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!iułllet' 1la fępny tuyjd..."'ie .ue .utorek nam się rozejrzeć w tegorocznych żąda· się zredukować. Cisami fabrykanci my§l'ł o założeniu wkrót· 
_------------- niach stowarzyszonych instytucyi kredy to· Nie znamy motywów wymienionych ;,ą· ce takiegoż sklepu pod tą sam'ł firm'ł w 

wej ziemskiej. Nie moiemy się tu po· dail stowarzyszonych piotrkowskich, tru- Kijowie, gdzie towary łódzkie mogą liczyć 
wstrzymać od zaznaczenia, że same zebra· dno nam zatem zrozumieć nawet punkt na zbyt szeroki. o czem radzą ziemianie 

n" wyborach. 
I. 

Co dwa lata, na wiosnę, posiadacze ziem· 
". interesujący ię bliżej 8prawami towa· 
"jItwa kredytowego ziem kiego, zjeżdżają 
• lIiast gubel'nialnych, jako ~iedli8k dyl 
1!łerj zczególowycb, (lla dOI16łnienia wy-
1GńI" radców (\0 tAk zwaoycll "władz to
Jlny twa", a właściwiej ol'ganów Z/lrzą· 
",j,cych i kontrolujących instytucyl. 

r..brania tli wzbudzlljlł ciekawo 'ć stowa
nY''lonycb lIietylko ze względu na nazwi· 
!ta l'Owolywauycb z pogród nicb delega· 
1411' mają one je zcze inll4 siłę przyciąga· 
I~-ploze(\sta wianie pod obl'ally rozmlli· 
~y(b wniosków, dotyczącycb i08tytucyi to
-anrstwa kredytowego. Wuioski, mające 
po nljw iększej czę§ci znaczenie "obożnych 
i Dieszkod/iwych życzeń, posiadają prze· 
ciei tę dobl'ą tl'ouę, że tu i owdzie pod· 
daj, krytyce dzialalność instytucyi kredy, 
towej i obznajmiają z t~ działalnością szer· 
sze bezpo I'ednio mniej zainteresowRne kOI 
ł,. W ten sposób wyrai;anym pogłądom, 
l' formie wniosków, do centralnych władz 
towarzystwa, nie motna przydawać jako· 
lejś decydującej mocy, możnaby nawet 
Iwierdzić, że wnioski ze stl'ony stowal'Zy-
1Z0nych są tyłko środkiem do zaintereso
rania członków sprawami instytucyi. Za
zwyczaj dziej e się tat tak, że na wszyst
kie Diemal postulaty zebrań gubernialnych 
centralne organy zarządu zuajdnj'ł gotową 
tdpowiedź w ustawie towarzystwa. Wnio· 
iii "nie odpowiadają duchowi i pl'zepisom 
lllaw , oto naj popularniejsze sprawozda· 
Bie delegatów, ktÓIOZy, mimo chęci nawet, 
lie byli w stanie przepl'owadzić żądali 
l1'oicb wyborcólv. Oczywiście, składa ię 
u to i ta okoliczoość, że wnioski po naj· 
r~kszej części stawiane Sił pobieżnie, bez 
uleży tego wypracowania, a co wię~z& 
!fIlDtownego obznajmienia się z przedmio· 
:elll. Pomy§lne załatwienie żądali, wyraża· 
JYch we wnioskach, należy do l'Zadko~ci 

wet wtedy, gdy podlug ustawy zarząd, 
tla ną władzą, z& zgodą stowarzyszonycb, 
IOle je .rozstrzygul}(!, a cóż dopiero gdy 
Iła załatwienia icb potl'zeba uzyskania od· 
lG.ielloiego zmodyfikowania zasadniczych. 
/ł'lepisów ustawy. Do tego zarząd cen
niny uaieka się z niechęcią i tylko w o· 
lIattcmości, pow'tóre, mioisterynm, wobec 
"ilio w r. 1888 skodyfi.k(lwanej ustawy, 
~ ~awsze uwzględnia odnośne przedBta
'lID1a. -

Car=en Sylvll. 

D E F ł C Y T. 
(Da18.~y ciąg - pa/t·ż Nt·. 108). 

,Podniosłe usposobienie ustępić tei'a:r; mu· 
!lał~ w.obec pośpiechu, ~ jakim wszyscy za. 
~h ~Ię ubierać. Maggy była dzi dziw· 
Ile niezgrabna; mgła z łez zasłaniała jej 
~zy. Gdyby nie pomoc Llzzy, Wiunie :L bYłaby mogła wystąpić w slubnej su· 

Robert pierwszy był gotów w swoim 
~nndurze ~I~rynlll's~im, przesunął. się ci. 

o do koscloła. Niezwykle ładule dziś 
'YgI.d~ł 7. szczególnym blaskiem w ślicz. 
'leb, clemnycb oczacb i rysami napiętoo. 
"anemi dziwnem wzbuueniem. 
~Stan.ł za ko~ciołem, usłyszaw8zy tnrkot 
I";~'U V~ogbRn.; słyszał jak Kathłeen 
do lła SIę do Vaugbana, aby pojechał 
I o d~lDO\ ~ ona musi jes~cz~ rozmówić się 
lb glo~nlklem i zobaczyć, czy tak ołtarz 
I.,rał, ~a.k kazała. Widziat, jak wysiada, 
et' ~ liliowej, "Ioszowej sukni, JlOd008zą-• i JeSicze . białość cery i kruczą barw~ 

010111. Nigdy jeazcze t&k pięUł nie 

nil', na których przedstawiane są wnioski, 2.gi, co do którego znajdujemy wyraźny X :Qudowa uowego browaru w mie, 
odznaczaj'ł się rzadką, doprawdy, wieło· przepis w § 198 ustawy z r. 1888. Naj- ście naszem przez jednego z piwowal'ów 
mówno§cią. 'frudno doszukać się też w prawdopodobniej chodzi tu o pewne nieod· tntejszych prawdopodobnie rozpoczętą bę
nich gruntownego obznajmienia z ważniej- łączne, przy spłacie pożyczki gotowizn'ł, dzie w roku bieżącym. W ostatniclI cza
szemi (operacyami towarzystwa, jak: kon, ciężary na zaspokojenie kupon 0 , płatnego sach dokonywaoo aoalizy wody w posesyi, 
wersya listów wyżej oprocentowanych na po najbliiszem losowaniu listów zastaw· gdzie ma stanąć nowy zakład piwa. Eks· 
niiszoprocentowe, bezseryjność li tów za- nych, pl'zez co spłata listów zastawnych pertyza wykazała, że woda jest wybol'owa 
stawnych, będąca obecnie na dobie i t. Il'l gotowizną wynosi wyżej niż sto na sto. i do fabrykacyi piwa najzup~tniej się na
Lwil} część Pl,zemówiell I>rzewodniczących Punkt 7 i 8 zdrarlzaj'ł nadel' pobieżne do- daje. Plaoy browal'D podobnct Sił już wy· 
na zebl'aniacu tanowią obszeme podzię· tknięcie przedmiotu. Wiemy wszakże, że gotowane i wkrótce będą przedstawione 
kowaoia .la okazany mów.com zaszczyt", towarzystwo samo rroponuje tylko ryczał. do zatwierdzeuia władzom odnośnym. Wła· 
zapewnienia, że oi tego zaszczytu się nie tową konwersyę li tów zastawnych i do· §ciciel zamiel'zooel\'o browarn, z chwilą 
spodziewali, zdawkowe zdania o ważno ci konanI} ~taraniem same~o toW:\1'zy twa. puszczenia go w rucb, będzie wysyłał pi· 
wyborów, wreszcie nie wiele co więcej o· luna konwersya nie przyuio łaby korzyści wo do wszystkich główoiejszych miast, a 
ryginalne wykłady o ... pożytku iu 'tytucyi stow8I'Z}'szouym. Kwestya niż zPj stopy w Warslawie. otworzy specyalny skład. 
towany wa kredytowego. Rzadko tylko proceotowej, 0l,łacauej na umurzeuie, wil}- X Młynarzl)m tutejszym przybędzie 
7. tych pl'~m6wieli wyłaniają się samo· że się z szeregiim innych zl\lladniczycb po· wkrótce nowa konkurellcya. W mieście 
dzieloe poglądy na ważniejsze specyalne j.,ć a przedewszy8tkiem innego okresu naszem niezadługo ma być rozpoczętą bu· 
sprawy towarzystwa. amortyzacyjnego pożyczek. Przedmiot ten, dowa oowego młyna parowego przez 

Skromniutkie są pragnienia stowarzy· zwłaszcza pl'zy systemie seryjnogci listów jednego z większych kupchw zbożowych 
szonych piotrllowskich; dotykają oni we zastawnych, z pewnym terminem umorze· w Cesarstwie. Wedłng spol'ządzonego jui 
wuioskacb swoich przeważnie rzeczy czy uia, nie Ilałby się bYllajmniej załatwić tym· projektu, młyn będzie urządzony na wiełką 
sto formalistycznej natury. Jako ta im, czasowo, ponieważ wi~że się z najbardziej skalę i wyrabiać będzie rzewIIżnie mąk.; 
załed wie wl'Óżyć można uwzględnienie icb zasadniczymi przepisami o towarzystwie pszenn/}o 
przez decydujące sfel'y towarzystwa, kie· kl'edytowem, .ł.kc7za. 
rnjące Si6 pod tym względem specyałnemi W Kielcach zebranie stow8I'zyszouycb X Dzienniki petersburskie donoszą, iż 
przez zebrania ogólutl wypracowywanemi ziemian zajęło się przyuajmniej I.raktyczuą specyalna komisya, pozostająca pod prze
instrukcyami. rzeczą IVyświetlenia sprawy konwersyi li- wodnictwem dyrektora. depal·t.amentu po· 

Stowal'zyszeni gubel'Ui piotrkowskiej do· sLÓw zastawnych 5"1o·wyoh na -l'/.Ofo-we, datków niestałych , opl'llcował& szczególo. 
magaj'ł się: obl'acającej się od P IU'U lat w zaczal·owa· Wił instl'ukcyę, dotyczącą a k c y z y do· 

1) jaknlljprędszej i o ile moina taliszej oem kolt! coraz to nowych projektów i datkowej od rafinady. Według tej 
instrukcyl do ustawy towarzystwa kredy- przeszkód. Przedmiot konwersyl porusza· instrukcyi, wszelki cnkier, kt6reml\ uadana 
towegoj li~my już szczegółowo w .,Dzienniku," CO będzie fOI'ma rafinady, ol,łacać ma akcyzę 

2) przyjmowania na spłatę nieumol'zonej nwalnia nas od rozbieunia kwestyi tej dodatkową. 
częgci póżyczek gotQwizny na równi z li· ponownie, zwłaszcza, że zasady przedsię' Drogi wo dne. 
stami zastawnymi, w zastosowani u się do branej opel'acyi zmianie nie uległy . X W miejsce mającego się zuieś!! kUl" 
przepisów ustawy; Wnioski złożone ze strony stowarzyszo· su w górę \V isły do Mniszewa, admini· 

3) rozszerzenia podciętej nieco przez ze· nych na stól prezydyaloy do~czyły dwóch 8tracya żeglugi parowej Maurycego E'a· 
branie og6łue władz towal'zystwa kootroli przedmiotów: jansa otwiera dwa. nowe, także w górę 
komitetu nad dyrekcJll główną; 1) utworzenia stacyj do~wiadczalnych, Wi8ly, a mianowicie między Warszaw'ł a 

