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zanownych prennmeratorów naszych
upraszamy o wczesne nad, yłanie pr zed1'/l'Y. w celu uniknięcia In'zerw w wysyłPe Dziennika.
c...

Wina ruskie,
Ullrawa win& w Rosyi rozIVijasię szybko,
szczeg61niej od lat (lziesięcia i ma przed
sobą gwietnl} przy zlośt.
Pomimo IicznJch
brak6w i WiliI IV ustroju tecbnieznym i bantlIowym sLanowi ona jU:il dziś jednę z waż
niejsr.ych galęzi llrzemyslu ruskiego, której
wytwórcy z powodzeniem torują obie dl'ogę na rJnki zagraniczne. A jednak winnice I'nskie są jeszcze zaledwie małą cząst
ką tego, czem sLać się mogą w bli7.kiej
l'rzyszłośr.i.

Z nsjnowszyeh danych, zebranych przez
ministeryum dóbr pai\8twa, okazuje się. że
Rosya posiada 172.000 dzie ięcin wInnic i
wJ'r!\.bh~ do 20 milionów wiader wina roeznie. Cyfry te oduośllie do poszczególnych
okręgów idą w następującym porządku: na
KAukazie znajduje się ptzeszło 100,000
tlziesięcin z llrodllkcyą do 11 milionów wiader wina; w guberniach besarabskiej, cbersollskiej i podolskiej, około 60,000 dziesię
cin z produkcyą około 6 milionów wia.cler;
IV Krymie 7,000 dziesięcin, z produkcyą
przeszlo l milion wiader; w guberni jekaterynQ!lłal\'8kiej, w okręgu wo' ka
.
skiego, gubel'lli astl'l1cbaiJskie,i, okręgu uralskim i w 'l'III'kiest&nie okolo 2,000 dzie·
sięchI z pro(lukcyą 500,000 wiader, Bi orąc
sto~Ullek z lat 20, z jednej dziesięciny wypada wogółe 150 wiadel' ',vina. Gruntów,
I,tóre 'Z kor7.yśeią lRo,głrby być użyte pod
uprawę wina, znajduje się wogóle okolo
pi~ciu milionów dziesi~cin. Ilość gatunków
kIlzewu 'winnego \Y 8amylłl Krymie do ięga
500, przeważnie IV1Iowieele ialckim, który
~Lanowi prawdziwe król~two krzewn winnego,
W kraju 7.llkaukaskim, w Besarabii i
Kl'yillie wino wY('abiane jest 0(1 bardzo
.lawuyc)1 czasów, lecz sposoby do tego u16)
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Któ~ uWjerzy, że dtobne dłonie dziecię-

