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Szanownych prenume1'lltorów naszych
upraszamy o wczesne nadsylanie przeduniknięcia llrzerw IV wysylce "Dziennika."

pl"ty, w celu

środkową.

w j eunym z

ostatnich numerów gazety
Ruskija. wied~mosti" znajdujemy obszerne
~prawozdanie z ~ucbu llaudłowego Rosyi
z Azyą ~rodkową, napisane przez p. Rodziewicza. Spra wozdauie oparto na danych ruchu towarowego na dl'odza żelaz
nej wojennej zakaspijskiej. Dla interesujących się handlem ze wschodem sprawozdanie przedsta.wia wiele ciekawego materyału . Droga zakaspijska wielkie w /Iwoim czasie obuaziła. nadzieje co do przyszło§ci rozwoju stosunków
bandlow ych
z Azyą i zdaniem sprawozdawcy dziś, po
uplywle lat czterech istnienia tej komunikacyi i zamkni ęGi u w dniu 27 maja. Ilierw8!te~o trzechletniego pel'yodu eksploata·
cyi arogi na całej liDii obecnej, (w pierwszym roku doohodziła tjlko do rzeki
Aml1·darya) t. j. na dłngo§ci 1,348 wiorst
od brzeg6w morza Kasl1ijskiego do Samarkandy, nadzieje te sprawuzają się w zupełnOllci. Stwierdzają to dane cyfrowe,
(Iotyczące głównych przedmiotów handłu
Rosyi z Azyą środkową przed i po otwarciu wspomnianej linll komunikacyjnej.
Ogólna I!o§ć towarów, przewiezionych
w l890 }'. drogą za.kaspijską w obu kierunkach dosięgla 21,274,995 pudów, które
l'odzielić UlożnlL tla następuj~ce kategol'ye:
pudy

towlLrów za frachtem zwyczajnym.
•
•
.
.
IranSpor~ów slużbowycb (lIa po·
trzeby eksploatacyi) .
•
.
transpOl·tów na rachunek zarządn \ludowy drogi żelaznej .
tranSIJOrtów na rachunek l·tlŻnych osób.
'.
.
.
transportów wojskowych

9,619,872
8,364,513
2,142,243
0,789,851
0,355,182
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PIEŚŃ POŚLU BN A.
:rIOm.clyla M. L.
ciąg -

patrz Nt· 12.Q) .

Ol tak, kocham cię bardzo.
Pani lIlaison patrzyła na nie wZI'uszona,
uśmiechnięta.

- To dziwne, że ona pauilj. tak kocha~
mówi tylko o pani, od kilku tlni zdaje mi
si ę, że tęsknila ZI\ Ilani~.

