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OD ADlIlINUi'I'R&CYJ.
$Z,mownych preuumeratorów naszych
uptllszamy o ,tczesne nad yłanie przedpfalY, w celu uniknięcia p..ze .. w w wysył
ce "Dziennika."
ł

ł
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ROirORZ.\DZE~IA RZĄDOWE,

Rad.. 1,.ÓBt.. a .. ,.,ł'!UOlYch daparumentleb
ekonql11ii ptt.Qstwowej 1 pn.w, tad.sieŻ< Da zebraniu
ugól~em. rozpatrzywszy J,lrzedstawiellie ministra
komlmlh.y~ o .mianie iliekt6ry.h artykułów n Uawy " ukolaeh te.hni •••
Dych k uJejo \fy eb, poet&no"ila: vr SIIi"yuj
•• Lwlerdzonej,
dnin 7 kmeLnia (I" ot) lód6 ro·
Im, "'ltowie o techuiczDyeb szkołacb kolejowyeh
miru..ter~ om komunikaeyj, poe.yui6 n""t~pn~..,.·
.miany \ uzupełnienia: 11 Piervr"'ł ezęłó aTt. .-go
rzeczonej ustawy wyłoży l! w "polÓb n&S~pnj,ey:
.1I. ,..kół ko'ełolYYeb, .npl)lw"IIi~ .i~ tylko pjldaaui rusey ., WIekU Otl. t4 tl. I tat wyłąeznie do
klasy vierw••ej". 2) Artyknł " "ZOD! lUa b16 u·
zupełmODy n.. ~pnją"" uwon drng~ .DGjlieie do
14 i 18 lJ\o 'Tl.ku obl1eaau& ""'zie do dnia t.gp
września (~ ~). w kr,6rym to e:tl&lli. ' przyjmo",.ni
at ",.zniowi& do szkoły". 3) Art. ~2 tejże ustewy
wylotyl! w "I'" ub ." •• ~ująey: . Art. 2~ Ci, ktO
r,y "koń""y" talkowity kun bank " ",Iiolach ko,.
lejawyeh i otrzymali pat.enty 2~O!lnje , ut. tj. ku·
rzystoj4 przy odbywauiu poWUlbolci wojsko .. ej z
pr." kończących kurs w ... ldadacb nonko'!lch
lrzeciego n:~b. Uezniom .kOł Itol~o",y~' pned
nlr.ońezeniem pn.. nieh wykar.ułeellia ' ..rety_me·
lO i /'rakty=e łO , ... ttpienie ,do W'!ilka nA UBIlcLtie .""wauia, na icb żądanie odr.... Ii, &i do
dOJocia ~~ rpku 'yei ... " Jego Ceu~.ka MoU przyloe,ona opinię rady paA..owa, w dniu 8 kwietnia
(~t. at.i 1891 roku. N.jwytej .otwie"'i6 raczył i
,.ykon06 poleeił.
<,Prawil. wie.tnik").

rr

Traktat handlowy
między

Bosy. i Niemcami.
J.

Klvest1a t .. aktat.u handlo"ego .. usko·
uiemiecklego uie sehodzi ze szpalt prasy
ruskiej i zagtl\uiczuej, a kaMa. pogłoska
luu wiadomo~ć, dotycząca tej sprawy, budzi żywe zainteresowanie. Prasa ruska
wciąż podlle.je roztrząsaniu
domniel,llane
ko"z,Yllci i zkody podobnego układu, gp"ą·
co p.. zytem !,olemizuj'łc 1.6 SQbą,
14)

Henryk Grevllle,

PIESŃ POSLUBN A,
TłOmaczyla

M.

~..

(lJal.8ZY ciąg -patrz Nt· 124).
Albina niejasno to wszystko I·ozomlala;
spryt jej, delikatność uczu!! i gł~boka intuicya, kt6re ją czasem oświecaly, kazały
jej za.pamiętać urywane zdaui&' jakiell, dre.bne fakty, kt6re n&pOzór uie przechodziły niepostrlleienle, W rzeczywisto~i jedn&lt
wryJy się głęboko w jej pamię6.
Zrozumi!lle. I)ietylko prawdziwe poloienie, ale I1Alwet motywy, jakie Feliks wynajdy\YaŁ dla usprawiedliwienia samego
sleule; osądzlłe. go, jak: gdyby jej był zu·
pełnie obeym. Przypomuiaja sobie I' żne
potw81oze i przeciwnoJlci, jakie spotykała
przed śltlbem i UBraz ucznia, Ż'8 istnieje
" niej druga Albiua, o której nie wjedzia·
la', ł4t6ra zrodziJa się w dniu, kiedy .Pieśń
poślubna" stała aię wlasnoileią publiczlllj.
'l'&mta kouła i agoniI. jej od tego dnia
wlaśnie .ię rozpoczęła.
Albh\a odrazu zgłębił e.

całą

przepaść

swych cie ..pieli. Ubóstwiala Armor8j kochała. go nietylko jak męża, ałe z c&Iym
zachwytem, jaki wwudZlł entuzyal\Ill dla
wielkiego at·ty8ty.
Wszystko to ter&z runąć musiało? Ozyż
musi przyzn&ć się, że uwielbiała geniUBZ
Armora, bo koch.ła Feliksa? A. jeżeli jj'e.
liks ją zdradzał, czy .artysta spadnie ze
ąWjlgo Vledeste.łu?
Nie. Nadto kochała,

byla zbyt mlodą,
aby nie odlle.I"la w tej cli wili rospaczy
siły I odwagi. Feliks uciekał od ulej, bo
nie potl·afila go zatl'zymaó: zbyt slaba
z po cZłtku, znutona I nnt,ce. pot~m p .. zez

nllmo 11IWAKOVI I ADAJlNIS'l'lttlOYl
.· /UiI " Ż JI..~i'.~u " "'r,lU~,

I II •• C ,'

A,lr., "I"II",.I1'·"IY;

O~I""'bi.

.r.... binr..·~
i " h Ullzi.

,.DZ:!E:N":I::rJ:X.'· ŁÓDŹ.

W jednym z osŁo.tnich numerów .Mo·
skowskija wiedomosti" ostro kl'ytykują wy·
powiedziane IIi·zez gazet'l .Bit·żewyja wie·,
dOlnO ti" przychylne lila nkładu wywody."Jedna E gaze& petel·guni· kicI!, Viszą "Mo·
kowskija wiedomoBti" -majI}Ca pretensye
do ucbodzeuia za powagę w kwe tYMI!
ekouomieznych, WYllowiedziaŁa w tych duJ ach
DUtęJlUj,oy sąd w tej kwestyi:-"Zde.niem
na zem, nie nale"y odrzucać w zasadzie,
P,·oll ... zycyj Niemiec i \Y zamiall za niektól·e
drngor1.ędlle w J7.eczywiatości usLęllstW&,
jak lip . ZI·ówuanie cia od przywe.10uego
stamtąd węgla i tełaza. Ilrze7. komory Iądowe z cłem llobieraneru ua komo.. ach mo ..•
skich, tllymoo;; . znJżeuie ceł niemieckich od
zbo"a rusklego."-~a podstawie takich .. o·
zl/mQwll,i "BiI·żewyja wiedomosti,1 doc:hodzą
do wnio. ku: - "Osi'łgnięcie tego ~J) iżeni"
cel ruoźJ)aby było uważać za koronę wszyst.kicI! tycb ~rodków dob .. oczyunych, któ .. e
przedsiębierze n&9Z zarząd finilnsowy obecnie w celu podniesieuia gosllorlarstwa roi·
nego tej głównej dziedziny nas~go bytu
ekonomiczuego."
,.za~em, wedlug wywodów gazety "Bit··
źewyja wiedomosti," robią uwagę "Mosk .
wied."-nie Niemcy sznkają zbliżenia ekonomillZnego z Rps.fII., lecz przeciwnie Ro·
8ya stara siiŁ wyllWtk zawarcie uklad~1
z 1>iierucaD\i, aby w zamian ;la zmniejszenie
w Rosyi ceł od żelaza niemieckiego i Węgla, zuityć cenę zbyt dt·ogiclJ dla !udno~qi
niemieckiej artykułów żYWIlOści, k.t~rych
drożyzna zgubuy wpływ wywiera na by~ '
ekouomlcznej k!&I!Y pracującej w "Niem·
czech."
Układ dążący do osiągnięcia owych ce·
\ów .MoskolVskija wiedomosti," uważają
za Wpl·ost szkodliwy dla inte .. esów halldlo·
wych R08yi, gdYt daje 011 tylko jedno·
strollne ~o .. zyści dla Niemiec z UBStęPUjącyeh przyczyn. 'l'raktat p.. zedewszystkiem
odde.łby wielkie usługi Niemcom, nłatwiw·
szy Ilostęp towal·ów niemieckich na rynki
ruskie, a takich rynków zbytu bardzo
Niemcom potrzeba. Gdyby nawet ustęp ·
stwa ze st..ony Rosyi przy zawill·ciu trak'·
tAtn bandlowego z 1Iiemcami wymagały
tylko niektórych ułatwień w p.. zy,.ozie

węgla kamiennego i żelaza, to i w takim
"!lzie przemysł gó,·niczy lY Rosyi, kt6ry
dochodzić do normalnego
stanu, sJlo~ka.lby bardzo powazną p .. zeszkodę w ~wym r01.lVojo. Ze. czasó w lIizkich
ceł ,~ Rusy i , nieD1i6~ki p.. zemysł gómiczy
pl'zepelni! swenri taniemi wytworami ..ynki
zachodnich k .. lllIów Rosyi, w ' tt·zymując "01.wój p ..zem ysłu g6rniczego· w Kr61eshvie
P olskiem. Zaledwie oclu·onę celną w 1887
roku podniesiono dQ odpowiedniego poziomo,
pr~ywóz ?-agran iczny szy~ko upodl t odl'o,
wiedn;'1 do Lego .. ozwin~łe. Nię IU·odukcya
wewnętrzl\a. Statystyka ur7.ędowa I ,od~je
na~t~l'ujące cyfry co do iloscl 'I'ydobyte·
go w guberuiach KI·ó le~twlL Polskiego I
JlI·zywiezioilego z ' iemiec surOwc u (p ~d 6w):
"yduhyto w K,tó·
P ..1.ywięz loilo
lesLwie Polskielń:
z lemiec:
zacz~ł dOI'ierQ

W 1886 r. 2,832,000
" 1887 • 3,718,000
" 1888 • 5.070,000

4,331,739
J,9l!4.104
8 17,172.