4) obowiązkowego ol\'laszania w pismach ponieważ istniejąca stacya "Sobieszyllska" Kozienicami i pomiędzy al'ilzawą a GÓI'ą 
publicznych sprawozdań z posiedzell ze· pożądanych rezultatów nie daje i Kalwary'ł. Wyjazd z Warszawy do piel" 
brań ogółny'!!! władz towarzystwa; 2) UsLanowienia dwócb terminów amor· wszej miejscowości codziennie o godzinie 

5) ogłaszania w pisml\cll bilansu i bud· tyzacyjnycb dłuższego i krótszego, wedle 6'/. rauo, a do drugiej o godzinie a·ej po 
żetn; wyboru biorącego pożyczkę. południu. Z powrotem statki te wychlł' 

6) ograniczenia zakresu cZyD1lości dele· dzić będ'ł rano. 
gacyjnych i częstszego zbierania się komi· DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. X Komitet ministl'ów pozwolił na utwo· 
tetu na posiedzenia, neni" t o w a I' z y s t w a ż e g I n g i p a I' o· 

7) aby towarzystwo kredytowe własnym wej, którego zadaniem będzie przewoże-
koszŁem dopełniło konwersyi w obiegu • • uie poczty i ładuuk6w pomil;dzy portami 
zn&,jdujących się listów zastawnych na ui· .,udz, dnia 15/ V 1892 r. Rosyi europejskiej, Indyj, Chin, Japonii, 
żej oprocentowane, poczem dopiero stowa· X Niedawn(l donósiliśmy, iż kilku rabry. Korei, Syberyi wscbodoiej i Sachalinu. 
l'zyszeni przystąpią do przemiany dzisiej· kant6\v tutejszych zamierza ollvorzyć w Towalozystwo rzeczone zamierza także 
szych pożyczek na inne o mniejszych ra- War8zawie sklep wspólny pod firmą "M a- zorganizować tani kredyt na towary dla 
tacb płatniczych, wreszcie g a z y n t o IV a I' Ó w ł ó d z k i c h.· Obecnie kupców ruskicb wysyłających ładunki i 

8) aby plozedstawiciele towarzystwa kre· dowiadujemy się, ii Sklep ten ma być skiel'ować dowAz towal'ów kolonialnych 
dytowego w.zięli pod nwagę, czyby stopa otwarty już '" połowie lipca r. b. i mie- bezpośrednio na rynki ruskie w celu unio 

l- była i wiedziała Q tern. Lekkim krokiem I że mUl'y walą się na jej głowę, że z iemia I spOSób do niefpi'iemawiać: 
przesunęła się przez kośoiół i zeszła do osu \\'a się pod jej stopami. uim z wyrazem 
kl'ypty w~ród skał wykutej z oliwietlonemi - I to IVszygtko?-szepnęła cicho. oczacb i 
z góry, osuszooe01i ściauami. Swiatło pa· - Wszystko. Bądź zdrowal ustawały .l"'U~'~~"U raz 
dało na Kathleen, na mieuiącą się jasuą Odszedł szybkim krokiem, ale nie dość jeszcze 
barwę snknL-Robert patl'zał na nią przez szybkim, aby go nie ujrzał najstarszy - I 
chwilę, bez jej wiedzy i nagle stanąl l' rzed cbłoliiec G1adys, kt6ry pobiegł za ubó· lilisz może 
ni'ł, jak gdyby zeskoczył ze schodów. stwiallym wujkiem Robertem, \'iidział gdzie ua ustach 

- Oto jestem- zacZljła- ale po co, nie wchod1lH i kiedy ' wychodził i opowiadał pOIKą.l,'II1!t. 
wiem. ojcu głośno, w obecnogci Vaughan'a. 

- Ale ja wiem - odpal'I Robert, wciąż - Widziałem jeszcze - kończył - ta",ą 
patrząc ua. oią. damę w liliowej sukui, ale stała tyłem, 

- Czy nie szczególnie wybl'ałeś czas i więc nie wiem, kto to był. 
miejsce? Mal'tyu chciał nakaza6 cblopcu milczenie, 

- Nie, to co ci mam powiedzieć.... ale jut było zap6źnoj Vaugban usłyszaw· 
- Cóż mi masz do powiedzenia? - spy- szy, szybkim hokiem pogpieszył do kryp· 

tała przestraszona. ty . Stała tam Katbleeu, z chusteczką w 
- Mam ci do powiedzenia to, że cię z&ciliniętych zębach, ręką oparłszy się o 

nigdy nie kocbałem, eoi przez jedną chwi, ścianę omszooą . Zwolll:1 podniosła oczy 
lę, że jedną tylko w życiu mojem kocha· na Vaughana, iecz nie poruszyła się z 
łem i kochać będę, a tą jest Winnie; że miejsca. 
poprzysiągłem sobie bronić jej przed tobą - Zdę.wało mi się- szepnął lodowatym mi, które 
i pomścić votem; że żeguam cię tutaj na· tonem- żem cię pl'osit, abyś strzegła mo· cierpieniacb; 
zawsze, bo droga moja prowadzi za oce, jej i własuej godności, póty, póki ja żyję. tycznej bajki cZi~ro,azleJsKleJ 
auy; że radzę ci wreszcie nie igrać z ser- Był to jedyny waruoek, którego wypełnie· ni rozkwitu urody swojej; dalej cały bu· 
cami mężczyzn. I dla czarownic istnieje nia żlldllłem od ciebie. Nie chcę tu IV tej kiet świeźych dziewczęcych twarzyczek, 
śmierć IV płomieniacb, ptzed któr'ł nieza· okolicy 8ta~ się (JI'zedmiotem plotek i być z wiankami na głowach, w białych sukien
wsze ul'atować się mogą. Oto co ci mia, ogmie8zooym. Dlatego dziś jeszcze wyje· kach, ?Jfartyn, Robert, Ned i Freddy, bli· 
łem powiedzieć, a teraz bądź zdrowa i je- dziemy. Zrozumiałaś? żnięta z dziećmi Gładys, wło~ciauie, górui· 
IIi możesz, zapomnij I Odwl'óci! się i poszedł. Kalbleen nie- ey z całej otolicy . 

W tej cbwili odezwały się dzwony w znacznie skinęła. głoWIł i przeprOWadziłaj 
całym kościełe, a Kathleen zdawało się, oczami 8tarcllo, który milloł prawo w ten (Dokońcullip '/Ul6tąpi). 



2 DZIE1\N IK ŁÓDZKI. 

knięeia pośrednictwa Hambol'ga i Londy- za granicę t r a ns p o rt "u l a kilt bez 
nn. Kapil.ł\l zakladowy towarzystwa wy- względo na jej ilo ci zaopatrzony był w 
nosi 6 milion6w rubli, podzielonych na śwladeetwo rZlldowego inżyniera górnicze· 
12,000 akcyj, każ,la po 500 I·ubli. go o pochodzenln wywożonej szlaki. FOI'-

Bydło at;Powe. Od duia 13 kwietnia do 
dnia 13 b. m. sprowadzono do Łodzi ko · 
leją żelazuą z Warszawy 273 sztuk bydłl\ 
stepowego. 

Drogi żelazne. malność ta wplynie niewątpliwie na zmniej-
X Tutejsze zarządy kolejowe otrzymaly szenie wywozu szlaki, o co wlaśnie wla· 

z Petersburga zawiadomienie o zmianach, dza stara si~ ze względu na potrzeby 
jakie wprowadzone będą w fOl'mularzach i przemysłu krajowego. 

Stróże niektórych domów w nas~em mie
ście bynajmni . nie troszczą się o wodę ,lo 
polewauia uli 0, lecz nżywaj ą do tego nie· 
czystości z rynsztoka. Dziwną jest obo
jętność włallcicieli tych domów, którzy pa
trzą obojp,tnie na zauieczyszczanie w teu 
sposób powietrza i tak jut. niezbyt przy
jemnego w Łodzi. 

układaniu list6w hachtowych na X Man/raouwypl'odukowaoo IV Rosyi 
towal'Y, wysyłane kolejami. Według 0 0- 1891 r. 6,777,512 pudów, wobec 10,467,512 
wych przepisów, każdy list frachtowy wi- pud6w w roku pop l·zednim. Zmniejszenie 
nien być opatrzony lO-kopiejkową marką, takie daje się tern objaśnić, że w roku 
a duplikat listu frachtowego marką 5-ko- 1890 bylo nieslycbanie wielkie zapotrzebo
piejkow!}, wszelkie zaś listy frachtowe nil wanie manganu zagranicą, szczególniej we 
towary wysyłane za gl'anicę opaLl'ywać Fran~yi, k t6re w następnym roku zmniej
należy markami 5·kopiejkowemi. Nadto szylo się znaczuie. Wogóle można powie· 
powołane przepisy zalecajl} pewne formal-I dzieć, że eksploatacya manganu w Rosyi 
Ilości co do wypisywania, stemplowllnia rozwija się dość pomyślnie, gdyż przed 
i t. p. listów frachtowych. Przepisy te laty, w roku ]880, wyniosła onll 614,540 

Oszust. W tych uniach do jednego 1. 

tutejszych sklepów zegal'mistrzowskich 
wszecH jakiś jegomo ć i oświadczy ł , że chce 
nabyć srebrny zegarek kieszonk"wy. Z 
pomiędzy okazanych mu trzech zegarków 
wybrał jed;1D wartośc i rs. 23, IIle nie ku
pil,' mówiąc, ż e namyśli się jeszcze, gllyż 
ma zamiar nIlbyć zegarek złoty. W kilka 
go,lzin po wyjściu jegomościa, do sklepu 
zegarmistrza przyiizedł slużący hotelowy 
z prośbą , aby temu I"IUU, który ogll}dał 
zegarki, przyniesiono je do numel'U, gdyż 
z powodu choroby z łóżka wstać nie moż,·. 
\V l aściciel sklepu IJos ł ał z dwoma zegar· 
kallJi swego subiekta, który istotnie zastol 
owego jegomościa rozebranego w łóżku i 
skarżącego się nil ból w nodze. Przy oglą
uaniu zegarków jegomość zauważył, że 
widział w sklepie tl'zeci zegarek, który 
najlepiej się mu podobał. żądał więc , aby 
mll go przyniesiono. Subiekt usłuchał, po· 
zostawiwszy zegarki dopiero co przynie
sione, lecz gdy powrócił, jegomoil~ia j uż nie 
zastał, a W hotelu powiedzil,no mn, że 
przed chwilą właśnie zapłaciwszy nl\le:i:noś~ 
pojechał na koltj. O tymsamym jegomo
ściu opowiadają, że jednocześuie okradł 
szukającego miejsca lokftja w SPOSÓ? na· 
stp,pujący: Jednemu z faktor6w tuteJs7.ycb 
powiedział, iż poszukuje lokaja dl .. siebie. 
Faktor przysiał mu potrzebnego kandyda
la. Działo się to właśnie po wyj ' iu su
biekta 011 zegarmistrza. Jegomość ubie
raI się, mówiąc, że się spieszy na kolej. 
Przybylego kandyuatll przyjął do IVrzeko
mej slużby i zabral mu świadectwa. Gdy 
ubrany zamierzał wychodzić; zapytal się 
"przyszłego" swego lokaja , czy może mu 
zmienić sto rubli. Lokaj odpowiedział, że 
nie mil tyle gotówki. POllielVat CU8 j nż 
było na kolej , jegomość więc zażądał, IIby 
mu lokaj dał trochę dl-obnycb, któremi za· 
łatwi rachunek hotelowy. Otrzymawszy 
ośm rubli, kazal pojechać za sobą na ko 
lej. Lokaj zamiast pojechać poszedł na
przód i opuścił hotel IV ch wili, guy "pau" 
jego wszedl do bufetu. Na kolei wszakże 
napl'óżno oczekiwał jegomościa. 

wywieszone będą dla użytku interesantów pudów. 
w wi:locznych mitjscach biUl' ekspedycyj II townrzynenła. 
nycb na każdej stacyi. 