- Czy nie wY)lrowadza jej pani na spacer wcale? spytała Albina, pieszcząc dziecko.
- Niema czasu na to. Gdyby§my nie
musieli być w sklepie, rzecz inlla.
- Kto ją. leczy?
- Doktól' Regllier... Czy palli go zna?
- Tak, trochę ... To dobry człowiek.
- I (Iobry doktór, proszę palli, o tak
dobry.
Albina zamygiila- się, podczas gdy dziecko bawiło się dżetami jej okryeia. SllOględala dokoła i zdziwiła się, że się nie
czuje obcą w tym jasnym, skromnym, czy·
stym pokoju, gdzie wszystko mówiło o pracowitem nczciwem życiu. Wpółotwarte
dl'zwi prowadziły do drugiego pokoju.
~ '1'0 pok6j pani ~ynó\V? spytała pani
Armor.
- '1'ak, Ilroszę pani.
I otworzyła lIa oScież drzwi, pokoik był
r6wuież niewielki, ale czysty i porząUuYi
na llółkadh rz~8mi staly kslężkj, lIa ścia
nach wisialy dziecinne nbrania, zabawki,
C/I1'ceau , piłka w siatce, bilardzik dzIeciuny...
Albinie serce się ścisnęło. Szczę§1iwi ludziel .Mają troje dziecil Ale ona t)tlko Jankę kochała. Tamci zdrowi, silni nie przy-
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rachunek i na po trzeby ,Ióbr Cesarsliich i&do ldól'ej idzie dl'og&lCarawauowa na
mUl'gabskich, w powiecie merwskim, obwo- Yeszhed) wysłala w 1888 roku 38 pudów,
w 1889 roku 373 pudy, a w 1890 r. 4,678
Pierwsze miejsce wliród przedmiotów pndów, wtedy, gdy lIa tę stacyę przybyło:
przywozu do Azyi śrollkowej z Rosyi zaj- w 1888 roku 37 pud6w, w 1889 roku 49
ruują
towary tkackie.
IloJć
Ich w pudów, a. w 1890 roku 144 pauy towarów
IlorólVuauiu z rokiem 1889-ty m prawie łokciowych ze stacyi Uznn-Ada, to jest
się podwoiła, lIłe w tym objawie pociesza- I: Rosyi.
jącym dla przemysiu bawelnianego - są i
ciemne strony. Wedlug zapewuienia osób
Il
kom petentnych i zasługujących na zau!lłoli
li 011
11
•
nie, mieszkających w Bucharze, nadzwyczajny wzrost przywozu towarów tkackich
CM.
w 1890 rok n (do jednej tylko stacyi .BnX .Yoskowskija wiedomosti" donoszą,
chara" dowieziono 176,196), objdnić nale· że ogólne zabranie rady państwa jednoty tem, że w ostatnich czasach skupujący glośnie zaaprobowalo projekt no wej tabawelnę w chllnllcie buchal'skim i w Chi- ryfy c el n ej, która zacznie obowiązywać
wie poczęli zakullywać na rynkach mo- od 13 lipca r. b.
skiewskich perk,\le gatunk6w najniŻ8zych,
DROGI BITE I ZWYOZAJNE.
sprzedając je o 1-3 kop. taniej niż koszX Komitet ministl'ów wkrótce rozpall'ytowaly w Moskwie. Straty na perkalach, wać będzie projekt gnbel'lIatol'ó\V kilku
otrzymywanych lIa warunkach kredytu dlu- gubernij poludlliowo-zachoduich \V kwestyi
goterminowego i taniego, z lichwą pokry- przeznaczenia 8um, stanowiących pozostawają zyski, plynące z naller korzystnych łość z podatk6w ziemskich z calego kraju
obrotów bawełną surową. O gatunku sprZ8- południowo - zachodniego, na u 1'1. ą d e n i e
dawanego na rynkach bnchm'skich perkalu dróg d oj a zd o wyc h. PozostałoBci te woruskiego m ożna sądzić z następującego fa- góle stanowią rs. t,300,000 rubli, za którą
ktn: podczas gwiąt Wielkiejnocy w I'. b., to sumę motna wybudować całą sieć dróg
przypauającej razem ze świę tem .bajra- szosowych.
mu", muzułmanie używali szmatek z I'UDROGI 2ELAZNE.
skich perkali do farbowanilL jaj. Nic dziwX Na kolei nadwiślaliskiej podniesiouo
nego, że klasy zamożne ludności tutejszej kwestyę budowy drugiego toru nIL otlwo lą kupować drogie anglo-indyjskie wy- dziale kowelskim. NIL początek dl'Ug~ liroby b:\\\'elllian~, ui~ ruskie. Droglło przy- nia otrzymlLć ma dystans pomiędzy PrlLgą
tem zakasllijska lloslużyia dla anglików za a Iwaugrodem.
dogodny śl'odek 110 rozpowszechnienia IV
X Kolej iwangrodzko-dąbrowska wprochanacie bucharskim perknli angielskicl! i wadzila od dnia lO-go b. m. do 27-go paźherbaty indyjskil\i i tym sposobem zmnteJ- dzieraika bilety p-Gwrotue na. przeja7.d
szenie kosztów dostawy ruskicb towarów od KieJc do pl'Zystanku .Słowik,· z ustęptkackich do Bucl!ary, zwłaszcza w piel'w- stwem 300;. ou taryfy za przestrzeli Kielszej chwili po przepl'owadzeniu drogi żela- ce-Cilędny. Dzieci w wieku od 5..:iu do
znej do Buchllry, tylko czasowo zaszkodzi- 10-ciu lat, przewożone będą za polowę C6ło konkurencyi angielskiej. '1'eraz znown uy biletu.
pojawiają się perkale angielskie, id!!C6
X SprawlL urządzenia c z y t e I n i w
przez Bender-Buschir,1 .Mes:l;hed, potem do p o c i ą g a c h p a s a żer s k i c h, jak
kraju zaka.s)lijskiego i dalej dl'ogą żelazną donosi "Kuryer codzienny," zadecydodo Amll-Daryi i do BlIchary. Rnch ten waną jest z pewną zmiauą w piel'ciągle się wzmaga i w drugiej połowie wotnym projekcie. Ylauowicie. specyalne1890 rokll dosięgnąl bardzo powlIŻnych wy- go wagonu, w którym pasażerowie moglimiarów. 'rak liII. stacya Dnszak (od której by oddawać się lekturze, nie będzie, tylko
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ba~aży pasażerskich.
. . 0,033,386
towarów za frachtem pośpiesznym
.
.
.
•
. 0,003,334
Prócz tego w tym samym roku przewie·
ziano:
Ilasażerów II klasy (I-ej klasy wcale
niema)
..
3,631 osób
pasażerów
kI.
20 1,64 1
żolnierzy.
25,754
aresztantów.
•
634
zwierząt (psów, bydł a
rogatego, zwierząt drapieilOych i t. p,)
5,785 glów
różnych ekwipaży
.
164 sztuki.
Ruch transIlortów Ilrywatnych za frachtem zwyczajnym w porównaniu z 18891'0kiem wzrósl o 2,203,790 IlUd, (w 1889 r.
przewieziono 7,416,082 pud.).
Ruch pasażerski w pOI'ównaniu z 1889 1'.,
zwiększy I się o 25,287 osób. W celu 1'0zejrzenia się w rezultatach hamllu Rosyi
z AzYl} środkową, sprawozdanie dzieli
tt'ansporty za. fl'achtem zwyczajnym na
trzy kategorye: przywiezione do Azyi środkowej głównie z Ro~yi, wywiezione z Azyi
środkowej do Rosyi, wreszcie przewiezione
z Azyi :fi'odkowej do Rosyi i z powrotem,
a takż e przewiezione Ilroglj. żelazną w komunikacyi miejscowej między stacyami.
'1'owarów pierwszej kategoryi IW ciągu
1890 1'. było 1,950,493 pud. Piel' wsza miejsce mi ędzy niemi zajmują: towary tkackie,
których przywieziono do portu Uzun Ady,
pierwszej stacyi drogi, 541,009 pud., a
111'zewieziono przez Iini~ 608,629 pud. czyli
o 296,404 pud, więcej nii: w 1889 I·.i rafi3', której przywieziollo do .U;run-AIly
157,191Ilud. przewieziono 273,088 pud ., czyli
o 206,877 pud. mniej i mączk~ cukl'OWI\
374,400,- 503,668, o 281,751 więcej. Dalej
iu ą: materyały budowlane 306,670 i 342,193,
nafta 134,518 i 193,791, przędza i nici,
wina, piwo, port er, kwas, bakalie i towary kolonialne, naczynilL, papier, galanterya, szkło, zwierciadła, maszyny rolnicze,
mydło, meble, obuwie, kosmetyki, instrumen t y muzyczne i rzemieślnicze, za.bawki,
metale i t. il. Do tej kategoryi należy t,akże zaliczyć i 210,585 puc!. różnych przeumiotów, przewiezionych drogą ż elazuą na
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z jej ukochanym.
- No, teraz muszę już i ś~ - rzeki a
kład ąc Jankę na ł6żeczku. Ale dziecko
chciało odprowadzić ją do drzwi. Pani
Maison wzruszona wizytą Ał\Jiuy I'odzi~kowala. jej w prostych, serdecznych wyrazach .
Wkrótce zajrzę znów - pużeguała
ich Albina.
Zamiast pójść do domu ndała się uo_ doktora Regnier. Spotykała go często IV towarzystwie i wysoce szanowala. ' W kilku
slowach obja śn iła mu cel swojej wizyty,
- Gdyby można bylo zrobić coś ula
dziecka, czego uczynić rodzice nie mo·
gą, ja się
podejmujE) rzekła. Niechaj pieniądze raz się na coś dOQl'ego
przydadzą.
.
- \V takim razie - odparł dokt61' oto moja recepta: zupełny uobrobyt, natarainie bez zells ncia. J'etizenie trochę bardziej wyszukane, które pobudzałoby apetyt,
spacery na dobrem powietrzu najprzód
kolimi, potem, gdy siły powrócą, pieszo, a
potem IV lecie może kąpiele morskie.
- Bardzo pię knie panie uoktorze. Dobry uczynek spelniłeś swoim przepisem.
Gdy byla na drodze do domu, zdziwiła
się, że od cz~su glly weszla. do owocarki,
zapomniaia zupelnie o mężu i pani Dutard.
- Al - pomyślala z~ smutkiem glębokim - gdybym miała Janka, uie obchodziloby lUnie już nic na św iecie.

I

XXI.
' ie bez pewnej trwogi Albina. wyczekiwala )lO południu dnia następnego. Zło
śli wym zbiegiem okolic.. ości, pią~ek był
dniem jej przyjęcia. Orl trzeciej (lo szóstej dzwonek ani nil chwilę nie ustawali
w saloniku panował gwar, ożywionll rozmowa, opowil\(111110 sobie mniej iub więcej