.Prawda, że rozwój Ill"odukcyi Rn .. owca
w rólestwie P<\lskiem niecalkiem pokrywa zmniejszenie przywozn nielł1iecklego
tego pl·olluktu, ale udeiy p~mlętM, że sn..owiec nięmiel,ki nie ogl·an iezal się ob .. ę·
bem J{1·óles~wa, lecz I·ozchodzit się i do
rozmaitych mi~jscowo~ci Cesal·stwa, któ .. e
zużywają ob~cn,e surowiec doniecki. Ta·
kim więc sposobem zniżenie cła od surowca nie,m ieckiego wywQłaloby zmniejszenie
Ilrotlukcyi wewnętrzllej przynajmniej o 3 i
pół miHoiI;L pudów. Równie szkodliwe e·
kOllomiczne następstwa i z t)'chsamych po·
wodó'w Jiociągnęloby Zl\ &tlbił znltellie cle.
011 węgla kamienia niemieckiego." Korzy·
śd z obniżenia ceł zbożowych lliemlecldcll,
zda)liem gazety .~Ioskle'vsldj,L wle(lomosti:
są calkiem wątpliwej natnry. Dostawczy.
niami bowiem zboża na ryuki niemIeckie
są dwie pod tym względem rywalki: Rosye.
i Auatl·ya - Węgry, a pouieważ z ostatnie·
mi Niemcy j uż zawarly tt·aktat, uŁatwlająGY dla zboża. ~ustl·y e.cko- węglel·skiego do·
stęp na ..ynki niemieckie, Iłowy więc kllktat rusko - niemiecki tylko zl·6wuowaźyłby
szanse w ualHlIu zbotowym lfiemiec z Ro·
syą i Aust"YIl' \Vęg .. e.mi, czyli utrzymalby
tylko dalszy wzajem ny stosunek konklll'en·

!taran a - je.kfezd .. owie jej wymagało, CÓŻ-lłkRllia gwałtowne, gdy je wiec:.tOrem U8Y"
dziwueg4, że go po raz pierwszy ut.. aciła? piała. \V cichej 1Dollotolmej piosence wy·
Skarb mIlości, jaki nosila w swem serou, §piewywała mu wszjstkie swoje poste.no·
dobroć szlachetnej duszy tl6maczyla Feli- wienia, przeplatane sJowami bezg .. e.n[czuej
ksa; e.le nie tl6maczyła pani Be ....ioz.
miłości dla tego niewdzięcznego nkocbe.nego
Stanąl jej żywo Pl·zed oczyma obraz ojca.
śpiewaczki o wyzywającem, ok .. utuem spoj- I przez ciebie kiedy§ kobiety będą
rzenin. Z oburzeniem usunęła od siebie płakały, muj skarbie jetlyny - wplatala
myśl o tej nikczemnościl I to z taką ko· do piosenki - ' bądź 1I0brym dla tycb, co
bietą połączony był Feliks, choćby Da c1lwi· płakać będ~, a lIadewszystko pozost&6
lę tyłko!
'ie cbciala wcale myśleć o tern. wiernym tej, któl·1) ukochasz.
Gwałtem go zdobyła, była tego pewn.}...
Białe k os~lIlki dzie ~ka. nieraz zwilżl\ne
I przebaczyła mu, wl«}cej nawet, bo ~apo' były łzami młodej matki, ale e.lli ojciec je.
mniala.
go, ani ,puo nigdy o tem wiedzialo.
Ale tet·az?
~V.
Hal będzie walczyła cicho i od ważnie
przeciw szaleństwom wyobraźni e.,·tyaty.
W czysto~ci dus~y sw~J nie domyślala
.Mal·zec nastał zimny, mroźny, wiet.. zny
się· nawet, jak IVystępne skłonności mogą z niespodzilLllkami temperatu ..y, Móre z
Istnloo w pewnych natu .. acu. ~ie wiedzia- t,·opn zbijały uajostroiuiejszyclL. Gdy się
ła, że jej piękność, młodość i czystość, te .. aIlo wyszlo w fut .. ze, wracało się w połu·
elloty, kt6re jej od CZ&9U !lo czasu powra.- dnie wś ..ód ulewnego wiosennego de~zczu.
cały męża, byJy takie przyczyną jego od- Skoro zaś k~og zmylony łagouoością po·
dalenia. Kapryśna jego natura powl"&c/lla wietrz~, po południu wychądzil lżej ubl·auy,
czasem od mętu~j wody, aby zakosztować w.. acał zziębuięty wieczorem.
Jednego z takich dni Je.oek powróci!
czystego i świeżego napoju legalnej milo·
ści, którym roskoszował się, bo tak od- do domu, kaszląc p.. zere.źliwie.
Rumie,ice
mieunym był od tego, jakim karmił się gorączkowe wy t.ąpily na tIVarzyczkę i uprawie ciągle.
uskużał się lIa ból glowy.
W najwil,kszej głębi swej duszy p ..zy- 'l'o nit:, to lIic-uspakajala. pani Fretlel.
zuać musiał, że dłatego tylko poillł żonę przybiegłszy natycumiast.
nie.wionł i kocbającą. Szczęśliwy Armor:
- Nie będzie zuaku chOroby za tydzień
umiał sobie życie urządzić.
- dodał doktór.
Albiua p08'anowila ukryć sIVoją walkę i
- M6j syn zgubiony - pomyślała Albi·
8IVoje cierpienie. przed wszystkimi, I\ade· u~, patrząc II1U w oczy, ogarllięta złow .. o ·
"'a~Y8tko przed matką, oie chcąc zamącić gieru przeczuciem,
które jej odbiera lo
jej 8zczęllcia i spokoju. A. z .. esztą. nieza· wszelklj. ue.dzieJę.
długo Feliks uie będzie już miał Ilowodu
Ntkt oprócz uieJ nie wiedział o ile dzie110 wychodzeuis, z domu. Mieszkauie na cko wydawało się jej lżejszem z każdym
wySpie bylo zame.łe, tlozeb, było się prze- (Iniem od dwu miesięcy, gdy je no Ha.
pt·owadzió. Kupiouo pe.łacyk lIa ulicy BoI\.' Przy ważeniu istotuie oke.zało się, źe ab·a·
logne z obsze .. u~ p.. acownią, gdzie nowe ciło kilka fuutów, ale oue. przedtem to od·
tycie lili&!o się .. ozpoezą~.
czuła. A gdy dokt6r twierdzil, że dziecko
Dlleckn opowiadała to wszystko, tłumiąc rosDlłc szybko, musie.ło trocbę stracić na

l

przyjm.wan. Ił: "Ad,al4Io'n.yl ,.D.I.wtlka·
Prendler. w lVar..':"I.
.

OI1,o~ •• 1i .aa) ę bmlua i

cj'jDy między obu ostatniemi palistwami,
nie pozwalJ\jący na szczególuą p,·zewagt;
Rnsyi. Zresztą, należy 1 miel! to na. nwe.dze,
że Niemcy dążą do rozwinięcia atoiiuuków
lr~ndlowycb
!l;8 Stanami Zjednoc1.ouellli
Ame ..ykl północnej, spodziewe.!! się więc
moźna, że nlgl przyznane Rosyl byl1by
r07.8ZerZOnll wk.. 6tce na zboże ame ..yka(,'
skie. W takieh warunkach handeł 7.boŻó·
wy Rosyl nie korzystałby ż żadnych Sile·
cyalnyoh ulg, a traktat zawarty przez
Rosyę okazałby się jednóstronnym, korzy·
stoym tylko dl& iemie/:.
Przyczyny obecnego dlłźenia Niemiec do
zawarcia traktatu handlowego z Rosyą
objliJinia)a .Moskowskija wiedomosti" n,,·
stęl'stwaUli wewnętrznej polityki ekoDo,
mlcznej niemieckiej w latach oste.tnich.
Gdy w latach 1885 r ł887 wprowadzono
IV
lelńczecll podwyższone nla zbotowlI,
kanclerz uspake.jal prlrlamellv, że większą
czt;Sć cI" tbgo zapła~ culizoziemscy wytwórcy zie. .. n&, powolując się przytem lIa
prz)'klad lat ostatnich, gdy mimo u~tBDO'
wienia cia, ceny zbot& nie tylko nie wzro,
sły, lecz zMcznie spadły. Te wywody
kanclerza w pierwszej chwili rzeczywiścIe
spt&wdzily się IV znacznej mierze, "le nia
npłynęły trzy lata i polożenie I·zeczy zmienila się gruntownie. Złe urodzaje IlIt o·
statnich silnie zmniejszyły zapasy zbota,
Wskutek cen uizkich wytwórcy wstrzymali
dl\l~7.y rozwój n\1rawy pól p011 zasiew, tymczasem wre.z ze Wzt·ostem l\idno~l, rokt'o·
eznie wzrastał \,opyt na zboże w handla
międzyuarodowym. Obecnie ceny .zbot&
ItOdniosły się w Niemczech, względnie do
1887 r., więcej niż o całą istniejącą t.'t.In
ogl-omną opłatą cłową o 50ma .. ek 111\ ton·
uie p~zenicy i żyte.. Nastał więc dla ' ie·
mlec czas przyjęcia na własny rachunek
zap .. owadzonych przez siehle ceł zboża
wyeh i dlatego to włe.śoie Niemey stal·aj4
się obecuie zmienić swą politykę ekonomiczuę na koszt Rosyi, spodliew.1jąe 'Się o·
t,·zymać za zniżenie ceł zbożowyclJ .. OlJHe,
rzenie zbytu towe.r6w uiemieckich na ryn ·
kach ruskich. Do tej {!olityki zmusza Niem·
cy stau rzeczy, ale Rosya nie może " alę
spodziewać ~ trakte.tu korzyści.
wadze, Ibiua-wiedziil~ że tO- nie rOiiliię·
cie jest p..zyczyn. tej zmi&llY, &1e choroba
jakaś, temba ..dziej zatt·waźaj.ca" że nie
m02ne. jej byto określ •
Gorączke. minęła, kaszel zmniejszył się,
e.petyt powróciŁ.
.
- A widzisz, że nic nie byto - tłómltczyli Albinie dokt6r i matke..
Albina milczała, e.le czuła, że złe llie
minęło, że życie dziecka j t zagroione.
Pewnego rau&, gdy go ubierała, J-anek
zwróci! się do ulej i rzekł powe.żnle:
- (JoaJ.
W dziecięcym języku wy,·az ten ma t~k
rozme.ite zne.czenla, że Albine. uie' troZtl·
mlala z początkn, llecz up6r dzieclt&, z ja·
kim wyraz powtarzał, był tak dziwny, że
lIie mogła ~o sobie wytlómaczy6.
IIkonlec Janek, zulecierpllwiony, po·
\liegf do szafy z zabawke.m!, w.l'cie.gn4ł
nlq bez trudu starą ksliłżl<ę z obrazkami,
spoglą!lając ua matkę: "Coco u - zawdłał i
wskazał Ilalu9zkiem na ob,·azek llrzedsta·
wiający kruka.
- 'l'woja p..zyjaciolka?- spytała Albina
zdumiolla - Magdalena.
- Te.k-odparł Janek skinieniem głowy.
'Myślał więc ciągle o niej? Po tylu mi esiącacl! rozłąki.