ee ])yly dość silne, ażeby pociągnąć za sobą życie starycb dziadków, o poslwialyoh
nagle Ivłosacb? Albina z trudnością pracowalaNI&d tern, aby pl'Zywil}ZAć do życia
rodziców/ któl'zy cltoć nie glębiej, ale widOll7.uiej odczuwllli utratę jedyuego wunka
Zresztą nowa instalaeya, tysil}r.e dl'obnych
zajęć domowych, zmusiły ją do wyrwania
się z odrętwienia, w IJakle 110 bl.nierci dzieoka popadła,
Codzień, ,w jakąklllwiek pogodę szla nil
cmentarz i wracając wstępowałjl, ohoć na
chwileczkę, do owocarki, aby popatrzeć 1I1l'
małą Jankę,
Dzieck~ od pierwszego duia pocznlo wiel.ką sympatyę dla. tej I1licznej czarnej pani,
która. ją tak serdeeznie calowała .
Około wpół do siódmej, w tej godzinie
Albina powracała ze swej cmentarnej pielgrzymki-Jauka. przywykła siadać podetlrzwjami sklepu na malntklej laweczce,
ktiwa była tylko jej własnością; tu z niecierllliwo~ią czekała na swego golicia,
Widząc ją, poruszała żywo drobnemi rączkami tlając jej znakj, aby lIię .p~e ~yła, Il
po pewnlllll czasie saDla. biegła do uiej j
podawała twal'Zyczkt) do Jlocaluhku.
..., ITo !lziwne-m6wila ,~natka, wszak
olla do nikogo nie 111'2ywilpluje się tak ła- ·
twó, a. pani'ł woli od D&Szych starych
lU'zyjllciól, k tórych zlIa od urQdzenia,
Podobieństwo dwojga dzieci lIia byłp
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Lam dziś jeszcze zupeJnie {lier- i wspólnego działania . Jeżeli którykol- prowadzone tytułem próby b iI e t y- p 0wotne; oprócz niektórycb, wielkich wła- wiek właściciel winnicy nie zawrze układu wr o t n e z terminem dziesiępjodnlowY ln,
śc!cip.1i winnic ~ zys.cy mniej~i , wrrabiajł z jllkimkolwiek pośrednikiem, to żaden in- oprócz czasu przejazdu. Bilety t~, tail8ze
WI!IO ~ksal~o, Ja~ Je \:yra~lal~ I~h ,pra- ny komisyoner nie sl,rowadr.i mu nl/obyw- od taryfy o 25'/,. wyl1awaue będą tyl ko
tlzla~oWle, .Ulez~oIDl IlIlW -~ "IDUIC uclu OOJĆ CÓIV, a nawet othnilwi t.akiego, który sam na orlleglości uiemniejszej jak 100 wiorst
od lIIebezpleczenstw powawyeh, a telllbar- chci,\lby II niegą kupiĆ. Zaradzić zlemu w każdą stronę.
dziej samodzielnie zdobywać I'y nki dla wi- moglyby "ylko stowarzyszenia właścicieli
X W marcu 1'. b. d o c II ó d b r u t t o
na swego. Przyczyną takiego stanu jest winnic całych okręgów, utworzonę IV celu c a.łej s i e c i dr 6 g ż el 0.:&11 y c b w
bezpośredniego
zbytu
wina,
nieumiejęmość, nizki wogóle poziom ror.IV Rosyi wyniósł 20,200,000 I'obli, zd w
woju umysłowego ludności wiejskiej i mietymże rui~iącu roku zeszłego -18,601l,OOO,
szezailskiej, lIiemożuość wytll'aJ'zania wina
Wogółe od l - go styczuia do l-go lwiebez posiadania piwnic, wreszcie zRleżuoś~
tnia I'. b. wplynęlo 63,347,760 rubli t, j. o
od przekupniów. Ostatnio wymieniona o3,967,323 rubli wi~cej, niż w tym że okreCŁA,
koliczuo cjest największą przeszkodą w roz'e czasu roku zeszłego, Dochód od wiorwoju wyrobu win ruskicb, Wielu wy tra·
X Dzieuniki peter burskie donoszą , że
y z 2,236 rubli w roka zeszłym Ilow ięk
wiałoby wina, gdyby wina wy tałe cieszy- dowóz do Rosyi tytoniu "eI' kiego obłożo szył się d" 2,320 rubli w roku bidtl}cyru,
ły się dobrym popytem. Dobroć wina oce- lll' będzitl cłem.
t. j. o 90 rubli, czyli o 4'/•.
nia się smakiem, tl'mczłlSem bal'dzo mało
DROGI WODNE.
X Nową komunikllcyę między
oliób nmie odróżuić smak wina naturalne·
X Douo~zl} z GdRli k:t, że zgromadzeni Berlinem a Londynem llia Ostenda
go.
kntkiem tego wino jest w wysokim są jut I'obotuiey do Il r z e kOli a n i a no· tak nrz~zono, że wyjechawszy z Londynu
stopniu dostępne zafałszowaniom, a w na- wego uj~cia dla Wisły, )Jod iedlers- o godzinie lO-ej przed Ilołudniem, staje się
stępstwie handel niem przybiera z wieikIł fa hre.
w Berlinie nazajutrz o godz. S·ej rano.
łatwością ehal'llkter peklllacyjny. Zdana
X Z Berlina donoszą, że pl'zyeho.lzi do Pociągi IV tej komunikacyi j e~ić będą
się często, że uawet wielcy kupcy z glów- skutku budowa wielkiego kanału trans- z minimalną szybkością 80 kilometrów 110.
nych miast Rosyi uważajlł za niedogodne wersalnego, który poł~czy Ren z We- godzinę,
nabywać dobre wino na miejscu po rB. 1- zerą, Elbą, Odrą i Wisłą ,
HANDEL,
rs. l k. 50 za wiadro i wołą brać gorsze
DROGI 2EJ_AZNE,
po kop. 60, Następuie wino takie w piX Wobec I'odrożenil\ wszędzie matel'yaX Przebieg jal'marku na welnę we
wnicach poddaje się kilku operacyom sta- lów spożywcr.ych, na pl'zyszll'cb zebl'aniacb Wrocławiu jest bardzo spokojny. Dowienowią.cym sekret handlarzy, rozlewa się akcrouaryuszów rlróg żelaznych w Peters- ziono znacznie mniej, niż w roku zeszlym,
w butelki, okleja szumnI} etykietą i PU87.- bnrgu wniesiona. będ1.ie pl'opozycya p 0- Ceny 11I'zecięciowo 3-6 II). niisl'.6 od zeszcza w bandeI 110 kol', 50-rs. l i drożej. IV i ~ k s z e n i a o (I 'O d o 20"10 II e n- lorocznych. Nabywana jes~ tylko .Iobrze
Tylko JJiektól·e. solidne fu'my, dbające o s y J d 1:\ o f i c y a I i s t ó w k o I ej 0- myLa wełna §redni&.
renom~, decydują się piacie za dobl'e wino IV y c h, otrzymujących mniej uii. 600 rubli
X Ziemstwa. gubel'Dij środkow ych przedpo 1'8, ~-3.50 za wiJldro. -~WII'malllo~ć Irpcznie.
stawily tlo zatwierdzenia. n~u I'l'ojekt u·
X II: o n k u l' s Ilrojekww bndowy nOWII- tworzenia towarzystwa dl& hand 11 zbotem
warunków zbytu rzadko kiedy odczuwają.
Bami wIa ciciele winnic, to tei IV handlu go dworca kulei warszawsko-wiedeiJskiej ze składami zbożowemi, oraz sortowaniem
wiuem lIanmożylo się mnóstwo Jlośredni-/r07.stl'zygUię ty będzie ostatecznie w dniu zboża, dostawionego <lo sprzedaży I udzieków w miejscach wyt\T<\rzallia wina. Nie 20 fillcU, % pomiędzy nade lanych 31 pl'O- hlniem pożyczek 110. zuoże, dostawloue tlo
możua jednak dziwić się, że wlościallie po- jektów wyłączono 16, jako nieoclpowiada- składów. Program towarzystwa obejmuj.
zostają IV zllpelnej zależuości od drobnych jących wal'llIlkom koukursu.
ulgi dla gospodarzy roluycu lIn y dosLawie
handlarzy i pOllrerlników. nie I)osiadllj~ oni
X '.rabor ruchomy kolei wal'sza wsko· zboża dla wojska i floty bez pośrednictwa
bowiem piwnic, a często nawet do 'Latecz- IV i e de il s k iej \lolVi~kszony będzie wkrót- agentów. W miarę rozszerzenia ~rodkólv,
nej ilości beczek i skutkiem tego zmUS7.e- ce o 350 węglarek. Zal·zątl kolei wezwał towarzystwo zamiena budować elewatory,
ni są sprzedawać jakll3jśpiesznlej, choeill9;- sze,'1l fabryk wagonów o xlożenie warun- Airogi dojazdowe i t. II- CAłonki8111 I;jlwaby nawet po cen'aeh jakllajlliższycb, Wo- ków dostawy jeszcz~ IV ciągu roku bie- rzystw może być każdy wł&§Ciciel ziemski lub dzieria WCR, o ile zajmł\ie sIę npragól e pośrednicy w haudlu winem ntwo- żącegQ.
X Na liniach, należących 110 glównego wą zboża w okręgu działalno§ci to1l'&rzyrzyli wielką organizacyę, niezwiązRną Wpl':\wdzie żadną ustawą pisaną, lecz spojonl} towarzystw!\. dróg ruskich, a więc i na kolei stwa, Kapitał p~trzebny do założenia tosiłą obyczaju, przyzwyczajenia do karnośc i warszawsko /letersbur klej, mają być za· warzystwa składają ziemstwa; następnie
żyw:alle są
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tylko powiertchownem, ale- leżalo i IV spo' , - To bardzo ładneł - rzekła mu Ilie-/ tajemnica- i ' llocleClIa; ' częstjl -ztl awa:lo - sIę
s.obie mówienia i w rochach. Albiua ciel" bez pewuego tajemn~go żaln, DziJl to jej, że to dzieeko nie może istnieć, że to
piała nad tem z początku, bo wydało się skolDponowaleś?
tylko urojenie jej chorobliwej fan!,llzyi i
jej to pewnego rodzaju profanacyą, lecz
- 'l'ak. 'l'o będzie mlll'SZ pogrzebowy trzeba jej było pójgć spojrzeć w oczy J a.npowoli szczególnll J·adoŚć jej to zaczęło na cześć małego dziecięcia.
ce, jej mAtce i dopiero uwierzyć wist..
sprawiać.
Albina od wróciła się w milczeniu. To nienie dziewczynki.
Jauka zawsze starannie i biało ubrana, by lo nadto, doprawdy natlto: ten marsz
z tym wrodzonym gustem, jaki cbarakte- pogrzebowy r&zem z • Pieśnią Iloślubną"
XVIII.
ryzuje klasę dl'obnych przemysłowców pa- wygryw&ny będzie na wszystkich koueerryskich, był& dzieckiem niezwykle ladnem tach.
Lato min~ło. Międ7.y wiosen ny m .Ęlaln
i dystyngowallem; mogła by~a bez żadnej
- Nie podoba ci się? - spytał Feliks, nem" i jesIenną .preIDI~r.· Indzie traCił
zmiany w powienchowno ' ci urodzi~ się cokolwiek zmieszany.
się z oczu, jakg~yby odbywali pOllrót rio
w pa/acn.
Bal'(lzo ceniŁ jej zilanie. Po<leszla do bieguna półuocnągo; gdy powracają. zdziAlbina lubiła lI-zymać ją lIa kolanaeh, męża i polożyla mll obie dłonie )11\ I'amio- wieni są wzajemnie, że nie znajdą zmian
szczebiotać z nią i szukać w jej oczętacb nacb.
ż&(lnych, a czasem, że nie wid7~ wiI)Gej
odbłysku tego wyrazu, jaki ceclHlIVał oczy
- Ows7.em - 0<1110.1'10. - to barJzo ła tyc.b, które ujrzeć (lragnęli.
Janka; lecz dziewczynkajakkollVieR wątla, dne, Szczęiilill'y je~tell, że nwiesz praco·
'mierć dziecka. Armor6w narobiła. barniemniej zdrową była obecnie; zamia.st nie- wać, mój jedyuy) .. , Lo cię zajmnje ... dobrze d7.o duto hała8u IV Hwiecie artystyeznym I
pokojącego błysku w oC7.llah jej znajdy- zl'ollile~,
trumienka jego pokryta był;\ jedn,yllj "ielwah\ iście dziecinną wesolość, lIie wpły'J'ernz mówiła prawdę, bo nagle ZI·07.U- kim całunem z wielIców i k wiJl,t6w: lecz
nęło to bynajmniej njemnie na jej przy- miala, że miala przed sobą <101'0 łe ambi· Lak o telll ludzie zapomnieli, że gdy nadwiązanie do dziecka i chwilami z(lawalo tue dziecko, k,lÓl'em opiekować się ]lowin- szedł zimowy sezon i A!bina ukszala 8ię
się jej, że nmarle dziecko na świat po· na, Uczucie głębokiej litości ogarnęlv icu w żałobie, niejetlnokrotllie uslyszal& pywrOcilo i że wes(lłe jest, śmiej lice, jak gdy- oboje, przenosząc IV atmo fer~ cierpieiJ i tanie:
by było przy zdrowiu.
wzajemuego pobłażania,
- Str;1ciłaś pani kogo?
Często myślała, że dziecko, że to stwo-- 1'ylko dwoje nas na świeciel - szeDziecko zajlDł\ie tak mało miejsca na
rzenie było w i elką pociechą. w jej życiu, puę.ła AJbina i wybuchnęła stłnmionem :wlecle. Umiera tylko dla matki!
że ją znalar.ła. wówczas, kiet\y tak bal'dzo łkilOiem.
Ale trzeba było w ~w i eżo IIrząt!1.onym
jej potrzebowała przez jakieś niewytłomaF~liks przycisllął ją do serca; IV tej je- domu zacząć przyjmować; życie ~wjJ\t.owe,
czone uczucie obawy utrlj.ty tlziewczYllkl, dnej chwili kochał ją lIa.1 wszysLko ua a nadewszystko artystyczne, nie ZUU4!i
nie wspomniała
niej ani mężowi, IIni ~wiecie, nawet nau siebie samego,
lirzerw żadnycb; tl'Zeba i~ć welp n3111'z6O,
matce.
Chlód, jaki ich tlzielil 011 pewnego eza- bo inp'r,zej, !,omimo woli, tlum I)OIIWnie,
Feliksa poozątkowo silnie przygnębił cios, ~u, jak śnieg ror.tajal; wyrzuty sobie robił IIrzewr6ci i zdruzgoee; ze .mlltluem cal'
spodziewany jednak. Przez kilkI!. pierw· tel'az, że nie umiał dzielić jej trosk ma- z weselem, ze zdl'owiem ezy chorobą, traeszycu dni błąkał się po mieszkaniu, z blę- cierzyilskicb, li uwać je, jak to było obo- ba i 'ć, uśmiecbać się i ba wit!.
duem okiem, pouUI'ym wyrazem twarzy, li wi~zkie", męża i ojca.. W tej chwili, \Vi,
Dlatego to Albina CZArne żałobne suknie
nikim nie rozmawiał, nawet z żouą. 1'0- tlząc ją tak lago.iuą, zgnębioną, Lak o~ie pod wieczól' zmieniala Ba biale. (Już to j~
tern, IJewuego rana otworzył fortepian i /,oconll przez ~mierć dziecka, jeszcze czulej obchodziło? 'mutek jej bYl\!ljmniej Die pomelodya ,jJjeznn, lIiell'ypowietlzianie czyst& J1okoc/lał ją za jej cierl!ienia, /I- wi~cej za- legal nl\ ub,aniu krepowem, welni&lIem uy
i łagodnll wypłynęła z pod jego palców, LO, żę bylll słabą i t,yłko 011 Jeden był M jeclwa.uuem r Gdy wr..cah\ .tu domu, gdy
Wziąl się IV tej chwili do napisauia jej i podporą IUl świecie,
IV ..:itlll\no~ciaclt Idąc w ló1kn zamykała
wieczorem, gdy Albina Ilowróeil& z uli~y
Prze? kilka n1iesięcy uył Rajprzykł~duipj oczy, lIa.jglębiej udczow la \,U. tk~, ja", po.
Boulogne, gdzie u rządzala już mieszkanie, szym 7. lI.Ięż{,w, a je,lnllk Albinil nie mu o zostawlł,\ ul 1'1\1 1\ główki dzi~eJ ua lej
zawołał ją i zltgl'al swój now,)' utwór.
Jance nie powiedzillla; to była jej osobista. lonie,
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kapitał ten może być umorzony z wkła-I kupu tych praw przez gromady, oraz na- cić składki na utrzymanie kursów, tak, że jest jeszcze żwawą, i w tym roku odbl~