a żiIiIneJ ze znajo-/ q;ft~Poszł&śTolCOliillty, którą wszyscy
mych nie braklo.
szanują, aby splamić jej i moją opinię.
- Niech. tylko droga pani sobie przedZatrzymał się; głos skntkiem szalonego
stil wi, jaką minę miał ten biedny Merlin, gDiewlI odmawiał mu posłllSzeństwa, nie
gdy się o wypadkn dowiedział.
mógł mówić dlużej.
Albina pomygłala w tej chwili, jaką mi- Feliksie - lawolała Albina, bardziej
nę musiał mieć jej mąż w tej chwili wo- zaniepokojona stanem, w jlłokim Hię znajdobell (laul Dutl\rd i co tet ona mogla mu wał, nii najo8trzejszemi słowami - chcę
po wiedzieć. Czy zerwała z nim pod jllkim
tylko jednej l'7.eezy: nie poniżaj się i nie
bą.dź pozorem? Czy opowiedziała mu o jej kłam: Ta kobieta wyznała mi .. .
wizycie? A może też nic mu uie powie- '1'0 nieprlLwual - kl'zyknął. On& nic
uziała i oboje ~mieli się w tej chwili ze nie wyznalILI To ty mówiłllli wszystko co
zdradzonej kobiety?
ci się Ilodobalo, ona nic nie wyznlLłal
Szósta wybiła, gdy AI'mol' wszedl do saAlbina przerażona spoglądała lIa niego
lonu. Chmurna millll i pogardliwy u~miech, błędne mi oczyma. 'fo była prawda, jakobjaśniły Albinę, że musi o wszystkiem kol wiek wszystko było przyznauiem się do
wiedzieć.
wiuy: jej milczenie, Ilostawa, nawet be kilNa widok Feliksa towarzystwo rozpiel'z- ka stów, które powiedziałai 'II'ylmlLuia nie
chł o się i zostalo tylko klika śmielszych nczyniła, wszystkiemu więc mogla zaprzekobiet, przeczuwających s~enę maiżeńskI}. czyć. Uczucie głębokiej pogardy, niesmaMoze nIlkoniec dowiedzą się, czy ma isto- kn ogarnęło młodą uczciwą kobietę wobec
tny powód uskarżania się na mężal To tej bezczelnej podłości.
je nujwięcej zajmowlllo IV tej chwili.
Armor coraz bardziej się nnosił:
Lecz ,!!'eliks mial dość nad sobą pauowa- Wyobraziła'; sobie licho wie jaką nienia, aby powstl':I;ymać się narazie od wy- dorzeczność i spłamiłaś moje imię, spotwabuchui usiadt IV kącie, chmurny i przeglą- l'zająC je bezwstydnie.
dał dzienniki i nuty. Ciekawe, po upłyAłbinlL już znpelnie (lł'Zys~a do siebie:
wi ~ pięciU minut, widząc, że tracą czas na- byli oboje za głupi, ażeby mogli ba.wić się
próżno, zaczęły się żegnać.
z nią w takla dziecinne środki.
~dy odgłos zamykanych drzwi ncichł
Przepraszam cię, czy nie mógłbyś
zupeł nie, Armol', pewny już, że nikt mu mnie objaśnić skąd pochodzi scena, któl'ą
nie przeszkodzi, nie zbliżając się, zwrócił mi IV tej ch wili robisz? Piątek nie jest
się do żony i rzeki głosem, dl'Żącym od dnialn przyjęcia paru Dl1wd, ani jej męża;
nllmiętnego gniewu.
o takich rzeczach nie mogle'; się dowie- Jakim Pl'awem uo moich spraw się dzieć ani na ulicy, ani w domu któregomieszasz?
kol wiek. z twoich znajomych. Jeżeli nie
Napaść była tak gwałtowna, że Albina jesteś kochankiem tej kobiety, dllłocugóieli
zmieszlLllI się ua chwilę, lecz wkrótce już poszedł DA schadzkę, którą ei uaznaczyla?
Fala krwi napłynęła na twarz FeUua.
spokojnie i zgodnością. odparla: •
- Zdaję mi się, że twoje sprawy są i Pijauy z wllciekłości. złapany we wł 16
mojemii ponieważ jestelimy małżeilstwem, sidła, Armor rznci! ię ku Albinie i lamietwoje sprawy i QlOł8 są. naszemi.
raył się na nią.
Zmiął papiel' jakiŚ I cisnąl go o ziemię .
~
- Popełnilsś pani wczoraj I'zecz niżej
(D • . 'I).
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w każdym Ilociągu mieścić sil} ma biblioteka i C'l:ytelnia, z brej na "tą anie d~cy
będą mogli otrzymywać książki i g'\7.ety
za pewną opłatą , Wynajem k iąiek i gazet oddawany b dzie przez zarz ci k I
przed iębiercom, oplata 7.1\~ za liŻ alno"
biblioteki oznaczonlj. będzie przez minis rrum oddzielnie za tom książki i egzemphu'ze gazety.
X .Moskow kija wiedomosti'~ d n057.11,
że komitet taryfowy departament kolejwego powierzył rozpatrzenie kwe, ł i u I f{
taryfowych 'dla pasażer o
k ~jo
wycb oddziellifj komisyi pod przewodnictwem p. Izuara.
X Ministerynm skarbu wyjaiiniło, że
w, zelkie c e s y e i u p o waż n i e Il i a zrobione ua samym liście frachtowym a nie
w formie oddzielnego dokumentu, nie podlegają opiacie stemplowej,
X W tych dniach przybyli do Kur ka
inżynierzy, którzy będąllrOwnd1.ili budowę
drogi żelazn ej kursk o - worouesk i ej .
I'Oczyste zaloienie fundnm entów
odblidzie ię w Kursku w plowie wJ:zeduia
I'. b., w obecności mlnisbl'a komunikncyj,
rl!. r. st. .A. J. Hubbene 'a i prez a zaJ'ządu drogi żelazu ej kursko,jdjowski j, rz.
J', sto N. L. Marko wa, poczem będzie 1'OZ
1,0cZf)lll na l'l'ywanie plantu kolejow6f{o w
kierunku ou Kurska do W01'oneia. Budowa drogi rozpocznie i~ nie OIlra:r.u od
Kurska i Woroneża, jak d otą(1 IIl·?yJlu 7~
cUUJO, lecz tylko od J(U1·Rka. ' kutkiem
tego )V powiecie worollwim robot,y rozpo·
r.zlll} il) dopiero, wtedy, kiedy jot między
Kur,kiem i zczygrami ruch będzie otwarty. Wszy tkie roboty mają być ukoilczoue
w je, ieni roku prq:r/,Iego, we \\:I'ze 'nin
zaś 1892 roku droga żelaZIJa kursko - woroueska będzie otwat'tl} na calej dlugo~i.

X W koilcn czerwca 1'. b. b'ld.~ ukoń
czone prace komisyi w SI)rawie wykuIlU
przez rząd drogi żelaznl\i kU1'Hko-chl\rkowMki~j; tenuin wy kul'U tll'ogi żelllznej orłow
~ko-gl'inski~, nal eż'l:Cej t10 grupy t. zw.
llOjl\kowskich dróg żelaznych, lIaznaczony
jest na 13 października l'. b.
X '1' ow'\l'zystwo w chodJJio -1\ rykl\ilskie
stara się o koncesyl) na budow ę kolei że
laznej z 'l' anga do Koragw, na dl ugollci 100 kilometl'ów, ko ztem przeszlo 4
milionów marelc. 'J'oll'al'zystwo ż.}da 11 tl!pienia wielkich obszarów 1'0 obyd w(,cll
Rtl'Onach kolei. 'l'ym bowiem sposo hem jedynie uOIożliwiono budowę kolei w Ameryce 1'61nocnej i VI pailsLwie Kongo.
UANDEI •.

X Skutkiem niepogody dow6z weluy lin
jarlIlark warszaw ki jest powolniejszy, niż był IV roku zeszlym. Oli dnia 4
do 11 b. m. dowieziono do ~1t!tllló\V bankowych 7,990 JlIJ~ljW , IV l.orównnniu z 1' .
1890 mniej o 4,098 IIUdów 42 funty . Za1'1\. o uylo 7,948 pudów 38 funt. (Ul niej o
1,085 pudów a!l fmlt.) Przeważou o dodni:1
12 b. 111. przeszlo 12,000.pntlów. Znacznilljsze pa1'tye (lostalfili:
lIr. Weronika Orabow skĄ z Kud.wa 230 pmlo\w
30 fUJ)t.ów, ks. M&ci~ R.dziwiU z Zegr7.& 2l!J pntl.
2~ fuut., St\Ulisl..w Shrzyń8ki < 1'Q~OW" 162 pud
~ funt., MaryAn L ••zczyi.ski z Krn p'. 112 pud. 33
fouL, Wlad)'słkw Kron.uberg z oym_nowa 310
pud. 14 funt. Leonard Oarbofewski z Czerwonki
109 pud. M funt. I TOlłl:tU J aworow.ki z Za.łtulk ..
iSlowa191'wL,J
yJ
i.
k
'i pud. "funt.. Z.fgmun~ Zambn1cki a Owo ....