X Ministerynm komuuikacyj zajęte jest 
obecnie, jak donosi "Ruskaja żyżń," k we
styą przekształcenia iuspekcyi 
rz I} d o w ej na dl'ogacb żelaznych prywa
tnych, w związku z rozszerzeniem pra IV i 
obowiązk6w tak dyrektorów, jak i głów
nych inżynierów tychże dróg. Tak jed
nych, jak i drugich, mianować ma p. mi
nister komunikacyj, a mianowani będą od· 
powiedzialnymi przed mioisteryom za nie
wypelnienie jego poleceń i wskaz6wek. 
Do inżyniera głównego należeć będzie. 
przyjmowanie i uwalniauie ze slużby l\' 

oddziale technicznym, dyrektorom zaś po
wierzoul} będzie część inspekcyjna, wyko
nywana dotychczas przez agent6w mini
stery um. Natomiast zamiast inspektorów 
rządowych, majł być utworzone okręgi 
inspekcyjne, kt6re caJą sieć kolei w pań-
twie ruskiem podzielą Ila oddziały, pozo

stające pod zawiadywaniem inspektorów 
okręgowych. 

X Zarządy kolejowe poleciły słnżbie 
pociągowej, dla zapobiegania kra d z i e· 
żom z wagon6w, pilnie baczyć nl\ to, 
iżby nikt bez biletu nie wcbodził do wa· 
gonu w czasie zatrzymania się pociągu na 
stacyi. Za każdy pl'zedmiot ukradziony 
odpowiadać będzie konduktor, pełniący 
sl nżbę w danym wagonie. . 

X Tntejs'"e zal'ządy kolejowe otrzymały 
zawiadomienie ii towarzystwo kolei I"i a· 
zańsko-kozłowskiej zmieniło nazwę 
na towarzystwo kolei riazańsko-uralskiej, 
Ol"az że kolej kozłowsko-saratowska 
zostala wypuszczoną w dzierżawę powy
żej wymienionemu towal·zystwu. 

X Wkrótce ma być zatwierdzony pro· 
jekt budowy drogi żelaznej, łączącej K a· 
chetyę z koleją zakaukaską. 

lIande I. 
X .Peterb. wiedomosti" potwierdzają 

wiadomość, że podniesiono kwestyę upo· 
rządkowania i rozwoju h a u d l u IV e ł n ą 
w państwie. W tym celu, dla gubel"Di po· 
IlIdniowo-wscho oich mają być ustanowi o
ne jal"marki ua welnę w Penzie i Tambo
wie, dla połud~iowych zaś gobel'ni ma być 
lepiej zorganizowany i stniejący tam han
del wełny i utworzone komitety jarmarcz
ne w Odesie i Jekaterynosławiu. Pr6cz te
go zamierzo no założyć 11& próbę stacYę do· 
świadczaloą, dla badania r6żnycb gatuu
ków suk 011.. 

X Kupcy tyJIi cy starają się o utworze· 
nie komitetu handlowo·prze mysło
w e g o w 'l'yllisie. 

X Z MysIowic donoszą, że z a k a z 
p I" Z e w o z u o w i e c z Rosyi zniesiono . 

Przemyllł. 

X Wedlug świeżo ogloszonego sprawo
zdania biura I"olniczego w Waszyngtonie, do 
d. 1 b. m. obsiano ba welnl} w tanacb 
Zjtduoczonych Ameryki p61nocnej zaledwie 
78'ftoOJ. obszaru grunt6w, gdy przed ro
kiem bylo zasianych 86°/ •. Przyczyną op6· 
źnienia siewu były niska i sucha tempera· 
turo w jednych okolicach i nadmiar desz
czów w dl·ugicb. 

X W Kijowie ma się zawi ązać t o IV a
rzystwo popierania rolu i ctwa i 
przemysłu wiejskiego, które ma 
I,rzyj~ć pomocą gosllodarzom wiejskim gnb. 
kijowskiej, podolskiej, wolyńskiej, czel"lli
bowskiej, poltawskiej, chersońskiej . i besa
rabskiej, co do zakupna przedmiotów po
tl"zebnych IV gospodarstwie rQluem, starll
jąc się o nie w wyborowym gatunku i po 
możliwie IJrzystępuych cenach, jak również 
ułatwiając zbyt prodoktów rolnych. To
warzystwu wolno będzie ntl'zymywać w 
kraj n i zagranicą sklady, magazyny i kau
tory komisowo-ageuturowe, celem zawie
rania tranzakcyj, co do sprzedaży i zaku
p6w oznaczonych przedmiotów i produktów. 
, ustawie towal'zystwa kategorycznie za
warowano, te czlonkami mogą by~ tylko 
poddani ruscy wyznania chrześciailskiego, 
żydzi zaś zupelnie zostają wykluczeui z 
towarzystwa. Wal"Unek ten położono spe
cyalnie dlatego, aby żydzi, skutkiem ści
śle ograniczonej liczby akcyj, nie wykupili 
icb i 1. filantropijnej instytucyi nie stwo
rzyli .peknlacy i handlowej. J(ażdy z czlon
ków Lawarzys~lVa obolVi~auy będzie na
być przynajmoiej jedną akcyę , której war
tość uominalną określouo na rs. 100, Ol'az 
wnielit tytułem Wl,isowego rs. 10 na k!lżdą 
żądaną akcyę. Akcye będą repl'ezentowały 
kapitał obrotowy tOWllI"zystwa, wpisowe 
zaś kapitał żelllzny. Właściciel pięciu ak
cyj ma prawo głosu w radzie towarzystwa. 
Żaden z akcyonaryuszów nie może rozpo· 
rządzać więcej niż 5 głosami. 

Z MIASTA. 
-0- Rozbiegane konie . Wczoraj rozbiegaly się 

Z chwil i. Przeżyliśmy szczęśliwie trzy konie, zaprzężone do omnibusu jednego 
dni kryty czn~: Pankracego, Senvacego i z hoteli. Konie w galopie za.wadziły omni
Bonifacego, jest więc nadzieja, ie już chlo- busem o slup telegraficzuy przy ulicy Skwe· 
du nie zaznamy i że wioslfa roz toczy swoje rowej, skntkiem czego zerwał pi .. dl·ut. Z 
panowanie w całej peloi. 'raki to już przy- powodu silnego szarpnięcia, urwały się ró· 
najmniej zwyczaj, iż od św. Zofii uiebo by· wnież orczyki od omnibusu i konie oswo
wa stale łaskawsze. Dotąd nie było jesz· bodzone z ciężaru szalonym pędem pobie
cze nic slychać o maj6wkach - jest na- O"ly pl'zez pole w kierunku Ulicy Cegiel . 
dzieja, że rozl'ocz~ą się ?oe d~i~i~j. Licz~ ~ianej. Po drodze wpadly na IlI'zecbodząc!} 
na to w HelenowIe, . gdZie '!zISI.llJ od. ~-eJ I kobietę , która Ilpadla, nie poui6slszy wszak
rano przygrywa ol'klestrll, aby JakoaJhcz. że żaduego obrażenia. W pobliżu nlicy Ce
lIiejsze ściąguąć zastępy rannych spacero- gielniauej kilku ludzi konie zatrzymało. 
wiczów. A poza nroczym parkiem hele- __ _ _ 
nowskim, nęci przecież jeszcze tyl~ pod. Z Ł d . 
miejskich miejscowob'Ci... poza o Zł. 

- 0-Sezon letni . Teatl' nasz ma rOzpocząć 
sezou letni w teatrze p. SelJioa już w tym 
tygodniu. Dzień przedstawienia inaugul·a · "Ta r8z'lwR. 
cyjoego nie jest wsza.kże jeszcze oznaczo. W warszawskiej radzie miej kiej dobro-
uy, zależnem to bowiem będzie od pogody. czynno~ci publicznej rozpoczną się wkrótce 
Dotąd wieczory są n nas zbyt chlodne. narady w sprawie otwarcia przy kilku 

Zwierzyniec w Helenowie wzbogaca się szpitalach prowincyonalnyeh o d tl z i a I 6 w 
coraz to nowym nabytkieAl . Donosiliśmy d l a o b II) k a D y e h. W naradach wezmą 
niedawno o .antylopacb, fokacb, wydrze i ndzla ł czynny także czlonkowie rad dobro
ptakach, które powiększyly liczbę • wy· czynuych guberuialuych, umyślnie IV tym 
chowauców· zwiel·zyuca. Obecnie znown cełu zapr08zeni. 
przybyll'zadki okaz małpy. II mianowicie Zab ó/'c zyniąGerla eho wejje,tBogtuła-
Vari (Lemur Val"iuF) z Madagaskaru. wa z Pa ickich Bnuicka, k.obieta .. m~in., nale-

żI}C& do rodziny zamożnej i powszechnie 1Za.n~W&~ 
Zarząd gminy staroz3konnych nadesłał nej, matka ""worgo dzieci, licząca 45 lat w,eku. 

nam następnjące spra 1V0zdanie z fundusz (j Chciała ona poiyczyć od G. pi.ni~dzy i rozdrainio· 
ofiarowanego na wsparcia biednych na na jej odmową, .amordowalają uderzeniem młotka 

w głow~. G. pozosta"ila teatament, moc~ którego 
święl.ł\ Wielkiejnocy w rokn bieżącym. przeznaczyła: 10,000 n. dl. syna , ... go. malusa 
Wpłynęlo Z ofiar w r. b. wedlug listy lVywi6rskiego, b~dącego vr Monachium. dla Hocha 
szczególowej (wydrukowanej na 3·ciej stro- w Pruszluwie 6,000 n., na koieioły: jw. Alek .. u· 
nicy "Dziennika" ) 1'8. 14,501 kol' . 15, z 1'0' dra 5,1100 rs., na Pradze i W"ystklch Ś"iętych po 

X Zakłady Huta·B a nkowa powię
kszają walcown Ię blachy. Wskutek bo
wiem znacznych zamówień z Cesarstwa, 
obecnie czynna walcownia nie nad4żyłaby 
zapotl·zebowaniom. W nowobudującej się 
walcowni będą n Ławione walce tak zwa· 
ne uniwersalne, służące do wyrohu blach 
IV zelkiej wielko -ci i gl'u bo~ci, nadto ma
szyna do niej i \\szelkie Przyrz4dy hydra
ul1cwe najnow zych system6w. 