Janek chce Coco! zaraz G.x:o! - !lodziecko uparcie.
Zaraz! P",II Jau ule wiedział, co tó
jakiekolwiek przeszkody, Niepodobna mu
było wytłomaczyć, że Magdalena ule mote
opuścić aui szk6ł, alli \Datki. AlbIna weszla W układy z dzieckiem l otrzymała t ydzieli cwu zwłoki.
Jauek co dzleii po powrocie ae Sp&C1Iru:
I'yt.ał o G.x:o, jak gdyby zdziwiouy, te jej
jeszcze dotąd niema. Za klidym razem,
gdy me.tk& wycbodziła, mOwlł jej 11& drogę:
Coc.o jako najwyższe zalecenie.
Pny koocu tygodulll dzłecko poafiat,
ulało, olllczue ciemne oczy I Wynl$eJI D&
-

wtarze.ło

8'
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ty bez n o rmy dozwala Hię: przy doby- wagonów oplombowanych przy tal.: wysoX Otwarcia m os k i e w s k i ego b a II k 1\ waniu jej 7. produktów, dla których nIe klej asekuracyt
hel ,I~na
szt6'1r
haudlowo-przemysłowego odl'oezył ustanowiono jeszcze norl1l wydajllo:lei api- od owcy llochodzi d. tO fr_lIków,.a licząc
miniW'J" karbn do 28 sierpuia.
rytusu, 01':\1. I1rzy użyciu IV gorzelnic- znów koszty lIrzewozu morzem I ubytek
DROGI WODNE.
X 'i kt6re prowincyonalne 10m bardy twie no\vych aparatów In
jU'ZY inn
\V podr óży Ilochodz'l.cy iIb 1)0,'.,
zarobek
X Tymczasowa komisya do UrZ'łdla
nia portów haudlowych ministeryum m i e j s k i e, w celu rozsr.el'zenia swoich systemllch gorzelnictwa , Z drugiej st~ ny pozostaje bardzo ma.ły, Zjazd czyul staoperacyj
,
starały
i
o
pozwolenie
na
0jednak
wymiary
produkcyi
notnje
i
'
r
ia,
aby
dla
przywozu
owiec
otwarto
komunikael'j oglosiła sprawozllanie z p c,
po~o- i e Ilorty prócz Marsylii, poczyniono uwykonanyllb w Jatach 1888, 1 9 i I
. twa ie przy ni h kas o zczędllości, żeby apl\rat kontrollljący i gorzelnie
W ciągn ostatnich lat dwóch wykonane tym po obem użył mogły wkładów 111\ 110. stają pod ciągłym nadzor m nnędnik6w I LWienia, 110 któryeh naleioy po Uij '1wieC
ięk zeuie kapitału obrotowego,
Wszy t- akcyzy. Pędzenie okowit.y bez
anowl - w portach, dalej Zl\~ urząllzduie term ibyły roboty w portach: Libawie, WindaMarsywie, Rydze, Rewłu, Hap ala, Petersburgu, kle Jednak tego rodzaju star nia nie od- nej normy będzie mogło odb wat si' a) nowej komunikacyi pomiędzy
Arcbangielskll, Odesia, Mikol-,jowie, JałcIe, nioaly kutku, 'obec tego, niektól'e mia- w początkach i u schyłku kampanii go- Ii\ I Odesą,
a zllcz~1 obecnie star , ię o płzwole. rze1ni rollliczo·gosJlod 's i h przy
lzeMarYllpolu, 'l'agan~ogu, kauale kerczell ko·
CI"
jenikalskim, Anapie, r;olVorosyjskll, Poti I nie radom mifj kim zaciągani II nil wlasną niu okowity z I,roduktów, dla których nie
odpowlef\zillloość
pożyczek
dla
lomblll'd6w
oznllCzopp
uormy
wydajno§ci
spirytusu
i
Batumie. W tymże okre le CZIl8U odbyBilety do Andrzejowa. Z wlllrogollnęgo
wały się badania i układane były projek- IV baHku miej klm, z waruukiem 1'001ziału nie dlużej nad dni 14 lIa ~żdym l'ueOl;
ty dalszych ulepszeil w niektorycb Jlortach , zysków 011 wypoży czouych kl\pitllł6w IV b) IV \vypadkach nieprzewidzianego prze- źródła dochodzi uas wiadomość, że zarząd
Na dalsze prowadzenie rob6t, zaczętych równych c7.ęgcillch między zar-tąd miejski rWllllia fab rykacyi; c) w tych wypadkach, c1rogi żelaznej fabryczno-łódzkiej poczyni t
glły nagle IV czasie kampanii 01\ ląpi ze- ju ż stosowne kroki celem uuol'mowaoia cen
IV porcie Iibawskim jeszcze w wieku XVIJ, i lombard.
X Kasa pożyczkowo·wkładow!'. 1\ r ty. Ilsucie się aparatu konll'olującego, z tflm biletów pll.~aterskieh z Łodzi i Koluszek
asygllowano teraz 4,400,000 rub. W I'oku
J890 zl\twierdzono projekt ostatniej seryl stów IV :\rszawskich z kOI\celu roku jednak za trzej:eni "Ul, że reznltaty nie bę- do Amlrzejowa i w kieruł\klL odwrotnym,
robót w Rydze z wyasygnowaniem 1,700,000 zfszł ego Iiczyla !i56 czlonków, (Iochodu llą niższe od rzeczywistych średnich wy- st.o ownie du odleglości.
Na stacyi Amłtzej6w ma być wybudowaI'Ohli, W Petenburgu wykonaue byly ro- miala kllla w 1890 roku 13,457 rubli, datków podczas dziKlaniK aparatów konlIa letnia werenda dla pasażerów, na wzór
boty drugorzędne, które miały na celn w tem rs. 3,000 nallesłanych przez p, Leo- trolujących .
X J\finbtl.e1'yum ka1'l11l, j&k WlI\l!' istnIeję
b w Pru!!7.kowie t Grodzi ku
Il\'zygotowalłie i rozwinięcie zdawauia la· polda Krollenberga, a wydatków 3,l2G 1'8,
,Iuuków kolejowych na statki mOl'slcie llI\ Z \'ybol'ów clokonanych ua II01'ocznem ze- "GI'a~danill", pozosta wiono tymczllSowo na IWty IIroclr.e żelaznej warszawsko-wiedeu..
kilO ale l\lol'skim, 'l'amie inżyoierzy Bo- braniu og61nem w ubiegłą uiellziel~ weszli lat trzy ustanawianie, sto, oWllie 110 wskazó· skiej,
'1'ym sposobem stanie się zadość słuszl'ejS7.11. i Maksymowlcz uloządzili elew atol', do zar1.ąllll: Pl'· Bogumil Foland, \V/ady- wek do§wiatlczenia, maximum ilości pędzomles~czący w sobie tlo ~e(lnego miliolla sław Uttemlol'f, Józef Kot.arbil\ski, Karol nej o k o w i ty z o w o c Ó IV i w i 110 g r o n nym żY'C1~niol1l osób intereso\yanYc)I, tylo- ,
Iludów zboża w ziarni~. W At'changie1- Rożal ki, Henryk Grnbillski, Józef Grzy· w gorzelniach, należących do wlaścicieli botnie od III~ kilkupodnoszouym w "DrAen.
1\
skn wykonywane są roboty około pogłę wi(lski, Allolf Kozieradzki, Leopold Fila- sa(lów i winuic, IlI'olvarlzonych na mocy niku ".
Towarzystwo racyonalnego polowania,
bienia dna i pl'ÓCZ tego umocowywaoe są tyn I Wlady~law Przedpelski; tlo komisyi Jlaten j.() w zwyczajnych, zależnie 011 \10'
brr,egi \\iścia Dżwiny półuOj:nej . W porcie I'ewizyjnej: pp, Alebauder Siwicki, Leo· wierr.chnl nale'lących 110 gorzelnika hlb Odllział warszawski Cesal'skiego toWlU'Zy'
Ilziel'żawionych I'rzezeil sadow, albo też stwa I'I\cyon/llnego polowani!'. zwrócil się
odeskim, J)omiędzy illnerui, UI'Ządzono ogwie- pold Lew:\Il110wski I Fmnciszek ,Janicki.
PJ:ZEMYSŁ;,
okrel1ll1nie wzajemnego stosunku pomiędzy 110 p. AI'tura liwiiiskiego, zamieszkalego
tlenie elektl'yczne z tlI laLarti, z łukiem
X Tpwul'r.y~two akcyjne bl'owal'u spad· i1o~cią wlasnych i IIIlbytych materyalów, obecnie \V Łodzi, członka założyciela i
Wolty, kaMa o siJe 1,000 świec. Zamie!'ZOilu oświetlić dwie latarnie mOl'skie Inm· kobiercÓw K. Anst.allt,\ w m, Łodzi miało użytyeh do wyrobu okowity, Wydaue IV czlon.ka rady ŁowllI;.ystwa, z prośbą o 110 pami elektryczuemi o sile 500 świec i u· w roku zeszlym ogólnego Ilochodu rs. tym I,rzellmiocie Ilostanowienia, pnellst,,- rozumienie ~ię z tutejszymi czlonkami toI'ządzić 7 JatariI przenoHnych z łukiem 323,58-1 kol', 09'/., Czysty zysk wynibsl wione hędą senatowi rz~tlzącemu do oglo- WI\I'Zystwa, co do wyboru delegata, który
Wpity dla oliwięUellia statków. PI'Zysll}- r8, 43.92 kOl!, 71, z której to silmy lirze· szenia.
będzie przelIstawicielem towal'7.ysLwa w ŁttIllpuo do budowy odllzieloego Ilortu nl\fto- znaczuno na dywillfl\!lę I·S. 14,000, czyli
UBEZPIECZENIA.
dzi, z prawem gło u w radzie. 'l'olVllrzywego . .Na roboty w Jałcie w)'lI8/guowano po 350 rubli OlI akcyi.
X • Nowoje wJ'emia" llonosi , że oprllco- stwo liczy w Łotlzi 28 członków rzeczy.
X Fabryka wyl'Obólt tytoniowych .La· wl\nie projektu I' rz e (l i 86 w I> o b o w i ąz· wistych,
l,050,()()() I'ub. W Kerez - Jellikale UkOl\czono roboty 01-010 1'0Z8zel'zenfa I IlOgłę fel'me" r.amkllę'" ubi egly I'ok operacyj ny kow6111 ubezpi ec zeniu rządowem
Z towarzystwa kredyłowegll m. ŁodzI ,
bleuia kauału na illugości 10 wior$t , dywillendl} -40;. od kapita.lu 600,000 rubli. już je~t na ukollczeniu i 1lrojekt wkrótce Dzili , o godzinie 3 110 (lolullniu w sali 1'0.
W MaryuIlolu nIL I'oboty przeznaczono 4'/.
X Ze sprnwozdani" towal'ZysLI'i,\ akcyj· bę,lzie wniesiony 110 zatwierllzenia I'ady siedzeli gOlaclIO towarzysLwa kredytowego
miliona I'Obli, roboty te już się l'ozpoczęly nego w F 6camp, ek~ploatlljącego wyrób I IH\llstwa,
, .
, miejskiego I'rzy ulicy ' reliniej odbędzie się
i prowadzone są I>omyślnie. Na port. ba- I i k i e I' \I . B ~ n ed i c t i n eO okazuje się, że
X .GraŻd"n\ll" dono l, :7.~ ) Ie~ersburs kle pUbliczne iosowahie listów zastawnych tetum ki wya ygnowauo 3 miliony rubli i w roku ubieglym SI",z~llIIno g02,880 bul.e- tOW:tI'ZyRtwo kred!tow6 ".Ilej kle oprac~ goż tow 'zys~wa, Wylosowane b"d~ listy
prócz tego rada J) listlfo. przezllaczyla 2 lek, a zysk pozlVala IIIL I'ozdzi,u t1ywiden· wało bardzo \~az ny 1'!'oJekt. urządzellla seryi pi wsze} lIa rB. 22,400, seryi U na
miliony I'ubli nIL roboty Ilodatkowe, któ' (Iy J 5~/. 0<1 kapitalu 2,250,000 fl'anków.
przy towarzystwie wzaJ emnego n bez- rs. 89000 Reryi III na I'S. 37600 i sery i
I'ych wykollanie ma być UkOllczolle w clą
ROLNICTWO I PRZEMY Ł; ROJ,NY.
piecz e nia zastawionych tam majątków. IV na' n.'3,500.
'
gu 2'/. lat.
X • Wiestnik finalls?w," z!\mie,szczając S.tosoWlliti ,do usta'."y t,ownr7:ystwa, wszystAreonauta, p. Józef Dzikowskl. na§lo.HANDEL,
wiallomogci o u 1'0 II z 0..1 a c h, czym uwagę, kle zastawlOue majątkI powIllny by6 ubez· dowclL _Łamu " , po dwukrotuym występie
X' Na tutejszych targach zbo- że jakkolwiek tl'udno 100Izić sip, lla"zi~j~ , I)i~czone.. gdy tym ~r.asem prliktyka 27-1~. W Warszawie, w IIniu 14 b, m" to jest
żowych IHlPYt. popl'awil si~ nieco. Wczo- aby urodzaj ozimej pszenicy wog61e mógł tma lIaJe następujące cyfl:!': CZłollkowle IV p~zyszłą niellzielę, popisywać się będzie
raj ~przedo.no lIa , tacyi towarowtj: żyr.a dosięgnąć t.. zw. ~redniego nrodzaju, Uli.· I,łacą za. lI~ez!jieczellie 1~0-i60 tysięcy przea publiczuością łódzką w HeJenowie.
200 korcy po rs. 5,60 - 5,70, owsa 1000 wet przy ~Jlrzyja.i~cych warunkach kwl-Irocznie, lJaIt SIę z~ś maJątk6w na sumę P. D. wznosi się balonem do wysokości