Hl pud. 25 fput., Jauun Łempick, ze ~lIIogorxe"a
r.3 pud. 14 fnut., FranciiZck \'\ ierz1.licki z BOgu8:1)'.\
rlł; pnd ..'18 funt., Wlo~ysł.w D,ie",anows),; z Woli
Chinow kicj óJ pud. 2~ funt., k . WbronieoJd s Bielio 77 ))11(1. 2 InDI. X_Umiera Rozht1ll'llw ki z.
kotnik 02 pnd. 36 fuD', Jan \Vod~iu.ki z Z_borówka 06 pud. J9 (1lIlL, Jan llrz.ziilSki z P .. lowie 8'J pud., Hipolit Ch".Hb6g z Mysio"", 6~ pnd.
I~ (uut., .Kb"nncki z Prawdy ,(; p8~. 1 " funt,
ZfgmDu\ Z.m1rzyekl z Gosiemowa 1 pud. 2b f.,
Pwtr llie;zko,,~ki • lJ{ożek 5~ pud. !' f .. Ludwik
Łempicki z Sogorzew& M )lUd. Ił f WIt., JaD Drze.
1.ii",ki z Pa"lowit 8'l pud., łlarein Łem.i'icki z Krnpio Jl2 pUll. 33 funL

X S kła d Y w.l' S tA W Y Łowru'ów rll kich
otwarte w rbii, Grecyi i Portugalii.
X .Peterb. wiedomosti" slyszały, że
de\lartamentowi medyczuemn ministeJ'yulll
~Jlra\V we",uętrwycb I~'zed tawiouo proJ~kt upolządkowa.ula handlu aptec z u eg o przez pddaUJe aptekarstwa pod
mają być

7.arz~(l .S~1U·U~'Yy..

. X !'iaJwyze) zabronl?n() . d o IY o Z U (jp I u Ol do okręgu Zl\kaslllJMklego.
rIENJ1\DZI': r JUtBny'J'.
X .Peterb. wiedoJllom" dOJloS~ą, że 0gloszoJle przez dzienniki móskiew kie 'zczeIl'óły projektu Itr e tI y t u m e li o I'kcy j Il ego są. mylne. Komisya opracowojl}Cl\ za~ady projektu nie I)Owzlęb\ jeszcz~ żatlnyeh
tlecyzyj stanowczych, ulożywszy dopiero
uiewykońezon6- jeszcze ostateczuie odpowie<lzi Jla cZI)lltl postawionych jej pytań.
X W sobotl{ t3 czerwca, jako IV 1"m duiu
ciągnienia lHIj klru;y 1513 loteryi klasycznej gJówuiejsze wygrane p:Hlły na nastęI 'ujące numera; nr. 14198 rs. 4,000 li kolektorl\ Brauna w W arllla lYi~; nr. l'7752
J'S, 2,000 u kolektorki BrolJi~lVskiej (w CZerwOllym Krzyżu) IV W!\N'zawlc; nI'. lG41
I·R. ł,ooO u kolekto\'a Bm'ago '" Wal' Zawit!; III' . 7116 rR. 1,000 II kolektora WlaclllJllrowa w Lubliuie; Ul'. 9740 r~. J,OOO