tz!oakóW

towarzystwa.
kr~śl8nje za ad Pl-tyszlych wykupów. Obeże obecnie w T u 1'- rnie s~ już opracowane i roz yłają się
kestanie bawi pólka negocyan w fran-Ikwe. tyonaryn ze, skladaj~ce się z 12 pycnskich z Marsylii i innych centrów prze- tań, w cell1 zbierania wiadomości G mllj~tmy łowy ch Francyi, mająca na celn zba-I hch serwitntowych w krnju połuduiowodanie miejscowych rynków przemysłowych zllchodnim.
i zawiązanie bezpośl'ednich stosl1nków I X KW'skie ziemstwo gubel'llialne 110. taz krajem,
nowiło wybudować cal y dzereg elewaX W Szwll,jC&ryi zaprowadzono 8 pl' Z e- w II t o rów w I'óżnych miejscowo~ciach
d aż j aj n a wag ę i nowość ta zaczyna guberni klll·skiej i poleciło- specyalnej korozpowszechniać się szybko, jako najllogo- misyi opracować wszelkie daue w tPj kwedniejsza dla kupujących.
styl. Obecnie komlsya ukoil~zyła już ~woP.lENI4DZE .I KREDYT,
je prace i przyszła do nastęl'l1jących wnioX pl'awę udzielauia rolnikom Królestwa ków: l) IV guberni kurskiej potrzebną
Polskiego k r e d y t li w 7. a s o I a we- je..t .ieć niewielkich elewatorów. wzdluż
k s I a m i z tel'minem dziewięciomiesię- linij Ilr6g żelaznych. Pl,zpc in ających guuercznym, jak donos7ą dzienniki warszawskie, ui~. Elflwl\tory bę(lą, wybudowane Dn. tych
olll'oczono 110 ukoilczenia Iikwidacyi b. ban- tacyach, z których wysylll ~ię najwięksr.a
ku polskiego i tej zasady, że przewaina iłObĆ zbużn; 2) tymczn.sem majł być wyczęgć ziemian likwiduje llługi wekslowe bodowane 7 elewator6w w nastęllujących
względem b_ banku zaciągnięte, a tern a- runk(ach: IV Kursku, Białgrodzie, Morwimem, w JIIy~1 ustawy banku państwa, nie nej, Lgowie, l\oreniewie, Zlo uchinie i Prokwalifikowałaby łę do nowych kredyt6w. ebor6wce, Elewator kurski lila być wyPOCZTY I TELEURAFY,
budowany nn 400 tysięcy pudów zboża,
X Donoszą 7. Wiednia: Pierwsza komj- jnne - na 200 tysIęcy; 3) urządzenie II·SZy.tsyl' 110 W S z e c h n eg o k o n gr es u p o C1.- kIch 7 eltllvlltorów bę<lzie kosztowało okotowego nkoilczyła rewlzyę głównego ło 880 tysięcy rubli, licząc 1'0 55 kOI'. od
traktatu powszechnego związku pocztowe- pnda. Jak wil\domo elewator w Jelcu kugo i I loleciła uregulowanie sprawy koru· sztował pll 37 kOlI. od pnda; elewatOl'Y zaś
pondencyi za pomocą poczty okrętowej i 7,a kurskie b';ll!! nieco ,h'oisze ze wzgl ędu na
pollredllictwem komentlantów statków WG- wysokie ceny ,In:ewa IV guberni kurskiej
jennycb. Druga komisya I,rojektuje za- i wielką odłegłość OlI zakładów żelHlmych
prowadzenie nowych postanowiell, na mocy IV Bl'illil ku; 4) elewatory będą eksploatoktóryct pailstwII należące do zwilłzkn bil- IVItne pl'Ze? zielllgtwo. PI'ZY elewatorach
dą obowiązane wzajemnIe do ściganIa 1\1\- bęllzie urządzona ziem~ka iu~pekcyu zbożo.\użyć powstalych z falszowania marek. wa, w celu zastosowanhl wywożonelto zbo'l'rzecia komis),a ukończyla rewizye
ody ta do potrzeb wywozowców i rynków 701\w sJlrall'ie przekazów pocztowych i odllo- granicznych; 5) w celu urzeczywi tnienia
zących się do uieh przepisów. - Czwal'Lll tego projektn ziemstwo zamierza wyjednać
komisya uchwaliła pierlV~zą część projektu u rządu pożyczkę do 800 ty8ięcy l'IIuli.
kodyfikaćyl wszystkich poslanowieil w je- Jeżeli zaM nąd odmówi pożyczki, ziemstwo
(Inym traktacie głównym I w regulaminie czynić bęllzi~ starania o wypuszczenie 5%
wykonawczym, Projekt ten ma jeszcze obligacyj lll\ sumę 900 tysięcy rubli; 6)
zbadać specyalna ankieta.
Druga część ziemstwo ZRlIliel'Za czynić starania u rząIlrojektu odllo ząca się do nproszczenla du o zobowiązanie clr(lg żelaznych przewotekstu traktatu gł6wnego, jest jeszcze zlć zboże nie w workach, lecz II" przygoprzedmiotem obrad w k,omi yi.
towanych IV tym celtl wagonach; 7) jednoPODA'lKI.
cze~nie z teru, ziemstwo kurskie zamierza
X .]\[0 kowskija wiedolUosU" donoszą, czynić stllflloia o wybudowanie publiczże pltllltacyebawelllY aruerykailskiej nych elewator6w w trzech portach: Libaw TurkIestanie postanowiono obłożyć pail- wie, Rydze i ewa topolu.
stwowym podatkiem gruntowym,
UBEZPIECZENIA.
PllZEMY f;,
X Kilkn kapitalistów petel'sburskich
X W tych dniach s p lon ęla d osz c z ę- zamierza założyć towarzystwo ubezpieczeil
t u i e wielka fabl'yka szkła firmy Mlllfochs maszyll w fabrykach i zakładach przemyw GIli gowie; straty wynoszą, 375,000 slowych od uszkodzeil i zniszczenia przez
fontów sterling6w.
ogie(l.
ROLNICTWO 1 PRZE~lYSf; ltOLNY.
WYKSZTAŁCENIE PIlZE~[YSf;OWE.
X Specyalna raua w k w es ty i se rX Według wiadomości otrzymllnych
W i t n tó w
w guberniach poludnlowo-za- 7. Petersblll'ga IlI'zez odllział warszawski
clloduich, ze względll oa brak IV tym za- towal'zystwa przemysiu i handlu, spl'llwa
krosie danych, zWl'óciła się z prolibą do otwarcia kursów gorzelniczych
generał·gubel'llatol·ów: kijowskiego I wi- w W II I' S Z II W i e znajduje "ię na najlepszej
leliskiego o szczegółowe zeb\"l\uie wiado- drodze, Wice(lre, es sekcyi przemysIu 1'01Iho§ci o obecnych stosunkach serwituto- uego, p, '1'adensz Kował~ki, otrzymał też
wycI! mIędzy właścicielami ziemskimi i gl'o- w ostatnich czasach sporo listów od włanll\dXlDi wiejskienli i ulożenie pl·ojektn wy- ściciell Itorzelni, którzy obowiązują się pta-
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X • 'wiet" donosi,