X War.zawskie tow. kopa!Ji węgla i 
zakładów hutniczych w roku zeszlym 
mi lo dochodu bru to rB. 1,017,747, a wy
datków 8ł2,00. Z sumy r . 205,738 'ty
• kn czy tego lJOstanowiono na odliytem w 
tych dniach w \\ araza wie zebranłn og61-
nem IIkcyonar) uszów przeznaczyć na dy
,ndend~ I',. Dl,OOO, t. j. 6'/. od akcyi. N 
mltj ce zmarlego ' . p. br. Zamoyskiego 
z brauie \\ l brai o l'. Ed wllrda . al.ł\n ona. 
KończłCY Ul zędow8nie lJ. Leopold Krunen
li I \\ zedl I'OUO\\ nie do zarządu, W ko· 
I al/liacll towapl ~WII wydobyto '" roku 
z ~lym :l,6:1!?,2 3 m. ctr. "'ęgła kamien· 

ku poprzeduiego pozostało rs. 17 kop. 50, 8,000 n. ŁomŻIl. 
razem więc było do rozporządzenia rs. 
14,518 kop. 65. Wydatkowano z tego: a) W y b o r y d o w ł a d z t o wal' z y-
102 żołnierzom mieszkailcom m. Łodzi wy. s t w a ~ r e d y t o Iy e g o . z i e m ski. e g I) 

słano pocztą 1"8. 330; b) 3,943 biednych IV Łomzy . odbyly Się IV IJlą':Bk z u~zlll.łem 
rodzin w Łodzi zamieszkałych otl'zymalo 90 stowal.zyszollyl!II, po~ III zewod.Dlctwcm 
wsparcia I' . 12,967 kQp. 35; c) 264 bied- p. Lasocklego. .WybraUl : do komlte~u-Pi 
Dycb rodzin na Bałutach zamie zkałycb- Zygmul!t Glogel z J eźewa, do dyl ekcy 
rs. 300; d) ko zty knchni, w której biedni, I gló.wlleJ.:-p: ~rtnl' SZ~7.nka z KI~lk~wa: d~ 
jak i ar ztanci otrzymywali bezpłatne dyl e~c} .1 szc~ególll~eJ -: pp. Gl ochow ski, 
obiady i kolaCJe pl"zez D dni-rs. 6ól k . 9. Go clckl, ~allDow ki 1 ~znra, na. ZtlStępcę 
Razem wydatkowano I·S. 14,248 kop. 44, radcy kODlltetu - p. G!"azdoWH~I, Uli .ZOl· 

pozo.talo w kasie IB. 270 kop. ił. I St~pcę . radcy _ dyrekcyl glówneJ-p. Kle':i 
P. policmajst er m. Łodz i wydal rozpo-, snowskl, n~ zastępc6w . radców .. dyrekc) . 

rządzeoie iżby wł8'ciciel~ war$zt.Ilt6w i 1118. szczegól?\V~J - PI'· talii law Klslelnfckl I 
gazynów, ' w których wyrabi~ją si., i sl>rze. Kub.er kl. }\a 1'W;Z8.!!a przyszlrcb I\yborów 
dają trumny, nie wystawiali i uie wywie- za pl ?s.zon? ~. Glinkę, 1\ !Ja Jego zastępcę 

/I go. 
X \\' Iadu od no III!. "'ydlLlll rozlJorz4-

da Die, teby katdy w,)wozoul z pl twa 

zali ua zewuątrz żadnych trumienek, aui p. KlslelDlcklego. 
zyldów IV formie trumie n. 

Zebranie .. Ieell}czne totej zych c~lon· 
kllw towarzy twa OIJj~ki nad zwierzętilmi 
odb')dzie ię,.. lIuy zł. ślodę. 

Peter bur". 
.Rus kija wietlomo ' li" zaprzeczają will

domo~ci, łJodanej przez kilka t17.lellnikuw, 
jakoby milliateryum o~lViaty zamlerzalo o· 
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graniczyć liczbę e g z a m i n 6 w ~ 
ol c i o w Y c h d I a u c z ni ó w g i ID D ~ Z Y 6 w, czyoi~c zależne m pl'omowaoie 0/ 
dtiety szkolnej od stopni rocznYch. t 
zasadzie wiarogodnych, jak zapewnia ial 

formacyj, wzmiankowany dzienuik Otrzy' 
muje, że kwestya podobna nie była Wcal ' 
poruszana w ministeryum. e 

• Pet~rb. wiedomosU" dODoszą, że IV II 
rach odno~nych przy.s tąpiooo niedawno .i; 
opraCOlVaDla p I"ZelllS Ó w n o r ma l nYch 
o pisarz ch gminnych. 

Z CAŁEGO ŚWIATA. 
-0-

*" * Pomnik Mendelsohna. N~ dzień 26 b 
111. naznaczono termip uroczystego od.słf1nioei~ 
pomnika Mendel, oho.·BarŁholdy w Lip,ka. 

* * * Teatr w powietrzu. N" wie!.y Ei!,1 
w Pary t u u .. ,d,oh obecnie tU"Łr, w klórrm 
przed at witwiR. rozpoczo, siO <I. 1·go czcrwl1 
r. b. i trwać bOd, prtO" eały 90zon leli 
Scena w7.nieęiona bodzie n9 80 metrów nad ~ 
wicr'J: ..:.h lli" ziemi. Dzienniki frB.l1cu.ltiu IIIlZY",. 
j~ teo pomysł gelliatarm i .. ról~ teatrowi witl. 
lde powodzenio. 

* * ... Purytanki amerykań8kle . MiasŁo Mi~ 
nrsota w St •• ach Zjednoczonyc" Ameryki pól. 
lIocnej, ZflUnerll jest z iŚci u purytti ńakiej w lI' 
dliwo ci sv.'ych mieszkanek. Nie zadawal.tj, 
się zalepianiem hinłym papierem nIL Iln!Utt 
t .. lralnych wiz.runków wyd.koltow.nyeb art,. 
slek i naosouet.ek, zapro"adzaj, one WUh 

l milloy w ua~ywaniQ r61.nych przeumiutów. ~"ie 
mówi, oue obecnie nogi (leg) stola lab kru. 
sla, "le zamieniaj , ui~ł.!sLctyczn6 to "yruf de
likotllym rzeczownikiem: .,człollki" (lim~) . I •. 
na n forma. tlotyC1Y dziuł. sztuki: W3Z)' tkie 01. 

gio pos"Ri w muzoom tnmeczncm otrqmały_. 
odziel. Hermesa przystrojono .. ciepły sd.f,oI: 
fI,".l uwy i p.rę szerokie" pali talonów. We ... 
nosi obecnie pt'tworoie sT.erok" krynoliut i bia. 
ły p Itocik, podczas gdy m le"kiego kupidynka 
UbrftBO • ..• za U c.zup}y garnit.ur mllryoll"ki. o·. Nie mogła 8prawd.złćl... Pralty"" 
mAma przyucza siedmioletni" cOreczk~ do robina 
'prawunk6w gospodarskicb: . 

- Julka! przyoid mi od naszego rz.einika hu 
'wiei.ej słoniny. i zobaaz, przy tej sp6lobnołei, I:IJ 
ma clel,ce nogi. 

pełnl~81.1 zlecenie matki , wiee-gOSp03in. po_ 
wraca: 

- taninę przyniosłam, ale nóg neinika 10ba· 
.. y6 ni. mogłam, bo był w butacb! ... 

0 0. /Slowa poparte dowode w. Okr~ 
:it~"a do portu. Kapit.an zwrae& ię do sw· 

- Teraz u".żnie! 
- H.! ho! niem. obawy kied, ja ,teruj, ... 
- Tu jest wiele skał podwodnycb, czy Je "m! 
- e t y je tna.m? .. ja, stary sternik?_. 
\V tej chwili daje "iV "" ... 6 ,ilny, gtaely 

trza.ak. 
- A co? oto jedna. ni.bl .. 
~ •• NalJza .lłłużba. - Antoni!. •. to jui nie Ot 

zDl8sieuia! Patrz, na. Lem krl.e~le kurzu na dn 
palce. 

- Nie dziwnego, proszę pILna, j elzcse nikt 1& 
niem nie siedział. ... 

PiŚMIENNICTWO . 
= Nakładem kasy Miallowskie'l'o ukaza· 

lo się olbrzymie dzieło ' l'. Leopolda Czt· 
piliskiego " . t.: "Księga pl'zYKlów, senlea· 
cyj i wyrazów łacińskich, używanych prus 
Ills&l'z6w pol~kich". Książka tll - to owoo: 
kilkoletniej pracy da wnego filolo~a, & o· 
becuie dziennikarza, najBtarszego współ· 
pracownika .Koryera codziennego·. = Ukazaly się w Warszawie •• Bajki i 
fraszki" p. Józefa Waśoiewskiego (Dada· 
sla), jeśli nłe jedynego dziś, La IV kaidy. 
razie najlepszego o uas bajkopi~arz& wsp6ł. 
czesnego. Książka wyszła nakładem M. 
\V alowskiego. 

T E l E G R A MY. 
Berlin, 12 maj a .• Kreuz :t.tg." 

willdomo ci o zamianie generalnego 
latn warszawskłego II zwyczajny 
sulat. 

Berlin, 11 Ul aj II. Strollnictwo 
tywne 110 tallowilo wląc?yć do swoje(' 
I"'ogl'amu slJI'awę tytlowską w myśl ż~d.,l 
.Gazety K I'zyżowej", albowiem cOI'a~ WII: 
ksza zachodzi obawa, ażeby kierunkn I 
sprawy nie IV~ięly IV swe I'~ce 
calkiem po temu nieodllowiednie. 
ki liberalne wyratają obaw'l o to, 
rozakouuym uie odebrano fllktycznie 
obywatelskich, wbrew konstytucyi , 

Berlin, 12'1:0 maja. Are zLawani 
syera rotszyldowskiego, Jaegera, w 
leb, dokonał konsul niemiecki przy 
.:-y policyi egip kiej . Jaeger 
Lawal'zystwie kobiety d. 23-go 
do Suezo I bawił przez tydzieil 
Do RamielI Pl'zybyli d. l ·go b . 
przybranem nazwiskiem, Raudolfi. 
odwiedzał codzie unie giełdę w 
ch wili aresztowania dobył 
przeszkodzono mo jedn k IV użyciu 

Berlin, 12-go maja. Ujęto FrankĄ, 
ry IV zeszlym roku przyprawił bank 
ruiooki o stratę trzecb mil ionów. . 

Hamburg, ł 2-go maja. Ujęto tut J 
tlę zloczyńców, która Sydtematycz e 
biała wychodźców. 

Brukaełla , 12·go maja.. W izbi 
towanych odbyły się rozs trzygaj 4 
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-.~prawie zamierzonej rewizyi kon
l'&nll i Uchwalono zmianę art. 56-go 
SlyluC~~go wybieralności senatorów. 122 
dOIY~i IJrzeciw trzem, ZliŚ artykułu 53·go, 
glo~&jące"'o, iż ciało wyborcze dla izby 
orle atu m~ być jednakowem, 97 glosami 
I se0ej\\, 34. Dalej uchwalila izba 110 
~r!e mi Pl·zeci IV 13 artykuł pierwszy, orze
glosa y podział Belgii na Ilziewięć pro win · 
ll!ąc Artykuł 26-ty, wprowadzający do 
,yl· t .tucyi zasadę królewskiego odwolll
k?O'sfę do łudu (referendum), uchwałono 
~l& losami przeciw 48. Woeste oświad
,8 f te prawica zgallza się na ten al·ty
d{ 'z zastrzeżeniem. Artykuł 36-ty, orze
lU. c że członkowi e izby, mianowani mf
i~!I~!~i mają się poddać ponownemu wy
:owi, 'uchwalo~o 78 gł?s8~i przeciw 32. 
! Iykuł urzekający o liczbIe seuatol'ów, 
:Zyję to' 68 głosami przeciw 47; artyk~lł, 

p yzn.jący U8stępCy troDD prawo zasla
~:~i& w ~enaci e, 8~ ~łosami przec.iw. 19. 
poslauOwlono rówOIez poddać rewlzyl ar-
I kuł konstytucyi, dotyczący następstwa 
t;oou. Zaraz po nchwaleniu rew izyi pl'zez 
senat, rozpisllne będą wybory <10 konsty
tuanl,y. 