tow. Czerwonego Krzyża w \V ar za wie; tach): Adolfa Bonika, Józefa. Friedellsz!.aur. 16581 r~. 1,000 u kolektorki 'lJ'zalko- ba i Wilhelma J\Iinikel; z gminy Bl'llzyca
wski e! IV \\'ar z,\wie. Po JO>. 400 lI-ra 321, (IY okręg w Alek audrowie): Karola D~
981, 160ł, ł 44, 4
,;l:m, G387,8710, bowskiego i Józefa. Kawka; z gmiuy Rsze\
(VI okr~g w Kon tanlynowie): Jllua Jaszke:
3~, 168 ,22969.
Gustawa Gota i Karola Gellert.. Wybory 1101'0 ZTY l 'rELEURAFY.
dru 'ej 1'01 wie Iipc.'\ 1'. b. zało  ·yz. zych osób Jla wakujqce [los cly odbyżouy bętlzie ch'ugi drut
el egr a.fi c zny wać się będll: 2i czel' ea w gminie
podm ors ki pomi ( y Oye Ilod Calais e Rszew, 1 lipc" IY gminie Bruiyca, 2 t. ID.
Frauc i a ysplj. dUli kI} Fanoe. kuŁkiem W gminie Nowosolua, -l . m. IV gminIe
te o legrllmy z
I is )ll'zybywać będą Cbojny i G t. m. w gmil1ie Górki.
Szpitalik ospowy, Jak wiadomo, .zpitatlo P ter burga o 10 minut prędzej niż
lik dla horycb U& o PI} przy nlicy Targoo
rnZEMY r..
wej , mi al być stanowczl/ zamkuięty IV duiu
X 'l'owarzystwo fubryki mebli gi ętych la b. m. W przededniu jeduak tego ter.Wojciechów· wykazało za rok ubie- miuu ztl3jdowalo się IV nim ehorych 9 o ób,
gly zy kn czystego rs. 12,450 kop. 63, których ui e było można umiegc ić w żadnym
z czego na dywidendę wyznaczono '·S. !l,625, ze SZpitllli tutej ·zych. Wobec Lego rada
co tanowi 17'/. rubh\ od akcyi 500 J'llulo magistraLU na sobotniej sesyi ekouomiczuej
uchwaliła utrzyma ć rzeczony szpitalik jeszwej, czyli 3'/.%.
;< Bogata firma haOlflnjąca herb tą cze PI'ZM miesiąc t, j. do dnia 13·go Ii\lca.
.'J'okmaków i sp," zakupila ob~zerne win- Na pokrycie kosztów utrzymania szpitali·
uice w Krymie i lIJ'ządZ!L n p I' a IV ę kl' ze- ka pl'zez czas powyższy i zaleglości z 1'1\W II IV i n n e g o n:\ wielkę skalę. "iektóre chunków popl'zednich, po tanowiono st.1rać
wiunice firma. nabyla j s~cze przed trzeml\ sip' u rządu gnbel'nialnego o wyznaczenie
lnty tnk, że w roku bie:i.ącym wYJlu~ei OJ\l\ kredytu z funduszów miejskich lIa sumę
nn przednż wino tJ'zechletnie.
rubli 1,000.
nzF.~[[O tA l PRZEMY t; DUOt1NY.
Karetki pocz towe. We wła.~ciwych sfeX W tych dniach zatwierdzono u sr,a\Vę racb pOllniesiollO JlI'ojekt zl\prowILtlzenia
c bal'ko\Vskiego towarzystwa J'ol- karet.ek pocztowych pomiędzy Łodzią a
n i c t 11' a I przemysłu rolnIczego. '1'01\'111"1.)'- Łęczycą. Ztlau iem kOJllpetentnych zal,rostwo pozl\'ololJo otworzyć odclzlały IV gn- wadzenie takiej komunikacyi opl ciloby ię
berni charkowHkiej, worone kiej, poltaw- zlJpelnie przedsiębiel·cum.
sklej, kurNkiej i jekatel'ylJoslaw~kiej. 0Nowa ulica. Pomiędzy przedlll'ielliem nlirócz legi) Ilflz wOlo no towarzystw n ot\\'o- licy Wól czańs kiej a ulicą Dlugą, rówIJol e·
rzyt >pecyalne olldzialy: roluictwa, hollo- gle z ulicami Cegie łninną i Zawadzk~, utwo·
wli bytlh\, ogrodnictwa z letini etwcJll , sa- 1'20nO now'l ulicę.
cI wnicLwa, I'al>rykacyi wina i t. p.
Właściciele domów przy ulicy Zawad,.·
1'ltA IWAJE.
kiej umawiają się (I wyłożen:e asfaltem
X Wlad.a wyższa zezwoliła ua ogIo- całej tej ulicy.
zenie Iicytacyi na przedsiębier6two bodoPopis aeronauty p. Dziko\Vskiego, zapowy kolei klllluej WIo. WloCławku, 110- wiedziany na onegullj, nie przyszedł (lo
dlug III'ójektu \vnl'llllków Pl,zed tawionego skutku, z powodu niepogody.
przez J'zą(l gubernialny warszaw ki, po
Sianożęcłe. W okolicy jnż rozpoczęto
dokonaniu w projekcie tym zmian i t1opel- zbiór sil\Jlx; ciągla niel'ogo(ll\ bardzo przenieil , wskazanych przez miul tel'yum sjll'aw szkadza tej czynuo§ci, a siauo sko zone
wewnętrznycb.
podczas pogody i zgrabione IV knpki przeWYSTAWY.
gniło. Do sia uożęcil\ IV niektóI'ych majątX Zapowiellzil\na na wrzesiei. 1'. ~. wy- kach użyto t. zw. ban(los.iw, to jest góra·
stawa rolnicza w Petel'.bul'gll nie .,d- li tatl'zail~kich , którzy w Il~~ć znacznej
b ędzie się IV ozuaczonym czasie. Odlożono liczbie przyhyli Lutaj nn robotę .
jl! do roku 18ll2.
Torf. W ostatnich czasach wł:\Ściciel
X Alini tel' dóbr pallstwa tlozwolil Ce· IlU\ją.tkll 'l'l}żew-Ign:\cew I'OW. łóclzkiego
sal'skiemu kazailskieJllII tow:\J'1.y. tWlI eko- zacząl eksploatować lin swych gl'lJnt:J.Ch
Jlomi cznemu nr1_'ldzić IV Kazaniu od 4 do pokhllly to)'(u brunatuego, lila własnego
15 grudnia l'. b: IV y s t a w l) n a s i o u d OlIzytku,
i e Ił II i wytworów' sndownictwa, warzyPoż ar. W nocy z soboty na oiedziel ę
wuictwa, pstczelal'stwa, Lunziei: gosllodal'- we wsi Stoki pod Łodzią z niewiatlomej
stW& mlecznego gubel'llij: knzallskiej, 8y m- przyczyny wybuch I pOŻl\l' IV osadzie kolo birskiej, sl\marsklej, ufailski ~j, wiackiej i uisty Riltkp.go . \V krótkim czasie spalil
niiszonowogl'Ouzklej.
się (10m mieszkl\lny, szopa i stodola; ogieil
X Millist~l' tlUbr pl\ilstlva wydal pozwo· byt tak gwałtowny, że nic nie zdołano u·
lenie townrzystwu rolniczemu pau~mski e- ratować. W lllomieuiach ~ginęly lIwie kromu na nrząllzenie \\'y ~L awy rolniczej wy, dwie sztuki niel'ogacizny i wszystek
w Stal'ym-b'ekkel'llie od 29 do al lipca, Ilrób. Podsyelluy silnem wiatl'em pożar
t\ldzież I'y kiemu towarzr~wlI Amator6w przeniósł się na sąs iedn ią osadę wlościani·
ptl1.ków - nil lIJ'zą(lzellie wysLl\wy ptaków IH\ Adamczewskiego, w której splonęla
IV Rydle IV jesieni 1'. b.
·todola i stajuia. Inweutal'z tn ocalouo.
X '1'ow:\r1.ystwo ogrotlniczc IV Peters'
Pior un . POt!CZ:IS silnej burzy, jaka w
uurgu I,rojektnje uI'ząt1zenie w roku przy- tych dniach przeclągnęla \l1ul Łoclzi~, piozłym wy tawy mlętlzynal'ollowej rlln uderzył IV jeden ze sIUI)ÓW telegmk ak t u sów.
/isznych n:\ dl'odze żelaznej fabryczno·lódzZJAZDY.
kiej i po (h'ucie telegrnficznym llostal się
X \\'e IVI' ześniu mil się ()J1by ć w Berli· do bUtIki dróżnik:\ na 22 wiorgcie naprzenie kongres IV sprawie t:1 n i c h 1\1 i e- cltv f~.bryki firmy Heinzel I Kunitzer IV
s z k a il l' o b o t n i c z Yc h.
Whlzewie. IV budce znaj~owalo się wówX Zwolanie przez lochwickie towarzy- czas kilkoro dzieci urótuik:\, oraz slużąca,
stwo rolnicze zjazdu wytworc6w ma- która ulegla lekkiej kontuzyi i ogluszeniu.
cbork i w m, 10chwiczy 011l01%0uo za po- Prócz dl'obnych uszkollzeń kilku slupów
zwoleuiem ministra Ijóur p~il~tlVa do paz- telegraficznych, Ol'az nieznaczuych uszkodziel'Dika.
dzeil w budynku, iunych nr\Stępslw piorunu uie bylo.
Pomysłowy złodziej,
W sobotę uhlegleWiadomości
go tygodnia 111'zcll jellJlym z clomów przy
ZŁ
'
'k P '
.
1 t
aglewhl.
omlmo lIJepogo< y, .rwa- ulicy Sredniej sLanął wi~śniak z wozem,
jącej przez caly llzieu oneglbj8zy, na ot!- naladowanym tIrzewem opalowem. Podczas
pust św. AnLoniego do Lagiewnik (ll'zyby- spI'zedaży, chcąc zmie nić rubla JU\ drobne,
ło okolo 4,000 póbożllych pieszo i furman- wszedł do Iloblizkiego sklepiku, pozostakami. Kajliczniejszy zastęp pielgrzymów wiając na ulicy wóz, kilka osób, które
skłanali mieszkańcy Łodzi.
wziąwszy drzewo, mialy mu zapłacić za taNowomIanowany pomocnik naczelnika kowe, or,z pewnego jegomościa, stojącego
powiatn łódzkiego !l. ~<R1'Cinkowski przy- przy wozie i jakby udającege współwła
byl do miasta Ilaszego w celu obje,chl no- Ilciciela. Po chwili wieśniak wychodzi ze
wego wego urzędowania,
sklepu i ze zdziwieniem spostrzega, iż
Wybory, Na dOllelnionrch w dniu 5-m w$zystkie osoby, które pozostawil IU'zy
b. m. wybol'1\ch wójll\ ~miny Brojce pow. wozie, odeszły, nie zaplaciwszy mu za kn!ódzkiego i zastępcy jego na bieżlJ.c~ 3)e- lIione dl·zewo. Dogoniw~zy jednę z kobiet,
tnllł ka.lencyę większo§~ głosów otrzyn\ali: tlowiedzial ait), iż nal ezno§ć Jlobrał OlI
Wojciech Lorentowicz i Maciej Piera.
wszystkich stojący przy wozie jegomotić,
Dnia 12 b. m. w gminie Radogoszcz 0- którego wzięto za rzeczywistego wspólbraJl o w6jtem Jana RoUla, zastępcą zag właściciela , 1\ któI'y po dokouaniu pomyAnll'usta Lo\ngego.
slowej operacyi ulotnil się niezwłocznie. :
'l'egoz dnia IV gminie NowosolDlI obrano
Wypadek. Szell'c Z. ba wiąc wleczol'em
wójtem Karohl EggeJ·tn,
w sobotę II swojej narzeczouej w t10mu p.
Wybory wójt6w i ich zastępców odb~dą. p. Freunda przy ulicy Piotrkowskiej nsiadł
się j~Rzcze t1nia :Jl b, m. w gminie BI'użyca na fl'8mutlze okna. Kiedy chcial posunąć
i RąbleJ\, dnia 3 lipca IV gminie Brus, dnia sip" okn o wylecialo z ramą, a razem z nim
(I tegoż miesiąca w gminie Górki i dui,\ 8 spadl Z. z drugiego piętra na c1ziedzinieco
t. m. w gminie Dzierż~zna.
Sądy gminne. Kandydatami na ławników
Kradz ież. W nocy przed kilku dniami
I ich zastępców w sądach gmiu Jlych }JO- do mieszkauia p, Leonar(1:\ 'fhomllsa w
wiatu łódzkiego zatwiel'dmJlo: z gm1ny Radogoszczy dostali się zlodzieje, odeGÓ1'ki (I okręg slj.chl gminnego w 'I'uszy- rwn wszy zalllek u tlrzwi wejściowyc h i
hie): ~Iareelego Czuprykowskiego I Józefa zabrali różnych rzeczy 111\. sumę rM. 200.
Pietrzyil kiego; 7. gminy Chojny (lI okręg
«. Projekt n ltej ustawy floty ow Rzgowie): 'l'eollol'lt RaczylI kiego, Rocha
Namfeciilskiego i Franciszka Chol"lżego; c ho t n i cz ej, 0l'r:lcowywany IV z:\l'Zudach
z gminy Nowosolna (III okręg w Bnlu- orlnognych, wuiesiony b~rlzie t10 rozlllitrze\V

