II- bro 1 id dYI'"kl'lr vgo tOIVllrzysl wa, inży

k o w ej, na wzór angielskich Clearing- njel' ~kibiilski, Z/ljęty jest WSllólule z z!1- Zima jakoli w tym rokn ustalić ię do

houses. WIRllowcami kOllaiiI i hul; cynkowych wy- t~'chczas nie mogla, Mróz i dnieg nl\pr7.C-

X • -owosti" donoszą, ze nadzwyczaine gotowywlllliem JH'oj~któw, tyczących się mian z d811zczem i odwilż/} stanowiły. jej 

zebJ't101e og,Hne akcyonarj'uszów J' os k i ego meHol'aryj zakladów i kopaiii towarzy- treść, Ita stanowczą odmianę lub 1"'ze.~iJe-

""ukn bandlowo - przemysiowego stwa, nio aię ktÓl'ej nie lic1.yliśmy już III'awi~ 

w P~tersllUrgu postAllowiio otwol-qć IV ROI,:IO'1'\\"O I PRZE\JYS& ROL~Y. wcale. W sobotę nad wieczorem ukazaly sl~ 

unio 14 styczllin 1', b, oddział w osk\\ie. X \V niekluI'ycb lDiej cowo 'eiacll gub, jednak pierwsze banki lIa mieście, ale w 

loskiewski dom bankier.ki .Mikolaj Wer- chAl'kuwskiej II r o tI z aj j a: b I" k w ruku niedzielę znów dorożkom miejsca o tlIpić 

theim", 7e w8zystkiemi jegu operacyawi, przeszlym był hal'tl1.O "blity. Zl\l'a~y 116ź - musiały, Olleguaj za to i wczoraj, przy 

zamieniony będzill oa moskiew ki oddzial uiej .. zych gatunków są obecnie bardzo dobrej pOlIowie i malym przym.'ozku, znów 

banku. wielkie. ,/\ jdl'markadl lI>\bywać możoa lIzwouki rozbrzmialy 1111. ulicach, rozpla-

X r e b)' n a III o n e t n p o d z I u I' a- \ 'oreli jab!~k wJborowego gatunku, za 70szając dźwiękami swemi oplem Vrze.cho-

w i o 118, z l'ozpor7.qclzellia miui8tel'yum kop, tlo I s. 1. Zw)'i:ki celi emoźua się dniów. USJlosabiają dou jednl\k ZU,')\V, lIie

skar"n, PlzYJlUownną będzie pr7.~Z k~sy 8podLieIVać, ~dyż mieszkiLl\cy z8op&tI'zyli ste~yl uieączys7.czone choduiki, 11Izej Ili.~ 

rZJldowe, po potrąceniu 7.& kaiJą brakUją- si~ jui: w jablk/ł dla użytku domowego. przez ruchliwe ulice, gdzie albo bmąć IV 

cą dolę snura po 'I. kop., d" dU la 12-go Zbyt ZA~ \\' okolicy IlIb do ~ąsipdnich \,0- śniegu, albo mimowollli~ śliT-ga<l si~ trze, 

,tyczuia 18!l3-go I'" pl, UI/lywie za tego wiaww oie ist lIieje zuvelnie. W Charko" ba_ Na ulicy Dzielnej I klik innych 1'01.

terminu kasy rząllol\'c nie b~uą już znpel- "ie nnuywc mi jablek ~'ł wylącznle pm- poczęto wywózkę liniegu w sposób jednak 

nip przyjmowaly. wio oukiemiey, którzy nabywają nlljlellH7.8 tak powolny i uiezręcl.ny, że amowało to 

X U s t a w ę • b a II k u w ł o ~ c i a ó- gatun!.i i płaCI! nie wi~cej nacl 70 _ 90 znów ruch kolo wy uliczny, Wl\l'toby na-

II k I e g o UEnano za kOlłie~zlle ro~patl'zeć kOI', za pud, prawllę wzi,!ć ię do uporząllkowan!a ulic 

ponownie 7.a adnicLo_ W tym c,elu 7.3I'Z'lrl naszycb i cbodnik6w ZtlWC~ su,.. dopóki 

bnnku pl'zed,i~wziąl s~czegóJo\Ve zu danie RZEM.IO. tA l PRZE,\IY t DROB. Y. na. śuieg nie zl\Sypie. 

przyczyn, pOllodoj'lcych, lŻ wi'lkszobć Z/l- X Z Rndomia pisz,! do .Gazety war- Zaślubiny. Wczoraj odbyl ~Ię lub II. 

kupów grunt6w, poczynionych przez 1'10- Z&wski8J" , i~ 'ólko mlodych CÓl'lllc ziemian, Maul'ycego Poznańskiego, najmło!1 zego By

~cian, od7.l)l\czl\ fiię n8dzwycz~jną nietrwa- postanowiwst.Y wyuczy« ,ię k o s z Y kar- na znanego przemysiowca tutej~zego, )I. 

lości , Wlniki tego badania 1'0sIuzyć ma· s L w a" sprol\:unzilo, uldolni?nalro koszy- Izmela K, Poznail~klego, z anll~ S/lI ą 

ją Zl\ podstawę reorganizal'yi za adniczPj karz~, II; po kIlku IUleslęczne! u"uce wyu- Silbel'stein, córką znanego l'óIVnlei pl'ze-

banku, ezyło SIę I'óznyrh, I:obót pl·nktyczuScll. my.lowca, p, Marku8R Silher teina. 

X Dyrekcyom szczegółowym towal-ty- ,)~st 7.amlar r07.WlJllęela ~oszykal'stwa IId Na korzyść ludności gnbemij wewn~trz-

el&styczno~cl i wy/rzymalo d 8kłepieil sy
stemu .Moniel·. Próby 8 un, <łza. ł'aj
wyżej I;,t ierdzone t.owarzy~two a '!yj 118 

Ilrztdsięl,ier t.'" betonowy II i inll~·~1t ro
bót bo(lowlallycll '" Moskwie, kl~re Z,IJ
muje i .. rozpo\\ :zecholeulelll bu IQwli tego 
systemu w calej Ro yi. 

Przedstawienia magiczne, • "l prlY'7.ły 

pifjtek zapIlwiada &we I'rzed,tawleuie llr~

stidit;ill\ Jr, brzuchomówca, p, ,ElłStein 

8t rs~y. W pnedtawieniacll p. Epsteinn, 
który popiouje ai\) także grł na werofunle 
i oa arfie eolRkiej, bierze ad7.iał p. J. 
Kro~so, urZfjd7.ający obrazy ni /lące. 

Z.1 kilka dui ZD()Wn ma rozpoczą6 le
re~ pl'Z dstawien w nasza m mie:!cie p, 
Beckęl', kt6rego prollukcye ciesz sip, oh~

cuie dni:em powodzeuiem w \V al'sza wie 
dzięki niewidzianylU tam dotychczas efe· 
ktownym ztukom, jak; spMlenie żywej ko
biety, zniknięcie konia ze sceny, jadąc.l w· 
powietrzu WllhlcYlledystktl. i t. p. 

Wypadki w fabrykach, \V fabryce )lp. 
Helnzla i Kunitzera w WIdzewie 1V11i~na 

nieo~tro:inodć jednego z robotnikó I\' J.ozba
w ila go tycia Da miejscu, W CZOI':ij o Ir, 
10·ej raIlO w wykoilczalni pomienlonych 
zakladów 40,Ietni Audrzej Kuli9, PI'~CUją

cy przy maszyn i.. do I'ozbijauia towaru, 
chcąc I.uprawić co. w niej IV czasie ru
chu pochwycony ?'ostal lu'zez wal za kie
szeil uhl'ania, a l'l'zyciągllię~y tym sposo
bem do maszyny do~tał się pod żebro du
żej śra!>y ruchomej , ktora zabitll go na
tychmillst. • 'e zczędliwy Kulis pozosLawll 
żonę I 5 dzieci, które otrzymają wyli gro
dzenie od LO Y'arl.)'stwa ubezpieczenia od 
wYlllldkólV nieszczęśliwych, 

Onegd~j l'lino, robotuikuwi fllbl'ykl 
Birllbaum, cbwlll'tz I Low przy ulky Wi. 
dzewskiej, niej Ikiemu Scbultzowi lIIaszyn,l, 
• wilk' I>odcza" czy~zczenla IV biegu 7.miat· 
dzyla <Iu"y pal .. c u prall ej ręki. RMlue
go odwieziono do szpitala św. Aleksłlndra, 

Wypadek. Wczoraj, IUl Starym-Rynko, 
kOli uderzył kopytem wla,kiciela swe~o w 
1J0k tak siluie, że ~łam ... 1 IlU klik żeber, 

Omdlałemu ud'ielono natychm'ast Ilol'ady 
I~kal'~klej. 

Kradzież . We wsi W.,la Rl\kowa, IV P"
wiecie łódzkim, Jo lDiC<!zkania AutoIIiago 
Kempka wtal'gnęli złodzi eje, wy lama wszy 
drzwi omz okna i zabl'all 20 korcy m .. ki 
tudzież 20 korcy kartofli, ogólem w"rlośd 
ok lo r , 300. Dwu llod~jl'zauyeh o flopeł

uieule kradzieży are~zto ano, 

PodziękowanIe. 

Z ok~z.ri zll'lubin wej córki, p. M. ił

ber ·toiu l.rzesliU na ręc~ m~jtl rs. 25 dla 
bitidnych, wstydi.l\cyclt się żebra~, z kto
rą to ofillrę skladam w imieniu biellnycb 
81ll'deczne "Bóg zapla<l." 