DZIENNIK LODZKI. 

ser. 5,547 Nr. 22, ser. 8,536 Nr. 5, ser. 
1 ,526 ~ r. 42. 

Pehrsburg, 13 maja {Ag. Illn .). Podana 
przez .Agencyę północoą" pogłoska o po
zwoleniu na wywóz OW8a i knklll·ydzy. zo· 
stała w dnin dzisiejszym Ul'zędownie po· 
tw iel·d7.ona. 

Petersburg . 13 maja (Ag. "ID.). W Zbio
rze "rllw ogłoszono nkaz o pozwoleniu n& 
wywóz zagrllnicę kukUl'ydzy morzem i 
111'zez gl'anicę lądową, tudzież o pozwole
niu na wywóz zl)ytecznych zapasów owsa 
z Libawy, Rygi, Rewia i Archangielska. 

Ryga, 13 maja (Ag. \lIn.). Parowiec .Oon
nemaugb", wiozlłcy zboże dla okolic, do
tklllętych nieurodzajem, lll,zybyl dzio! IV no
cy do tutejszego portu. Wyładowy wanie 
zboża już roz~oczęte . Dlili 'po połndniu ua 
powitanie pal'owca wyjadl} n& kilku sta· 
tkach parowych reprezentanci włallz i pu· 
bliczność. 

L~~'..I.'A OFIAJł 
dozonych Dozorowi Bóźni 'weDlU 

w ŁODZI 

WI. Pl'Il8zynowski F. B., Rawaki M.7 Bubinatein J., 
Rozengart M., Sza.tan Beru, zenfein R . .L zer· 
uer D. S.ladkowski Ch., TopolO.. Uryaobn A. G., 
'Varsz~w8ki Z Weicman J, Złotowski. 

Po Rs. 9 &rnstein Uszer, Ozośniak ... z., Ke tin 

A. ~o Rs S Cygo Edward. FI ks L Gottib Józef, 
Hllpern, 'Hanftworcel N. Heuig Lud.. Hi"''''1\II 
Jak Izrnelaohn J., Lipnyc M. S., MAjerowiez B. 
C .. Padowicz N., KaDetka Mend., Rut tein, hegał 
\fdowa. 

Po rs. 7 kop. 50 Berliu wdowa, Berlin J. Kloe· 
man J . 

Po rS. 7 Chenciillki Abr., GasmftD Kur., Fren
kei ltIoszek, Frenkel Cbiel, Ludzki Abr, Neiman 

.ulem, Witel.obn Ch. 
Po rI. 6 Berman Ch. J.. Bergmau B.. Briu 

Hel z, Bornstein Uszer. Dobr&uieki J , DobrzY(IJki 
A. l .. Epotein J. M.. Fliderbaum N.. Freiod Abr. 
Z .. OIuer J .. Goldberg B., llimelfAfb J. Koeb.ń· 
oki M., KeBtenberg Jak. Kobn A. D. Kry"ek L. 
J., Kriger J, Krukowski, tandan Daweł, Liftaner 
Izydor Lichtenotein ~I , Liberman M .• Mendel. Jerk, 
Mneboieki M. \V., Silberazl\c F.t Btein Cha im, Red· 
lich R., lleicb.tein B .• Tyfeub.eh łI.. Werdyger L , 
Weia illo.zek~ Wolli Ad, Zorzew,ki Cudek, Z.ud
berll! Szyj a, Zeid. L. M. 

Po rs. 5 Banmgart Lepold, Berke y. Berken-
waM A.. J., Blibaum Moszek. BrODowski Hern, 

3 

praga czeska, 12 maja. Zwołauy przez 
sla podlil,nego w Ozasławiu ml~yng ~a- na 

roWY nchwalil rezolucyę, w któr~J powIe
biauo: "Dom.agam~ się. od naszych 11O~lów, 
aj<by w naJellerglcznle~s~~J opO~yCYI, w 

wsparcie biednych na święta Wiel
kanocne IV 1892 r. 

Czo'niak S1.., Cuker Ch.. Czlenow A. J. , Cbaimo· 
wiu 8. G., Cynfl.mon O.. Dobrzyński N .. Eizner 
wdowa. Eugel Mo .. ek. '·renkel J.. j,'eldman Ob., 
F rydman Salamoo. Gorfein, OIiksman M., Goldberg 
Adolf, Goldber F., Grosman 1l. S .• Glowiń ki 11., 
Gruniu JAk.. Olater Jó.ef, Gins.erg B.. Gulman 
JAkób. Gohlstei" Tanche, Boronczyk ~z .• Holeuder
f!ki, Heiman Paul. J-Jenzenberg AL .t InzelBtein J ., 
Jakobowi .. Józef, .Tauowski Ch., Kalińllki ~L G., 
Kohn F., Kohn Jak6b, Kawenoki, Kopciński A. B., 
Kreruee.r Z.. Klepti-lz, Lesla.u łl t Lewin llendel, 
Landau Z .. Lebowiez. D., Lebowiez Joeł. Lubińsk.i 
Icyk, Lichteufel<l ~I.. Lip.zye B, Lip .. ye B., Lit-ItPrPj cały naród czp kI Ich popIera, tak 

długo wytrwali, ~op6ki prawo !laU t~owe RI. 1200 Po.uiJ.ki hr. K. l.uer WładysłAW, Luksenber,. !.l.MoJerowie. Loil, 
R •• 450 i rolein Al. llilich Woli, Xeifeld WoIC. NeiAa .. ~' . Neim.rk S, 

NAZWISKO i miĘ OFl DAWCY 

Ctech nie zostaUJe nznlluem, Ulez.', \VIIość 
llbezllieczoną, a na czole króln l11e spocz
oie korona św. Waclllwa". 

Po Rs.. 300 Birnbaum i Barcińak~ Ginsberg Er· :S"tlUlo-"iez N. Pomeraue z .. P t.mer.ue S., Peter-
uenyl1&. KOUBtade R.. Londau W·m. seil. I ' trkow.ki J.. Ro.enblum M., H'paport J -

P. R •• 275 GolIlCeder A .• GołdIeder ~l. kób. Roze.'traneh A.. R.biuowie. lI.. Jlu.eeki 
Po Rs . 250 tiller i Bielazowski. zymon, Reibenbach ~z.., Reibenbacb G., Rozen . 
Po RI. 225 Pru •• akowie llajerowie i Micb. Ch, Ro.eubtae hr .. Hatblat M .. RU! .k M.. amet Pesz t, 12 maja. Ministrowi finaD ów, 

Weckerte'Dlu, pow~l'Zono IH'o\tizoryczny 
zarząd ministerynm uandlu. 

Po Rs. 200 Dobrtmj(':ki nk.eessorowie, Hertz l.reter Mor. Szlamowicz J. Al .. Storich lI., 8per 
Jalób. Kohn Marku •• Poznański Ignacy, I'ozna~- Leon. 'l·eplicki. Warszaw.ki Henryk. Weikselti .. 
~ki HermaD. Poznański Karol. F .. \Viuer Binem, \Vil1er Ben)amio, \Volt Kf'rck" , 

Waszyngton, lO maja. lo: inicyatywy se· 
kretarza stRnu poruszoną został . na ze
braniu komitelu dla ~pralV zagraOlczuych 
'f izbie deputowanych sprawa nabycia 
wysp Saud wichskich , s anowi.llcych dl~ 
tau6w Zjednoczonych AmerykI północnej 

niny Ilunkt strategiczny. oddalony o t y-
dzieli drogi od San-Frllucisco .. Poduoszono 
gl6wnie że nie należy dOpUŚCIĆ, aby wy
Slly te przeszły w po iadanie Anglii i ie 
należy korzystać ze 8przyjających obecule 
okolic}uośc i. Projekt leu zysknł uznanie 
czlonR6w komitetu obradującego pod pre
zydenc)'ą czlonka kongresu, Blouuta. 

Petersburg, 13 maja. (Ag. półn.). Naj
jaśniejszy Pan w długim telegumie, prze
Ilanym pozostałej po naczelniku miasta 
Gresserze jego wdowie, raczył przyznać 
zmarłemu zaslngi. 

Syna zmarłego naczelnik" miasta Gres
lua, kończącego w roku bieżącym korpus 
plli6w, zawiadomiono, że wobec dosko
ualrcb postępów jego w nauce i smutku, 
jaki go dotknął, uwołniony zostaje od skla· 
dauia egzaminu oficerskiego. 

Dzienuiki lutej ze pomieszczają niezmier
nie życzliwe artykuły zmarłemu naczplui· 
kowi miasta. Pogrzeh zwłok jego odbę
dlie się jutl'O, dzi!! wieczorem nastąpi prze· 
liesieuie ciala do cerkwi. 

Oza owe kierowuictwo wydziałem go
'podarozym zarządu mia8ta powierzone zo
slalo r. t. Turczaninowowi, policyę zaś 
IIJnętrzną pulkowuikowi Lebediewowi. 

Petersburg, 13 maja. (Ag. pln.) "Nowo
iii' notuj& pogłoskę, że badanie przyczyn 
zeszłorocznego nieurodzaju zamierzono 
przeprowadzić za pomoc& rewizyj senator
Ikich na calym obszarze dotkniętY1U nieu
rodzajem. 

Petersburg, 13 maja. (Ag. pIu.) .Peterb. 
wildomosti" slyszały, że je~t już wypra
cowany projekt kredytu krótkoterminowe
go dla I'l'oducentów męki. Zdoil10M kre-
11)'lll"ą będą ustanawialy komitety Jly. 
.koutoll'e miej cowych oddzialów banku 
pań lwa, następnie otwierany będl,ie 811e· 
tyalny rllchullek bieżący, zabezllieczony 
przez sola weksle 11& odpo wiednią sumę, li 
lerminem dziewięcioJlJie~i ęcznym, orRZ przez 
budowlę I l\1R~Zylly mlynarskie. 

PeterSburg, 13-go maja. (Ag. pln.) t>rzy 
Uisiejszem ciągnieni u pożyczki 'vremiowej 
banku szlacheckiego pauły nR tępnjęce 
glówne wygrłUW: 

Rs. 200,000 erya 235 ~r. 30 
75,000" 11,Oł7" 1 
40,000 3,515 " 32 

" 25,000" 9,561 n 38 
Po rs. 10,000: ser. 11,2 5 • r. 23, ser. 

9,389 Kr. 4 ł , ser. 11.624 Nr. 2 . 
. Po rs. 8,000: sel'. 5,113 '1'. 2, ser. 579 

lir. 41, set'. 14, II '1'. 29, ser. 2,263 
)lr. 32, ser. ,]00 l', 27. 