Miesi~ce znów uplywa(y jedue do IIru- i niespodzianym zachwytem m~żll.
gieb podobne: o(legrano llublicznie .Mal'sz
Bordl\nt'a? Achl uie, brzyuko uie
żałobny na cześć malego dziecięcia" i miał jest, ale zawsze tu łauniej.
on prawie takie powodzenie, jak .Pie ń
Zdjął rękawiczki i sllu'annie je złoZyl
lrolil I1bna " . Feliks musiał uatyr.hmjn~t ulo- wbrew zwyczajowi, Ilolożyl je III'ZY kape:ty~ lIa 10rŁellian, nadto wydawca jego za- łuszu i powrócił zn6w do Albiny.
ząllal latl~ego układu dla dzieci UlI cztel'y
- Dopiero jedenasta, co zl'obimy z 1'0'1.ręce, na którym Feliks bardzo dużo za- poczętym wiecr.orem? Chc~sz, pójllziemy
robił.
gdzie n3. kolacyę?
'Pewnego wieczorn Albina pozostala sapojrzała \la niego zdziwiolla,
ma w domu i siedziała w dużym salonie,
- Na kolacYę; głodny jesteil?
gdy naraz prz.vpolllnlała sobie, jak przed
- ł'ie, ale tak sobie, do resllluracyi.
trzema laty spędziła saUlotny wieczór, w 'Pak będzie weselej. (
dzieli pierwszego przedstawienia .KI·ólowl'j
Przy~nnl}ł sill' do niej jeszcze bliżej i poJutrzenki"_ Zdl'ową teraz była, choć wą- całowal ją w szyję.
tlą z natnry i obecne położenie IV niczem
Jak ty ładnie pachniesz I
nie było podobne do .ówczesnego. l\ie mia- Ja, ja wcale nie llaClnlę - ollplIrla z
la. Ilziecka, ;lni żadnej radosnej na przy- I uśmiechem_
szłośl! uadziei; ale zamiast t.ych kwiatów
- '1'0 właśnie ulatego, są osoby, które
wiosenuych, posiadała drogo okupione do- się tllk niemótliwie perfumują, że sil) przy
liwiadczenie, pobłai.anie, Z\'odzone ze smut- nich migreny dostaje.
ków i przebaczenia.
łowR te wymówił z tak szczegól nym
Feliks wszedł do pokojn; Albina zdziwio- wyrazem, ze y.wr(cciły one uwagę żony.
na slIojl'zuła na niego. Jedenasta? Nigdy Spojrzała nI!. niego nważnie.
tak wcześnie uie Jlowracał t Zanim zdąży- No, powiedz, chcesz pójść na kólacyę,
la iapytać go, usiadł już z Jakimś niell'Y- do os~l)llego gabinetu, to będzie takie zaraźuym na u~tach uśmiechem, we fraku i bawue, jeszcześruy nigdy nie byli; 110,
bialym kl'8w-acie,
cbodi - Ilociągnąl ją, za rękę, jak rozka- Dziwisz się, że mnie widzisz? - spy- Ilryszoue dziecko,
tał, pochylając się kil niej_
Albiua zaśmiała się uerwowym trochę
Pocałował ją IV czoło, spojrzał na książ- ~llIiechelll,
kę, którą, czytała i położyl kapelusz n&
- Pójli~ na kolacyę dO" restauracyi, żesWle.
by nazajutl'Z pisaoo o tem we lV~zystki(lh
- Znudziłem się, Tyle było niezabaw- dzieunikachl
nych osób,
- No, a gdyby? - odp:lrł Feliks i roze- Gdzie byłeli ? - spytalt\ z roztargnie- Hmial się wesolo - można przecież się raz
niem Albina.
i z żoną zabalvić I
- U Borlllmt'a, w instytucie .- odparł,
Pewna myśl zajęła w tej chwili Albin~,
Ill'gnąwszy lekko, zimuo n3. dWOl'Ze, 1\ tn- łecz usunęla ją zybko.
- Nie, kobieta szanująca się, nie może
tllj ciPl'lo, ładnie.
Svojrzlll dokoła, jak gdyby po raz plerw- bawić się IV ten sposób, uawet z mężeml
;'ozy widział swój salonik.
- Et ł Nie udawaj I - odpad ArIllOl"zaIstotnie, ladnIe tl! bylo, wielkie palmy gniewany.
stały tl! i owdzie, na ścianach gustowne
- Może udaję, ale nie, raz na zawsze.
Zadlł an'y rzucił się na kanap~. ~\l~na
obIcia, kilka .. obrat6w znanych pędzli w
szel'okich 1.lacony'ch ramacb, łam pa, rzuta- zabrałl\ SIę do czytania. Wszystkie 111jąc1\ lagadńe śwIatlo, całe wnętl'Ze hogate styukty przyzwoicie wychowanej dziewi IIrtystyczne, gOlłne ich obojga.
czyny bunt podniosły na propozycyę mężu
_ WI~c u Bordaut'a 11I'Zydko Inu(luo- I cZl1ła się blizką wybuchu gniewu, jak
spytala mloda kobieta, rozbawiona nagłym gdyby j, HI'odze obraził.
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przy spodziewanem powiększenil1 fundu. zu pie 1.0 pielgrzymkę do Czę tochowy.
kur ów gorzełniczych będzie mogła uczę zAmator róż. Wczoraj rano, dziewczynę
czać oa nie więk za liczba uczniów, nit idącą do Łodzi z koszykiem róż, zatl'zym ł
z Poczltkn d wało się przewidzi t.
jakiś wyrostek PI-.ty szosie konstantynow
X Wciągu miesięcy letnich czarwca i lip- skiej i zagroziwszy, że ją, pobije, zabrał jej
ca, w pracowni chemicznej muzeum w 1'- kwiaty i umkn'łł, skl-ęciw, zy w ulicę
szali' kiego, będącej pOll kierownictwem p. Dlugą_
!\Illicem, prowadzony będzie kurs ćwl-' O 200 rubli. Mieszkaniec Łęczycy, PI·.
c zeli p I' a k ty cz n y ch, majłcyeh lIa celu powierz) ł jednemil ze sI90icu znajolUycll, X.'
ocenę wartości technicznej materyałów u- 200 rubli, dla wręczenia takowych H, ~
rowych i \Irodnktów przemysiu cukroWni- Łodzi. Dopiero 110 upływie kilku tygodni
czego. W obszerny program tych ćwiczeń p, (lo wiedział się, że H. pieniędzy uie o.
wchodzą rozbiory chemiczne wód, mate- trzymał. Zaraz więc uda I się z nim do X.,
ryałów opałowych, wapieui, w~gla kostko- lecz ten oświallczył, że żadnych pIeniędzy
wego, superfosfatów, gazów so.tul'llcyjnych, od PI'. nie brał. Wobec tego Pr. wystę
solu burtlczanego i otrzymywanych zeil puje na drogę sądową.
pro,lukt6w cukrowych. Cwiczeni:\ rozpoTutejsi amatorzy cygar "szwarcowaczną się z IIniem 15 h. m. " liczba miejsc nych" doznali przykrego zawodu. Wielu
roboczych, 11I'Zeznaczonych na nżytek prak- z nich przekonało się, że przekupnie, roztykantów, uie przechotlzi dziesięciu,
uo zący do domów wyroby tabaczue, sllrzeWYSTAWY.
claj~, jllko prz~mycane, r.ygal·a. kl'lljowe,
X Zamierzouej przez Cesarskie towa- nabyte 110 nierówllie nitszych cellach w
I'zystwo wolno-ekonomiczue w y s ta IV i e sklad ch miej cowycb.
~
p sz cz e lu iczej w Peter3burgu ma być
Obłąkany. Przy ulicy Widzewsklej zunatlany charakter wyst.'\wy wszechruski~j. miell7.k.uje .J., który IV ostatuil1ll czasach
DII\ roś lin miododajnych orządzOIly będzie zaczął cierpieć na pomieszanie zmysłów,
osobny 0I1dzilll.
W tych dniacJI, w przystęJlie atl\ku, po·
X Na wystawie IV BirlllinghalIJie f/lbry- tłukł wszystkie naczynia kuchenne i powy.
ka celll.ntu .Grollziec· otl'zymalll medal bijat szyby w ok.nie swego mieszkllnia.
złoty i tlnlom .of hontur."
W koilcn usiłował powiesić się na sznurze
przymocowlluym do belki. Żoul/: nieszczęWiadomości
śliwego zawolala kilku znajomych, którzy
z wielkhn trudem zdołali ująć go i zwią Dręczyciele ,
i"iejednokrotnie ,potkać zać.
możn" w mie.ll'ie naszem zgmje lobuzuw,
Kradzież kamieni. lI1iektól'Zy włościanie
ugllui ającyc b ię za cierpiącymi umyslowo, ze wsi pobliskich IIIL'lZego mia~ta, jadąc do
pl'zechodzącymi spllkojni~ I'I·ze7. ulice. Ło- Łodzi lub 7. Ilowrotem, kl'adn~ kamienie na
buzy owi wrze zczą wniebogło y, tam uj ,! 8'.losach, przygotowali" 11& szabel'. Kilku
swobodue przejście choremIl i znęcają, si~ takich dróżnicy szosowi pl·zytrzymali i
IIR,I nim róznemi sIlosobami. Onegdaj ulicą Jlociąguęli do Ildpowiedzialuości.
Wólczailską szerll ciel'piący umy~lolVo ni~,
Wypadek. Wczoraj 113. nłicy Piotrkowjaki Z ., który żadnym napadom furyi nie skiej pęklo kolo u woza furmallll So/lczaJlodlega. Ka rogu ulicy św. Andrzeja oto- ka. Uzętić woza przygniotla swoim cięża.
czylo go około 50 chłopaków. którzy ob- rem S., który poniósł silne obrażenia i
sn,ali go gradenl kamieni, blotem z ryn- "Zwicbnął ręk~. J~dnemn z koni dyszel
8ztok6w i Jliaski"m. '1'6j scenie przypil.- mocno skaleczyI I,iersi.
ll'ywało się banlzo dnżo dOI'os łycb, którzy
Kradzieże , W tych <Iuiach, szynkllrzowi
zamiast p~8k1"~mić łobuzów, ślllieli się do przy Iliaell szpitlllnYlll, skradziono d wa wierozpuku z wysiłków cierpil}cego, gdy sta- prze.
rai się uniknąć l·azÓW. Dopiero p. W.
przechollzący tamtędy, kijem rozpę,lził dl'ę".Nowo ti' dowiadują się, iż p l' o g r aczycieli. Rodzice powinlli zwraea.6 uwagę my kl1rsów akuszeryi mają być Zł'ena postępowanie swych dzieci i karać je furruo\\'Rne, IV celu ujednostajnienia wyklaza podobue figle, które nietyłko demorali- dów w rótnych tego rodzaju specyaluyclt
zuj~, ale mogą stać się przyczyną przy- zakładach naukowych . .
krego wypadku, jeśli nI', obłąkany straci
".Moskowskjja wiedomosti" douoszą, iż
cierpJilvoHĆ i rzuci się na prześladowców_ n auczyciele języka francuskiego
Dlugowieczność . IV miegcie nl1szem za- IV 4-kłasowych pl'ogimnazyach, pomimo
mieszkuje wIlowa, Katarzyna Górnik, li- zmniejszenia liczby godzin wykladu z 9 UR
cz~ca obecnie cały wiek życia; staruszka 8, mają pobierać dawnI} pensyę.
urodzona w I'oku 1791, IV guberni kielec".No woje lVJ'emia" Ilonosi, iż senat 1'1.*kiej, byl.l matką II dzieci, z których je- c1ząr.y porozumiał się zodpowiedniemiw/aduo tylko żyje. Zato wnuków przy życil1 llzaml IV kwe~tyl możliwie szybkiego wllroUla 37 i u jednego z nich pl'zebywa wła- wadzenia w Zycie p r a w a o u n i er 1\ c h ośllie teraz, zarządzając gosllodlll'stwem do- ID i e ni u g I' un tó w w ł o ~ c i a ńs k i c h.
mowem i wychowując troje dzieci osiel'O* D1iieuuiki petersburskie donoszI}, iż
conych IlI"7.~Z llm iel'ć matki, GÓl'Ilikowa wszyRtkie papiery, odnoszące się do przyj-
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ogólne.