Ks. K. &1l'idt:1, probll8z,'z parafii W. N. 
Maryi B.lIIII!/. 

stw kredytowego ziemskiego lolecono WJęks1.I}, '~alę pl'zy ud7.lale .Iutuy fnl - lIych 110Lklliętyclt nieurudzAjem, prócz su· 

pl lllie I.rlestrzegać, aby SI'(.'rządzolle IlI'lez wal'czneJ I. IVlo,ola~. ~[aLel:Y/lt. do robót I my zanotowanej I'l'zed kilku dniami w ua

ddegowllnych radców I' I' o t o k6 I.l' s II r a w- ~uykal'sklch zO'peIUl~ o!l.l'0\l'Jedlll, Jest na. S7.em piśmie, zlożouo lIa ręce p. lIaczelnika 

d 7. a u I!I ki ę 8 k w do"ral'lJ, żąłlających miejSCu, prz~d kIlku bowlełĄ laly do m~- powintu 1'8. 785; (Itiara ta pocho~zi od kil- 4 \V rozkazie ministra wojny, wyraŻll-

ulgi w opiacie r.lt, obejmo\\ał} wszelkie Jątku Z8kl'zoW riproll'.\lIt.ol1o pionki wlkh- kuuasLu przemysłowców powiatu lódz- jJlcym podziękowauie specyałusj komisyl 

po(rZeunf, IkiJe zbadane wiadolU0:lci z 7.a- ny z pOll I\ra~o."'lI: Dti' plantllcye wierz- kiego. \lod przewodnicLwem gellel'4\la BoreskowR, 

sto'QI\/\JIlel'l się do obowiązujl)r~'ch lirze' by koszykar, klej lIIetylko ładnie wygląda· Próby konstrukcyj budowlanych syate- kLóra opracowała sprawę z as to s o w a

l1i86w i ~chem"tów, gdyż IV pl'zecill nym j~ , I cz pl'zyuosz'l d?ch6d, ~dyz materyal mu "Monier", Z cyrkularta nade.lanego n i a 110 c e I ó IV woj e u n y c II a e l' o n au· 

razie żlldaDia, doryc71ce ulg, nL b lą mo- przygo(o\~any chętllJe. kupnJ'ł koszyk lirze nam pl'zez fit'mę tutejszą • Mienyilski i tyki i poczty goł~biej, lodauo do 

gly Ilyć lirzez komitet u\\'zgl'ldniaue. z Saudomlerz i ŁodzJ. Weil" do\~iadujemy sł~, że IV duiach 15 i wiadomo~ci, ii w wykonaniu tego proje-

X \V Czqstkowie, pod War, zaw •• utwo- TELEFONY. ł6 b. m, dokouane będą IV Warszawie, ktu ułotou)' jot został park aeron8utyC1.-

rzono DOWI~ k a s ę w k l a d o wop o- X \\' Bialym toku lIIząclzono kosztem pod III' . 15 przy ulicy Uiazdow~kiej, próby ny I jego oddziały IV Wal' zawie I w Os-

foni) -wstęg~ Moose-Brooke'u i szczyt tyle II'owy pOl'ządek, Wlei'uy Ita bitlile- byf" nym. Opowiem p-allu, jakeśmy ją 1I08ho- ~~~voc:c:o ~~:~l' Ilzlałalno'ć komisyi okou

raz) oglądanego Szarego Domu. 7,bllzyl' daleko. wali li btÓjl ławeczki bdl~eclern, tak jak 4 Podlug 8 p I'a IV o z d a n ł a d e p a r, 

się; nic się nie zmieniło. l'omimo chłodlle, W kuchni, wSród szczęk u Jlol'us~anych tegd pragnęla. ~a kilka godzin vrzed t a m e n t u I e ś n e g o, w l" 1890 poiary 

go I,on\llku, ukituko jej 7. białemi tirauka talprzy i naczyń kurbennych Śjllelmł starą ~miel'"ill odlllllilll ojC/l - z dziwi muie I burze i owady zni~zc1.rly 044,131 dziesię-

mi stalo ol worem. lecz nikogo IV niem nie swoj'ł l'lo~okę lIIarynarsk~, mocno_ jeieii biedak dożyje pierwszej 1'0- cin lasu, 

ujrzał. lIaurycy vła ' ni zaOlierzal zawolać go cznicy cluia tego - i pociyktolV'\ła mi dla 

- (ierozl\, żnal - romy~lal. - W zak I z góry JUŻ cieslyl 8i'l wrażeuiem jllkie pIlIla n!\Stępujące w)'razy: I Ze Zgierza, Parobcy fahryczni Staui-

to Je zeze tak zimuo, nies\lodzilmany powrót wywI'ze u ... Raba- "Przechodząc kolo belwederu, uiech po- sław K., Teodor G., Adolf B. i Stoluislaw 

Zhyt wcze:lU:l godzina lI'e pl,z\\oliła mo ei~, gdy do, rzegł 11<1 biurka pakiecik, my.li, że bledlla Ilrzyjaciolka Zllwsze go /' M. IV Zgierzu nalladll w tych dniach na 

Mrokr'l' do cll'zwi mieszkania Ir6I1Y. Prze- zwlązauy niebiesk .. wstążeczką i przy nim oczekuje i jak będzie mial czas, niech clwie dzlewcqny, powracające wieczorem 

szed!, ZW:\IDii\j~c I,roku, u.ldsłu ,huj~c IIli -/llst do uięgo zaauresowauy . .'iebieska wstąpi na chwilec~kc;." z ali zabaw do domu, Łotrzy zaciągnęli 

lżejszego Slmel'U \\' n.lezkl\uiu. Jakiż wslążkl\ w Iwel'yllcltl Od kogóźby jeśli Mac-Allan". swe ofiary ua piliC pruty i tam dopu 'elli 

b 'Iby USIYSZKI okl'zyk ździwienla I rad'uici, nie o,] Iren.> Al wlel'n~, dJ'ogl .. clziecięl :\8mi~tne łkanie wydarIo 'Ię z piersi I si'l 1111. nich oltyducgo gwaltu. Dwu t nlcb 

gd)by uył SIl(ll'trzeżon)! Jakie wymówki Lect. co mógł ozullczać ten cip,żki motek MauJ'ycego i dlugo tak plakał, krapiając uwięziouo, dlvaj hmi są i'osl.nkiwaoi pl' zez 

I'obiiaby sobie, że nie byla n" sIVoJeOl ata- .i~d wRbiu, jaki uczul prze!. pa"iel'~ 8erd~czlIBml ILumi złoto, które mu zosta- I,olicyę. Ofiary zbrodui, 7. których jetln.1 

uowb!kll, , jednak cały ollno\\ion)- był 'ie był to motek jedwabiu, lecz dlugi, lViła Ireua, 110 kr6tkiej swojej wędr6wce liczy lat 17, dl'Uga xal a , l'ozchorow/lły 

dach belwederul Nawet u ~tóp bi"lej la- zloci,ty wlu'kocz, który wysunąl się z rąk na ziemi, Myślał o tym liście pOlegllal-, ijię niebezpiecznie. 

Ivki , '1\ ida~ bylo kwiatki świpio zasadzone, laurycego 1130 ?iemi~. Z ercem ilciśnię- lIym, któl'y pisała pewnej 1I0Cy, zbudzona Warszawa. 

a widok tego upiększenia dziwnie mile u' tem slraszu~m Ilr7.eczllciem, uawp,j/ przy- .przez len glos wewoętrzny, któremu Oll~g<laj I'olstrzygni~to k o n k u I' S i1o-

dorzy! Maurycego, bo wleclziRł, że to lIa tomny, utwol'7.yl ii~t doktom Mar-AlIan'a, opl'zeć się nie była IV ~tllnie", Wł&śnie o roczlly w wal'8z~wskiem tOWi\uystwie Zl\

jego prtybycie, • ,,'rym razem na nic sil) nie zdalem, jak- tej godziuie, IV której czy tal tell łi~t, po chęty sztuk pięknych, Da któl'y naaeslalo 

Czuł sil} oczekiwanym, uJlrugnion)'m I kolwicK mnie IHtychmiast wezwuno, Pl'zy- rozstania z Simouljo liR cmentarzu, biedne swe pracy dwudziestu siedmiu RI·tyst6w, 

}'rz):lpieszył kroku, (Iragnąc być jllknaj- Flęgam Polnu jedllak , iż pieJ'lgnowalem jll dZIecię usypia/9, istotnie zadowolone, ze I r. tycb trzecb po dwa IlIÓ u . :I\grod~ 

prędzej u si~ble i I,oslać po 'woje lZe~zy, jak własną córkę, Lec~ ani jedno lekal'- usluchało gło~u, z liejszem sercem, wy- I,itlrwsz'f I'S, 600 pJ'zywtluo Zdzislawowi 

Z.1i1I~ka już ujrzal w do!ini~, n)ld b"z~:;iem stwo uie okatalo SIl) skllteczllem, Dzipc- szeptaws7y po raz ostlltlli slIoją mi!ogćl .Jasit\skiemu Z:l. obraz .N-alJoieństwo ~wią

btrumska, ludzi przygotowujących, pole <lo ku umarło IlIl UieW8111) mi ChOl'obę, Usuę' Clegoerec wstlll, ci~ikilll, ZnlUOJlym kro- t.ecwe", Nagroclę dl'ugą 1'" 300 Włady

zasiewu, lIa I rawo zaś, na tra\'le, mlolle ła, jllk i'ta~l.ę 7.UUiOn6 w lJory z pouie- Idem ski~rował się ku ławeczce, gllzie slawowl Podkowi1\skiemu za .Pol·tret da

kurcz/)tk... litt\rycb nie zllał j~szczB, .zu- działku na wtol'ek \Vielki~jn'Jcy. czekała lHui Ulaleilka. Ilrzyjaciolka. Chciał, lIDY". 'l'rtecie z kolei odzDaczenil!., przy-

kające matki. \\' .zystko bylo w l'orz,]dkn. "Opowiedział mi ,rSZ!I,.tk'J, naj';wi~t~7.e ally I'ierwszym wyrazem, ,illk i wymówi ZIII noszące flO r~, 200, przypadly w udziale: 

1311'011 wleruie uotl7:ymał dnnego slow3. to stworzenie ze w ·7..\sLkich ~\\ip'lycb , ja. powrotem do ~iebie, bylo Imię Ireuy, wył- Apołonlaszowi K.ędzier kiemu za .Astlono-