korcy po rs. 3.20-3 ,~{(), a na Starym !tyn- lnięc,ia i zawiązania sill zhU'lH\, t() jellnak: 50-60 tysięcy ,rubli. . 'I'ym SI!Oso.bem oko- 5,000 stóp, skąd sp03zcza s ię na ziemię
ku: llszeoicy 300 korcy ~o I'S. 8 - 8.6/l i że główne znaczenie w Ro~yi ma urodzaj ło] 00,000 rubli I'OCZllle zostaJ8 SIę w k~- zapomocą spadoclu'ouu. Zal'ówol) balon jak
żyta 150 korcy po rs. !i,UO - 5,75.
iano pszenicy jarej, którą zasiano na obsz~l'ze 8ach towarzystw ubezpieczell. Stosowllle l spaliochrolI stanowią spuściznę po LeHpl'\ledo.no po kop, 90 - 95, slomę po IV trójnasób większym nli p, zenicę ozimą, 110 projekt.u, wlaściciele majątków będą 0- roux,
80 - 85,
Przewidywany nielloM I' Zyta nie może by~ placali 7.II}źone III'elll~e, In'?~yezem 'lila I'eZ Łodzi p, D. podąży wprost do AmeryX Na jarwal'k do L ig II i cy (IV dniu li wypełuiony uskuteczlliollemi w I'oku bież/}- szta kapItału ubezllleczelllowego ma być ki I,ółuocllej dokąd zaan~ażowal go impreb, 111,) dowieziollo 700 ceutnarów weJny, cym powtórneJni obsiewami przeorywek.
zWracallą ubezllieczonym .
sal'io Chal'l~s Clayton,
X "Nowoje wremla" dowiadnje się, iż
WYKSZ'l'liCENIE PRZEMYSŁ;OWE.
Bilety na koncert wiolonistki, laureatki
Zapasu bylo drugie t.yle. PIIICOIIO za wełlIę dobrze mytą domiuiallllł 130 - 180 m" zWI'6cOIIl} ~ęc\zie b8C.z"~ nwagl\ nIL 11,0 d o·
?< lIlinisteryum o~wiaty w.)'dało IV tych lwowskiego konsel'wator'y um muzyczne~o,
ZJ< wło ciallską 125- 130 111. Przecięciowo wlę konI włogclan s klch, ProJeklo- 111llRCh rozporządzellle o w'lr\lIIkaclt lu'zyi- panuy 'y il.ndy Podg6rsklej, z wsp6łudzla
ceny byly niisze OlI zeszłol'Ocznych 02- wane jest 1I1'Ządzenie w każdym ilowiecie mowlwil\ 110 In'ojekLowllnych szkół tech- łem si os lI' jej 1'. Cecy'lii, śpiewaczki i p.
3 m,
specyalllych komisyj, któl'e baczrlie , Ie(lzl!c n i C7. n ydl n o IV eg O ty P li-Ucżni6w gllu- Ludmily, fOI'tepiallistkl, oraz śpie waczki
X Wlaściciele winnic w !trymie, Besa- rozwój hodowli koni, zdolalyby Ihistejszym nazyów i ~tlldentów seminaryów duchowo operowej )Janl d'Orlo 1. Warszawy, są do
I'allii i IU\ Kaukazie c7.ynią starania, żeby brakom, .hogą ref01'111 z8)Jobiedz. Komisye nycb. Do szkół technicznych l1Ioglj być nabycia w księgarni p, chatke'go,
wipa zagraniczne ptzywożone do Rosyi powołane bęllą z 10111\ obywllteli ziemskich przyjmowani ci uczniowie, którzy ukot'lczyll
Ofiary, Zlo:7.ono IV a.f\miuislraeyi lIaszegO
w beczkach lub innycb naczyuiacll, z któ· i przedstawicieli zarządu starlniu 1'7.1)110- 5 kla.~ gimuazyaluych z promocJI! do klasy pism!'.: 1', I od p. Juliana Masłowskiego
Tych rozł wa się je w butelki, były oban- wycb.
G·ej. 011 uczniów t ..lIrich wylll~gany bęa1.ie llI\ rzecz ko~clołll św. KI·zyza i rs. 1 wyX Welllug nowego II1'aw'1 wchodr~1cego egzamin dodatkowy z fiZyKi i l'ysuuk61v granej z zakładu IV wagonie lIa wpisy dla
deroiowall6 na rówul z ioneml 8pirytualiami zagraniczn mi, jak wódki słodkie, IV życie z dniem 13 lipca 1'. b,. jak donosi technicznych w zakresie 5 klas szk6ł real- uiezamożnych uczniów szkoly rzemleślkoniak i L.j>.
"Wileński wiestuik," pędzenie okowi· lIych , z algebry z,,'; i geometry! z klU'SU niczej,
';;lI~la';':t;':k;ę:'p':'
;: a";tl':"z':;a~ly--i""'!'d"!:d-ec-k-()-s-'t-ra-c-i!"lo-1-\P-e~ty-t-.~g";lę':'b;;'s:;ze':;';':':r'o";
:' k':'o~s~ze;;;';;ż:;:y-Ci-a:;'.~.;;.;:..;;.;;.;;...;;.;;;..;;.~- 5 klasy tycbże szkól. 011 ucz!liów, giu\l\a- Oddział sądu okręg.oweg.o piotrko~8kie.
- Radzę pilni tlał mu, czego żąda Nadaremnie u ilowala zatrzymać go; zyów ~Iasycznych, kt6rzy ukQllczylt ~ kIM, go plozybywa do hOllz na Jedelt dzleu, 18
mówił jej dokwl·. Nie jest cllOry, ale mo- wiedziala 7,e j~ mll$i O IIU ~ci~,
egzamlll d?daLkowy wymagally bęuzle tyl- b. m.
że zachorować.
Przywiązallie jej. okazywltl bezgraniczlle, ko z fiz~~1 (kur~ 5 k!asy szkól realnych),
Sądy gminne, Dotychczasowego sędziego
Desroches wezwauy na radę, 'lIsunąt na- a gdy odmawiał jedzeuin, ścisklll j'ł i ca- Od uczntow ~enllnaI'Y\ł,w ducbownych wy- gminu ego a·go okl'ęgu Ilowiatu łódzkiego
tycbl"last wszelkie III'ze zkody, napisawszy łował, jak gdyby chcąc Jlroslć o IH'zeba· Dlagany. będzIe, egzamlll .tlodatkowy z ma lIa Balutach, p. tanisławlI Monio, zaliczollo S~ostl'y, że Jlrzyjazll Magdaleny Jest czeuie .. , Jak rHugo 1.IIchowII gÓ jeszcze tematykI, fizykI, rysunkow, oraz Język6w 110 w poczet obroilców s~dowyeh tutej.
konieczny. , .Na u'zeci (Izleu wieczorem, Jlrzy sobie?..
IIQIVozytnych. ,
. .
szych; skuLkiem tęgo p. M. cofo,1 swoją
Magdaleua, zawsze czal'oa i 110 kruka poCz~ste bawil się z Magdaleną, gWRrzył,
X Rada Ilaustwa l'os~allowlła przelDlIl- kandYllaturę na ilOwyżSzą posadę w przydobna{ jakkolwiek uroslll i wysmuklala, opow i:\llał różne skollIplikowane historye Ilować sz k o I ę te c h ni c z n I} z arz Ił d u szlej kadencyi.
ukaza a się w pokoju Jankil, który rzucił i nagle odWracał się i z okl'zykiem kwogi pocz t.owo:telegraficznego ,w P~tersZ sądu. W dniu 9 cserwcl\. r, b, sędzia
się jej Illi szyję, Ilowb.l'zając z mdością: biegł do matki. Brala go na ręce, nie bUl'gu na nlllstytut-elektro-techlllczuy .
)lokoju VI rewit'u ID. LO/lzi rozpatrywał
Coco,
śmiąc silniej przycisnąć, zlamana i zl'ozpaWYSTAWY"
sprawę służ~eej .F. N. przeciWko PPl R. p
WYllawał się odtąd zupełnie szczęśli- czona, ukradkiem ł zy ociel'lljąc. Dziecko
X W jesieni 1', b. ot.warta będZie w Pe- samowładne zatrzymanie rzeczy. 1 a sprawym; wyraz spokoju i zadowol~nia osiadł zaś szczęśliwe na tern łónie, gdzie znajllo- ~l'sbUl'gu w y s ta w a k w i 1\ t.ń IV p o Je o· wie wyjaśulło się, że I służąca ~. opuściła
na ślicznej twal'zyczcę, li w głosie Ilziw- walo zawsze wYJlbezynek i ukojenie, usy- J o IV Ych, tudzież IV y 9 ta IV a \f y t w o I' Ó \V slużbę przed tel'mi/lem i z ' ,tego po\VolIQ
Ilie słodkie dźwięczały nuty. Ale przyjazd piało na chl'l'llę.
go s p o t1 a I',S ~ IV a W i ej s k i ego guberni pau i R. zatrzymała jej rzeczy, których ~ie
!lag~lIl~ny nie uc~ynił go obojętniejŚzym
Jakąż ll'lvog.J przepelniają te chwilowe petersburskIeJ,
wydała uawet na żądanie kOll)isarz& polina ubecność matki, któl'ej odejść 1I1e 110- sny dziecięce serce mlltki, kt6m dl'ży, aby
ZJAZDY.
cyjnego, upowAżnionego do odl/ioru pl'zez
zWlllał aui 110. ch wilę bez wilIocznego cier- ten sen właśnie nie był I)statnim, aby to
X Ministeryom t1óbl' pailsLwa pozwoliło wyżej wspomnianego sędziego IlokQjp po
pięnia; uadto apetyt uie powracał.
tycie ulotne nie rozpłynęlo Ri~ w eterze, zIVolać z.i a z d p I a n t a t o I' Ó IV c Itmi e lu otrzymauiu skargi slu:!ąc.ej, Przy I'ozpl'aWesoly był cichą, HJlokojną wesołością, jak bauka mydlana, która coraz mniejsza, IV Petersburgu IV jesieni 1', b, i IV tym wach sąllowych pani R.-gdyż ona wł~ci
niena turl\lną u dwuletniego dziecka, Albi· drobniejsza, znika w końcu, uie pozosta- celu ma rozeslać olIpowielInie eyrkularz8 wie okazała sil} winną - pogodzili się ljiJl
lIa zaś z ąoraz ,vil}ksz~ rozpaczą przeko- wiając Innego śladu nad kroplę wody, tipI!.- do gllbernij: wolyliskieJ, wlodzimiel'skiej i cbciała, 1Jstateczllie jednak dllła się pl'zeslDoleilskiej, gdzie glównie jest rozwluięta kouać, że pogodzenJe się będzie wygoduiejnywllla się, że stawał się lżejszym t IIniem dającej z lekkim jak łza szmerem,
kllidym.
Pokój Albiny stał się pokojem Janka. uprawa cl:mielu. 0111'ÓC7. chmielarzy na sze i zobowiązala się zWI'ócitl 1'Z8CZY słuDoktór nie wieuział, co mówić; zawezwa- Siedzi on na dużym łóżku matki, oparty zjazll będą zaproszeni I uczeni specyaliści. żącej l .Iać jej nadto dziewjęć rubli tytu.
DO dwóch najslyoniejszych lłlkarzy dzieci o podnszki i bawi się czarnemi gl'llbilmi Na zjeździe Ola być l'ozpatrzo Da klt'estya łem wynagrodzenia. Sprawy Ilodobne do
lIa kousylium, lecz i ich zdanie nie wyra- warkoczami Magdaleny, pochylonej nall otwarcia skład u centralnego chmielu w niniej zej, barllzo często wnoszone byw(lją
:lalo nic stanowczego: tielikatno~~, wątły nim: lubi te jej ciężkie warkocze, rozplata Moskwie.
do S.aÓIV, a poch04zi 00 stąd, że wiele Ilali
X Zjazd hodowców owiec IV Ode- nie zna odpowiednich przepisów • • ątosun" i
organi7.m, brak slll najdrobultjszy wypadek je, splata i ukiada na tysiące sposobów.
llIo:!.e być nlebezllleczllym; lekal'st.w tal!- Magdalena na wszystko pozwala; u~miecha sie otwarto dnia 27 z, m. Glównem zada- między państwem i sluiącemi bardzo czę
nyell, dużo powietl'za, gimnastyki, roZl'y- się, gdy Zal110CIIO pociągnie, szczęśliwa, że niem zjazdu jest ułatwleuie wywozu 110 sw bywają I'rzykl'e i częściej cierpi,! na
wel;. i Ilożywienia, pożywienia za jakąbądź go tl) bawi, c~oćby kosztem jej bólu; ten Fraucyi. Uczestnicy wskazywali na wiele tern pl\llie, lIi:6 blutlłce~ jeże!;. 8i~ lU jacen,,maly czarny huczek mo. \V swojej duszy trudnogci, jakie na)lotykl!. IVfwÓZ owite do dlllik jakiekolwiek pretensya do slu~ącej,
Gdy doktorzy o<1eszli, Albina siedziała cz~stkę bohaterstwa apostolów I .nie gnie· Francyi, Jlomim() Ilrawuego ułaLwieuia czy z Ilowodu niedotrzymania umowy, czy
nierucbomll, "1)łalrując się w swoje .liczne wa się, że zabawę .lankl\ okupUje fizycz· przywozu illl\ hodowców z Rosyi; IV Mar- z inuych względ6lv, z Ilreteusyami temi
nem ciel'pieniem.
8ytii owce oglądane są tak .długo, iż JI~ trzeba wyst9poWIl(\, 110 s~u, a oie rozstrzydziecko.
Wiedziała, że ull'aci to czal'ujl)CP ~t.woprzetl'zyOlywaniu okrętów wyznaczaue są gać ich lI8mowładnie. Artykuł 142 ustawy
newe, które jej dalo uajczyst8ze I naj(D. ('. 71,).
kary, po rewizyl owce ładowane są. do o kllracll wymlel'ZlIu)'ch przez sędziów po-
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5·,.