Po rs. 5,000: sel·. 1,945 1'. 40, ~el'. 
4~290 Nr. 6, ser. 13,39i ' 1'. 30, ReI' . 12,5 5 
Nr. 2, sel·. 11,468 Nr. 30. sel· . 3,412 ' r . .JO, 
er. 13,873 NI'. 12, ber. 11,543_ NI'. 42. 

Po RI. 175 Jarocióski Sig I PnlSsak Dawid. Zilberstein Jakób. Zale.notem L.. Zilbenzate J, 
Po RI. 160 Bary J. L.. ~C11losberg M Zitberstein Jak., l'.ak. Heuryk, ZoIJkow8ki. 
R, . 150 ,enbtat S. Po rB. 4 B .. tkow.ki J., Berm,n Cb. J., Beud_t 
BI. t25 Land .. &. Co. Mord, HornRteio Cb., Biało.tocki Z, Cymer. F_it· 
R •• 120 Wieu"r M A. lowiez F., Ginsberg H. M .• Goldberg L. ~z. Gold· 
Po RI. 100 Heim u ~Iori tz, Helmon lr., Wiślie· . tein B., Krel F .. Ka"nb Ju_ Kam."ewie. Eilyk, 

ki Sz. Kobu Ch .• Kntas 11., Korcbard Wolf, Lebowi .. ~ .. 
RI. 90 Licbteu/eld . Likieruik H., Li<l.b.roki S, Lnbin,ki 11. • .YOD .ein, 
RI. 80 B.rnch Bracia. Icek, . eimau Gonol, Ol,' Moszek. Perla Cb .. · 
RI. 75 N. N. keI. Rotontb.l U . lIympol G . S .. lamonowi"" A. I, 
Po RI. 65 N. X., zep Sucher. Toreuberg l. D .• Welner Dawitl. Wolreich II. 
Po RI. 60 Hertzenberę &. Rapaport. Maoaberg Po '" 3 Abr&DlBOhn L, Abramski 8.. Abramowicz 

·iK., Pin1rns &. Ll\nde
t 

Rapaport Leon, SAlam ono- B. A bramowiez A .• Bsnmgart. L .• Brin Z., Babl\rie. 
wi .. Z .. Wulr.obu H. B_bm N .. Berger Abram, Brin Berek, Bri •• E. G .• 

Po Rs. 50 Abkin Z, Freokel Mońtz, Grinfeld Berm,n .... Bmn .. stein A. Białek ~z . Bidor To· 
F., Groskop! Cb. P.. Grzywacz B .. O. er Adam, wie Br.eziD ki C,tryu, Cige Zigmuud. Cud~owicz 
Bozeli:blat Józef. Silberbersc W. t tiUerman i Hef· l . Dawidowiez, Dobra.rucki)1. Dretner Z't Drew 
mall~ Tempel Dawid, Telleobaum T., Warchi\\'- G' J. Epstein li A., Eizenm&n J., Eizner z., 
ker J . . Fry~man. Alt.r, Ferstu Henryk, Foli~s 1., Falk 

Rs 45 Eizuer Sz,b... II Sz., Fogeloohu. Fi .. man M .• Freukel Cb., Fren-
Po Rs. 40 Brauuer Jakób. Dobraoicki D. i Rotb- kel Izyd9r. Fr&llktort 11., Feigeubanm 1.. Frydo

bar~ Fryaz.msD L. B., Jarociuski Alb., Jaroemski wiez 1. Frsde D. M. , Grosman At. L., Gołd",a ser 
t.n .. Kiper Michol, Ki .. yn B S .• Land,n Leop., Ch. L.,' Gottieb Abram, Ooldring i Boj .. ski. Guter· 

Hozenblum lIik., Winter Ch. M I \\1jezel J. maD l .• Gutglik .1 t GrMvo Uenz. Gri~Jtein .Ezr., 
RI. 38 kop. S5 toworzy"enie Snbjektów Han· Glik80hn Sz. , Gb~'!Il~n, Golllm.u B.. GItcenIteIn !., 

d1owych. Ginsberg B.. GlasstelD B, Haberfehl, H.bergrłe. 
Po RI. 35 Bławat lIuehnieki, ll'ryd.tein J., Heu.kowi"" lL II., Hooig,tok 1.. Heruowiez T ... 

Hiruberg &. WiI .. yńlIki, H.im,," Edward Kesteu- Heim,u Ichol. Hir .. berg L.. Hil .... u K .. Jakubo
berg lI., Wojdy /awlki J . wic. L Jerozolimski B .. Jung ter, Iteld.!.. L. Kan-

Po RI. 30 Aurbaeh J ., Baruch Salo, Borger Sz. tor A.,' Kalaki Wolf, Kalski li. L .. Kempuor A. 1., 
z., BOI1l teiJI Ar"., C)'6elberg G., Dobranicki Abr. Kempoer Henryk, KapianBki A. Cb. KI 'I&U L., 
Frydstoio J ., Gotheil A. R., Kiper Kuol. Kitaj B., Kot .... I. L .. Kohn Zalm.. Koha Lejbu '. Kobn J. 
Kobn .T. L .• Kopol N., Kn.wilz G., Loud.n Jame.. l Kelle< li., Ko", G .• Kenig WdO"", Krou'uberg 
Libracb J01.e! ohn, Po.ulński Somu'" Rozenblat O' Kuczyuski, IIra!<owski G .. Landu Izr .. L.ndt.u 
Dawid. ROlenlbal Leoo, .ykier Ezra, Tykoeiner W: Landau Adolf. Litmauowicz hl • Lidor F .. Lich
Alex., \Yeinberg M.jer. \Viłlicki Ck. J., ten;tein F. L~ man S., Lewkowicz • Libow I., 

Po RI. 25 Basz Tauch .. Belin SuIa, Biel"ow- Lipiec E., Lubiński A. 1.. Lubiński M., Littaner 
ski Dr.. Borger Abr, Birnbaum Henryk, Braud. Izrael Leicbter )l .• Lipm ... Le ....... Ohll, Lnboehin
N.tan. Datyner, Ep' tein Szulem. Froideoberg 1l., ski : J., Mendel""bn ł. G., li H. M., łlilgrom 
FłIx Al .. Olibmao Bern, Hereenberłl &. Izraelsoho. • N.siel.ki B .. Nowimki D .• N.'m&D N. W .. N. 
Herszkowicz F., Rab.unik M., Kumer Harku! N:, Olino"er M., Orzołek Ch. Z., Pozuer ohD. 
Lichteuberg P .• M.gazauik L.. M.ybaum i A er, Preehuer M .. Pol& illiki M., Paeauow.ki M .• PI' . 
lIurgeu,t'llu D, Oł zer lu, Bonnau M. M., Rozen- mau I.. Po.uaoski H.. Perle H., Fru .. ,uow_ki F. 
wal Cb. Sz.. Szer I.Ir""i&, Silbersteiu Dawitl, :SZ,e· 3, Rooenbanm •.• Ro •• nbl\ud Abram, Rozeublum 
ler Bracia, Waltin Alek, Wa .. zaw.ki JoU08. Wy· N. Ro •• oblum G~ Rozeuwal E, Ro"othal A .. 110-
IzewiańJki, Zeibe.rt Buek, Zyw Liber. z.e.~tein D. RuteDberg, Reiu M. Bubin teiu J .. 

RI. 24 LubiAski J. N. Bozeuberg H. adokerska, Sal&mon, piro 1., &11-
Rs. 21 Horodezyk IOeI, der S.z. Z., ender Aron, endr,)1~'ics E , J,tzeru-
Po RI. 20 Delin Ch. J., Bolin ... dowa, Ber J . lI., ski, .ware lor",,1, .... are Wilhelm, pigel l. lL, 

Be r Abr~ Bławat Chaim, BI wat M ... ek. CaI~1 SzeinIeld R.. ,Ie ... r A. L.. zwir JÓ,ef. neler 
Lewel, Cbuiu J •• C)'lich z .. eyu ... on J.. taman- :Uor~ Snek B, tein Jak.. Tabak .... Tobi .. ll., 
,ki ,Daueygor &lo. FreiDd l... D~ Fryssman Tou.nbanm ,_ Toparski 11., Wold Icek, Waldm.r.o 
Jlk6b, Geraon .yja, Glikom .. M. GolI.oo J. .• z~ Worcelm.n I., Witner A. 1., Weiur.b " .• Weiu: 
Gra ... e J .• Heber .u1em, Hirozborg &. Bil1lbaum, garten. Zilbuberg U. L Zitber lu, Zak lkow kI 
K.weuoki ... Kernb.om lI., Lip tein Aron, .Youo- S" Zilberbaum .. Zeidler I. W. 
10W ki ,N. N. N. N, Orbach Sz. L., Bozenwal RI. 2 kop. 60 Ro.enman Al. 
D., zlamowiu 5.. zmul.wicz D, zafner M. W., Po fi . 2 kop. 50 Jukel li .. Xeit:er Herm u, KerD' 

zperllng W.){., ymiatyelti B., Iyk Wolf. Trau, .teiu M., Neibou& B., Porle z., Ss ...... Cdel, Tem
be Ei,yk. Tykociuer Marian, Wrn B , Wolp.rt. pelho! J. 

Zel",.oer RJI•. MIS' Bukl'et B-c,' •• KI' u Arou, Lem'n Ch. Po rl. 2 Apelb.um Izrael, A t ~b, Aftorgu .~ Aron J.
t 

BunheJm L., Rned. kj B., Brlezin ki Ił 
W •• RO%łnblum Cłl., Weilaud •. Biedak J., Boeiau z .• Bocian 'Mo •• k, B Il: r Na· 

1'"0 RI. 15 Born t.in SalD" Bromberg "dowo. seu, Bor.how ki. BOl1l3lein ~' , llraude Cb, Braude 
Caozm O. Chmielewaki L 1 CUfoielew ki M., Burn, Berłllan M, Bergms.n D., Be termsn '1 Bo
Cloini.k J . 'Dobranicki • J .• Eisu.r Beroho.rd, gacki H., BłUID '" Obardak .. Oymermou K. CI
Fr, •• bergoCh. 8., Gin berg Sz., Gołdblum S,. G~- naml.n I . Eitcuberg N. L., Elbiug.r wtlowa, En· 
tein B., lleimao G. ., H.bun M. jr., Jo,kowlez gelb A bram. Eugel Dawid. Eugel Daui t Fromer 

Ieyk. Kue i Lwo .. , K ts Ieyle J er Kobo D. A I. Frenkeł M., Fraukon !cin .1 .• Froman AbrlUll, L.; Kohn A. )/.t !,roumau B-uia. 1\:rotoszyi, ki B, Feitlowic. z .. Futenn_o F .• Flore .. tein Ni F if r 
L,ndau 'L I., Littauer Jokób, }[ou.t N., Morgen- I~ Fiukel Obi kel

l 
Fion J6.ef, Fiukelberg .• Fin

tern Jak., Neifeld Jol, P •• nall ki •. H., Prn •• ,- kelblu T., Gutgo d Ab ,Giosben( I. Gor ..... o 
now.ki J., Relchtr W·m. h Heuryk, an Lełb. wiez B., Goldberg tu., Gothelf L. Gulde.mh G .. 

aka ZJlllou, 'antl Jul, Szatan Joel. .atau &. Gomolka l. [, Uńlak L.. Gr..atein Z. G.w.adt 
Majerowie •• 'do be"J! Ur., Tempel L.. Tyber A. J~ . br"!", Ger Inui leek, Glibm • B G .. G, łOlllb'Cb. 
Weik!t1ft .. wdowa, Widu ... "i Z .. Zouenberg M. lf .. Gnu p.u • GUlSŁAde L. Glik lL. G6ral . 