Miony cz/oI'iek lV~zedl do ~iebie, uie kie btnia/y kiedykolwiek. Wszystko, o kane pod slomianą strzechą belwederu lila wiejskiego' I Pawiowi Rosenowl za 

putrl.ubując n'\tvct do dl'Lwi I.nsluka~, t.l- co mnie jll'o.,i1a - uczyniłem: oto wlos:, Id'ic ścieull, nic przeli s~bł jut nie wi- obraz .Kury" , ndto listy pochwalne 

Iy bowiem otwor~m. CKly dom I.elłn był które I'!IU I.I'ZJlze~III, O<idl\wna. lęka dZI}c, przypomniał sobie slowa Mac-Aliau,a'l udZIelono: II. Zotli 'taukielVic7.owej Z,l o

j/ł, no,ei i lolotica. Uczcł się tllk stC7.ę~li- mojl!. ll!.k ni <lrżala. IjJ'zy iadnej opelacyi, wypowiedziane prze'zlej jesieni, .lak PlO- bl'a? .Przed iniwem', p. StelaJlowi Po

wym jak jOl uim lIie Lyl od lat wielu I jak przed ch I\'il, , .<i.l'm lllnul7.ył noźyr.zki roctwo, wówczas gdy razem I.~,uiii do pow:Jklemu za .Świt" I 1'. Waolawowi Pll.

zuulIJlal oię lem uczuciem, !.ture nie mialo w tytb cudownych 7WOjIlCh. Lecz kazala, cholego dziecka - dzig od \ 'sJ.lllklch der- wliszakol I za obraz "U wróL". Skład 81-

\\ ~ob}.e cienia zalu za ,iwialem, tbytkiem mi I'rzy i .. dz H!lo 8"i1l1geli~, 'I pieli wy\woborlzonego: I du kOlJkur~lllVego, oprócz komiteto towa-

ł I J'Z}, flUllośclami. pozc,tawiout'mi (I t"'lII- "Nie wiem co 1',111 mJ~Ii.T. i czujesz. (;0 Uf:',! /razyslMe c:j'·rpiclti..l - I' !'t),;;: mi/o-, rzystw stanowili (lJI. Kazimierz Ałchimo· 

l~ strollle I .rt'allu. n~jDllllej mlisl~z dOlnać głębokiej I'rl,YkrO- /SIIYclIJ \I icz I Józef Panklewicz, 

- Al· pomyślał - - ,tano cz do (oj- śei. lam o d7.H~, że Rabat, sto 'ownie I Nt\. w Y s t a w ę Ol o z y C 7. n o - t e a-

go Źl 'i, ~ylkll atworzony je tent! dQ mDich polecel'l, I'rl.elhil)"eimie pewne K O N I E O. t I' I n 'l, która ma byc! otWllttą w Wie-

1\ l,okoju blloim • aUl'JcJ u I \\%0- rodki, ab) clo uctyui~ mnit'j gWllłtow- tlnlu w mle3i,.cu maju roka bie~ąC8g'.l ar-
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ciliitekt warszl\wski p. Jaliusz Świecianow· 
ski, posłał dzieło 8we, omawiające skalę 
muzyczną we wszechświecie i drugie p. t.: 
. P rawo harmonii ztuki greckiej i jego 
T.8stosowBnie do nowożytnych wzorów'. 
Bndowniczy, p. W. Krze iń ki, przesłał 
projekt budowy domn koncertowego w 
)lołączeniu z panteonem. 

Profeso/a uniwersytetu warszawskiego, 
Sonina, na włllsl)e jego żądllnie u w o l· 
11 i o n o z zajmowanego stauo wiska. 

Profesoren\ zwyczl\juym u n i w e r s y. 
t e t u war s z a w s k i El g o na katedrze 
farmakologii mianowany p. Włodzimierz 
Nikolskij, dotychcza owy profesor nadzwy· 
czajny. 

Rejenci warszawscy czynią starania, aby 
pierwotna t a k s a p r o t e s t 6 w w e k s l 0 -

DZIENNIK ŁODZKI. 

muel CrowUler, murzyn biskop w Afryce. Crow
Ul er byl pOC1Jltkowo niewolnikiem. Jako taki 
byl wielokrotoie sprzedaw.oy i kupowaoy, 
w kollcn je~n.kt., oo ... obod7.0o)' przez pewnego 
tolnierzo oogielskiego, po "ield I_toch rozł~ · 
czenia mógl powrócić ,lo swojej matki. Wieku 
... ego ni e mógl nigdy oznaczyć ściśle; wiedzinł 
tylko tyle, it nie mógl mleć wiccej nit lat 
dzieaieć w cbwili, gdy orabowie napadli no 
Yomhe i Jego z.brllli w oie"ol~. Ojciec Crowtbein 
zgiuąl w walce', matk ... oś i siostro byly za. 
brune do llielVoli. Pb roko slotby niewolni. 
clej u Drabów, juko .św·ety towor· wsadzo
no go na okr~t i wywiezi 00 na .przedd do 
Ameryki. Ok ret ten j edookt.e "potkały w dra· 
dze dwa okr~ty angielskie i odprowadziły do 
Scblcpptan. Działo si~ to w r. 1822. Snmu"1 
Crowlber byl .oowu woluy i udal si~ niezwlec.-

byl to sobie dobry oJCleo rodziny, powracaj,,
ey s\ewapliwio kaldego wieczoru do trojga swo
ich dziod i niezoaj,cy wcal. pokn! t.ycia pa
ryskiego. Odpowiedoio tlo zasług hyl tet Wer
ner sowicie wynagra4zany, bo pobieral do 
20,000 frnnków roczncj pen.yi. W dzieó No
wego Roku kos,er zj.wił si~ u szef. domn 
bankierskiego dla złotenia mn łlCZCÓ. Te 
ostotni. je<lnak uw ledy mu w gardlc-i slowa 
pl7.eD1ówie uie mógł. Z.stał \I boko p. Ho. 
skiein wytszego urzQdoik" policyjnego. Ce
,.ar Werner, przykładny kasyer grał od I.t 
trzech u. gieldzie i straci I oa tem nietylko co· 
Iy "Iosny maj~tek, ala i "'00,000 fr.nkólO, no
Ic l.'lcyołt do fil·my. W komisaryacie policy I 
przyznnł sie ni.fortuny gracz do .... zystkiegu. 

T E l E G R A MY. 

3 

-ego 76_00. dl.konto nislIliedr..i"Ko blLuku P"Uł."" a',. pr,"Atne 2"",' •• 
leldy., U·go atlczllia. Poi,uka r\lok .. . 1~~9 r. 

([ emisJi 931/, 21/:1. KOl1.AOle .. u~el"ki8 95 11/ 11• 

Waruawa, ll..go Itycznia. 'r&r~ III. IIIulI \Vltko",. 
.ki~o. PUflllie& SIG. ord. - . lutra i .Iobtl\ __ 
- , bi.l .. 830-862'. " ,boro.& 8lO-lISO, i"n 
"",horowe 7'1.0-7571• lu&duje - - - , walili",,,, _ 
. - -łj9~smieó 2 I 4-0 rz,cl. - - - , owi". 330 -
360, gryk", - - - , rseJ.lk lnlui - , ZilOOW\' _ 

- t n ep",k r .. p" r.hQ. - - - . ł(rot1b 1IOIIIJ - -
- ,ellkro"J - - - . (.uwl .. - - - n,ktluec, 
kUK jagl&Da - - - . olAj ntf\JItl.ko W"y - - - , 
lniany - - - sa plld., karto8e - - - SI. ko
rzec. 

Dowieziono Plunicy 800, syta 150, j~e-.&mi"ui. 
- -t owu. 120, ",oebn Ilotne"" - korey. 

Wlruawl , 1111'0 atycznia. Ceny nienreguJowaue. 
Tendencya zniżkowa. 

p.teroburl, 11·go ItyczniA. Łój " mi.jscu M.OO. 

• w y c h, wyższa o rs. 2 od teraz obowi~. 
• mjącej, byla znown przywróconlł.' ŻądaOl'lo 
swoje motywują petenci tem, IŻ dawna 
taksa 1'07.0'(1\18 w ",'ojej mocy we wsz t· 
kich gubenlillcll KI'ólestwa, z wyjątkiem 
wA rszawskiej i piotrkowskiej. 

Senat, jak ZAZnacza .Gazeta sąllo\\'a" , 
ma w krótce wydatl or~eczehie co do spo· 
sobów POCiągAlIi" do odvowiedzialności 
osób, które zloiy!y )lod pnysięgą f a I· 
8 Z Y w e z e 1, n a 11 11\ W S P r a .w ~ c II c.y
w i In y c h I co do skutków, Jak le )JOClą · 
gllie za sobą uznanie przez sąll fałszywo-

nie do Sierra Leooo, gdzie pracuj~c nod sob" 
star aI si~ wyltSztalcić umyslowo. W r. 1825 Berlin, 9 stycznia. 'rntejszym dzienui
byl otbl'zczooy pn.ez jednego z misyollarzy i knm douoszą z Londynu, iż Z powodu za-
wkrótce mi"nowauy ua1łCqcielelD w Town. burzeli w 'l'nngerz~ wybuch! koufllkt po. 
W r. 1843 wy§"ieeony n. ksieM.a, juZ jako między Francyę a Anglią. Francya pro
misyonnr. powrócił do rodzinuej ziemi. Przc- testuje przeciwko wys ia niu floty anJ;ielskiej 
tłomaczyl bibIiQ ". język ojczysty i byl j e· tlo Marokko. Między obyd woma g;abineta
dnym z lIajgorliwszych krzewicieli "hrześcinl" mi toczy się żywa wymiana depesz. 

P ... niu " m. 1ł.00. Zyto 12.25. Owi .. " m. 5.50. 
Konopie .. m. 45.00. Biemio lniane w m. 15.50 • 
}{ró .. 

Berllo, 11 Itycznia Pu.uiea 212 -230 n. kwiec. 
maj 213.!iO, n. cz"rw. lip. 216.00. ~lln 225 - 236, 
na kw. maj 223.00. ua c.erw. lip. 217.50. 

ttavrI, 11 etyczniI.. K.wa KOIl tl ... erAęe S"uln. 
nil marzec 78 00, na maj 70.50, na wrze!. 75.00. 
Spokojnie. 