ko przewidaje ~&rdao uro
karę a ~ ~ li 12 plotawi.
W połowie pierwIyl 76.75,
HIty suta.... r••kle 107.00. 5'/0 pomowladno'ć, bo groZIIC'ł aresztem do 3-ch szego obiegu toru 8padł z konia A. ks.
.y..u ,n.io ... • 186ł roka J83.oo, tabi • IIIdci
·pey.
Cz.sto,
co
prawda,
paol'
~D&,i
'
uL
be
k'
któ
.
I
ł
B"
•
'
~.
167.2.5,
akey.
drogi hl............ ko-.. i.. I.&i.ki.j
mlesl. , , ,
~,u C I, . ry JIlC l/l na swyllt. legullle.
248.60, &I<.y. kred,to ... auotly&ekl. 164.00. ak.,.
je llię 111 pl'lIJJtJ·UJI poi9iaWu-,
łUŻłC ~ .Pozb w z
ił) jeźdźca, .Biegun" pOPl4dzlt
Berlin) 7 czerwca.. (Ag. p.) . Douoszą z wr.........l1<i.g. bani", haudlo ....'o - .-. ,I,.koutoniema na c~em poszukiwać, iuna jednak 8am zupełnie prawidłowo, przesadził WHzyst- Kirkill<sy. że rozbójnicy żądają, aby wy- "ego IK.OO. dyl1<oato 1Ii....i.. lu~.......... ,.,,,••
droga daje je zcze gorsze rezoltaty, gdyż Ide przeszkody i pierwszy dobiegł Llo me- kul' je.Uców uastąllil za pośrednictwem 4,./, pry .. atn. 2'''·/•.
w razie niepogodzenia sie prowadzi za so ty.
poe y ' igł odbpda. sJl> J·utro.
maszyni ty Freldigłw'a. Jakoż Freidiger
loedy•• 8 ezenrca. PotyoKa r/lllk& s 1811 r.....
•
re"
..,
II .muJi 98'}.. 2'},·/, Kou.ol. ang'.loki. M'},.
bą are, t"'_ AO - t
... :
d
z w li . e l\ I' S k • t O"" a r z y 8 t o udał się do Kirkilissy i zastał więźniów vr Warnura. 8 _..... 'r...C es placu Witk...Człon
. ....... y. w.. )li.e .... 0.& zwie- d o ~ o o
Nn o •c l
Waraza.wie ' - dobrem 1(\1'('",iu.
.kiego. Pn.uica Im. ord. _, 11" .... i 4obr~ __
lozęta.mi, p. W., zatrzymal onegdaj oa uli- f1raeowało now
~w~ która po ~I'zePera, 7 czerwca. (Ag. 1110.) Freidiger - . bWa 775-780, ",boro .. a - - o,w
cy Cegielnianej furmana, ktl/rego koił bar- tlólIJaczeoiu n język U1~do\Vy prz.Llsta· IV towarzystwie czterech osób uda się na ","'ro". flQO-6lO. .redut. - -570. ,,~d(i .... dzo był zmęczónyt I mial p.órauione siłnie wioną zostanie do zatwierdzenia wladzy miejsce w kazane 11I'zez rozbt\jników; więź- - -.j§exmifHi '! i k n~d. - - -, o.. i•• 285., k'
. d OW IÓkł wyż zej. ~y
" t dł"
·
grlka -rapl- aiw.
-, ___
napiJe leLui
- . XiIII.", piersi. OdpJ'ZągUlę.y
'011 led WIO
ug teJ u tawy najwyższe uiowie będą tam wyrlani, je"I
i WOJsko
za- 300,
_, rz'p&k
, grocb
polul __
się do publiskiej stajni. Clągoą l on wóz IVsparci~, jakie towarzYstwo ma prawo u- chowa się spokojnie.
• .ukro ..., - - -. Cuola - - - aa adrl."
naladowauy orzechami kokosoweml z Wło- dzielać, wyno i rs. 100.
Konstantynopol, 7 czet\fca.. (Ag. pln.). h .... jagl...1 - - - . ol.j ".pLko ..., - - - ,
dawka do Łedzi tlili. jednl\i li t.\Itej zych
W sprawie . projektowanych Dl o trt ó w Po dzisiejszy," selamliku, suitau I'rzyjmo- llliauy - - - .. pnd.
do Il o W Y c h n a r z e c e W i ś I e, J'ak dou&- wał
amba adora niemieckiego
RadolYitza i -,De"lezio.B
Pll.uiey 600, t,ta 500.
j§.IIDi.ui"
'abl'yk guzików. 'Furmlloa lloeia.gni~to
li
y
~ •
.
. ;.
0 " . 100, CTOtSlm polu.,o koro.1.
odp\lwiedzillluo§Cl.
si .Kuryer codzieony,' zapadła decyzYII, iż o~lVl(\dezył Inll, ze ZaI'Zlłdzl sl'odkl dla
W.ru...... 8·go .......... Oko"ita. H,ut. Ikład.
Spadki. Wydział bypoteezny lódzki 0- most staly :lelazllT wzniesiony będzie po{l ukrócenia rozbójnictwa.
~ wi~dro 1~ 11.00!-11.02; za 78": 8.58 -8.59'.
gll\.Sza, te · termio prekluzyjny do uregulo- Warszawą. a ruchomy pontouowy pod No·
Tr yeat. 7 czel·wca. (Ag. pól,). Krzy. ~.y"fi za w.adro 100": 11.15-11.17; ZfI. 7t1": 8.69'_
w~ńlt\ spadk'ów po zmal'iych: Amalii, '1'eo- wym Dwol·em. PI'ojek~ budowy mostu l)Od żowiec angielski ~Scout" .pl:zybył d~ 'rrye- 8·~1~1l., 8 CI. .Wo&. PII.ulel 218-235 ua ...rw.
dorze l Karolinie RUl'rechtacb, współwła- Wllrszawą przedstawiony ma b.yć wkrótce stu. hQmenuallt Jego, kSlązę LudWik Bat- 232.50 ua w,.es pWlz 209.50 ~1t.o 201 _ ~12
ścicielotch posesyi pod III'. 1173 IV Łodzi radzie 1':\I\stwa do zatwienlzenia.
I
tenber~ki, udał się Jlatychmiast Llo Gmcu .a czer ... 209.75,'DI wr~... patdz. J9tI.00.
•
naznaczono oa dzieli 30 listopad 1'. b.
kazIlny Aleksander Barteniew' wnosi dla odwiedzenill swojego brata, hrabiego
.....)'., 6 czerwea. Oakier l .... !5. Spokojlli..
Licy1acyL llA ydziertawlellie pięciu ja- przez olJ roli cę swego. adwokata. jlrzysi ęg le- H:lrtentlu. chorego na zapalenie wątroby. Cllkier burakow,13'!. lpokojllie.
tek mil}Suycll w Nowym Rynku po pl'llwej go SzŁellgera, s kargę kasac:rjną do Lekal'ze zftpewniaj~, że niebezpleczeristwo
,..y~t. 8 eser ....... X.• "" ~ a,... ,,'I'" s... II
stronie, po dzieił 31 grudnia I'. b., odbl)- sęuatn.
minęło.
Dl waj 10:l.!iO. 11& ........ed 99 00. na grod •. 89.60.
tlzie się W magistracie łódzkim doia
-go
Paryż, 7 czerwca. (Ag. /lóL). WyoalaT.- Stale.
b. m.
Cli. teraźniejszego fl'lluf.uskiego kI\I'ablna, l.~:-~~~.k. 6 eEerWCL Ba ... I". 8'/., .. N. o,·
Zakład fotograficzny p. Saudmeera !lfZąT.
Ilulkownik Lebel, OIOUr!.
JI
Nlw-Vt.r k•. 6 ""er "eL K.".a (Fa.lr-Rio) 20.00,
(17.il przy aptece II. Leinvebra w Nowym•
.
..
. <p .
Petersburg 8 C7.eI'lVca. (Ag. póL). Je- KL ..I Fair-Rio 16 7 lo ... " ..Ituar, ua m J 1667
Rynku wystawę, w której wszystkie foto* * MIC~ał _unkacsy, . roz!",cZlI.I" .ar!: go Ce"arska \\'y oko 6 Cesarzewicz. a- u-tipieo 15.67.
•
grafie przedstawiają artystki i arł,ystów 10 m.lowama 1I0~~0 obraw ~ C) kl. blbll!- stępca '1'l'ouu wyjeclJał z Sungaczyuskiej
oyclt: pnedstaw~.J,cego Cbrystusa. w fl1'o~,e statkiem parowym. uugaczą" do (JSSUI'i.
teatru łódzkiego.
Omal nie ot rucIe. W Diedzielę nad wie- oaJJ'?". ZnakoM.ty m.l"r~ •wog,lersln s[lOlhle.
Petersburg, 8 czen CI).. (Ag. pln .. ) OkoTELEGRAMY GIEŁDOWE.
czo rŁm niejaka ochecka, żebl'aczka, pl·zy.- WO SlO oow, te t>r.ee. uko~yc 7~ ,1\\'. Jatl: lo 20 lipc.'\ przybęllzie do Petersburga
r1Jjtlziłlt kolacyę ze . mazonych gl'z bów, POIlzem .obrnz po obJellltUIlI.U. etlleJ Eu:o[l~ I sll8Cy 1111 komisj'nj apóll kn z księciem Ari- - - -- - - - - - - - - - - - , - - których tl'ocllę 7~adła sama i IIOCzęstowała .Amery.kl J1Ia być pozost~wlOoy '" berliJl'sklej sogowa 113 czele.
Giełda Waruawaka.
Zdlli. 8/ ZdJ1ia9
sąsi:\llkę. Wkrótce obie k.oblety poczuty ga/er~ n.rodoweJ.
.
Petersburg. 8 czerwcl\. (Ag. pl n.). USlraszne boleści w żola.dku, czem zlIniepo....* Prasa cy. gań.ska. Geor~~
m.'lb. marł:l tu hmliina '1\(lzie;1\ ergi n zewua
Zapłacono