Po RI 13 Kt.n_lor n., LubjJi,ki L, }ffigrom W., Glasb.r' t\be. G_rtlcr Id, Grt';." ki Jak6b, 
I. L. Gorman t .• Gro m&n L.., Ho n I k .1" Bo wi's 

Po Rs IZ a,umgarteu ,Berliner J .. Breslauer I. A •• llochenberg A. 1.. H..,b bug G., H lit 
i Tobiu, Frydm.au J. Majerowka J I _~eillalls L.. z., He.ni m~n O., Bula a'!luel, Jablon )1., J Im T • 

li .. Pereyk M Rei.hman I. li .. Rei..... ., k- H . JOOofOWIU M., braelowlu K., Jo3ko", •• 11.. !>sw 'eer L.. \\ el.bor~ R. \\ c' I 
hoim Ch., l' bmik l .. Weiło Karol. Jalrnbowicz U. Kahwyner M. D., K .... ger Ja"~b. lop. 70 I"mp" l 

Po RI. 11 Litman .. L. Orb&ch L. K, PalI- Xoli.berg. Kalill!ki J., Krohn 1.. K.Ilcalo..- kI Po kop. 50 Bano" A.. \I, 
,ki Cb. ' SI., Kimelma" Abram, Krawietki E.IL, g .. ,", '1. tUrgal. lit. CUku &., C 1'.1 (' 

Po RI. 10 Abr&llUlkl B., Arousohn .. G., nldi.r Kowll H. '" Kobn D L .• Kuba UD r, o".t.: .. ł b ni D~ G ~ Id P~ lU' C., G J 
li.. 'Be""an . IV .. Bil1l.wei B., Uram J Brono- Kohn M. I, .• Kilikl " K e uelee •• " l, K~al\'- I .; l, n ,ra .... Jlta A.. J 

.ki R braoltki J., DrOUlboru A.. Eid blum I ki O. Kr kopt:ll .. Land.berg, J .. ufer Jo ok. Lan· I. 11 ,. Z .• J. uek.. a _ K 
Abr., KJdy ., Eiau ..... es t.. Ep l&iu H. ' .• E t.in dou At LAud n Adolf, l, uuu B~ ... Lelk'''ł'' iii • J. li .. Ii.r w' '.' J • Le. 
!Sim ,Fr, au Oaw' • Frydman larl" ... F. L.. ,Ch. Lohow, .. Boruch.. Le\>.lwl<&.;\o " LI"!,, ki .u" era. li ... ~ 
Gl, .1 C1 G"I ... bes .• M. . ,ntmau J • f.Ontman A .. Lewkowlu I~ Le"'ł ... Le •• I. 1I_ LIIb, l.:l ... D~ R A. ' .... ' ... """'1_. 

Guw.tai: II Halperu lL H"rowłel L. J o- . l.. Luteobu,lC b., Llu.a r ,1.lrh·. leIa J. • ,iI. • 

Kolto F. Kobo im"n, KrakowłlJ Abr., K" r Ima Jo ,k. lUt II <l, &Il t <Sa, I • 

Po 1'8.1,000: 81'. 0,719, 1\1'. 47, ,1'. 
~,267, Nr. G, el·. 9,468 '1'. ;jO • . el·. 3,~tl9 
. r. 38, sel·. 348 NI'. 47 , "r. 11, 7 l·r. 36, 
er. 8,030 Nr. 32, tr. 13940, 'r. 36, ~ r. 
~łl64 NI'. 47, s~r. 1l,O~8 '1'. ,<el'. 3,1\114 

r. 30, ser. IHI4 ' 1'. 42, ser .• 701 '1'.4 , 
!er. 11 ,Ii80 NI'. 13, 8 r. 12,:101 • 'r. 42, 

I 

i~. J., "ii • "B., KOtb ski . ~_ KoLu Aron. I., Llp"ye JakOb, llaad"lbaOłl.' M.ad.1 , ar-\ KOI 30 K" ~ 
J .• Luki Gu w. Lewicka lO"''' Lmd I.hl (l. Hojr .... Eilyk. lIoJer.,· · ._ • .\" ł' Z \I.r· 
1Ii11 r hr. Z_ 1I0ult. J .. r. :Ił"rajae B., \lli<'rbanm ,en t m r. I.. • au 0:, l!itl r L.),I .0. ',.,z, 
lir. A .. ()rl>:>,h Kichal, (lrtlIuao ••.• p", - wd Nelraark Adolf, N_ • } ., .ba ANIt,:-' .. 
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Ostatnie wiadomości handlowe. dni, 103.50. 4·III,Ii.ty .... tawo. kredyt. .i .... ki. brutto. potąe. ZOl" 11.27' not'" be. pot ..... &. . _______ , __ 
II p.t,oska " •• bodnia 102.26. III pozy •• h ",..bo- 867 n.tto bez po~ 8~ynki .a wiadro 1000: 11.50 I TELEGRAMY GIEŁDOWE. 
U7.00, akcy. banito r •• kiego dl. haUlU" "&lIranicz- 78": 8.95 brutto. potr.-. ZOl" 8.79 netto bez pou: Z d . ~ 

War .. awa.13-i10 maj ... W.~.I. kr6t. ~eru, . D< n.lt0 258.00, p.torabnrak.i.go banku .Iyskoutowego BerUn, 13-go mo; ... Pn."'.' 188 - 217 "' maj I Glelda Warszawska. no& 13I7. dui.tll 
Berlin (~ d.l 46.75, 70. 67'/ .. 65 knp.; [ .. Dtl, u (3 m.) igs.OO. bank" ml~(I.yn&rotlowuo 442.00, WM".,,- 189.00, O. lip. si.;p. 186.00. 1.. to 19\ - 202. n. Z l .- ---:--
- - - - kup.; Puyi (iti a.) 38.00. 37.95 Irnp.; .kiego buku dy.ioutowOl(O - .-. maj 2if.!.75. na lipiec si.rpi •• 176.00. ap acono 
W,.d.6 (8 d.) - - - - kup.; 4'1, Uaty lik"i- So,U., IS-go majL Raukuoty ru.kie zar .. : HI.re, la.go ma;a. Kawo 11:0",1 uerlLlfe SĄ".' Z. w~k.le krótkotermin .... 
dac>Jjne Kr6lestw.. Pol.ki.go duie 98.35 i~, 215.70, na do.I&"~ 2lł.75, ... k.l. U& 1V.,,"aw~ n. maj 87.00. na 'wrz ... 7800. lIa grndz. 76.M. Da aerIJD .a 100 mr. . .. ~6 75 ~67' 6oi-~.;poiy~ ma~~35lI iJd., '-:-1~ 2U.50. n. PetA!roblug kro \a4.50, 11 0 Pet ... bll'r SpokoJni.. nA Londrn z .. I Ł. . 9.ł5 ' 
~, _._ kup.; Wm_ej .milli! ~~ ąd~ dl. U3.50, .& Londyn krM. 2tl.U, 11& [,o",ly •• 1 . liverpool. l\!-go moja. B."ot... pr.wo.d •• i. nA PW~edY'-"" IOI000Crft' . 
_._ ku9ti;; 5°/, Obligi banIrn ulaeheckiego _ ._ 20.36'1,,·0 Wia~e. 170.60 . knpouy •• Iue :I~ł.50; końco".. Obr6t 7,000 b.l •• tel(O DA speknl""n i 11& 'au sa . . 
O.d 1 ° ,-' <" __ L • __ .__ • 5'1. Ii •• y .... ta .. o. 67.&0. ~." Ii •• y Iik .. ".I"Ol)"_ wY"6 .. 1000 bel. Niearer."l. ""Idtllio~ aTOeryk.dok.: :t.dauo • koAca,n g,.hly ....... ..up.; ~" , ....... po.y ....... pr8IDlowa 65.10. pooyeska ruska i ·l . .. 18JI<1 r. 95.20, łO/~_' • ~ lU • . li ~ 
s 186ł roku l-ej emiloyi - _- Irnp.; ukai • 1866 r . 1887 r. 6250, S'I. reUIA .lobL 103.90. ;'/. r . • 1 . .. IlIb~ ~ maj eserwIec S"'I eeD". Da czerw,oc - Za papiery pdslwow. 
n~j emisyi -·-IrnP'; 5'/, poiyc.ka ...... nętr ••• se· r. l03.30 , po'yozka ... ch.,llIi. II ••• . 6810. III e,. ; p,.e 3"1" n .. ~y,,~y, n .. hP!,,!, sierpi.ń 4"1.. oprze- Li.'y likwidacyj.e Kr_ Pol. drab 
ryj I~j-.- ż,d., - .- knp~ ukai .eryi ID-ej 95.66 Iyi 69.40. 5', listy ''''''''ue fU.k;. _._. "/, ;>0' daw0J>:. , na o,e~pleń wr"<s,eu 4'1 .. sprzeda".Y •. !IA Ruska pożyczka .. ,cbodui~ . . 
ląd., - .- Irnp.; 5°/t listy sast ...... ,iou ... i. l-ej *yesk~ premlo,,& • I ~ij\ rolln 158.50. t.~.;. • I ~titl w:rz~,en pałd~,erDlk ł'l,. sprzedaw.c,. na paidzl~r - 4'1. poi. "." •. 
.. ryj dni. 102.20 .,<L. -.- kup.; takiei małe r. U7.50. akeye drogI i_I. .. ... z~".k.-" , ., I .".kIoJ nik listopad" I" aprzll1l .. wey, !lA IJstopad grudzI.. Listy .... t. ,ielll. Seryi I A B . 
-.- ącL. -.- Irnp., takiei n~j seryi -.-~d·1 226.25, akcy. kr_dytowe au"ry., ki . 171.30 .• kol ' '-'I. sprzedaw.y. Da grudzień .tyezeń '-"I .. oprze- " " .. Il1 A II. 
m~j •• ryi mał. 101.76 ącL. -.- kup~ V-e,J wu ... "akiogo b.nku h.utllo".g. _ ._, ,lldkoll lO. d .. wcy. Lioty last. m. Wara • . Ser. I. . 
seryi -.- itd., -.- kup.; 5°/. listy sutawne "ego _ ._ , dJskouto uielnie"klel(ol;8.1\kI1 P&lHtW II New·Yark912--go m&ja. Kawa. Rio li 7 J21/J' " VI 
miasta Wars ... "y I~j .eryj 102.00 ącL. -.- koGo S'/, pry ... tool'I,'I.. K.w .. lIo 7 low ordiuar!". cz.r ... 11.77. na si.rp_ Lioty ~t. m.' Łodzi Yeryi I 
II-ej .aryj 102.00 t.d., -.- kup., W-ej seryj 101.. l •• dy • • 13-go majL Pooy •• ka rn.k. < l ~q9 r. 11.72. lO , . .. lIlII 
ż,d.i IV-ej s.gi 101.40 ą·,~ -.- ko,.; V~J H e,ni.yi 95.62, 2'/. KOII,ol. ,"~iel.kie 97.87. New-York. 12-go maja B.".ł •• 7.26, .. Now. Or-
tIe'11 101.40 ił'!, 101.20 knp., VI-ej Seryl -.- • leau· .. 7 
iącL, -. - knp.· 5°/0 obligi miasta Warszawy Wantowa. 13-g0 maj.. 'rorl{ 11& 1,lacll Witk",,- '. Giełda Berlińska. 
dni. 100.40 i~., '100.10 kup; takiet mole 100.30 ski.go. Pue.l.o .... ord . - . p.tra idoh,. - - • 
*~., -.- Irnp.; 5'1h lillty ~ta ... e. mi .. ta Ł?<W -. biał. - - - "y boro". 850-860, 'yt" OZIElINA STATYSTYKA LUDNOSCI 
I s.ryi -.- t,a. -ej serII -.- ząd. III-eJ se- "1 boro". M6-670. ' ,.,Iulo - - - , " • • 111". - -
J'Ji -.- itd., -:- klip., IV..ej 861yi '-.- *~.t .- -,j~~zmień 'l Ił-u U,I\: - -: '-. o,:,i~tł 270 - Zmar~i w duł!! ~4 maja: 

Banknoty m ski •• ar.... . 
,. " DR. dO.lltl\\vo 

Dyskon'" prywatn. . . . . 