ści hkiego zezuauill. • 
W warszawsk iej radzie miejskiej dobro

czyuności publicznej rozpatrywanym jest 
obecnie )JrojeU zamienienia dzisiejszego 
szpitall\ zapasowego 7.1\ I'ogatką Wolską 
na stały, 8p~cyalny s z P i ta I d I a c h 0-

r y. c h n a l' a k a i choroby zaraźliwe: jak 
ospę, dyftel'ytY8, tyfus i t. p. Podłog pro· 
jek to, lIowy szpital urządzony ma byt na 
60-ciu chorych obojga pici, a z jego ot
warciem, przyjmowanie tej kategoryi cho· 
rych (z wyjątkiem szpitala Dzieciątka Je
zus) do ionych szpitali będzie wst l·zymane. 

Jedna z pań dobroczyn nych zamierza 
własnym kosztem zaloż}ć w Warszawie 
przytułek dla biednych szwa· 
c z e k. Oprócz ntrzymania pensyonarek, 
instytucya projektowana jUa udzielać, w 
miarę możno§ei, także wSllarcie w naturze 
i pieniądzach. • 

W okolicy Łochowa (stacya kolei peters
burskiej), jak dODosi "Kuryer warszawski", 
mają bytl zbudowane w i I l e z o g ród k a
m I na letoie mieszkllnia. PrzedsiębierclI , 
II. Trojanowski, boduje 8ześtl takich willi, 
z oznaczeniem ceny po 1'8. 2,500 za katdą. 
Dla ułatwieula kupnIl , wła ściciel zamiel'za 
urządzi tl spl'z ed&.ź Da raty, a miano· 
wicie: Kto złoży 500 r s. zat!tltku, obejmie 
willę II' uŻY'l'alność odl'azu, a resztę Bza
cunkn może wyplacitl po 250 1'8. roczule. 
Jede u wszakże wantU k umowy stl\je się 
dośtl ryzyko wny, a mianowicie, chybienie 
rat pocięga za sobą przepadek zadatkn. 

Prezydent m. Warszawy oduiósł się do 
władzy wyższej z przedstawieniem o wnie
sienie do budżetn miasta na rok 1892 su· 
my rs. 4,800, potrzebnej ua ukończeuie 
prac k omisyi delegowauej do z b a d a n i II 
w ar unk ó w sanitarnych mieszkań 
war s z a w s k I c h . . 

Petersburg. 
Na 11I'zrszłej wystawie :!rodków zabez

pieczających od pożarów IV Petersburgu 
IImieszczony będzie model . 1' u c II o m e -
go budynku ogniotrwalego dla 
p r z e d s t a w i e il lodowych. Model ten 
pomyslu tecbnika A. 'l'awlolVsk iego, skła
da się z czę~ci , które mogą być dowolnie 
r ozbiel'ane i spajane za pomocę specyalllej 
masy. 

Odesa. Przeli kilku dniami otwarto w 
Odesie pierwszą herbacial'nię dla robotni
kÓWi u częszcza do niej (lo 3 ,000 ludzi 
dzieunie. 

TE~TR I MUZYKA. 

; Dziś w teatrze " Victoda" lłanl} bę· 
dzie operetka w 3 aktach: "Biedny Jona
tan", z muzyką K. Millockera, 

R O Z M A l T O Ś C l. 
'" * * Lwów. J e8wze w czasio toj zimy ma 

być otwartn wo Lwowio wystaw. bardzo inte· 
re8uj~cych dzieł sduki zebranych, przez jedlle
go • magnatów tamtejszych, podczas dlugiej 
podró1y po dalekim wschodzie. - Sieó telefo· 
IIÓW wc Lwowie mn przej§ć 110 wlasoość rz~
du.-W spuwie podlli.sienia cbowu koni ro · 
boczycb obradowała niedawno onkieta pod 
I,rzewodoictwem Stefana hr. Zamoyskiego.
Od czasn zoileoia taryfy no kolei Karola Ln
dwik. , która z dniem 1 8tyczoia r. b. prze
szl. na wlasoość r.,du, powi~kszyl sie znacz
nie rucb osobowy, szo,ególniej pomi~dzy Lwo. 
wem i Krakowom, o stocyami bJi1.szemi tych 
miast. - W dniu 28-ym b. m. odbCd, sig 
1'10 Lwowie wybory do rauy miejskiej . Zebra· 
Dia przedwyborcze odbyly sie w dnin 2 i 4 
b. m. no.,akowicz przedstawil konieczność wnie. 
sienin l,etY"yi do rody państwa o reforme 1'0-
dalku zarobkowego i domowo - czyns7.owego. 
Wniesiono tet. rezolurye, potepi"j,u~ przekup
otwo przy wyborach. 

** .. Czarny blIku,. Niedawno zmarl Sa-

.twa. W rol,u 1857 postawiono ~o lI IL czele Waszyngton, 9 stycznia. Wedłng otrzy
mi., i "igerskiej, w sześć lat za§ póiniej miono · 1I1:111ycll tli wiad omośc i, Han'ison zawiadomił 
wauo biskupem. dyplomatycznych reprezentantów Austryi-

HIW·Ytrk, 9 at!unia S."ełn .. 7'/". " N. Or
leauie 6'1 •. 

Nlw·York, 9-"0 I tycmia. K." .. Itio ]i 7 13.25. 
~t;". )6 7 I ... ordin.r, ua luty 1212, na kwi ... 

•• " Szach persk oglosil tyllco "0 spra- Węgiel' i Hiszpanii, że na podstl\wie blłu 
wozd."ie z pot/róly owojej po Europie odbytej Mac·Kinl~y'1\ zarządzi, począwszy od dnia TELEGRAMY GIEŁDOWE. 
na wiosn~ roku 1889. Wiele ciel<OlV)ch ustQ' 15 marca I' . b., zn iesienie wolnego od cia _ _ ~ _ ______________ _ 
pO" znajduje siO w tej książce, w I,tórych I,rzywozu: cukru, kaw" , herbaty i skór Z I 

J Gl łd W dni. 11 Z <1oi.12 Nassr-Eddiu okaznje siQ wladell azyatyckim UO 7. tych ki'ajów do Stanów Zjednoczonych, e a arlzawska. 
azpiku kości, pomimo owej oglady europejskiej, jeżeli do owej chwili nie będzie zawarty Zapłacono 
J'tką .apragucli nirktGrzy mu przypisać. Oto tl'ł\ktat, oparty na wzajemuo§ci. Za wek.le krótkoterlllaowe 
nr· jeucn z to~iob U8t~póW: .Dl.ień 4, mlesi~co Rostów nad Donem, 10 sl1,cznia. (Ag. oa Berlin", 100 mr. • . . 
Tol·BodJo po§wicciliśmy sztukom piokuym. pili .). \V dniu dzisiejszym ' przybył tu I oa Lond1U n IŁ ..... 
Pierwsza wizyta w Lowr;.e. Larroumct cbciol Kabat, urzędnik do szczególnych poleceli oa Parl' .sa 100 (r.. • . . 
przemówić; ale, zmierzywszy go wzrokiem od pl'zy ministJ-ze sprł\w wewuętrznyclr, ce- na ~Ied •• u 10<) n. . . 
stóp ilo glowy, l,olViedzialem mu krótko: .idźl"-llem uregulowania rozporządzenia pllłkolV- .dano • k06.e,. ",.Id, 

0025 0010 
lU.n 10.13 
tl~'I, W 57'1, 

i ... chodziliśmy przez kilko godzin • rz~da". nika Welldrycba, w sprawi~ planu rozdl\- la papIery pahl ... ,.1 
btotnie bardzo to prosty sposób unilmiccia waDia zuoia pomiędzy miej scowości, do- Lilt, likwidacyjne Kr. Pol. 
06"yolneJ' I)nentowy. k . I l I . . l Ru a. poi:yczka. wlehOtlu:i:\ t llIęte g Ol cm, tUl zlez norma nego pl'ze- ł'l, po;;. wo,.,o •. r. UI8i . 