bd -cZłlsu do cza;m· ~' I)ogląd>\la n3. kana-poszedłbyś/iOfjlz l)ierw8zy, miIL16y~uoskopę,

bo przykro jej bylo wid. zieć go w zlym nałą wymówkę, guyby cię kto kiedy kolhumorze. Po upływie pi~ciu minut zerwal wjek z hw!} kobietą, zobaczył. Powiedział
się.
byś mi ze limiechem: • '1'0 zabawne I Kie
- Zatem, nie cbcesz iść? - , pytał szor- pOZllano cię i teraz mnie oskal'żająl" A, to
stko.
przewrotno~ć, Felik ie. Przebaczyłabym ci,
1\ie, mój drogi Feliksie, II gdybyś si~ gdyby,j mnie zdradził, nIe mnie uZYlI'ać do
lIamyślił, to l sam uyli tego ni~ chciał.
tego, daruj, to obraza, Il'łę~oka obl·aza ...
Gwizllnąt z lekceważeniem.
A t~raz idź, jeżeli chcesz, sprawisz mi
- No, to sam pójdę. DobrAnoc.
wielką przykrość.
Wstala i stanęła przed uim.
Usun,ęła si'ł z drogi. Feliks wstał, zły,
- Mój drogi, musisz mnie lll'zez cbwilę z grozną między brwiami zma.rszczką.
wysluchać.
Przeszedł kolo niej, z kapeluszem w ręku,
- Sceua?-SI)ytal (lt'wiąco.
nie spojrzawszy na nil},
- Nie, wyjaśnienie.
Sel'ce jej się ścisnęło bezmiernym żalem_
- Prawie tosamo - odllarł z ironi'ł - Kocha.ła go tak bardz~, pomimo wszystko!
słucham Ilanią.
I ja
owiedziała, tylko we d 1V0je byli na
'l'eatl'alnym, komicznym gestem wskazał ~wiecie tel·&Z... Niestetyl onn' miała tylko
jej krzeslo, Kie zwr6ciła nwagi i oboje jego, bo on bez niej m6gł się obchodzić.
stali w ciemnym kącie salonu, daleko od Chci",ła go przywołać, ale I?owstrzymała
lampy i szeslongn, daleko 011 tego, co wy· się, czując, że jeżeli zesłabnie, będzie tylglą~ało miło i przytuluie.
ko nędzną niewolnicą jego kaprysów, wie- Powróci/eg - zacz~ła Albina spokoj - dząc, że z wrodzonym uporem zapl'olVadzi
lIym i stanowczym tonem - bo ci się nie ją do restanracyi tylko dlatego, aby 1l0udala schadzka.
stawić na 8wojem i że powr6ci poniżona
-- W interesie?
we własnych oczach.
l>!ie, z kobietą .
Drzwi mieszkania Zl\tl'zasuęly się z głu- ~allrzyklad I Oto...
chym halasem, Wyciągnęła: Qbie ręce i
ChCIał się bronić, glośno krzycząc. Za- krzyknęła: Feliksiel l,otem opadła uu. kotrzyma la go lIiezmieszi\nl\.
.
lana przed krzesłem, na którem przed
- Nie hałasnj; nie Ilotl'Zeba, aby sługi chwilą siedzilIt i zaplakala gorzkiemi
słyszaly, r le llopisała ci schadzka! przy- łzami.
s~edleś do domu na przek6r, Nie gniewaj
Ol Jankul Jallkuł gdzieżeś ty, dziecię
81ę, Feliksie, to się n", nic nie zda, Wszak jedyne! Nikogo, nikogo, na pociechę matki
widzisz, że jestem spokojna. i\Iialeli Hć do i żouy! Czy podobna, aby kobiety w ta~'estanracyi z pewoą osobą ... O ile się zda- kich clel'llieujach nR świat dzieci wydawaJe! perfumuje się tak mocno, że sprawia ły, skol'o mają im oue być okrutnie odemlgl'enę·
braneł A gdy mąi jest niesprawiedliwy,
Ij'eliks IIsiadł na kl'ześle, pogwizllnjąc ja- zły, niewierny, matka ł!lmie dłonie IV bezkąś al'yę; stala \)I'zed nim cicha napozór granicznym żalu, lnie zltl\j<lując nic, żadnej
i Spokojna, jllkkolwiek wszystklll struny dokoła pociechy.
sel'dećzne były wstrzą!!uiętc do głębi.
Albiua tak płakała, takie IIl.miętlle Ika- Meuy uie stracić wieczoru, pOlVzią- nia pied jej podnosiły, ie pozostata tak
łeś myśl ~jedzeni" kolacyi ze milą IV tern- na ziemi, bezsilna, oparta o kl'zes~o, z sersame~ otoczeniu; muże to bardzO ·zn.bawne; celO skl'wawioneml z uczuciem, iż coś skoale, llIe llOduba mi się to IV sto nnku 110 nało, niewiedzIała co; mote jej miłość.
nWle,
Nagle nslyszała, że <lrzwi cieho skl'zy'koilczyłllŚ twój l'omansik?
pnęły. Czyżby Feliks powracal? Nie wie- ,Teszcze nie. Pokazując 8i~ ze mną działII, jak długo tu siedziala, ZagaI' wyw l'pstaul'acyi, e-dzie, maUl lI"dzieję, nie d7.wonlł dwunast~,
(D. c. 11.).
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mowania na posady nauczycieli szkół cerkiewno-parafialnych, oraz wszy licie papiery w przedmiocie budowy wllłtyń, oraz
domów modlitwy wszelkicll wy%na(1 będ~
wołne od stempla.
... PrawiŁ. wlestnik" zaznacza, że po ukoliczeniu nowej organizacyi po politego
ruszenia, ministeryum wojny przystępnje
obecnie do :rm· a D ,
nz b r o j e n i u
armiL
'
Warszawa.
L u tn i 1\ warszawska liczy 118 uczestników czynnych, a 394 zwyczajnych. Fundusze stowarzyszenia wzrosly w roku zeszłym o 680 rnbli. ak. 1e obecuie ogOloy
ml\jętek w got.owiinill i papierach public?nych \ ynosi rs. 5,100 a wraz z iuwentarzelO około rs. 6,000. BUlUet na rok
przyszly o~liczono w Iloohodzie i ",ydatkal:h nR rs. 2,200.
Na prośbę Ludwika IJl·, Kra iiI kiego,
jako prezesa oddzialu warszawskiego to warzystwa popiel·auia przemysi u i haudlu,
rad,\ znrządzająca drogi żelllznej war zawsko - wiedeliskiej upowl\żnilR dYI·ekcyę do
przewiezienia bezpłatnie od Aleks8ndl·owa
do wszystkich stacyj przes~lo 2 OO e m i ·
g I·a n t 6 w, powracających z Brazylii, których , dzięki zabiegom i pOlDoCy Illenl~tnpj
ludzi dO~I·ej woli, udalo ~ię sprowlld7.lć do
Enl"Opy ~ nie zC7.ęsnej wYI"·awy d9 Brazylii.
Na li t~ uczestników Ilrojektowanej l'(
Warszawie w y c i e c z k i z b i o l· o IV e j
d o C z e c h, celem zwiedzenia wysttlwy w
Pradze i celniejszych gospodarstw roluych
w Czechach, zapislllo się dotychc7.IIS Uj ·tn
ziemian. Dzieil wyjazdu oznaczono na l
lipca. Wycieczka ma potnvnć okolo 12·tu
doi. BliŻllzych inforlDacyj udziela p. '1'adeusz Kowalski, radca. komitetu towarzy8tWII kredytowego ziemskiego, albo IV samem towarzystwie rzeczouem, lub w mieszkoniu wltlSnem (Złoto, l6 2).
Na skutek odwolania się zal·zlłdn wojskowego, ministeryum komunikacyj poleciło okręgowi warszawskiemu komnnikacyj
zlożyć przedwstępne wniosk~ IV przedmiocie projektn bodowy IV \V arsza wie t r z eclego st. alego mostu na Wi~le. Inżynierzy okręgu warszawskiego komuuikacyj przeprowadzili niezbędne stndya, a następnie wypracowali wnioski, które, jak
donosi. Warszawskij dolewoik", przesiano
już do ministeryum. Podi ng tych przedwstęp nych opinij, k oszt bndowy projek towanego mostu n ie o wiele przeniesie koszt
budowy mostu aleksandl·yjskiego; mianowicie potrzebna będzie snma okolo 3 '/. mi liona rubli, chociaż n Ilwet most projektowany będzie o d wa sąż n ie szer szy od aleksa nd,ryjskiego i trzeba będzie wznieść o·
gromuą groblę od alei Jerozolimsklcb, a na
znacznej dlugości na IElwym brzegu Wisly
- trwaly wał i groblę.
Z powodu zerwauia układów o zaOlianę
budynków i placów dzisiejszego s z p i t aIa ży do wski6 g o w
ar8zawie na polIesyę wojskową pr-"y ul. Leszno, projektowane jest przeniesienie tegoż szpitala Zl\
rogatki Wolskie. W obec tego, bndowl\
szpitala dla obląkanych starozakonnych,
pozostająca w związku z budową szpitala
ogólnego, ulegnie oiajakiej zwłoce .
Peters bur g.
.Ru8skaja medycyna' dono~i, że II t ware li iostytntu medycznego dla
k o b i e t w Petersburgu nastąpi zapewne
IV roku Ilrzyszlym. Instytutem zarządzać
będzie podobno Ill·ofesor Tamowski.
Dla p r zyszłej w y 8; t a w y p o ż a l' owej w PeterJ!burgu, ministel·yum dóbr
palistwa ·i niektóre ziemstwa mają prze-znaczyć nagrody 1.11 najlepsze sposoby wznoszenia budowl~ ogn iotrwalych , za najlep.
sze przyrządy do gaszenia ogll a.