I

ogólne.

I

lIi& rady paIisLw a 7.araz po olwar iu -;
sietlzeli jesieunych. Podlug nowej umowy
z rządelll, flota ocuotnicza betlzle otrzymy_
wala undal 8ub ydyllm IV sumie 600,000
rubli i obowiązuje si~ w ciągu laL dziesi~.
ciu zallro wa(lzić nowe cztery parowce
pr6c7. zbudowauego już nOria' i hudujące.'
go się n ara[owa".
Warszawa.
• Opłata
I od sztuki,
pod wyżS'l:ona
nie tel'minu

011 psów w Warsznwie 1'8.
w I'oko przy~7.1yJJ\ ma byf
do 2 rubli. Kar za thybia.
wnoszeui:!. tej opl:lty także

będzie wyższą.

Petersburg.
W zli elburgn pod Petersblu'giem Zl\wiązuje się towal'zysLlvo, które z1\jmie 8i~
urządzeniem p r z y t u ł k 6 w tI I a r z e·
czywistych żeb raków.
'1' o w ł\ I' Z YH t w o r o z I' o \, S Z e c h·
niania wiadomoścI haudlowych
znowu poduiosło kwe~tyę ~opuszczellj,\ 110
liczby czlonków kobiet, za)mującycll w różnycb I)etersbnl'skich ins tytocyach Imndlo·
wycll posady buchaltel·ek,.kasyerek i t. I',
Kwest.ya ta byla jut podnoszona \v towarzysLwie IV rokl zeszlym, lecz wtelly upadla. Obecnie zaś IJrawdopodobnie rozstr7.y.
gniętą będzie przychylnie.
TEA TR i MUZYKA.
Koncert uiedzielny mimo urozmaico·
nego programu i bardzo sympatycznpgo
c lu, (ehor'e dzieci bf)dące I,od opieką 0clll'ouki katolickiej), zgroml\dr.ił baJ'llzo
szczupłą gal'stkę publi czności. Czerwiec,
chociaż w tym roku raczej do marca lub
listopada podobny, DlU swoje ptl\wa i nigdy do koucertowego sezon n zaliczali się
nie może, to też nawet deszcz i 1.imuo,
któl'e uniemożliwiły w uledtielę wszełkie
wycieczki zamiejskie, na stan kasy knllcel·towej dodatnio wplynl}ć nie mogły.
Warszawscy artyści, kt6rzy 1 zięli udział
IV koncercie, 1'. BabiiIska (ślliew) i p. Ałoiz
(wiolonczella), zuani ą już naszej pllbliczno';ci z poprzednich w Łodzi występów,
notujemy więc jedyuie fakt, że prt.yjmowani byli lI:\del' życzliwie. Wloloncz~lI ,\ pana
Aloiza, pomimo ueszczn, okazała się runiej
kllpl'y~ną, dźwięczała pełno i nieskaziteluie
czysto, zn co mocno je~tem jej obowiąza
nym, huczuymi bowiem oklaskami przyjmow:\ny artysta, tymrazeOl nie będzie IllIał
powollu 110 wszczynania ze IDUą polemiki.
Za to w gpicwie p. Babińskiej lIJuiej forsy
i tremoin, a więcej czystości, zwłaszcza w
recitatiwach aryl z Ol'. "Mignon" by~oby
b'\J-t1zo l'otąul\nem. Grę fortepianową pani
doktorowej Bielszowskiej slyszeligmy poI'U pierwszy, llzi wrąc się niepomalu, że
w grodzie naszym znajduje slp, tej siły artystkn, dotlj.11 wszakże nie ptodukujl}ca
swego talentu, mimo liC'l:nych konce l'Łów
z eelem dobroczyunym. Gm [lani B. przechodzi daleko 11(Y~a granicę dyletantyzlllu,
je t istoLnie arLysŁyc7.1lą i skoilczonl} pon
względem techniczuym.
Woleliuysmy copraIVdl\ mniej żywe tempo w .Impromptn"
Szopena, przyśIlielllenie to wszakże nie zaszkodziło wykonaniu, a dodatniej jeszcze
Ilrzedstawilo wyrobienie mechauizmu symlIatyczuej amatorki-arty tki.
Do §Iliewu i wiolonczeni wybomle akompaniowal p. Golmer z \\Tarszawy.
Amatol'8ki chóI' mp,skiJ który rozpoczl}ł
i zakoilczył koncert, choć liczebnie b:\I'(lzo
slaby, zdl'adzil wiele zalet i pnl;ymiotów.
Dosyć r6wny i czysty, podatnY' (lo kierowania, z czasem moze ~prawić wielką
pl'7.yjemno Ć słuchaczom, choĆ czas ten
jeszcze nie nadSZelH. Najlepiej udala się
melotlya lu(lowa .Stoi Maryś w oknie" i
• Pl'I1wdzlwl\ miło§ć" Koszata.
8. X":;yszkowslri.