98 -
11)275 
95.00 

1" 1.2.5 
100.20 
10'2.-
9".75 
9925 
98.-
9825 

98-
10265 
95.W 

101.15 
IOO.W 
102 25 
99-
9925 
9825 
9825 

.** Skąpiec. w • WesL Superior Wisconsin" wozu ua kolejach żelaznych, które prze· Li.'1 .... t. ziom. SerIi I A II. 
tV Ameryce półuoc".j zmurl nieunwuo sk,piec, wożą zboże z 11Iilnocnego KllukllZu. .."" III A B. 
który do samej śmierci zdołnl zachować hu- Sofia, 11 s~yr,znia. (Ag. pólu.). BiIlga- Li.t, .... t. Ul. War ... Ser. L . 
mor, charokter i pieuiqdzc. Thom"s Roch.r rzy, poddając się żądaniom F"'11ICyi i Por- Li'.ty ~a.ł. ,"."Łodoi ~.r, i r-
IInlczol przez cale tycie do rzędu tych skąp · ty, zgoliziIi się ua dl\nie za'łQsytlnczynienia 11 
rów, od których ka1.dy człowiek odso". się ze za wysłanie korespoudenta Cltadourne'a. HI 
".trętem. W rodziullem mieście otacz"ny byl Obecnie obejmują oni formę oqej saty· GIełda Berlińska . 
pogard, i lekcewateuiem, oikt sie o niego nio sfakcyi. 
troszczyi. Gdy pellnego dnia s~siedzi zauwatyli, Kair, 11 stycznia. (Ag. póln.). Śledz.two 
1.e uie wycbodzi z mieszkaniu, przeczuli odra- co tlo sposobów leczenia zmarlego kedywa 
zu, it. coś s ć siQ musialo, zawiadomili więc prow"llzi osobna komisy1l pod przewodni
policye i, dostowszy sIe przez okno uo zam- ctwem dl'. Rogel'sa baszy. 
kniętego mieszkanio, . "JOleźli w ciasnej i wil- Londyn, 11 stycznia. (A~. pó!.). Starszy 
getnej i.bie zwłoki skąp." "" slomianym bor- sy n księcia Walii, k~iąże Clal'ence, zapadł 
l ogll. Z pmwej stroo'y obol, trllpo wZllosil si~ na influenzę, polączoną z ~apaleniem pluc. 
ustnwiony w formie pir,uuidy stos mooet , u po Stan chorego jest powaźn)'. 
lewej stroili e let .. ly woreczki • banknotomi. Paryż, 11 s tycznia. (Ag. 1,6!,). L ord 
No stoliku i pou IMldem spoczywnly stosy pll' Salisbnl'Y 1'0zesl,,1 okólnik do mocarstw, 
pierów wartościowych onjror.mait .. ego !:i'tunl!U. w ktÓl'ym wyjaśnia koniecznol!tl przediuże. 
Ogólem zlloleziono 820,000 dolarów. Nie.wy. ni a okupacyi egipsk i~j. 
kle orygiunlnym ok ... 1 si~ testament, który Paryż, 10 stycznia. (Ag. IIÓ!.). W yn"laz. 
Rocker 00 kill,a god1-in pr.ed śmierci~ n:>.pisnl ca ulepszonych piel:ów zubel'ski odebl'al 
i połotyl na stoliku. Brzmiol 011 jal, n.st@pu. sobie życ i e. Przyczyna niewiadoma. 
je: .Gdy w ludyuch umiera dostojnik, ton" Wiedeń , 11 al.ycznia. Powstał pl'ojekt 
jego uie powilIna go prze1.yć i 1I010n\ bywa ilU zbudowania dl'ugiego .BOl'gteatru·, w któ
stosie. Dostojnikiem nic jestem, w Indy"ch rym mają byt przed~tawiane tylko korne. 
Die tyj~ i, chwała Bogu, nic lIIam tony. Ale dye i lepsze dramaty spoleczne, podelas 
mam kochank~, któro jest mi droisUl au kiedy IV istniejącym "Bul'gteatrze" Pl,zed
wszystkich kobiet na świecie; t~ kocbank~-mo· stawianoby tylko sztuki klasyczne i tra. 
ja szkatnlka .. nBjukochaószemi pielliędzmi. gedye. 
Życze wieu sobie, aby kochanka maj. zmarla 
wrnz zo mDll, j aby nas oboje wysadzono w 
powl.t .... c d~nmitem. Poza tern-polecam sie 
pamieei moich spadkohier"ów". Noturolnie te
Itamentll nie wykonano. 

*. * Elektryczność mordercy. Ńiezwyl,ly 
wypouel, l.d ..... yl sie w teatrze M ... i"aolo, w Pa· 
lermo IV snm dzicó Nowego ro~u. Pol,ój dy
rekcyi teatro jest zaopatrzony \l' przenośn~ 
lampe elektryc.n~. Aby h zapalić, tłostatecz· 
uem Jest "Iotyć urut ou bateryi elektryczne; 
w otwór, Inajuoj'l"Y się u podstawy lampy. 
Pótuym "ieczorem do lIokoju dyrekcyi wszedl 
jeden z uTZQdników Frnllciszelc D enaro, w to
warzystwie wofncgo Frassinessi. Nieszc:c:~ścio 
mieć cbcialo. i ł 1I0wlok. jed wnbn., ot.cznh'·" 
drut, by/u uszkodzcn, " tem wl.śnie miejscu, 
któro Denara wzią l w r~ l,ę, ch"~" drut w Inm· 
l,ie osadzić. W chwili wiec, gdy nieszezęś li wy 
uj,1 10"'1 r~I,~ lamp~, w prawej drut trzyma. 
he, Iloplyn~1 pr'ld tak silny, it Denaro padl, 
juk Iliorone/ll r~!ony. Na l<rzyk Feassines.iego 
naubieglo slutbo, która znalazł" Dennro juZ 
bez dus.y. R~co biedoka hyły jakby przykote 
do przewodnik6 w elektrycznych, u martwem 
jui ciolem w8trz~s"ly straszli we "reszcz.. Gdy 
wreszcie oderwano druty. roce 06nry elcktl'jcz
no§ci byly zupelnie zwęglone. 

• * * Płonąca peruka. Do w.gouu o.oho· 
wego w Iloci~gn drogi tela7.nej boloósko·flo
reorkieJ przez otwarte okoa wpodla iskra od 
parowozu i zopaliłu geste zwoje pieknycb blood 
wlosów no glowic sied.,cej w wagonie mlodej 
domy. Przera!eni. ognrnclo pasaterów, jedy
uie dama nie utraciła p .... ytomności umysłn. 

Z zimu~ I"wi, zcr~'olo płon~ce .woje wlosów 
• glowy i wyrzuciła przez okuo. 

*. * Przykładny kaayer. Dom banld.rski 
Hoskier IV Pary!u, po, iud31 kasyera obd"rzo· 
nego nicograniczonem zllufaniem, jaldc wszyscy 
do niego tywili, a na którem opieralo sie tet 
jego wazechwłodztwo IV interesach firmy. OU 
lot 20, oolk,d pracowal w nicj Ludwik, Cezar 
Weroer zasługi wal tylko Da pocbwaly. Zreaztą 

Ostatnie wiarl.mości handlowe. 
Warn"wa. 11..go styczni ... Wek",'" kr6t. term. na: 

Dij rlin (~ 11.) 00.25, 20, 16, 10, 071/2 kup,; (,ou rl,D 
(3 m.) 10.13 kup.; Par .. (10 d.) W.b7'/, Jrup j IV, ... 
.16u (M d.) 86.65, 55 żą.d.; 4 tł/ .. HitU likwldaeyjne 
Krr.lestw:\ Pulskiego dnie 98.00 t.,d; takiei małe 
97.50 żąd.; 5'/, ruab pozyc,ka "scbodnia lI·ej ... 
misyi 102 75 ż~d., 102 55 kup., lIT .. j .wilyi 103.00 
iąd.; 5'/, mska poży.zka prewio ... a z 186\ r l-ej 
.wi.yi 240.0,' ~"p.; takai; s lK66 roku lI-ej emiayi 
- - - j 5'/, Iioty 8.lacb. 200 75 knp.: ó' . ".1'"'
ka wew"~tr.u. • I '~7 roJru ~5.00 '..,I.; 5Of. IiJty 
zastawne zieaJałc,· l-ej seryi duże 1U1.25 słll , La· 
kiet mole - - żąd. , ITI-ej .eryi małe lOO.W .,d., 
11l".15, 20, 25 knp, V·ej seryi lit. - - - -, ,'/ 
listy zastawne miasta. 1\ a.r8L&\Ił'V I-ej .eryi 102.0 . 
tąd., IJ •• j seryi 10t.HO .• .,1. _m .. j soryi In07ó '.d.( 
tptl.łO knp., IV·eJ .eryt 99.70 •• d. 99.ł5 kup., V .. 
•• ryi 997:; tą ' , 9\·.~", 55 kUP'i 5'/, obligi miasta 
Wars.awy mate 99.0 .. ż..,I.; ó·~, liny zastawne mia· 
s'a Łodzi l-ej seryi 99.00 .,d., lI·ej seryi - .-, 
lII·ej seryi ~8.25 '~(I., lV·ej seryi - ~ ; 6"/. li
sty zastawno miasta Kalisza lOł.w t~, takie. 
mjasta Lnblioa 10ł.r,0 iąd., takiei ml~,t& Pło· 
eka 10~.óO żą"., 6°/. listy •• stawu. wieleń<lkie 
dłngie - . - - iąd ., 50j, takież kr6Lkie - -
ż,d. Dystwulo: kło\rliu 3"/". fAH,lYll 3 1 

.. . PAr,. 
aU/ni ' ViedeA 6ft

/" P~tersbllrg 6-"1.. \VartoJ6 kllllO
UIl ~ pot.rlleeniem fill! .. : liilly ?"-,,tawne .. iem!łkie 
~5.0 , ... " •. I I 11131.9 t,,,,I.i 294, li." lik,.ila. 
CyjU8 4,22. pOŻyCZKA Ilrata i l,wĄ l 'l.34.9, I ' 155.7 

Potersburg , II stycznia. lVekKle ". 1.010,11" 101 tO, 
U lIoi)'c"&kl\ \.,~r.IHlllllit\ Ht2.25, fil pOly",h. wlt~ho· 
dui", 10J.i! •• 41/., . '. li~t1 ZI\SłllW'ł18 kre,lyL d8111likie 
153.50, "keye h'lUku ruskiego 1111\ halllU!1 .Ait'r&lltCf,· 
nel:'O 259.00, petershnrs1,tiel(o hauku ,118k(lBto",ego 
578.00, haukn więcłzyuaro,low8l!R 450J).), ... l\rll:l. .... -
.kiego "!lukn <1yRkol1towe.{o -.-. 

Btrlln, U-go atyeznia. BłlUk lloly ruskie ~ar .. ,: 
199.~O , ua. fluitt.ł\wO 200 50, W'pkólltl ut. War""'''''ł 
200 00. on. Ptter Il1lrg I..r. 199 5ó. tlI\. Peterdhnrl{ 
lU. 19800, liK. f,OU tl yu krhl. 2łJ3-l . li" 1,011 ,1111 11f. 
26 Z5' , ua. Wiedeń 172 ~O. kUlhJll' "elllo :ł'lł ot}; 
ó·Jft liHi-y zaRtawlle 62.90, 4fl

/ O Iisly Iikwilll\1J1lue 
60.40, IJoi,ezka ruslll\ 4e, ,, J, .K'łl) r. 93.20, " ~J't 'l 

1887 r. -.-, ';'/. r. u ..... du(.& 103.60. b'/. r .• t • IlVI\ 
r. 10000, poi.1tJJtI\ ". 'bUlllli& II flitu. -. - . 1 U etui
.yi 64.20, f>łłJ. lis'-! :n.!łtlltTlHł rn"(ki" -.-, 51" Iti' 
SYCSkk preluiowll " It;łii rnkll 151.00 LAk,,& l. 18tj .. 
r. 141.80, &.lI:eye dwgi ts!. Wl\.J'lłz ... \."(ko~ "i""le 'Hkl'" 
216.00, ake1e kriuly,""" ao:ury .. ··kie - .- , .ką .. 
wIJ8~""kiegQ banku b,.udlo"e"o _._, d,.krtutIJ 

Banknoty r~kie IMAS " 
." "Dl. dostaWł 

DYlkouto pry"a""e . . • . 