l k clt ogI........ It • ,.mem
I
Z. weki te krótkol ... laowe
kojone IIdaly się do lekarza. Okazało si ę, • kr ól ~Yg~n6w angle..
Beauharnals, wtlow
1'0 ' ksi~ciu lflkolaju
że pOlll.iędzy grzybami były i trujące. w l I'a.tdzier.".ka r, b. r~z"qcllle wyflawllIclwo lIaksymilianowiczu LeichtenlJel'skim.
u. f:r~n za l00Łmr. . . .
41.50
41.50
porę jeduak zastosowan6 ~rodki lekarskie gazety w JW~~' ~YI!(lI\sk'nJ "od ty tulem...W~·
Wiede!\, 8 czerwca. (Ag. pln.). Wczo- :: P~!D.:a1Jo ir.: : : :
_.33.60
zapobjegly dalszym następstwom.
drowny nnród "..~'IlZY on na ,20,OOOprenunJe- raj wieczorem powtórzylo się silne trzę- ua Wiedeń && 100!. _ . .
7~.2.5
7205
Koń r ozbiegany. Onegdaj ieczorem oa ' Tator~w. •• arG\l wc<lrolVny ma by~ s~PJlo sienie ziemi we WIo zech. ' awiedzone
~~d&no z końcem gieldy
ulicy Długiej urwal sIę koił od woza WIo- I ~odzaJU . go~et" nl7~aQ~. ludu ~:~oll~kJego. miasta Werona. Jlfaguauo, Badia. CavaleZ. papl.ry pd,twowe
ściaoina z !,od zadku, iiczaka i pobiegł klór~ zajmować .81~ b~d2Je wszystk,enll .pr~· Ila , Cogolo, NoceIIigo. Grezzalla. Wiel~ Li 'y likwid&oyj •• Kr. Pol. .
9/60
97.60
W kierunku szpitala. Niedaleko olicy św. wnml. dotyll1.'lCem. tycb pnry.asów s[loleczoych. jest domóW zburzonych, liczni I·aulli. Na Rnaka pooyak w.tbodni.. .
101.- 1019!s.2.5
98Anny l1o~knąl się i upadł. Przekouano się, Pró"" .teg~ ~Jlpomaw~ć bę~ZJe ~7.er"y. ogól z razie wydobyto trzech ludzi zabitych. List 4°~~i:.wnz. ~. 1887 .
10070 Joo.75
że zlamał nogę.
obyczoJaml • prawdziwym ~'Pyklem r)g.?ó,~. Ogólny postrach Juunoś~ nocowala w polu.
1
m. Sery.
r.
100'" 100.40
KradzIeż. Wczoraj, na StaI'Y1l1-Rynku. oraz zwaleuć r07.powsze~hnioo~ błedf\u I)OJe~"L
Bukal'łlszł. ~erwca. (Ag. piu.). Izba Li3ty ....t.;;. . W.:;..•. Ser.
101.- 101.skradziono wlościao<;e, Rozalii Baśka, r . o cyponclt. Vi I'rogr~m.o swo.m George Smith deputowanych przyznala kredyt na uzbro- .
..
..
." . v.
IDq.lO
loo~5
18. któt;e otrzymala. ze sprzedaży krowy.
JII!U'1.1 ł o z I~gncl., .rowoych zaslugonl Barro- jenia więk zością 71 JlI,zeciw 29 głosom .
LIsty East. m. ŁodzI S.ry'l
99.50
!/'I25
99.9910
•
T
sa, Ledanda I k•• \ll"~ .JÓzefa a~strynclńe~o.
Włedeń, 8 czel·wca. (Ag. p6In.). AreyJ[,
99.2.5
99.10
" W nowo układanej u s t a w i e m I eJ'- ?a Ilolu ro.pol\'8zechman,a pr.wd~,w yclo [lOJęć książę Francis1.ek Ferdynand esteil ki po.
niezł\j, na wniosek ministeryum spl'awie- I pogl,dów un ostatn!ch ~oc.ow,,:,ków ;Europ!. wrócił zupelnie ,lo zdrowia.
GIełda Berlińska.
dliwogći, ma być zamierzony przepis, iż do 0 . których wszySC! b.llteJ .ch ~oaacy w~ra?oa
Paryż, 8 czerwca. (Ag. póL). Wczoraj BalIImoty rnakie Z&IU •
2ł1.25 12111O
spraw sllorllycb granicznych jest dosta- ~'O ..~"""e z wleJkle.m uzo-"Olem ?Ia I~oznycb wieczOl'em policya rozpp,dzila manifestacyę
..
.. na do.ta ...
'tł1.50
2412;
teczna ogólua mapa. wykazująca rozległo If I Ploz"'yklych pnyllllo IV • właśclwośc. Ille· antiklerykalną IV pobliźu kościoła. na Mont.- Dyskooto p.,..."to. . . .
2'/.". \ 'l.'/,o,.
danego majątkI! Inb ilsady, bez zamiesz- rlIle'!."yeb.
,
marlte. Starcie było silue; sze ć osób are·
czunia IV niej 8zczegółów (roli, łąk, past:" * Orygl~ał ne wybory odbyl~ Się w tyc!. sztOWl\Ilo.
wisk i t. d.), WJn#.clcielom gl'Uutu sluży tOla;h w stol~lO . Iq,lYRII~ Ameryl"..pólnocne.J.
Paryż, 8 czerwca. (Ag. pól.). Nie zwaprawo rekl&lUacyl iiprawdzania przez geo- , 01ll0W1l2 obaj kamlyy.cl otr~~alt. Jednakową żlljąc 11:1 pochmlll'llą pogodę, tłumy pllblicz11I •• ly I ... kooly: Not. urąd,
Not. nienr'ł.
mętl'ę przysięgłego nie~godności, llaLra6a- hezbC glosów, prlcto dl" Unlklll~Cla wyborów Ilości wylell'ly nit wC7..orajsze wyścigi w Huki
uielDiedr.ie . .
4.1'/,
Il,\'ch przy porównanin z sobą dwóch 1U1t11, ...,.e~ólo~ycla postanowiono rzecz rozstr"nt l!~6... Longchamp$. 1'ualety dam były w paui - A.... tr'aekl. baukuoL1 •
'l"l
wyic.g~m., ")'waczono Ine~~ 200 .yard6w , po- le. O godzillie 2'/. przyliył CIUOOt, któ- FrAnki . . . . . .
przez strooy sKłatTanych.
33'1,
135 pl. '135'/. 135'/.
'" .Świet" donosi, te w ministel'y um
ńow~ono,
te?,u b~dz,~ powlerz~ny ~rz~d rego przyjęto z zapałem. Pierwszym IV K.upou, etlue
spl'a\~iedliwości l'ozpatryW&Il& jest obeCl)ie . artini/ls, ..k
~,erw.zy lllelizo dobIegnIe do biegu o .wielk,ą nagl'odę" przybył .Clak.westya wprowadzenia do p I' a \9 o \l a 1)'- celu. ~yśClg bJ'l bardzo go~c,~ o~'J w.pól- mali t," dl-lIgi • Reverelld," b'zeci .Clement;"
s t IV II h aud 19 we.go niekt~rych IIlepszell, zawodniCY bowJ~m trzymali SIC. JednallOwo~ wszystkie tl'zy kOllio fmllcuskie.
D ZIEN NĄ STATYSTYKĄ LUDNOŚCI.
Peters burg, 8 czerwca. (Ag. p.). Bauktórych kouięllzno Ć wska~"lo {lo.~wiud- nieda)~ko ~e'y J~dn~k r.darzy~ 81~ !no~y w~czenie.
plIode.k. obo! pneclwOIcy u~adh on zlenlt~. Z koWi wolilIii ko _ kamsk.ielllll llozwolouo 0".UedstwI z.a.warte w dniu 8 ez.erw~a:
* Ministeryum sprawiedliwości zamierza okahczoośct tej 8k.o~y.i:lł Jeden, który ,erwal twol'zyć lilię IV Rostowie nad Donem.
W paraftl kalDllckleJ. I: Karol Adolf Luk.",b •
ulepszyć procedurę w s4dacb handlowych sle s~ybko n~ nog>. I pneskoczywszy IYspólzaNew - York, 8 czerwca. (Ag. p.). Dzi ś Jnli~ J6twik.
i skorzystać w ~ym celu z praktyki .Kam. ...O~:kD. cl biegi pHlrwSly d? mety..
.
wyplynąl stąd parowiec. Kite" z czlollka- Z••rll " dnio 9 ozer...ea:
.... R~8a·.Josepha .. 'rak!e po~w6Jlle .mi~ mi wypl'llwy do bieguna p6lnocllego. UI'Zą' . Ka!olloy D,ieci. do lat. Hi·to zmarło 8. w ~
mem fiil' Hlmdel.ssacheu" IV Niemczech i
.'J'rlbunaux de commerce~ we Francyi.
.osz~ dw.c Sl~t~ w Jedne) OSObl~, kt?re 0- ol~pnei przez illżyniel'3 nllu'ynarki Pirego. liuble ~bł0J"'Ó" 3. dzi.wuąt 5. dorosł,elt 2,
tąj heune mpczyzn ~J kobiet - a mia.nowiei.. :
becme'pro:ukoJ' Sl~ w P~rytu. Urodzlly 8 1~ one TowHrzyszy 1011 żon i 16 osób. Wypl'3- w
J6zef Lipitilki.lat 4,6, Wojei&eb X....sJni ......t". I.~ 28.
Piotrków. Wóluopl'aktykując'ego ' prowi- w .r. 1~71 w SI<r6J".owl~. w Czecbach. ~ ro- WII udaje się do Grenlaodyi. gdzie wylJj..
Ewattgellcy: D,iec. do lat 154\1 Emarło 6 ... ~
zora p. Brouislawa Pawła Glucbo\fskrego, dzUl6w b?gatycb. W.eśDl"~ÓW. S, to ~hczne dnje, stamtl}d zaś będzie lIsiIowala dotrzeć liezbi." ~hł0J'Có"" 3, dzi."uąt 3. dOrosl,clt 2,
w tBJ hubl" mviczJ%u 2, kobiet - a miauowicie-:
mianowalIO &seSDrąm farUlac ut..l'~nym · przy .dro"e dz.ewczęta, wszy~tk.e organy- maj" ?d- do biegnna sauiami.
A.dolf LaUse, lat 53. Marcin Witter I.t ło.
Ateny, 8 czel·wca. (Ag. pót.). Królowa Karol
wydziale lekal'skiln rz,{lu gllbll'l1illluego ~eblle. n IYs~ll\, .tylk~ Jarnc brIl1'1 zo 'l. Z wlelSI.rozuo ..l: Dzieci do lat 15-tu "m <rIo ' - ... t.}
k~ zroc1n~" b.~g.a • . ~k~,:".. .prze, ~zDor, gl'ecka wyjechala do Ro.yi z ksi ężniczkł Ii""b~e . e1t1?peów: - dci ..... ~t piob·kowakiego.
.
dorOłl~
I,
W tej lirzble męz.ezyzn - kobiet l, a mianowide
Zmarl w Piotrkowie p. o. nacrelnika w>~ol\ywul" ro~m.!le ćWIczeola g,mllusl>.ez •• , Maryą l księciem Krzysztofem.
ZYS1L
Ro.eneweig.
lat
16.
grlLJIł.
na
fort~llIaD.e,
oa.
skt;'ypeact,.
SIostry
Sztokholm,
8
czerwca.
(Ag.
II.).
Naslęwięzienia. re$'. kol. Bazyli Gouczarów.
zrO~I."ętO ze ... bll ImF~uJ' ~IQ b~d.o.. l!'~z pca tl'olln zapadl wczoraj na grypę.
Warszawa.
W nIedzielę zmarł IV 'Warszawie §. p. dłogl f4A0~ A'II ooe. om rOdZice Ole cbCleh SIC
zgod.ić Jl~ proąukowanie
.i~
publiczne... Ta
LISTA PRZYJEZDNYCH.
Ksawery Syrewicz, artysta-muzyk, kompoBrud Htll'. Gen. Trawen a K..u..sa, B. Fr&tJk
zytor wielu utworów tauecznych, jak: łlO- podrót m" być ))Ior.... 'I i o~tat.ją. Impr.,,,rio
Ostatnie
\\'iauomośei
handlowe.
.ap~woił im grube zyski.
i. Korale".ki z Wanzawy. R. Kantorowi"" z Ber101l1)ZÓIV, polek, w~lców i t. II.
Waru.wa, 8-go czerwca.' WekHle kr6l terId. 11&: lUlI, W. Boek'lIyer • zagranic" A.. Ricbl .. z
•** Trz ę.ien i e zluml. .z .Rzymu ,louoszII Berlin
Ś. p. Włodzimierz Worsiew, rzeczywisty
1/2 kup.; f;onIl111 (9 lU.) - - ; Meliwpołn. K. LIIIIg." Tomadow.., IV. K. Firgallg
(~
II
.)
41.50,
52
radca stanu. starszy cenzor warszawskiego te" dniu 7 b. m. cnle WIDchy dotkniete Por,ł (10,1.) - - - -; W,.d.ń (8 d.) 72.2.5. 20. • Moslt"J.
Holel Vlolorl. S.liwe & Kalio&a, Boukow.kl,
kOlni.etu C~nZI\ 1', z 11\ 1\1' ł Vi uiedziel~ w zoslały si/pem Łn.e.ieniem ,iom!. W Werollie 72.00 kliP.: 4". liiI, likwid&e,ju.• Kr6L Polokl.go
RothmUbl i ł"ebtner z IVUIWIWJ, S•• beko " WiWarszawie, 1'0 LlIupiej \ cięfkiej, kilkole- PQ"t6rzyłr oie tnykrotne uder,eni., [loł"CZOIIIl dute 97.60, -.4.; toki .. wał. 97.00 t,d.; 5"/0 rn- (lawy.
ska.
pOty~""a wachodni. I1·ej emioyi 101.00 ttd .•
•
e
fltrllBznyn\
bokiem
pOl1zi
moym.
W
eregllayo
tniej chorobi'e. · Był to czlowiek ~wlatły ' i
H.t.1 PII, kl. )(. Karamaia & Kudt.nok ... J. Ss.nt.eJ em"yi 1111.2; ttd ·; 5'1, \,Oiy••ka "'''"~trl
wykllitaleo l, IV ~o! lu uprzejmy, wyro- rn"~Io wiele (lomÓw; lu,lzi zoledwie l)'yl1obyto. II;' " IHt17 rokń 118 00 t~d.; ij'l. iSI, za lAw••• ,elll- wał .z. ~o~n", D. Stra~ZllD s lloskwy, Wolaki i
zumialy I pełen 110\1I'ej woli; to też wSród W M..nlui Ineslenie ziemi trwało Ililka millul oki. r..,j Beryi 100.70 i~d" III· ej .er,1 lit. B lOO.f.O l:łtl"yu8kl • Powodowa. J. Ga"rił." • Kaługi,
tich, z którymi m;~1 styct.no~ć Ill'zędo i mialo clIOrokter falisty. W Pawii. Ferrarze, _~(1.; ~"I. li ty ... ta.,.u. ... W......aw' I·ej o..yi W. Krup.kl • Korc.zya., Ł&piilski z War... 1I'J.
~Jorellcyi i Iilrescyl o szóstaj z r3n& ponowiły 1Qt.00 itd" . II·.j serIi 100.75 t'\d., III-ej I\Ilryi
wą, czy to w cbat·~terze cenzora, ery da·
100.50 żąd .... l y seryi 100.30 ż~d.; 6"1. luty ... ta,,wuiej jeszcze jako komisarz do spraw wlo- si~ uder~eni. mO\llle.
ne miaata """,.1 I.ej oeryi !i9.bO 0td .• III-ej seWAelki pożar. OZ New-Yorku U0J10S7o\. Q'i 99.2.5 i'!'iano. ll,okouw : Derliu ł.',.. 1....~illliskicb, pozostawia najlepsze wspolDnieStanisław Błociszewski
te ogromny potar zoiszczyl tam fabryk~ drze- dyu fi".. Pary. 3'/, Wi.d.il 4,',., p.ter.bllflC 5'/..
nio.
W&fto~6 kuponu z P\'~łc.oielU 5'/,: lilly u"lA"n. ordyuuje od 15 Maja w Ellter (trWlo źe'l'rzecie z l'zł)dll IV tym sezonie w y g c i- wn, \,ulmera, cukrownie Dicko i Meyera. lu- ,i.III,k.i~
219.0. "'~..... i H <siU. Ł'hl.i 488 [j. laziste w Saksonii).
963-3-2
g I w 8 I' S Z a w s k i e IV ubiegl ą Iliedzielę, dziel mogazYII1 kolei I.'cnsylwatlskiej i cen- ot, likwiJ:wyjll. 7 4. poiyuk~ premio.... l IIh,l,
dllęltl pItnej jiOp4ue lu'
bardzo oży troluej nówoyorskiej . zkody obliczaj" na mi- II 112.J.
=
Petersburg. 8 czerwca. W.k.l. UIL Lon,IYII 84,.35,
wione. Zdobyly nagrodę: w pierwszym lion ,lolarów.
Ek.plozya. W tyob dniaeb w mieście Ilpozy.zka ,•• ob.u.luia JOO'I.. lU potyuk .. w •• ~o
lekarz zakład. i szplt.
iegu lokotow ką (Zachęty) 300 r. klacz
101'/... 4 1/,.,. lillt1 zLiltAwue kredyt. &.ieu18łde
• A
\lA Ś-go Mik.olaJa w aulk..
ClI1'isslma" J. . iemcewfcza;
drugim FlLlan w Szwecyi IV pell.ym gmacbu eksplodo- .tłUltl
135.00,
",ke)'8
IIl\lIkll
ruskiego
411&
~&D(nn
z&gr&uii!'.
lelbourn '" 800 rubli ogier .Caill" J. br. )fiola skl7y.ua aelazna, Jawier:t,j,cll 26.000 Im- . 6((0 ~7J .00. pet.. r<borokiego ballko ,11.ko.to".~0 pr~ktykuje ~rzez ca~ą porę k~plelo"ą. TeJ'otockiego; 'l' tl'ze~lm .Oaks" 1.000 robli piszooó ... dyno.mitowych. . ~lIBt~psfwa ,..ybuchu 581.00. I'&\łkll lIi§d.,narod.w.go 4 00. ..........- g.oz do nabyCla w księgarniach Bllko. wody
slarczallo-słone. 80 top.
1561-6-ł
klacz .Facetka" A. hl'. Potockiego; w 4 byly 8Lro.. \\I': sórno cz~ść gm,j>chu ulegl.. zu- skl8go lu\uk11 łlYlłkoulow81CO -.- .
a eroll., 8-go czetwca. Ila.uknnty flllfkl, t.&rĄ.~:
.Odettj" (ąteepl ll-~hase) \l Qrobll walach p~lnemu zbuneuiu. ~n (I~chu s,sieduiego znlin. (toHtft.'.,~ "2:4150, "ek .. le; na \Vał'\fslLwł
.Le H~rou· Jana Reszketo; · w piątym lI)1dowapia zualezionp .wloki ~zterna~toleLuiego ~U.25,
tłO.90,... P.t.. r.~"rg kro 24~.;;o n. reler bllr~
-I!pJ'ZedażlIą 300 rubli klacz .S8llJosieora" cljlopca-slJrlLwCY kaIf!Sb'of)'- bez r~k. nóg i lłł. 23(J.g5, lIa LoudYII Ju.lL 20.44'/~. II. ' .... I'. ,II.
~&.~
~O.30, ua Wied... 17360, klipo., ,ol"" :łtt6ll;
orneta WargoIlina; w oąta.tnim dodatko- głowy.
atl. hBt.y SAlJtAlfu8 1.\.75, -,.. Ii. L1 Jikwiłlar.YJue rady ... e~omINodJ ..........~. " . . ,...,011 I
wą towarzystwa 250 rubli .Poślednia" bar.
74.90, I,oi,.... rnaka łOI. z I !jOl r. 99.00. 4 • 1.6rnyclt. PI.3&i- "lera )1111, ...r&«i~y.
Stromberp. W
Gawartym \I starta
Ji187 r. Q2.50. b'"l rentl .1.&& JOO. O, b'l, r.• 1." 1&
stanęlo 5 kool, które mlaly przebyć trzy
r. 109.10, l'O'ye.ta w.<~DłIui .. tl e,u. 7530, fIloUl,
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Z dniem 15 sierpnia otwal'tym
stanie ZAKŁm