*"

ROZMAITOŚCI,

* Zakopane z katdym rokiem rozs__ rz'
i powi~ksz. warunki przyjemnego t.m pobyto. Od roku zcs~łego jak donosi "Słowo'
przybyło tam około 60 nowych ~udynkó\l'. W
łaziellkach, z których kilka jest zupełni& nowych, ,~a(lrowadzono wQdociqgi. Wszystk ie aIlaraty natryskowe \ basenowe, w l'oł~czenio
• oddzielneliIi gabinecikami dn rozbieraui.,
wykonun. prl.' mechanika Zielónicwskiego z
Krakowa, t"o...,'I wygoon" wielkomio.stow'l całość. W.paniule Ilrz"dstawia ~i~ zupelnIe jut
lVykońhony .akło,1
leczuiczy dora Ob romea.
Fo.sad" zewnvLrzno, ozdobiono. ne~bami tamtejszej 9lkoły snycerskiej i wykonano. według
pomysłu i pod Iderownictwem dyrektoro. tejto
~zkoły, p. Neui.ils, p"ledstawio. liV inlpoouj,cd. Dwo. wodotryski, sprowad.sjllce wod~ •
Iwd lIlbdt7.ejowo. I bii"co do "y~kości 45
metrów, uJli~kszo.j, front zakładu. Wreszcie
nporz~d ko\V.uo Ilrogi, które bJły do~d najsłobsz, stronll Zakopanego.
.l'.. Paryż. Fmncuska izba depntow8nyoll
prżyjtł& na .obot"iem I!Osietlr.~ni" wbiosek,
oh! katde Ilo*'dzonio IV środku tygodnia po·
świtrać badaniom k)\"utyi robotniczej.
* Telefon IlII,dzy Londynem a Bruklelą . Po"odzenie lupełne telefonu, I,,,,,,cego
si~

*.

I10licC Francyi i Anglii, natchncło technikó"
my§l, przepro"adzenia linii teleroniCJ.uej mi~
d!y Loodynem allmksel,. Wpra"dzio koszty
~~ J\Illlczniej..... aniteli" pier"szym "YP:ldku,
lecz "edług kosztory n, opłata ośmin morek
ta trzy minuty rozmowy IV zupełności pokryje
1tydatki i przyniesie odpowiednie odsetKi. N o.
llOcqtek za pozwoleniem Fro.ucy~ lini~ pójdzie
na Pary!. Od 1 kwietni. odbywoj" siC próby
roullO"Y na linii Loudyn, Paryt., lIlarsylio.
Pomimo odległości 1,250 kim., staw"" wymówione fi Londynie cołkiem wyratni e słych.t.
w Monylii.
...* S z czegóły morderstwa w Ma nipurze.
Obie córki rezydenta Quinston'a oraz tona ag<l ta dyplomatyczuego Grimwood'o, ZnolOl·llowanych VI martu r. b. w ManipuM!e w Jurlyo.cb,
I",:ybyly IV tych dni~ch do Marsylii j o "zmiaukowanom morderstwie opowindoj, szczególy nns~puj"ce.
Ju t od dłul.szego "zasu pomiędzy
reprezentantem uugiclskim w Mo.uillUl"7.e, Pllnem Qninston oraz rz,dem miejscowym stosunki były naprv1.one. W celu usuni~cia nie·
ufnośoi
mIejscowego ~ywiolu względem p0111L
Quinston, temu ostatniemu dodano llonlocnika
w osobie agenta tlyplomatyczQflgo, tUlili}' Grint·

ITood. Dla naletylego wyjaśnienia kwestyi
lIieporo1.Umieli l'. Quinston 1.aprosil do pulacu
swego nn narorlę trzecb nojwi~cej wpływowycb
krajoITców mlęd?y inuymi niejakiego Sen'l'"lty, komendanta ,,·oJsk. Poniewa1. ci ost.tui
ua otrzymane ?nproszenie nie pr?ybyli, wysluł
Qui:lston trzech oficerów swoich, w <:elu sJłro
wadzeoia zapros'Ol,yel! do Jłalacu. Prqhywszy
jednok ,lo pałncu, trl.cj goście l.atrzyllłllli siV
przy weJ'cin i oświadczyli, i1 wówczas rloJłiero
przest"pi~ progi· I,ołacu, kieJy 11. Quiostou udzieli im po łuchauia na stronie. Nic podojrlywoj,c podstf;pu, wyszedł Quinston , pauem
Grimwood przed pałue; zaletlwie jednak obuj
,eszli za schOlIów, n.padlo na nich kilku ,.ezajonych w sieni induww. P. Quinston otrzymoł dziesi~ć run sztyletem, towarzyszowi z~ś
jego obcieto całkow icie gło,,~ i ręce od tuło
wia. Trzej lokoje, którzy niebawem_ wy~iegli
no. odgłos walki w sieni, 7.giu~Ji pocI ,'josami
pll< j ....bcl. Wkrótce polem milicyo. indyjslm
otoczyła rezydeucyę reprezentanta angielskiego,
w któroj znajdowała siQ poui Grimwood oc
stntbą.
Szczęściem skozonym ua z"gtallQ wieź·
ni om udało 8i~ zhicdz w nocy z (l,łacuj przez
ośm dni błłkali się oni po okolicy, I,armi~c
siO jedynie trnw, i korzonkami , poczem IIziewilltego dnia chorzy i zm~czeui Ilotarli do
tyczliwszej okolicy, gdzie uiebawem udzielono
im pomocy dlo dosLania się do KaUmty.
**.. Skandaliczny proces. Skradzione listy miłosne Boulangem hyły IV p,i'ltek ubieglego
tygodnia przedmiotem obrad paryskiego s,du
kryminalnego. Oskanaj,"'} był. dawna ,,110bra I.rzyjaciółka" "eller.!., marldza d'E1iamy,
obecnie paui Menibu.s, oskal't.onymi zn.§ t t"1lj.
serdeczniejsza jcj przyjaciółka" JuljeLLa Lerehore i kochanek tej ostatuiej agent Edward
Moreau. Markiza d'Eliany, zmieniając przed
kilkomo. mlesi~CIlmi mieSZKanie, \Yr~czyła przyJaciółce ,woj ej
Ina przeollowallia pnkiet z
li9tn mi Boulangeru, które no.s~p!lie dopiero z
pomocII policyi ..Iolała odebrać, spostl·zegłszy
zarozem, i. l'omivdzy zwroconemi li.tnmi brak
jest kilku, zn.wicr!tJllcych "watne zwierzenia.
polityczne" generala. Jakie mulzieje pokłud.·
łn
markiza d'Eliany" stos"nkach swoich z
generałem dowiadnjemy si~ z tego, i2 jnkd
radQ spytona wrót biarka przepowiedzi.ł"
jej, i1. Itwyjdzie za człowieka, którego kocha
i te ten człowiek stnaiu si~ wkrótce najpierwszym bohaterem swojego kraju". B'ld~cob'lat
meba prz}'1!UOĆ generałowi , it gnst miał lIio
byle jaki, m.rki ... d'Eliao)' bowiem jest kobletł bardzo
pi~n~ i przyjemuq.
Z_pytana

°

." qdzie, czy zamierza lis'y wzmiankowane o·
publikować, oopowiedziała,

i1. obcco, porę nie
uwata za odpo"iedui, Im '-"mu; dodało przytem, i1 pierwszy krok do zerwauia 7. genera·
łem
ona uczyniła i to mianowicie wówczas,
gdy się I.nckona!., i1. jej pojęcia patrYotyc.ne zbY' r6tni" si~ od politycznycb poglllllów i
projektów llw.nturnirrlcgo genernła.

T E L E GIł A M Y.
Paryż,

8

czerwca.

Dzienniki iIOllOSZ1),

że Rosya zaakceptowała szyuko~trzałowe
(łzilllo, wynalezione przez fl·ancuskiego inżyniera Voueta. Doświadczenia wykazały
podobno wyższość tego dzlala n ad t1ziala-

mi Kruppa i l\.Tmstr onga.
Tryęst, 9 czerwca. Otrzymane tu wiaIłomości telegraficzne z Kairu i Aleksaudryi s~wierdzają szerzenie się cholery w
Egipcie. O~ję l a ona już ziemie Delty.
W Kairze jest dziennie 1'0 kilka wypadków
HlOierci. Obawiają się powszechnie, że cholera ię wzmoże, dlatego zamożniejsze rodziuy Opl\sz~"7.ają Kair. Slyc h ać, że i kedyw mil wyjechać do jelhlego z europejskich miej~Q kł}(>ielowych. Rząd egj-"ski zarządził obszerne środk i zar,\dcze, ażeby zapobiedz szel"zelliu się zarazy.
Ałatyr , 9 Cf.erwca. (Ag. p.). Przybyli
tu inżynierzy dlil plozelll·owa!lzenia. $tuayóIf
nad l ini,. kolejow kWra Dl" być przeprowarl1.oną Ilom i ~dzy AI&tyrem a Kazalliem .
Sz8Ogbal, 9 czer wca.. (Ag. p.). Poslowie frllucusk i i amerykalIski wobec (lOUowionej rzezi IV Wuznebu, okolo Kiu·Kjangll,