200.00 
200.25 
2'/, 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI . 
MaUeblwa " ... orte .. dnin 11 .tye_ni&, 
W parafti ewangleU.kl"l. 2: An~ni Ed"'"DU 

Grabski E Juliaanł Ritter, Fryderyk Karol Kilt z 
Ann,. Kod •. 

Starozakonnych 5: Szywon Brudniew.IU • Bajl. 
Joob, Mend.el Gin,berg z Harn Karo, BOlocb L '
sner z ChaJą Feder. Ued.le Borgmao z GIi~ą Ru,
.e, Berek Wajnberg z Chan, Grynberg. 

ZII.rll vr dniu 8-11 1~lezni a, 
. KI.lollcy: Dzieci IIO' JAt l5-tn zlDarll') 5, " t ·j 

liezbl~e .chł~pc6w. 4, tlzie,wczyn& 1, dornsłyc;J 1, 
w tej liczbie m~ze%J%u - kobieta 1 a mianowicie: 
llaryaDll& LelOicb, Jat 60. 

EwugleUcy: Dzieci do lat t:l-t. ' lUarlo 6 .. tej 
liczbi .. chłopeó" 3, d,i.""", t 3, dorosły~h 4 
Yf tej lie.zbifł m~sczlzn 2, kobiet 2. & lBift.DOwitlie~ 
neor,etto. Riegert, lat 71, Aogtl3ta Breier, lat ~6, 
Adolf Rosoer, lat 17, AngOlt Kra.ołtner, lat 4-1. 

Stuo.akoanl: Dzieci do tat 15-ta zmarło 3 w tej 
liczbi. t hlope6w I, dzie" ""tt Z, dorou;.ołt _ 

. LłSTA PRZYJEZDNYCH. 
Grud Hotel. M. Jakobsoo, Siebler, SomerCeld i 

M~uu • Mos~wy. A. Odle z Mogoncyi, M. Lowi6-
akl • TOTUDl&, R. lleekermano • Radomia H Ber
Ii •• r z Berlina, E. Vorweg • Akw:izgrann, J. Toc
kei i R,uch z lVaru."y. 

Hotel Mo.nleotr.l. FeuetStein zGrodn. WoiC..obn 
z Płocka, Kr.tow.ki z Szydło,,&, Kra';'er s Kau. 
kam. 

Holol VIctorIa. Kuro.to ... lki z Pakiemkowa Mo 
Jt.kobowicz z Ddafoszyna, L. Bara.now.k:i i W. 
Trepki. T. WarlZawy J. Fin z Grodna. J. Kleber 
z POrtjo, K. Haga z Koskwy, K. Cłan;tu.dow z: 
Ery".nia, Okojevr i S. Par ...... z Ty1Ii.u. 

Hołel Poliki. A. Dukat z Koronow., Eil·bler z 
Warszawy, Bogacka z Gawron. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

d • .Łodri I GODZINY i 1IlNUTY 

przychod", ILF-T 813 )1101151 ~ i 301 81 ~OIIO (30 

1 515;'/ 7/35/11201 5/55/ 9135 

l,u,chodz. 

6155 2130 '1 1 o~ 10146 do K"l" ... k ~ ' 39 
» Skieruie wie . 8' 00 \ 3; 29 

,.I., n \V&r:Ullwy 10: Oj 6.1j 10 '211 
" Aleku,u.lrowl. I Jj 9-
11 Piotrkowa. 9 52 3

1
5J 10 30 

n Granic! 2 3j 915 U:s 
H So nowca 2 1 ~\l • ~:I 00 
Ił TOlDaUO'W& • lO 15 110 
"BliAa 2' 01 U8 
"lwaugr. }l ....... 8-

~ I :: ,,0I)brO"1 n, tt. 'lI 
" P oterłbur~:\ . 

JIO 
11) 3, 

" ll .. k"y , OS 

t1 \Vie.tui ... 7 52 , 33 

11 lir ko",a 

I TO " \Vr.aeb.w'" 1 16 
" Be.rliDł. 6 5~· 

I 

• 



o G Ł o s z 

loa Admini tnie) i "I( urj ra War, za,,, Idego" '. 
l Ilniem 17 :;rn loia 1~1l1 r. .. mi.leoe lodzl otwarty .. etal, p"', nli< Piotr· 

kawoklel." 281 (~). TeleCoou ltI 313. 

Teatr Łódzki. 
\fetORU. 

We ~rollę, d. 13 stycznia l 92 r. Łódzki Kantor 

Bi~unl1 Jonatan kt:~~~:j ~~~mi~~~~~!~~~~~~';re-J DUmerl\t ora. ogloazl"ol!, do ... ego wydawnleu,,,. K~ntor otwarty 
OlJuetkt\ VI 3 1\ "tach. łow. W.ttlOana i od ,god.. l, r:"no dl) gocb. 8 Wl~lOremj 'l' uiell.xi.·'e i j)vi~t& od god,... l·f'j do 
Banera, mnąka A. !IillOek.ra, ptuklad l,cJ I'" potn,jwn. 2574--;-1 

C. D&J1ielewskiego. ------

O S O B Y: lody c:,łowiek Zygmunt Kokoszko 
llosLer V~d ... gold, -

amerrku6Bkimiliooer p. Tokaralii d kladni. obm,jmiony s pu.! .. Oj ~ bu. p~m •. \dllokata przy IrgIego 
JonaUu Ttlp,kucbarz p. Trap •• " cbalt'ln. korea odeot J~Eykó ... : nie· IV IDlegcle Hialynu4łolin za· 
Tobia." ~aiqly, it'pre- ml.cklego. pollkle,o, ,ulklelo I fr.n.a· mieszkały, prowadzi wszelkie sl'r8.-
C.~~ocei. tenor i kom-P. WIUkier Iklego SZUK,'. PO ADY. Dobre «Corcn: wy cywilne i kl\rne tl\k VI'Z:; :ą-

P
OEyto. p, C,dkow,ki ey. ~a ł~d we. _ Uferty r.,., khdać dzie OkrAgow\'m l\' Gro!lnie J'l\ko 

, pod .Ig. R. O. lo\! w .\d01!wstraeyl te·, Y. o . 
Hro.tolune, hli,t" 1'. W~.nrn o pun.a, 4 5- tez przy 1nstytucyach pokoJowych. 
Proft.or Drr.nd.r p. tą zk~w.ki 72 -3 
Bnrriet, j ego lIio8trz.~-

nic& p-M Nowi.h 
Daro. ~choJt.. p D&.ielew.ki. 
Arab.II •• jego siostr .. p-n. Sikoroka 
Uolm ,adwoknt p. Morozowicz 
MollY.l1łni w d. Van- trni BrouikQW'l.ka 
.Billy mu" d"r~old .. p Ol,.ger 
}~r&Jl~Oilł. WSIlektor p. ('zerwiiL ki 
I-cl' gołt 1'. Walerlo".!.i 
2 gi " p. Zabol"! i 
3-ei ,. p. Barwszewiki 
Kncba,. p. W' h><-ki 

Towarz, Cykhstów ŁMZ!jcb. 
. ---

Walne zebr aniu 
w 'rod~. d. 13 Ityuui" 18.Q'l f. 

w lokalu klubowym (dom Kon.erlowYJ 
pnnktmuoie u S-ej \VI Ir. m. 

Wspierajcie Ilrzcmy ł krajowy!! 
UŹYW.'JCU', 

S. GIill ldcrro SZUWAKS ghce • 
,. rynowy. 

S. Gliul'\l{il'~O SMA~~:!?:.O do 

, , Gliil.:kieu:o ATRAME"TY. 
• I 

S. G I i II ~ Id elXO fabryka 

I A. 
-

"ŁODZIANIN" 
kalend Fil lororma yJnG- dreao .. ,. ... r ok J88&. 

)(iMci~" obi '. opr '<!Z 7iał~1 lite ·iłil'~. dzi t a·lreJQwy Ol s iulolm.aCyj
ny. z wJeraJłCJ. tar ... ~ ,1 Jmu"'. t n'r .... he z poAbiałem. nil rewiry ~d:ljów 
jl<lkoju, taryfę o/,ła' k .Iejo"yeb., nolV~ taryfo .eJn" t.ry(~ .templolOł i gil
dJJ'~. proep"y o opl'Łach I atkDw1ob, .. el~l!" ust ..... 1 o uajmi. robotni
ków, pU.l'pJIY poc.z. W""!y telpgranune i metr·I.,lgi~ 

. Do .na~yei ..... "!f,.rn· rh. Sklad głów.y n WldaWcr C. RICHTERA 
li .. Ce 'elmaua ,. 4 nowy. 41\-3- I -

8watl'elu 

-
~aJIl Koncertowa. 

w pi\tek, dnia l (15' tyc •• i& l 9'2 r. 
Z .. oy w śwleolo '.łym PRESTlDIGITA· 
TOR, BRZUCHOMDWCA, loll,t. n. wero· 
fonie I ledyny w Iwolm ukresie wlrtu-

Ol aa arfte eollklej 

Dr S. EPSTEI STARSZY 
• ud.ialem flzyka J. KROSSO ze .w. oj· 
~~ymi, k&lek.y~ obraz6w olk.,cyoh, b~· 
IIZlf" IDlll ZfUtZC'Zyt dać wielkie, elekto-

~nł', na1lr.wyeujuo 
faut.slftlnO·ezarodzleJ~lile .przedsta.· 

wleale 
w trzecb odd,iał.cb, .lrlaolojae,ch si~ • 
dOlhyiadczeń magieEnych, brz;uebom6w 4 

.t,.. •. kOllcertu na or6i. Eol. k.iej I olru
Ily.h uikoąeyob obraJWw w dohch ruz-
miarach, o.s"ietlonyeh . 
I)rulnIIlO·uda. 