=

T E L E G R A MY.
Berno, II czerwca. Dzisiaj uDlad J ózet C UI'zyt1ło, kt61'y uiedawllo ofiatowat
Akademii Um iejętuości w Krakowie snmę
40,000 zlr. na cele naukowe. ,
Wiedeń , 11 czerwca. Szach perski otworzył kl'llj swój dla. zydów.
Petersburg , 12 czerwl',I\. (Ag, płn.) .
Na dzisiejszym akcie uroczystym w Cesarskiom kOl\serwatorylUn muzyczuem. pianistka Józefa Narbutówua ~trzym81l\ naj wyż ·
szą nagrodę i wSllallialy fortepian. Rubinstein gorąco winszowal artyętce,
Lwów, 12 czel·wca. (Ag. p.). Galicya
ucierlliała dotkliwie on gradn i uragauu.
Zbiory .srodze zuiszczoue. \V Berezowicy
Wielkiej J'unęlo 60 domów i zgill~ło dziesięć osób.
Paryż , 12 czerwca, (Ag. II.). Eskadra
fraocuska na wscllodzie otl'Zymala rozkaz
wplynięcia na wody .Jautsekiangn. ,
Londyn, 12 czerwca, (Ag. p.). ClllllmiJlg'a
zlozono z ul'zędu .
Szanghal, 12 czel·wca. (Ag. p.). W '1'1\kugung'u zaszly zaburzenia. auticilloześcia n 
skie. Wy. lano wojska celem przy\Vl'óceui,\ pOJ'Ządku,
Petersburg, 13 czerwca (Ag. p.). Urzę
Ilowa (1I\pej!7~1 z Chabarówk.i donosi, że IV
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doiu 12 b. 111. przybył tl./D Jego Cesar ka jamnie, je i misyę
White'a uwieńcz1 po- thalu, dokąd przybyŁ z olli ksi4Że FerdyWysokóść Ce,snrzewicz ~Il tępca Trouu i my 'lny
ziemi guogarchańsk i ej do poaladlo~ci por.
kutelc.
uand, 7Jecbali
ię księżna. K1emeuty na i tugalskic h.
na l,r~ystaui p ".-t ny by PfZeZ wyż zyc
Petersbu rg, 13 azerwca (J.g. p.). Wczo wielu innych czlonków
domu kolJUrskiego.
pl?e ŁII,lcieli oli
"'yeh władz I de u- rał' oobyl I obchGd dwudziestollięeiole
·
Paryż , 13 czerwca. (Ag. p.). Zarządzona
Lacyę miejsk . t :I nacz Iniidem mmsta (glo- tn pj adwokatu
ry
l'asow;cza
.
Do
lIIieszka·
pr"ez generala. SlIlIssieI' Ilróbna mobilizAcya
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
WIJ) \la czele k~óra. nęczyla Jego Cesar- lIia jubilata przybyla
deputacy a atlwoka. k
I k
~kipi Wysokości chlel1 i ól. PI'ZY Ilowita- tó,.,
I
P
.
\V
I
pl'Z"sięzłych . llomocnik ó" ad wokatów, lVoł~
~
,
roz
o
'owanyc
I
w
IIryzu,
ersa
J
D,
Ilin obecne były damy, IVychowailcy zl\ltlll- ad wokatów z
Samt·Gel ·main i Rambouil let udala się wyGiełda Warszaw ska.
Mili
dóIV naukowyc u i masa publiczności, entu· rzymsko - katolickie ka, petersbur skiego boruie.
Zapłacono
go towarzys twa dobro:r.yastyezllie spotylnrjlJcej Cesarzew icza
czynno'ci , banku wołżańsko _ kamskieg o i
Za wekale królkolor. I• • wo
Berlin , 13 C7.erwCll. (Ag. półu.). Izba destęfl'l'l ',rronu. Z fłr~y ~aui Je&, Ce rska różnych illsty~ucyj,
ua Berlin
które
Dlf.
• • •
41 .65
Wy oko Il" z gelluał-guberuatorem IV po- wi adres. Rada a~wokató złożyly j ubilllto- putowany ch spjmu 11I' uskiego 223-ma glo - na Londynzaza100
41.72'/.
1 Ł. . . . .
w petersbur skich sami przeciw iW tu odrzuciła wniosek
843 ł 8.43
wozie udał się do soboru \IIi unbożeil tli'. po t nowi/a umie
na Pary, za 100 lr. . . .
cić portret jubilata IV Rieckel·ta , żądlljący pl'Zedstawienia izbie na WiedeiJ sa
33.67'/,
100 11. • • .
~rz~.h JCe I uIlumin w n ' 111(II rady. rade :110 prze zlo 300 telegl'a- dokument ów, dotyczący
7t 50
ch stanu za.siewów
GAcll /nill a,
jechał do domu genera/- mÓl'!' z powinszo waniami. Uroczystość
Źl!dano z końcem giełdy
za- i zapa.sów zboża.
gubel'llatorll.
Za papiery pd.twowo
koilczyła się obiallem w resLaurac yi Cuba,
Berlin , 13 czerwca. (Ag. pól.). ,.Ham- LUty likwidacyjn
Peter8bur g, ]3 C7.erwca (Ag. p.). Willa· podcza.s której wygloszo
e Kr. Pol. •
97.60
no wiele mów.
97.50
burgel' Nachricbt en U J1owlad ,ją, że wy- Rulka potyuka waehodnia
I'yu.'?: tom kiej dJecezyi (lrawosla \fuy bi·
.
Petersbu r g, 13 czerwca (Ag. p.). Weclhlg cieczki (hiennikó w
101.~5
4.% pot. ",e.w•. r. 1887 . 101.wiedeńskich Pl,zeciw
ll](1\1' Bljslt:i M,~kary, i aj wyższym ukazem whulomośc
911.98.35
i z
ofii, rząd serbski przyjąl księciu BismarKowi uajlepiej wskazują,
Lj.ty .... t. ziem. Seryi
J•
10090 10090
j amianowally zo thl biskullem tom. klm i se· pro]lOzycy ę rządu
bułgarskiego w spl'llwie kitl geszefta pl'agu\}
10050 1006"
mipalatyflSkim.
zamiallow ania serbskieg o agenta wojsko- tejsze na przyjaź zrobić znane kola tam- Lt.t1 z&!t. ::.. W~;••. Ser.
;01.25
1OJ.50
n
i
z
Niemcami
.
GazeLa
Peters burg, 13 CzerWCA (Ag. p.) Po. ta- wego w ofli, który
101/W 100.~O
"
"
l!.
V.
ma przedsta.wić się w t1ollaje, że potl'zeba byt! glepym albo
głu Listy za.t. m. Łodzi :seryi I
nOlViono lltworiyć ze 170 i 173 \lulków 1'6, mundUl'ze k sięćill,
jako glównelllll naczel- Ilim, aby tego nie uznać.
II
zerwy-4 4 ·tą brygadę rezerwową.
nikowi armii. RZ,!II bul
lU
ski zamianuje
londyn, 13 czenvca. (Ag. półn.). Izba
Petersburg, 1~ CZ&I·w.l1l (Ag. p.\. _.Jour- r6wnież ~ego agenta
IV BIllgradzi e. Sku- gmin przyjęła IV drugiem
Giełda Berlińska .
czyt'lnlu bil o
nal Ile ·t.-p e tersbour~ · donosi, że Arnoill tkiem tego rząd
serbski ~awiadomil nllll udziale kllpitnli tów angielskic h w
pożycz
White, zuany 1.e w.tcll $tudyów UlIII ko- bulgarski , że wkl'ótce
zalUianuje agenta kllch ru~klch i holeDllerskich. Lord a- au knoty ruskie zaraz • .
IOllizllc)'q, Afr§ki, otrzymał od IlI·. Hirscllll wojskowe go w SofiI.
D& dostaw.
Ii
bury
wniósł
do
izby
lord6w umowę au- Dy.kouto prywatDe . . . .
polecenie zbadania kwe tyi utworzellia. IV
W iede ń , 13 czel·wca. (Ag. pól.). ..Poli· gielsko-p
ortugalsk
ą,
która
różni
się pod
poludniowej Ameryce kolonii żyllów I'U - tiscue Corl'ęsI'Ondellz"
zapewnia , ~e kpm· względem tel'y toryaluym znacznie od zeskicll. \Yhite wyj eclJał już z Petel'sbur ga, binacye, wiązane
z ostatu ią pOlh'óź'! tntej· szłorocznej ulllowy sierpniow ej. Czy
umogdzie znalazł z 1'6\\'110 IV wyźsr.ych, jak J szego po la wioskiego
, hl'. Nigl'Y, doWłbch, wa ta 11I'~ed, tawia wi ększe korzy§ci
dla
niższych sferach admillilltrMyjnych mile I I IlOtbaWIone s'l podstawy
.
Hr.
igl'l\
podejAnglii, czy dlll Purtugllli i, pokaże się doLISTA PRZYJEZDNYCH.
~ylll.l!ntyczlle pl'zyjęcie. Uduł ou się do mownł
tę podl'6ż we wla~oych illlel'esac ll piel'o po wytkuięci
n linii gl'aniczue j. Angłównych fS iedli k
H.lel Vlclorla h.anczyk z Włoeławka. DzikolI"
zamieszka nia żytlów. i dzitiiaj ~I,odziewauy je~t z llllwl'otem
w
glia
uznala
wszystkie
Pl'a lVa Portugali i, ski, AlIlBeI i Babi~a s Wuuawy, ł:p.ztein z
.1olll'nal tle • t.-Petersh oul'g" do\laje, że Wieclni\!.
nabyte skutkiem umów luu taktyczue go Wyooko ·Litewska.
Ces:tr~kie mu hl)dowi bęllzie bal'dzo \lrzy-I Wiedeń 13 azerwca. (.Ag. p.).
00101 Polokl. .1(. Firtal, llttlnicki i J. Fiedler z
W Eben- wykollywlLllia, zwJaszczl\ zaś przyłączeuie
Warua"y. Zakrzewlki z Poddęhic
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ł.lodzi , uUca