3

poczynili surowe Ilrzedstawieuia, ż,daj,.ce
od Chin obrony zamieszkalych na te.t·ytoI·yum ich, IlOlldanych francuskich i amsI·ykllliskich. Odmowa Chin może wywolać
nielirzyjtlzne kroki. Francuska
kadra
grozi bombardowaniem Nankinu, jeHli po szkodowanym uie będą wyplacone wyna·
grodzenia za ~traty.
Petersburg , 10 czerwca..
(Ag. pln.).
.G:·attlanin", [lo\VlJllljąc się II wiarogodne
źródla. dono i, że III·ojekt ustllwy miejskiej
ostatecznie roztrząsllny ul)dzie prze:& radę
pailstwa IV początkl\ch jesienue) sesyi, a
usta wa wIll"owadzoną będzie w wykonanie
Olt ' owego Roku.
Sofia, 10 czerwca. (Alt. p.). Książę
Ferdynand wyjechał wczomj do Wiednia,
kąd udll się tlo wórl, d!I Klll"lsbatlu. tamuulow zamiltno\Vany zostal regentem 1111
czas nieobecności księcia.
Berlin, 10 czerWClI. Wczoraj uuerzył
tu piol·un w odbywającą ćwiczeni :\ kompanię wojska.
Polowa kompauil ogluszonl\.
Pillcin żolnierzy ciężko rannycb.
Belgrad, 10 czerwclI. Na rok 1894, celem uczczenia przyj§ci:\ króla do pełnole
tn ości, zllpl"Ojektowauo uI·zl}d7.ellie IV Belgradzie wystawy.
Konsta nty nop ol, t O czerwca. Dekret
wielkiego wezyra I·ozporząllza, .aby pociąg
I'oś"i e.zny byl zaWsze ,lo Adl·yanol'olll i
z pOll'rotem eskortowany przez 14 żan
darmów.
Rz ym, 10 czerwca. Z "IOZes~O czel·dzie stu miejscowości prowincyj Werony i Vicen?y nadcho/lzą wiadomości o wielkich
RI'nRtogzeoiach, wyrządzonych przez nie·
dzielne l1·z~si~nie ziemi. IV Weronie owladnęla ludnością stl·aszłiwa panika. Ludzie IV bieliźnie nocnej z rozpaczliwym
krzykiem wylegli 11a ulice. Mnósl wo doOIóW pogruchotauych, uajmocniej ociel·piał
palat: biskupi. Dwie kobiety zmarly pod
wplywem przel·ażenia. W Margeutyuie o ·
plakują zgon trzech luuzi, blizko 30 os6b
jest rllnnych. IV San Zeuo runąl kościół.
'l'rzęsienie ziemi rozciągnęło się ku poludniowi do Floreucyi, gdzie wi~le osób o·
cknęło tii~ nagle za snu. Aparaty mierzą
ce wstrząśnienia skorupy ziemskiej wykllzały rucb ziemi nawet je.'lzcze IV Aqoii I
Rzymie. Dyrektol' obsenvatoryuIll Wezuwiusza, Pllhuieri, skonstat'l\vał, że trz~sie·
ui~ ziemi ustalo z cbwilą otwal·cia 8i~ no·
wego krateru poniżej dzisiejszego.
Rzym, 10 czerwca. Ruch ua kołei Weroua - Caprino - AII\ przenvauy skuLk lem
ork:ulll grall<lWego i powodzi. \V wielu
miejscolI'o~ciach ponowiło się wczoraj tl·Zę
sieuie ziemi.
Petersburg, 10 czerwca. (Ag. p.). Komendantem parku ael·ostatycznego twiel·dzy wnrs1.awllkiej mianowllny sztabs - kapit.tll 5 - go batalionu poutonów, Junczenko.
Petersburg, 10 czerwca. (Ag. p.). Wydano rozporządzenie, uy z pnlków rezerwy
XRXa 166, 167, 168 i 169 sfol·mować 42 - ą
hrygadę I·ezen\ y piechoty z za l·1.ądem brygady na stopie pokoju.
Wieden , 10 czerwca. (Ag. p.). \V sejmie pesztellskim poseł Csathar pI·osH rZlł
(łu o sprawdzenie, czy igtotnle setki żydów
IIl·zybY'Ą'ają codzie il z Rosyi do Węgier i
czy ci żydzi rzeczywi ście 811 wysyłani do
takicb okolic Korony ,jw. Stefana, gdzie
dotychczas Ilie bywalo stlll·ozakollllych?
CSllthal· domagał si~, IIliy rz.}d pl·zedaię
wziął energiczne lirodkl przeciwko 1Il1plywowi iydów (lo Węgier.
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łCll"ełua

g'/•. ." H.

Or·

Nlw,Vlrk, 9 cae.Wta. K ~". (Fair·Rio) 19.00,
Ka,.a Y";r-flio ... 7 1011' .rdinar! na m.j lU.ł2,
a.lipiec 15.37.

GIEŁDOWE.

TELEGRAMY

G i ełd a 1łarszaw8ka.
Z.pł..cono
Za wekllo królk.ter llllowo

nI. Berlin za 100 mr.

• • •

Lond1n za 1 Ł. . . . .
n. Par1' ... 100 fr. . . . .
n.. Wiedeń 'lo 100 d.
:l:ądano , toucem giełdy
Za p.plery , ... twawe
Lilty likwidacyjne Kr. Pol. .
11&

poilezkł\

Ruska

4'1.

poż.

wschodnia .

",eITnz. r. 1887
Lllty ..st. ziem. Seryi
I .
Li.t1" .... t. "
m. "
Waru. Ser. VI.
"
"
~
v.
Li.ty ...sl. m. Łod.i ".ryi I
H

111

41.67'/. '~.lr/

3;1".57'1. 33.57'/.
7nO
97.75

9175
101. 98 .~ó

9is.100.75

10080

100.1111

100.'5

10040

101.100 . 11

9960
99.25
99.25

9950
99.1\0

9~.60

Giełda Berlińska.

Banlmoty ru.leie ..1U
łI

•

2łL\5

"na dostaw.

211.óO

Dl.kooto pryw.We . . .

2il.2\t 2.

3%

.3'1,'"
/

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
"a/hbtwa zawarte" dwu 10 czen.u:
W paralII katolIckioj. 1: R ..CaI Kauicki. WalorYł

Kry8tynł Biaknp.k'ł.

Z_lrll ,. dnio 10 czerwca:
Kllollcy Dzieci do lat 15-tu zmarlo 8, w tej
liczbie cbło.J>Ww 6, d.iewcz'lt 2, dorolłych 4,
w tej liuble m~iczlzn -

kobiet 2

&

lnianowicie :

Walery.. Waganiak, lat 21, Mary.ana Liaeb,lot 31.
Ewu •• lloy: D,ioei olo lat lii·tu .... rlo 3. " tej
liczbie chlop.o,. 2, obie ...... t :1. dorosłych l,
w tej liczbte m~ie&y%a - koiiet l, a mianowicie:
Amalia z Jlikl6w Tenber, lat 3.~.
Sł.roZlko .. l,

Ostatni!}

I lIHą

Iic.bie

chłopców

D,ieei do lu 15-td .....ło 2, w t.j
1, obi"" 'łt l , doro.lych -

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Warszawa , l()"~o czerwcA. Wek.te krOt.. teruj. nil:
(~ ,I.) 41.a7'/" 65, 60, 47'/" ł5 ~up; l.oudy.
Brud H,t.l. E. Duho.e z lfA"",, E. Ritter &
':1 '".) - - - -; Pary. (lO d.) K3.~7'/" 65, 52'/. .Hosk ..,., B. Fleck z Berlin&, A. Webne. I ~Brad kup.; W,e.leó (8 d.) 72.10; 4'/, li", IIkwid••yjo. Iordu, Ajsenberg i R. Baron z War...wy.
Krr,l. P .. I.kiego doie 97.76 ąd.; takiet małe 97.00
N.tel .... 1.. 11.1. K&1Dlet z Od...y.
U.rlhl

t~(1.; 5% rn,ka poźy.mk .. )YscbodDi" lI·ej emUyi
101.00 iąd., III-ej emisyi \fIU, ąd; 5'/, 1"'.Yll%ka
'.... n~tr.... 1!!.~7 roku !18 00 til~.; b·I, Ii"y z ..ota"'no .iewski. l-ej .eryi 100.80 i 1'1., 100.55 kop.,
m ej .eryi lit. Jj 100.40 i~,I . : 5"/. Ii••y ... ta"".
,.ia.... IVkr...... I·ej ...ry, 101.00 i,1i., ll-ej .e·
ryi lOO.7ó żąd., lII·ej aeryi 100.60 ż~~ IV.ej .eryi
lIJ0.4!J iąd., l , 0.21) kup ; 6'/, liaty 1 . . lI\wne mi..ta
Łodzi I-ej seryi 99.:'0 ",l., m-ej aeryi 99 25 ąd.
J)YHkollt.U: Berlin ł 'I". r,o.Hlyu 5"/., 1'&1'1* aIJ., \VleIleil łlt," , PelerJChllrl( ,,"J•• Wa.rwi6 k.dllonn I. polr. 51'.:

Ihtlv ~k".ł~ "iłHII!Cki .. 221.7. "&tlIi. I i U 9l.0, Ło,!si
51 5, Jilit\! IikwiJa.l!yju6 96, l)Ożyezw:& liremiowa I
193.9, II ·lJł8 .

Pet... b.rg, 10 czerwca. Wek.I ••• l.ou,I1u 8'.23,

II potyt~zka 'Ytldlt'Hlula 1003/ 41 fil l,oi.y."xk", w1cbo ...
tlllia jOli}•. 4 1/ ,-'. Ii:łty Ellt"A\ł"U8 kUHlyt. xielllsłde
~5.50 . łLkC'j6 I.ft,uku ruskie1;'u lila. h"ullln 'M.ł(rM.Uid"'"
ueg o 271.50, per.euburttkieICO bRonkn łt,ltkolllO" !CO
580.00, haukn Uli~dJ.yu.rłkto"ego 48200, "a.rdzaw~
ilkiego blluku uyikoulO"Il(O -.-,
B,,.II., lO·go cun'fC&. Jln.ukuotl r""kie 'l!\r.t./:

2\U5, u,," du.L"\T~ 2'150, wolr'4łe "" \VM.r"J."w,
tłO 65, 111\ l'et8hlmrg kro 1""0.60, u.. PeL8t'~"lIrll
dl. 239.80, UĄ r,on,IYII kr,ll.. 2».4\. " l.ou,11" ,II.
2');2!)'h. "~a Wiedeń IH 75. klIponI <.lu8 a·łł 00;
5"0 liłety ZI.łłLtufue 7.%80, 4-/.\ Ii!fl.y Jik_i.I..eY.IIII
72.60, poi1°zka rnoka 4'/•• IRij'1 r. 98.80. 4'1 ,.
UsB'/ r. - .-, 6-1. reul~l.lul... l()().~4 ), 0·'. r. ~I. 5 I~').ł

r. 109 10. poty,·.ka ".,·ho,lni. II .'u. 7;; 25. /lI.,.,·

liIi 76.00 1 5"1. Ibł! t.~ta"ue ru"kiił lU1:!5, -;;'.ltU·

iY'"ka pr.,.i",n ,

Is.;~

rokn 18340. I.k... • 11I<ki

r. 106.80, ft.k~1') drogi ·1,,1. wa.rUM.WlłlrlH'łjf\. lltil"ki(lj
2-I8.~O, ak.y. kradyt<lwe ••• "1 .... kIĄ 16\00. !\kcy.
"1ł.18'łu,~ki""u lIl\ukn ....LhllIJWdłflJ - .-, "1dnutu-wego

- .-, U1'łkOU'-'1 ui ....ieekł~., 1t1.lłkll "Mb""!