Big \StUdout uni","er-p-ni Barto'łr.ewaka 
Bunt .ytetu w llv.to-p·ui Wi,łock Ta JlllrZ:;ll1w \lzi'Jll1Iym: 
Grant nie p.ni liicl1ałowtk.. b I 
Sberil p. K wiatko" ki " 
I"'yl rteny p. Z.ilor ki HII~ .. a '" kil 
2-gi rE'po \1 • .H,l,mftn l ' i 
n 04<10, w dumu V wlergolda. pa.owie i

l 
p Ile u )"!fC gowy. 

. Pomiędsy innemi numerami n-m ł'psuinL plorwazy raz jl<lk '''''rm 
I wyrobów che.lcznyeb w W.' azawle I b~dzle "KOKDH" c.,li pn.' miau IP.,i.nity w.JW d'l!l~. filia w Łodzi przy uliey ~iotr. Por.~tek ,p~ .. d.ta".i,"i& .. god •. 7", wi,:tzorew, , ... z-gólowy pro-

, .. ,w'klej • 27, grA!O llr~p.:d8t&Wlel1Ia, ~,jz:te mf'lr;na. do:iłal! w kaslo Bilety wue'olej nA.by-
tl.,OI W -/.:"C) Maj .. t:hatzL '.2108.0 "'Ic; mOlnl. w cukJe-rul \VUatehubego a W" daień prz.ethtawitnia. od g(\d&. 6 

im.W~i •••• t.or ••• ,n~Pmr,~y=-k.a'~i.e.w~ •• al.i.K.·o.n •••• rat.o.w.~~··"""""Im3Ba731.-~\!~-~I"I"~ 

dIUny w Monaco, kelo'"y, trAJCarz
p

, PO-I:~;;:;~~~~;;~:;~~';: ~:I~, Bl'E~lmIlWl OliH)l,Hlr.ó 
,lróinJ. łoiął!y. Akt 1 .." U/'lIItollie, 2 fil _ - - IneCOCTOłllCJlbłll)CTY Mell,J.e.J8 .ho.:1-

l1onl\r:o, :1 \1' ~e.lf-l(/rko. -D<> obj~cia ... yll\('"nl'J p" .. I.u.y i lIilBClO:łI'O II • OClIuIJ 111:11 fi 12 C'I'. T"llr. 

Rpstauracya Frankfurta '0.1 lin k.mi o.,e~o jedll~ ~ .. uumo· Ho.\. CYM'!. 1138111J~aCT'J. KPCARTOIIOB'L 
" ' wanych tltejuY"h !&bryk. po .. ukuj~ Hre"rTO>lTC.1'111"~TlI: 4>np~H" .. H. Pn. 

W I,iłttk • dn .. 8 ,tyc.ni~ 1892 ruku eiche"o Inb t_i cryno""o seIl6.no",,," 11 1I11eK" U."HaMonll, :l 

i w duia.:h ua.tępny h .. ie ••• re.. re61lól, Ika ~ To.,e IIchx"b IICIl>ł»1I"TH~lt1. "pc.,o 
\I)' t~P) ZDanego \lledeń~klego l'OPQII1·, 'ITO OllpcAt._1elł1ell'" l1eTJl'" 

TERCETU na CYTRACH 
z ka~it.lem 4-6 ty"ęe, rubli. Oler- K1I8c"al'O Ollppalllro Oy),ll 01'" 18 
~~'k!~~ H. ]2 w flmilli:<lracr i 'J:ł!~e~l- ,llcn~ł6plJ laPl r. Oł:Ofl'la'J'e.lbIJU'h 

Zoprodllkowar:c będ~, m"lodio . ..rtrA JII~~~~~~~~~~~~~~~~lcpor.h,l;.:rH IIponhpICI1 )l.O.uOB1U" TlJe· 
xylopbou. WeJś ie bezpła,nZ7_3 l. uounnili 03DlIQeuIlblii aeCOCTOBTUL-

Dro":l Zelazna Fabryczno 1I0C-ru naallaqell], ua 18 <l>eopaJH 

LECZNICA PRYWATNA !ódzka. (I MapTa) 1892 1'. 11 q'ro llpost" 
• •• Z powodn oAwi ... lozeoia odbieroi~r.go )<,1 COCTClIITC8 1<" upl1c)'Tc'fuiu r. 

rug Cegielnianej I \\ sebodnleJ, towllr. p Eger." zagubieniu dnplika· Cy A'.H lioll"Hcapa lIeCOCTORTC;1hUO-

{jdzieJaj~ w niej porady: I~w. h.~O~(f!{~~bit~~y3!;5 W:rdci:a7Ł~it 6TH 0'10 8,,~'h aact,J,auiA lleTpoKoB STAN RACHUNKÓW 
Od g. !I-10 -odZIennie O.ł~ BrlOozow·'grn,lnia 169l r .. [lroj(' 2el .. o. F.bJc/ CJ;(lro O"pylKllaro Cy;r.3 1I0.n;IlJl;ll1, 

OJ IIlk~l~horob, h:zez~ I ~b6 •. od Ilno.Łódzh podaje ~o wiad.,moóei. t. po- UpOIl3Btl .... 8U\RXCIl 0'10 yllpOll,\8f1HOll" B k H dl Ł d . g·.o~ot~ :/ILlkl~~~~";' "'oru) mieniono dUflikaLY •• lioJlt l't~118i ro"Wó DOpIJA.'ll 18 <J1eBpllilu (I MnpTu) an U an owego w o Zl 
oe... lIlU&J" z_ li we, IG 3 1892 I', 81. Jl Qac. yTpU, o '1e)!'L 

0.1 II ll-l:! w ponie'tz" ~rod9 i pi'ttek Zarząd Drowi Żelaznej ł'abr)'cz. ~pe.1UfTopLl npe)\DUpHIOTCU 1I0A'b uo- , __ ..-:....-:..p_o....,d,..z_ic_l_l_3_1...;:g;..r_u_d_n_i<_a_l_9_1_1'_0_k_u_.~_ ..... """ __ 
Dr. B.DUdo. chor. w.wnętrz~e. e . ., C~11)!.(·'j'lIln .. 1f IIpC,II,yCMOTptUllblAI" - - ~ 
.peey.uwe ~en,:o"pZ elektro'er plą ufl-tndzkltJ 51~ II 613 C'r Topr Ko)!. 

0,1 g. I 1-12 cotLtlPnnle.Dr. Oeu81:. cbo- Ił' d . b' . . . . 
robl '\fewn~trzne. l'neważuie '&I)ląd- z: POWOI,," o ~ la .CZ;e.DI& Od JCr:'J •. eego to.- r llo~aL. Aeka6pl 80 1891 (Uusapa 1] 1892:'. 
kn -i ki82ek. wru' p. Zł"lU\YfI;]oeg" o zagubienIU durU- II 1; 

OJ g. 11-12 Vi uiedz., wtor., u artek i katn li,tu fracbtowego K060k-Łódź ta ?ł pllC. 1I0B p.. . . 
.obot? Dr. Bundo cboroby ko. 1&07 na wag:o~ desek. pr.ybyłych dOla AlIescaHAP1. M:uaxoBClo h. 
ble •. ' 11 (;M l,'TUdllla 1091 IlA ,taoyę Łód .. Dro· 

0'111. 12- 1 eod,ieWlie prolc. pi~tku Dr. g~ zela%Jl~ t:abryc.~o:Łt).ukn podlIJ· do SYł\D1K 'flMCZASOWY 
Llttaoer chor skOwe wouery"" .• "ado",ojel. te pomlomony duphk.t ~a . . 
ne i dró~ ':oezo":ych. ' 1~77 ulI.je za uiew .. oy. ł9-3 ullad!~iŚc! .MendIII Pac~l1owskl~go 

Oug.1:J...-I, codziennie proot 'rcd1i.obo- • Z·., . F b' . w_~ysl_1 110 '1 skutka~l Z a!t :>.1 2 
ty Dr. Kolhiakl. choroby oun. Droga ""azlla r)rZIIO i Dla I\.od. Halldl. zawiadamia I\'lt-

Od ;;,1,-9 C<Jd.iellni. pŃ .. niedziel Dr. Łódzka rzycieli upadłego, firmę "J. Rosen-
! ... rz~~aOr~~!~thorObY nsz •. n.,. poJAje, dl' wiadomo'e!. .. ,w, dnin ~7 (29) b!um': i.lc~a CJnamol\~, jak I:ÓW-

0.1 g. I-l codziennie pró •• ponfedzitillrn »tyc'Ula .1&9'2 roku!, godzlm. lO·tJ ro~o illt!Z I niewiadomych ,n~rzycleli, że 
Dr. Goldilobel, .bor. wewn~ttz- na stacYI towarowej ł.6d1, ,odby.ue '?~ ąd. Okręgowy w Piotl'kowie decy-
ot rpecl'ah:i. plue i -erell. hizJe .pr..d .. plZez p'lbbc:rną beyt,c.ą y d' 8 .1 .. : ·.ot 
.' ". "''''arów o któryeh zaleganiu oglau "" z Ił z ula gruWila r. z. os"" ecz-

011 g. ~-;;:o:r~~ni,ed~:C; l luku. chor. bylo we wldoi"-ym C1 ... , • ." IIOTpo,o" ny termin do sl'rawdzenia wierzy-
Od g. 2--3 ! ni, fF_, wto~. i piatek Dr. cun. r~6<PK."X': D~.J.o"oeT&n (JIt ~ telnośc! wyznaczy! ilU uzień J lu· 

Llklerolk, ebor ebh~lr:v .. ne, 37, .,3~) ,~Jli'~,Cl ,.])z! uli, M,lakl tego l marca) 1;, h. i że spmwuze-
Od g. 4-6 w poni.dz., Aro ~~ i .ob"t~ Dr. (~,~ _ I _tli). 66-1 nie b~dzie miało miejsce w dniu 

~ ~:;.~~!. p~~':do:Y30"k.:;:.gu.I~::Y e- Dro"a Żelazna Fahryfzflo· wyżej oznac~onym .0 god?:. 11 rauo 
.. nicy znAjdnje .I~ .. oot! stałych łó~ek: ł.Ódzka w ub~cno§C1 8~,IZlego KomIsarza 
kto sobie tyczy I,iko zajął. 1"'winieD . .' . . W tialt posieuzeń Sądu Okręgo\\'e-
zwróoit.iędoDr&Piokns ... BOgPiotrkow. Z l>'Jw~,lu 04 ladC<OlIla odbl~r~.eego go W PilJ~rkowie dla spraw skró· 
oldej l Zielonej. ł7 od 9-10 nno i od tow.r p. Z: GliksmalI, ° zagubiemu dn· dk 
4-5 po poło ' 232:)-0 lrhkatów h Uw frnent,!l,..~eb W!,rnaw~ aOlJego po\'z~ U. 

ml",to-Łódz za li<. I 3, 7~, 7i80, Łódt 30 grudma 1891 (11 stvCl<1lia 1 9'}) 

Droga Żelazna Fabr)'czno 7487. H ~ H[I(), 7 <ll i 749'2 • doi .. 12 Al k .. Ił· . - . • - grudnia lb~1 r , Droga żel .... Fabrycs. p. san"er ], II achowskl 
Łódzka no . ŁoIdua pod.je t1oWl&domośei. że po- au wakat przysi'lgły. 