98.35 
102.50 
95.50 

102.20 
101.75 
102-
10145 

21470 
2U:15 
1'/,'10 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 

-.-

215.10 
215.2; 
1"."6 

-_._ kup.; 6"/0 listy zasu ... e miasta /ta-I 330. gryk. - - - , r"plk J.t., - . • ".ow, - . Kalolocy: O .. e., ,~. I~~ 15-tu z .. arło 10. w t-j 
lila _ ._ itd., takież miuta Lublina -.- ifłd.t -, rselll.i: r"lł~ ~ilu. - - -, 2'rOł,h 11'lluy - - hczbl~ .chl~pCÓ'W. o. dzae .... czą~ Ó. doroa,łlch .. 2, 
takie! mia.sta Płoeka _._ il)d.· 6". listy Z&3tawnel- ł cukro,,! - - - , tl\dold. - - - ZIL k"'!1'~'~t w tej liczbIe męzczy~ - kobiet 2, a 0lla.OO\1'II118: 
wiloflskio dlngie -.- ąd,; '5°1 takież kr6tki. k,:"za jaglau. - - - . ni o; ' .. p.ko .. y - - - , I Mary&Dn .. Urbańske., lat 36, JOllllnj\ Nammer. lat 72: 
__ iąd. lJysltODto: aorUD 3·1 .. LOlldyn 2'1.. lnia.y - - - s& pu,l, k.rtod. 210-300 z~ ko- . EwaoglelloJ: DZlec, do .lat H'-tu owarlo 4, " tej 
Puy' 3'/.. Wiedeń 4'1.. Petersburg 5'1,'1.. war_\ rzee. . .. . . ' liczb,e ehlope~ .. l.. . dZle .. cząt 3 doro.lyoh ~ 
tm16 kuponu s potrlłC8niem óO/fJ~ HIty """tawDe DoWlfJISIOlln p. saRII1I 350, 'ytlt. 50 , J~~&H tl t"lłl , I' Sł!-rozakaaol. DZIeci d? Ia.t. 15-tu Z1Dulo 4, ." tej 
aiemakie 186.0, " .. ras. ł i II 55.ł, Ło\lz i 15.8. Ii - - ,o" a& 300, Krocbu IIo luego - kurl!J. liezb~e ~hło.pców. 3, dZlewezl}t. l, dor~~11eb .. 1 

Grand Holel. H. Diestalliorat z Uoskwy, E. Miett. 
ke • Rygi. Andro" Wielonia. Berlioerblaa i IV 
Berlen z Warszawy. . 

.tJ likwldaeJjne 171.0, poiywa preluiuwA. [158.3, Waru.wl, t3.go maja. Oko\'fit.a. Hort.. 8kł~it. w tej liczbie w"ez~zn J, k.obIet - a 1llJaUOWlCle: 
II 79.2. s~ wi&llro 100': 1l.35 brotto • potr, • . 1.'1" 11.12 Wolf Berger. lat l 3. 

Holal Vletorla. E. Pubt z Wroeławia, K. G'eili 
i B. Chmielecki z Warszawy. 

K~~o~~k~ ~~~!:;~~a~i~i.ki z Warslny, 
Pllenblrg ,13-go maja. W.k.le ba r.oD.IY1l 9510, n.tto bez potąe.; z& 78", 8.85 bratto z potr. Z"I., 

o G Ł o S z E N I A. 

ATERYAŁY NA SUKNIElI 
wełniane, jedwabne, fulary, mousseline de laine, satyny, zefiry; batysty, kretony w bardzo bo-

gat:~,WYbOrZe polecają Herzenberg i Israelsohn. 
Student Uniwersytetu 

Warszawskiego 
poszokllle lekeyj lub kOl:eolltvrivi.I 
Specyalnie j~zyk polskI. 
w Administl'll.cyi pod lit. T. L. 

8i7-3 

BIJSRO 

Dr. Dymnicki, Oddział detaliczny firmy 

i e d z lei a dnia t5 Maja r. 
HURWITZ i SYN W Ło~zi 

J . W. WAGNER 
. 'KLAD 

TOWARÓW MANUFAKTURO\VYCH 
w ladzl, ulica Kr61ka li 1345 (7 nowy), dom "tuny 

poleca NA SEZON LETNI: 

KAMIZELKI jedwabne i pikowe -U 
w znacznym wyborze i \v najuowszych deseniach. sprzedaJe 

takowe po cenach bardzo pl'Zystępnych . 
__ Również poleca dla Pp. krawców nadzwyczaj trwałą i 

-

LEKARZ ZDROJOWY. 
stale w Bosku zamieszkały. 
nuje w domu własoym. koncert poranny 

ollea Piotrkowska ~r. 777 
dom Roseublatta 

poleca w WIELKllI lVYBIRZE 
naj modniejsze krajowe j 

zagraniczne 

Pl'ak:tYCZIllł podszewkę. 86S-5 

PrzyjllowlDle eiloryell codziennie 
wszelkich specyaJnośclach, po 

kop. za poradę. 

Po.z~t.k o godzinio 6 rano. 
poludnJo od godziny 3-ej 

KON~HRT 
Szezepleole ospy (od 5-6 po orkiestry wojskowej 

krowianką przez lekarzy. po pod dyreteJll 
Plollbowanle zęb6w, po 1 rs. kapelmistrza Dletrlcba. 
Zęily szlaezae, po 1 rs. 30 kop. Wej'eie kop. 26. Dzieci kop. 10. 
1J6th stale z zapeŁnem UU/;VU""-' ~ PIERWSZY RAZ PIWO 

niem. ~ taksW&D."~.U'U8" U"~,H" 

N' C S DO V11y kufel kopiejek 6 OBRO A.\', kaidV NiedzielV I Świ~to Koneerta 

Józef K o I a S i ń s k i ___ pora_uoe. __ 

pr&eoJ681 k&Deelarn do bolelu Restanranya BHNDORP A. 
.Ieok/ego, ulica Średll. lł 435'927_3 W niedzielę, dnia 15 maja 1892 

"W-J-·ad-o-m-os-'ć-dl-a-r""od"'zi'""'. : Otwarcie ogrodu. 
ców potrzebujących KONCERT 
wysIać swe dzieci do polskiej orkiestry włościańskiej. 

CI'echocl'nka w narodowych kostyumacb. dyq-
gowan ~ przez kapelmistrza 

Osoba znana przyjmuje dziecI 
iZl'aeJskie Da stancyę. Prawdzi
wa maciel'7lyńska opieka zape
wnióoa. Bliższa wiadomogć Da 
pen yi p. Heller, ul. Cegielnia-
Da .' 46. 894--12 

Zdolne staniczarki 

lochaczka. 
Wej'eie 15 kop. D%.ieci 5 kop. 

Poel!tek w n;edzi~~ o godz. 4 W 

pow •• odma o god. 6. 

Corlziennie koncert. 
w niedzielt rano do godziny 2 

latcryaly na ubrania m~zkic 
ze względu na skończony już 

sezon burtowy, po 
teoaeb zaaeznie ulżollyeb 
p- lecz stał'ych __ 

!l63-2i-l 

Magazyn Obuwia 
damstie~O, męziieg;o 1 U"UU1UU"""1 

został w 

ibm ..... czyt za wi&domi6 Sz. 
mi.sta i okolicy, iż moj~ 

pracownię kwiatów 
.aopatrzyłam .... plęko7 .... ybdr 

__ k(Jpelu.~y 

WeJtOl. bupłatne. 985-
potrzebne do pracowni sakien Z :'łęgII. ka!"_ 

WYROBY 

Optyczne, Chirurgiczne 
ł I. p. pol ... 

A. D ERING, OPTYK 
w Łodzi, ulica Piotrkowska 277, 

~ 

Letnie Mieszkania 
w Inowłodzu nad rzekl\ Pilicą 

miejscowo!!Ć kll_atyezDa Je Da, wśród lasów 
skleb położona o godzinę slalklell paroW}'ll od 
D4b. To_aszów Raw kl. Według ostatniej opinii 
siada ona wszelkie warunki stae)1 kllmatyezneJ i 
lestwie jedno z miejsc aajIVY.I(alej zyth pod 
Dym i nietylko jako miejsce lelillego pobytu. ale . 
klillatyczBe, respective sanatoriom leMne. 
a_eblowaue wlękaze i mniejsze, stale przebywa 
poezla prawie codzień. restauruya. klep pożywezy, 
kąpiele rzeczae. Saloa lelol, forteplaa. 

~B. Siatek parowy kIr owac zaezDle po Pilic)' Z no!:z.""<~'. 
ezerwea r. b. od laeyl Tomaszów RawskI. 

Bliższe wiadomogci w pro pektaeil III trQwlDych 
ciela w Łodzi pod A: 265-A, przy ulicy ZieloDej. 

koncert. ~ornnDy ~ praWdZiWą 

ENY" Perła ta- Z t St tUJą naJtant8J 
"HEL . ~~_ a ODanP mi.~i J, Hausmann & ZAK~IJ~!~D~'~K~4~P~I~BL~O~W~B~~~~~~~ 

przy ulicy Zawadzkiej 15_ ki. U telegr .. c. 946-3-1 ~.,~ [Ii : ~'~ 
962 Zalłai wodDłr:znlczy D-rn Cbrnmca Do sprzedania kijka kop 

POTRZKB >E od ...... Jua pnyjllnjo Pp. ,oki do "oli~. maja I ..-211- OGÓR'ÓW IW!SZOVYCH 
e naoh od 3 d 50 et. dziennie, za ~ l\. " 11 lfIIE!JZIiI.ANIE iompl tnie 1ltt4dsony I pe'eiel" . PORA ~PIEL:.OWA 

lkl&tIaj e . • d,,6clt pokoi, puodpeko- wi 'e i t,piele. ~a .,daoie Wldzewaka ~ 77 nowy IV azy od 15 maja do 30 WYldniL 
jll I b.td. ~rutyw adotlniJtracyi Doien· Dr. ku I,oka za JÓzenaka. H.plele. To.ze • .Ka87DO. 
Dlb -,od lit. - A. 9.12-3 Teatr. 766-18 
___ .:..:..xc:,da;...._" __ ta_ K....a. - Bedakt.or 
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