"
lO

() BANK HANDLOWY

Wandy Podgórskiej ł Im. ",="stosonkl:'oeZ:~~tIlIlDkacb
,.,:~~J.~!~P.~~~2~~~,.cl' __
przekazowy~lI:

oJ'I

II

vfolon18tki. laureatki lwowsJde&,o konser- () ceot IV
watoryum mUl'lyezne&,o.
(" a) za okaza.niem

'I' "'
I' W!JlÓ
Ludłu~al'łłyem jpej O·ldÓłgtł'o'rskl·ch
Cecyll
III
o,," 'pio"aezkl pallDy d~ Orio.

ll.~~t~~lU~.O
~~~

Tl&alło.
(Ul czerw•• 1891 duym

Telltr
W NI EDZIELĘ, dni~ 2

KONCERT

Wldzew.k~łJ

w <Io\tt\l St&<)a. i'

11$4-1

wyksźtałcona ,

Osoba

:t!. OBICIA PAPIEROWE

sa:7.a..

i

.,

wa

zabrać

pod

ha

BJiższa

swoją, opiekęl .aJ.iI-

pa,uieDe~.

wiadomolić

pastora Rontajera.

u W_go ~8,
1 J 33."..a

Młody człowiek
znl,iący języki: ruski i po'Islti po.

'Iszu kuje )Diejsca

HoiDtv do obl'en

MA n A Z YN ME BLI

l".

czeno

::6

'M'leszkania
'
Letnie

~!~I~;: n~!tJ;!t~ie~~~aola. Uczeń klasy a-ej

I

I

111L

U'

$

j

n. 8,-Joia I pi~trl\ na (j owb r G, loh, )larterow. Dl\ 4: ofłÓb r#. U, lotl\
parterowĄ przy seenie 4, o ob. r~ ".511.-80Jkoll rzłf\ l po rs. 1.80 n&lt~p·
n. rz~~y po f!. 1.20 - Ku. lo .. I. 2 rzędzie Tł. 2. " 3 4 i S rz~d •• b p•
.... l ...." " 6, 7. 8. !l, 10 ",~ach po ro. ].25-.. 11. 12.131 1\ po n. 1.K ...A1o na pUlMZe l Tą<! kOp. 7;; Dl ~pne po kop. m. amfi~tr k. 50.
Parte.. kop. 40. n«niowi. no part., kop. 20. galery. kop. 2.;.
Bil '1 od dz!, .,. d. naby.ia .... kładli. Cotog>' lfiu"m B. WII.
kOłlz" .... klej(o, Pa.u ~are"'·Ric&eg6ł1 w prGgramoeh.llOJ-o-1

"

Lękowskiej

C.,lelal'.'1 T6g

Uadąca do ()iechodDka~ goto-

.,

Koncert
Itt6rym przyjmą wbiał W. BIelazowska (fortelli:lIl),
p. Babińska Art.. OlIery Wal' zawskiej. p. Aloiz ProfeMr. Wal'szaIVski~go KOD erw. Iyiolonczelal. o ra~ chór męzki amatorskI.
ENY lIIEJ c: Lala 11&
b f'. 12.-Loia balkoa ... a D G .,ób

magazyn mó d I' pracowma sukleń,

uli~1

p",y

.
.
•
.
.
.
•
2'/,0/0
b) z t~rotinem 5-cio dniowym (Bank zastrzega sobie Pl'awo
pll.cenia czeków w ciągu 5·ciu dni)
3"10
II. Za wkłady:
a} z terminem 6-cio miesięcznym
3'/,01.
h)
,,9.do
"
40/.
c}
"rocznym". . '
.
.
.
.
4'/.°(.
Bank wydaje przekll2y I listy krędytowe {lettre8 de crM lt
cit·cuJait·es} na znac7:oiejsze miejscowości kl'"jowe I zagra.niczne.
~..
_
"
'"
1 103-3-1

~~~"W:.~

zaoowuą Publiczność, że

DLA. DZIECI

l'rowentowegp pi~
.wie.§ lub podobn~~o
~
U,
zaJęcia wo mletlf.le. 4:!lręę: P(\1 t
~
~
I(arola Rabong
Czę3toch w JU. prz~ JG:zepicjl \ I
W na;nowsz"ch deseniach
Jo
Parzymiecby,
B. ŚWIDeckj. 1104-3
"J
•• ,
w Waruawle, Newy-owiał Nr. 39.
Po,iad. dob6r mebU wJkwilltBy.h i
'
..
O4
a
Ikrpmo,.h z c,om .,~ pole<:Ą.
:li:
poleca ja.k najtaoiej
.... Polukoj. Ol "!Uto Udt czynnego
.~
r.
Wlpólalka • kap,tałem od 6.000 do
LOEBEL SACHS
IO!!'OO rubU,d~ ot ...orsyt lę maj~.eJ Do nowo-otwprzooego zakładu ze,
~' lilII ~agu1"n I Zakładu .łalUllkiego garmistrzowskip~o PQtrzebny jest
.
sklad papieru w ŁODZI.
. ' tapI.erskiego. Wkład do p6JJd. p... oczeń. przynajmniej z dwnklaso.
682- 2~-1
.l b~ reSektl\iaea ... in... znat rat,nnJro. wem wykształceniem 1 lęp~zem wr.
.~~ ." ~'*~W~ :~~j!;?!~:;!kfn~.~':"~:';ież°
chowaniem domowem. Bliż zej wlaxtosnnki miej"""", RelI.ktuci rar-Zł domugci uąziell Iflllarz weteryllaryj
~~=::~e<I"9IiJto"ni.podPO"I~:'~ L, Dt·ecki. Dzika Nr. 28. 1108-3

b~<I.ie

na korzyść chorych dzieci zosłająoJco pod opieką ochronki
Katolickiej wŁodzi

Mam za..zczyt zawiadomić

fROEBLOWSKt'I.~.,l
Zofii

p".

z0-

3 DRUKARZyl'

110
Ceny Ulniarkowane. Bliższa wia.- gimnazynm ŁÓ<lzkiego poszukuje lIto&,rROcznycll może się zgłoclomość u włllŚciciela w Łodzi. ul. lekcyi lub kondycyj .na wyjazd lob ęić do zakladu :l.r'tystyczno·litogra.
XI 265·A.
948-12 pod
na miejl!eu.
1.Zielona
__________
lit. A. B.OCel'Ly w ,,Dzienniku"
1080-3 licznego Undo)j'a LlIther.
1124-3 I

·kI
Heleny Nl as

egzystujtlce pl'zy nlky Piotrkowskiej .,,' 04. naprzeciw p. Lo
renza. potl tll'mą

Z powodu wyjazdu,

PEDAGOG

NlnleJI.~m

",,&m

ho.~~ .~)"ia{t~~lt .{.

nO"ną mOJł khentelę,

,.
uzdolniony i dO§~l\dezoDY z wyżZakład felczerski
nakrycie stolo e, garnitur db ~'l:em wykszta:łceDleni. potrzebny za- ""d moja fitm~ i.tnlejąeY 0<1 l&t li przy
nmywalni, kwiaty. IlImpy i na- laz na pro.lV.lOcyę .. Królewsk~ 33 jji. D.ieliiej N. 22. z dniem 1 lipca ... ~I
czynia kuchenne. O~glelnlana { m. 4 OlI 2-IeJ-4-eJ po połudmu. pneuiesiouy zo.taje n·. t~S&lDą 1I1~~)'l .
M 2L ot! fro utn 2 piętro na
6•• 40 domu p. L, Fogl., Z usz.nowaDleol
Z (lniem 8 Ilpca r. b. znac7.ole powiększony
lewo.
1118-2-1
.t.~8iy 'e1ez.r
_
1067.808
:n. BI,eiweI8s,
i przeniesiony zostanie na ulicę ))zleln'ł Nr. '1
do domu eidemona. I piętro.
OB'I>HB.lEHlE.
do dl'zwi pojed}mczycb są. (lo no.-\
,.
. . . . 'L:a.mże. p~jm~ją się palllen~1 na stale i no. pl'zychod~ie
CYJte6Ruli JIpHci'aB'L Ct.1IsAd MH- qycia w tiinrze Zo.rzą4u l'owarzydo naukI kr~ u l szycI.a. ~tór~ IV CIągU tt'zech do. czterech mlepoo')lX'L CYJI:ell 3-ro neTpoJ(oBCl[~rO stwa Osad Rolnych. Jtró1ewska
Zą
sIęcy. pod~Jmn.lę Slę wyuczyć kODlpletme.
1131-6
Ollpyl'a B. C. )J;Y.I\3uHcKill lIIKTeJIL'1(s 33.
1117-5
.
.
..
kt k
•
CToylO~iIl O'L rop. JIO,lJ;3H .lo Ao"t
p08ta~JąCY .,O-Ię~nlą pra y) ę, zlla:
OOOO+O+OC>OC>OO
N 1339 OO'LnB.tHen 'ITO l2 110118
~~I1Z~
~ącr
SIę bardz~ (Io)).r~e na lótlowh
1891 r. B10 10 'la(\. yTpa Bt. r. JIo
OW!ec, p~szu~~Je nue~sc~ od dnia
. .
DOM
WYN
IE
AJĘSCIZ
A
~eTjloKoBCJ(oił yU1{1I. "0A'L
,
•
1J~~~:ni~~~.~ez. Of81 ty. ~Tiii w
o , uYAen upoAaBaTLClI ABU' Szeslong, ppzytywka. grająca (cym. o
.
lKu"oe uwy~eC"rBo npHuaAllelKalI\ee balki) i harmonia półtonowa.
Mł
ł
W Rudzie Pabianickiej pod .todzlą
Kiwa)' rpay6epry. 3ax"'l'lalO~eec'I
r Mil b d
Mieszkaoie te znajdują się w grodku kilkunastuwlókowego
B1. we6eJlH H ol{toeoooe 289 py6. . Wiadomosć u lca ". ~ a om
sosnowego lasu. Budynki murowane. Ka:i:de mieszkanie składa
na YAOBuTBopenie npeTeosili lliia Elchmana n II. RudzlIIskleJ. 109/}.2 • ogład,. towarzyską, ... I\i,cy j9~'kj. pol •.
się z 2 (lutych widnych pokojów, kocllUi, wel'endy I piwnicy.
llIBapl{BnĆCepa .
O
O
Iti, f9sn~ ~ ni,mieclti, orlU po.,i&~.j'll';r
Poll}czenie telefooiczne z Łodzią i Pabianicami. Za. Sezon
OnHCb H Ol{tBKy npo.laSaeKLU'L
gu
1O~1
Zp
r
'.
:~::i~t:~~0:.t..~~n;ąyzolt~:i'~
letlll I'S• .1 50.
npeA"eTOS'L KOllUJO paapKaTpuaHTL wydany z gmmy Lękaw/ł. powlato handlowym .. Króle.,..'!. lub C...... t ... i.
N~blał, wal'!'J'WR! lhvieie 'piecz~'Wo; ryby każ~ego czasu,
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