4"'. prl,,~Łue 2'1'-:14'

H.lel Vlotorla IlorowslU i Kosin.b. • Pabiaui.,
R.e.",torski z Woj kowa.
Uolel Polik i. W. Gregori.., St. Dworzaezek i
Ttlumer zWaraza..,., J. Kobo • Wieluala.
WYKAi DEPESZ
nioiloręcronycJ. prze: tutejszą sl{JC!If. lelegmficznlf z POWOdlł łlieodnaleziollia ctdt·eBaWw.

S.pigelglaaewi a Wiln .. -A. HI"'o • W......W1,
G1ago" kiemll. Włnwcy,-Kucewickiemn z Kali"a.

Dr.

Stanisław BłocisZ8Wski

ordynuje od 15 Maja w EIster (źródło żelaziste w Saksonii) .
983-3-2

Dr. 1li1JiOW(lU(
li Lll

lŚek&r~ zakład . I 8~plt.
-go M.ikolajll w Buaku,
praktykuje przez callł pOI'ę kąpielow'ł. Te·
g IŻ do nIlbycia w księgarniach Blik., wody
sial·czano-slone, 80 kop.
861--6-5

,. kOlekara
powiatu
· W·181CZ
Dr. JUIlan
"y, udUła po:

...dy

VI

- ,ch...........

eIIorobw we .....
Puai-lIelera .U,

"'OrQy.~

W_l~cb I
o~.

DZIENNIK ŁÓDZKJ.

G
W

NIEDZIELĘ,

Ł

11 14 czerwca 1891 r.

o s z

E

N

Welocypedy
Welocypedy
I Welocypedy
( Welocypedy

,Zelinowie na plamI wyścigowym cyklistów.
SK~OK

I

A.

I

ANGIEL KlEJ fabryki:

C~

Coventry Maschinists
,~wift" Z dętą

i

masywną gumą

ych fabryk polecają

oraz i

Krzysztof Brun i S.yn .
~

REPRE'aNTAl'Cl DOMU HANDLOWEGO

J. Block

~

'

Warszawa, ulica Senatorska x~ 21.

~

Zastępca 11ft Ló(lż

'~

~

okolice: Leon Bernstein,
CENNIKI ILU 'l'ROWA.NE GRA'I'IS i FR·ANCO.

ulica Spacerowa.

82:1 - 8

~~~~:~~-O
J\[aul zaszczyL

zawiadomić

magazyn mód i pracownia sukien,
egzystujące

OBr:D.HBJIEHIE.

zauowną Publieznogć, ~e

przy uliey Piotrkowskiej hl 64, naprzeciw p. Lo ·
renza, pOll firmą

YnpaBneHie nO.n3I1HCKOi - Cl»a6pll'łHOi

łKent3Hoi .noporll }l.OBO}l.HT'1 CIIM'J)
llOHlI c . r. BBO}l.HTC1I CJl'J;)(yJOUJ,oe
pOCIIHcaHie JJ;BHiKeHill IIOtS}l.OB'b:

}I.O oG~aro CB'btRill TITO C'1

Heleny Niklas
.

I

7.

..
przemeslOny

Tosap. Tosap.
oae.
nae.

znac:r.nie

dniem 8 lipca r. b.

t'
anie

po,,' iękłlzony
ulicę nzieln. Nr.

na
,
do domu SeillemHna, I piętro.
ię pallienki na stale l na przychodnie
Które w ciągu trzech do c1.terech mle·
1131-6

ZOS

BCą.

~B a

"i 2

Xł4

~6

CK'!;·

ABB

yTpa

yTpa

l (13)

TOB~p.

M9
T083p.

mle..

ODC.

H E:'ł.

BIl'I.

CTAHI~[K

"O BBpruaocKoKy
BpelllllBH

TOBllp. Too.,p. TOBap.
lIae.
oac.
"ac

YTv.'
OT~.

AHR

ilo:\31o . "pax.

8-40 10-15

4- 30

s,oQ

AlUplI>ulI'L

8-15

9-50

4- 5

8-25 IQ.- fi

7-40

9-~:i

3-30

7-50

9-30

5-55

1-20

7-45

6-10

10- 7

6-27

1- 52

8-13

6-37

10-40

7- 5

2-30

8-46

7-10 "pn. KOlIOOlU O'lX.

ł

y"pa

-

t
li(

,

PO

Młody człowiek

W allministracyi "Dziennika Ł6tlzkiego" ~ą do
nabyci:..

9-30
1141-0

nie mniej jak Ilwllch
psób na

letnie mieszkanie,

PRZEPISY O PRACY MAŁOLETNICH ROBOTNIKÓW

Ksi~żki

ZUKUJĘ

10-30

lja lod1.iennem utrzYlDaniem. Oko·
gOlIZ.,'l.lca leąna., warunki llrzystępu~_ Bliż·
wiadol1)OśĆ u M. P., bufet Ro·
stacya. D. Ż. W. W. • I Jl9-H

fabryczne

do znpisywuuia IIlnlolr!lIich robolników,

KSIĄŻKI

i1st,Ahlll.IUOUU Iliony i doświadczony z wyż·
wYJ:rsztalceniem, potl'1.ebny za·
na prowincyę. Królewska :~3
4 !)(l 2-iej-4.ej po 110ludniu.

do Z:tllis)'\\'unia dowodów le/;ll)'lIIlU')'jU} t'b
luikti\\'.

Szematy do zapisywania ~I:l~~~:~i
wypadków w fabryce,
oraz

wszelkie

druki

żelazne ·
IlI'zwi J)ojedyńczych, są (lo na·
w biurze ZRrzą'ln Towal'zyORalI Rolnych, Królewska

33.

służące

ala sannw Duruiu i[miunycb,

1117-5

przez magistrat miasta
Jana Klellińskiego.
Łaskawy znalazca raczy ZlO"VCłlR"'"
takowe w magistracie.
11illf--I,.... I,'~
na

imię

Wyr6b i Ipr.edai, joko nie _awieraj",",o .. sobie żadDych szkodliwych cz~tek, jest do"woloDa _ llwIIIU..·..."'YI
prz... wydział lekJ.rski plOtr1<o.... kiego un~u
gubernialnego ll& og61nych zuadaeh lIaDdlD.

NOWY COIJ)·CREAM AlOEHYDE
(J"ewlk .. Wlacllo.
A.JcLellyde bie zawierahey cz~stek

tłusz.z.,

nigdy si~ nie psuj. i nie poEostawia pJIUD Da
ubrauiu. Maly lIako. 60 kop., duty flak .. li. I.
Sprzedaje SIę w aptekach, lep ••ych aptelc ..skioh
i perfumeryjuych lDaguydacb.
Skład glówny u W. Krellera" Staro·Gojclnny
Owór li 29-30 w Moskwie. W hdzl u M. Spo·
ka.. e.o I w centralaej perlu.eryl Fljalkow.kle·
go, naprzeciw Orlowa.

DO WYNAJĘCIA

iliMk"
I

..

'~:;~
~(::.~Ir~==,:,::==:-:~~~~,I~:
B

LETNIE MIESZKANIA

W Rudzie PabiaJlickiej pod Łodzią
:Mjeszli:auie Le ~ajdlJjł się w -rodku kilkunastuwłókowego
soslIo wego lasu. Buuynki murowane. Każde mieszkanie składa
się :r. 2 ~użych widuye!1 pokoj(lIv, kuchni, werendy I piwnicy.
Polączeme lelefoniczlle z Łodzią i Pabianicami. Za sezon
lelni rs. 150.
N~biat, wal?-yw&; Mwieże . pieczywo; ryby każdego czasu,
po umIarkowanej celUe. Kąpiele ZUDlle w specyahlie urządzo·
nyeh ~~, ., i~OIBoHć na ,Iibjsou IV kantorze eubOWUi.liJl~:::~~:(

y7ep~

C. n ••mTeJlBa
yl!,t
...asHIK".AHol
![O.l,8L $
ropo,n B, ..
pw
~'-Ba

Najlepsze refereDeye, NajstarannIeJ·
sza obsrlga.

3m OT'lo 22 Mu T. r' I Yupaueuie .//0••Opn.ol: iK.~tauoll }topol'n

\"I .......
ruskich

o61.onen., •• 0yao){I[",....1: XyO ..•
Hak,nABol e •• 'leTL łW'.A'kaC1'a.1'e~L'

~ "DEOYAL"-OŚ/~ ~ .

~

l.JJ,

1.,

Skład OBIĆ

eo.r.. et ea detaU

~:':,f:~~~~~~~::r:~11

nu'AM8ia N.BB.lełll.l' YO'IapOOTrrpaBJf-

H47

;1

UCKan lllalipR'1R3n il\e.tt~·

i zakład malarstwa pokojowego Ilc.t~"...t. ~.~!~!O~:'.po.O~fm.
B, .\)lrBc6epra ~ rrejtll .. y(\.l ••• Adolf B4+!'W.. chka;t ·
Huu.'!.ol lIO.uL ·KoBeK~ sa ]\.
114lJIl.T ER

~AL'" Rli.XJ.

__ Na f<aiJanie Ivysyłah si, gratis
..1JZleUJlOklI
bąiki i próbkami qraz ceuqiki.
654-2.5

on 26 ABrycu
D lIo,,",
II:'~~.~=':...!":I~N
98,9~ 1890
on. r.2 )J;e"aGp.
lIO'u"CKO' "'.6p.. "o~

e.,,~ aG............ ,

OTO

U:uu.a.lBun
l1~·S · l