Z powodn oiwiadczeni ..,.syłającyob, mienione duplikaty "otów {,aebto"ych 70-1 
t"W:\T. PIL Karach i Rp.instej~ o z8(Cl1bi,.. uznta.je za niewaine. 7ł-& 
nin duplikatu Ii.tu frachtowego Ł6dt· O b ł d W~ .. aw ....... li 2087, z dni" fi ) gru- Zao'iuAI,. dwa weksle SO a m o a 
dnIa lb9L T. t Droga Zelazna FahrYC2'DO- :"'"I".'. ( . . . . . . ŁGd.cka podaje do wial1omołci, że pomi .. l) o n. 150 Wy.t.a'TIOO! .... ty,"um 1~1 .~ .. ~~ca krój I .. y~l~ bl.lizny pn •• ukUJe 
niony ,lnplikat listu frnebto"ego za Ji r. prt .. Tom .... R~ .. u.\I.g. Da W,· mieJ'"" przychodnIO! w domaeh prywa. 
~~87 uznaje za nieważnv. 5.-3 ku.rn Jan;.,z .... k~ płatny w atye.-/toyCh. Wiadomość: dom Grzywacza Ji 
___ ...-: ____ --.:.______ nin 189'2 roku, m. H, oJ, Pi"ltkowska Vi pr.wwni 

OB'1>RB.1.lEHIE. 2) DO to. 100 in bloco \Vyotawio 1 VI Ula sukien i okryć daw.kich \\'.cj r.ewifls\iej. 
OYJl:e6nHII JIpIlCT:lU1. IIc'rpoRoB- jn I~ r. prEez ~6Eefa Fabiuew.kie· 65-3 

. nI' Wiktoryę Janl .. ew.~ą· 
~Jl3rO OllpylltB81"O Op.a. Pn,pJL O,trzego si~, aby nikt pu· .• ytiZycb we· 111Iod •• czlowiek 
Jl»)l:eUI'I'L, aUlTe~l>cT8ylOlnlll Bo ro· k li n:e uab' .... ł, gdy, ~ Olew .. ne. :I .} 
po).t JIO)l.3H nR BOBOIi" PllUKt B'L Toma z Uólallskl. posIadający przedmioty gimnazyal· 
,1;011'11 IIOA" •• 10, Ba ocuooauinł030 4 -3 ne, buchaltel'yę, języki niemiec!..i i 
eT. YrT. rp. c~ ... ,,(j1.lIn.:rlleT'l>, (11'0 Dni& 7 L III. tUlili JW. tr7.eni od fl'au.c~ki, poszukuje I~kcy~, kore-
2 lIUBRpR 1892 r. D10 10 '19COB'lo ·owego.Rynku no Hotelu Manteuf. pe~ycYJ lub t.ez odpu~ledDl~go za· 
y'rpa Gy,l;eT'L upollllueAeoa uy6uQ- tla ZAGI 'KLA ęC11!. w godzmach wIeczornych za 
BU IIpo .. aa.a ~BUlKlI},JIU'O IIwymec • ~ • ~kromDe w.ynngl'odzenie lub:Zaobiady 
T~~, n pRRB,I(:rella, U\8ro l[ellepy no- mapa folwarczna z anekSBID!. OCerty po~ lit: B;J3. przyjmnje Admini-
.!IIOCB!lCsoliy CQ~roBm8l"O B31. lIe- .trocy. "Ollenmk. . 27-2 
Ge.lII, aepK~"b, QUCOB'h, cepe6pnu. ZlIahlzca zechcI! zł~żyć lakoll-ą w .. . . . 
8101X. nemeli, lI'e;l't~U3I'O lleCl'opa· hotelu .\1ant~u(rla Z:\ lY)'nagrodze- ił lDI~i··sm mam bOpoblizalOl~ 
evnro IIIKS4>1I B npo'!'. II Oąllllcuua- niem ,.!I. 3. 55-2 m. ŁoJzi i ~~~Uey, zi';;'~:.~arcza'!. n~~-
ro ).,18 'wprOB'Io III> 433 pyu. - ZGUBIO~'O baw,., ",eHei .. I bule OBIUE· 
11011 ., TBĘ .lożoulł od " do ~O o.ób, 

Ij • .n'aJIllI G,' 'e'n UpOIl3BOVlfTIoCft kartiP. pobyt,- .krzypee I rorteplaD, lub ror-
....... ł'" • ,.. "" ., tepla .. wltm • 

• wp,j.d ,10)\311 n~ A3I1KOfi YoJn', wylan'ł z magi 'atu m. Łodzi, Yolecam eię wlgl dom S!:.no~nej Pu· 

S T L' c Z Y l' ~ Y. 
Kaooa gotowizna w biletach bankowych i bllooie 
Rachunki przekazowe w baukach prywatnych . 
Skup weksli oF~trzQuyob oajmniej 2 pudpi~ami. 
Za.sr RWy ubezpieczone 

a) papierów pallstwowycb 
b) Ustów .... t.wnych . 

Papiery wartołclowe własnoć banlm .u.oo,.i~ce 
a) państwowe i prz I r"ld por,.l.O.o 8733 31 
h) llrzcz rąd niepor~e.one. . • 

l) U.tr za>tawoe . G.381 na 
2) udzi&ły . 3.000 - 9a81 63 

Papiery watlołclowe k pit_łn .-7.:p,;;a:;.o:::"::._:-,,-,----.:::::::....::: 
Korespo.deDcl : 

a) ieb rachunki (IDro) 

ł. Kred)ty ubezpletloae p.piera .. l. 
a) papiery poliBtwowe. 16,373 Si 
bi li,'y .. &tawne i akcye 10.917 Gł 
c, "ekSle. 2 podpi,ami I,059,68i 6G 

2. SUllly do dyop. banku (ou cali) 498,171 9 
b) NI .. e Raobankl (uomol 

a) gumy weilee do banku 
b) we~.I" do lnl.L<y 

Weksle I trały na ob •• miej •••. 
Nlerucholllotcl . . . . 
Ruchollot I 
KosIt. urząd,,"la 
Sumy przeohodnie 
Konta hanilowe ... 
Rozehody podlegaj,ce zwrolowl . 
Weksle protestowue. . . 

S 'H~ B JER XY. 
Kapitał rakl.dowy 
Kapltal rap.lowy . 
Rachunki zyskow IIIraI 
. lewy plac on. dywidenda 
Raohnnki przekazowe 

.) za ~kazaniem . . 235,350 81 
bl za 7 dniowo wypOWiedzeniem 16.>.615 84 

Wkłady procentowe: 
a) terminowe . 
bl bez\erminowe 

AOre.lp',.denci : 
.. , ieh rachnnki (I.ro): 

242,80902 
53,~78 3 

o) Rumy do dy.polyeyi koreo 
spondentów (on coli). GZI,nO 31 

b, weksle do juk... . 10.605 -
bJ N"sEe rachnnki (no.tro) : 
Sum, nalellę.e do banlm 

Procent I prowlzya 

SUlIy przekazowe 

1 ,58J, Ił O~ 

22,957R 

I,Otl2,Rtl'l. GO 

Rnble , kopiejki 

I,06:i,2521'.!3 
1,499,SO-Y9 

I ""l 
l 

18,114;/lł 

.54.763'60 
I 

I 

l,OOl,U3'a.; 
G63,I8Q!t. 
60,000,-
2,02540 
2.~80 

133.2917'; 
6G,OłS:03 

216'35 
8251-

4.6tiIl.662

I
Th 

I,WO,OfJQ-
451,93964 

8,0428] 
1,000 -

400,96665 

1.6.'14,9&7 91 
2:;7,21428 

52_~HI11l 
ł,(itjij,ti62Th 

11 II], ,1(01111 110.\" N 1\06·&. imię Abraml\ Fr.,jela bhc.o""cI' OIZ&DOWIIIlIPJ!l 
rop. ~~O.l,łb :!6 ,(el:H'p,r 1!;~1 'I ~Jaskl\ "Y 7.n~'l\Zca 1&C1;Y zł~ży~ M. JJl'ie6ełłberg Wekole do ink... • l ,7.\&6" 

0r,l( GaLI IIpuCT!lJł"b Ey,nellH I'L. l.aliową w 1I1tt'J,-zym mllg1~trae:e. Dyr_klor orkiutrfi' nUca Konst""tynow-! Depozyty w przechowul. \,l06,'?'l'lltl~ 
76 7- k& Ho 316, dom LoaI.liego. 58-3 r.9-1== _____ =~ 

\Vd~wCiS't.f It 1(illl!tb. _-uedskt&r BO'e&ł~w Knlcłlowiec.kl -- )tOJB~UaO I!.eH.Ypov l ffllBapil 1891 r. W dro .. hrol IIDzllllllka Ud!.~1 I". 
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