Pio t l'l'OU'8 kll

Poleca

N~·.

A.

Niektól'zy Z przedsiębierców budowlan ych wbrew wyrainemu żądanIu p. p. wla§cicieli stawiany ch bndynków zabezpieczania drzewa od gnicia Exslccato rem, uznanym w calym
kraju za najlepszy środek zabezpieczający drzewo od grzyba
używają różnych smarów, smól, jak Carboline um, Antisepti
cum
i innych, które zamiast zabezpieczyć, pokry wają tylko z wierz.
chu pory przedmio tu, który wewnątl'z g nije i pęka-co w następstwi e dziesięciokrotne koszta rekonstru kcyi za sobą
po·
ciąga. \V swoim czasie §wiadect wa wiarogodn o§ci
wyżej wymienionego ott'?:ymalle od ministery um wojny -zarządów fortyftkacyj , dróg ż elaznych I r6żnych towarzys tw \lrzemysl owycll pomiędzy k tóremi znaj dują s ię odezwy naJ poważniejszych
łó dzkich fabrykan tów , ogłoszone byly IV gazeta.ch
. Obecnie
zwracam uwagę II. p. budujących, ażeby dla zabezpiec zenia
wyzysku żądali od przedsiębierców oryginaln ych rachunkó w
z herbem państwa , marką I moim podpisem:
.

(f
ZAKŁADÓW ŻYRARDOWSK!CH
'"

I

O.tl·~e~eHfe.

GŁÓWNY SKŁAD

.,

N

6 nowy.

Po uowo zniżonych cenaell bieliznę damską i męzką .
l~Iad zaopfitr~ollY ~y . wielki w)'o
bor materyałow nI c I a ny c h nH

Na sezon

ubra.nia.: MĘZKIE i DZIECINNE,
WAŃTUCRY.
KOŁDRY WATOWE.

Wyoala zClA Ex8icc atora
Inżyuiel' T echnolog
Dostawca. Naj wyższego Dworu

1114-0-1

wy k ształcona,

soba

kubator

1\0 Viecbo t'illkn. gotosystemn Gutge.ella 110
tutejszego gimnazyu m, po:szuku.jelwa zabrać .pod sWf>ja ilJliekę kllwyl~gania i wychowy.
lekcyj na eza wakacyi
lia IlllDie'o c k.
wAnia 120 kll"'zą!, upalany lampką naf·
gotowuje 110 gimllazyulD.
Bliż ZI\ wiadomość u W-go Ks. tową1. s.modziała
jącym regulatorem ciew admluistr acyi .. Dzieuuika "
ROlltalel'a .
1133-3
do oprzedonia
rs. 80. oraz opra·
lit. C. D.
r og i J e l eni 1 8 " .... I"'u .... c.
11
do sprzedania.
MalU Itollor zawiadomić już
wiadOmo:!ć IV 1'.0,Izi, ulica S·go
dzisiaj Szanowną Publiczno~ć
w domu Hauptnei'M u Auto·
że moja
'. 6 IV podlvlir"..
1183.3-1

z.

RESTAURACYA

od
Poązu k\lją.

8

dnia

lipca prze nl es iollą

b ę dz i e

do d01ll1l J. Joskowicza, ulica Piotrkrl\ vska 269
kondycyi luu korepety
Stullent petersbur gskiegq uni wer· (nowy 33).
na czas wakacyi

~yte~u

Ilosiadający nauki przyrodnicze, któl'y lIkOliczył "uuu,,,.,·u,,, ,.
filologiczne ze złotym

Dostawca Europej.klch Dworów

Za skuleezoo śt
5 1ledalllllerll

att.

~

Tysiąezoe
dowody

Wyrób i sprzedał, joko nie zawierającego IV sobie żadnych .zkodJiwych cz~tek, jeot dozwolona
przez wydział lekarski piotrkowskiego urzędu
gubernialnego na oglilnych zasadach b&lJdln.

"EXSJCCA TOR"

NOWY COlD-CREAM AlDEHYDE
CJhe_łka

Aldehyd e nie

. gdy

M. Frankfurt.

lIi~

Sprzedaje li9 1f aptek&ch, lopSlych aptekarskich
i perfumeryjnych magazynach.
Skla' ,ló.lY • W. Kre.era, Slaro-Sot clo.)'
Dwór li 29-30 w lI.. kwle. W Łodzi • II. SPIkorne.o I w oentrallll ,.rf••• ryl Fila/kl.lk le'o, laprzeolw Orlowa.

1180·9-1

-3-1

''''ad lo.

ZAwierający ez~stek tlu.. czu,
nie psaje i nje pozostawia. plam 11R
rauiu. lIaly ftakoo 60 bp., duty lIakoD ra. I.

Z wysokim szacu n kie m

\lCZell IV klasy 8zkoly
ezo-Realn ej ł6dzkiej. Ofel'ty
składać w r ellakcyi poci sig. S.

11

Gustaw Ritter

Warszaw a, Królewsk a Nr. 39.
P. S. Do Inżyniera Technolo ga
W-go Gustawa Rittel'
w Warszaw ie.
Exsiecato l' Palisk iego wynala zku, który używam od 1'.
1885 do konserwo wania drzewa i murów, okazał zbawienu e
rezultaty -gdy przeciwni e Ilrzedtem używane Carbolille wu ?Iykonaton - AntisepUc
i inne tylko niepowet owane straty
spowodowały-a. zatem mogę wynalaze k Pański
każdemu z
ca.lą sumiennością, jako najlepszy dotycucza.s śl'odek
za.bezpieczenia drzewa i murów od gnIcia, grzyba I pękauia, zalecić.
Tboroton , pr. Stolarow, HOlrer, inotbe i s e tki iUllych .

__

~amy honor podać do wiadomości. że celem
IIkr6ce.-..
Dla niezmiernie rozpow8z~bJlionyc h w ostatnich et&.s.ch fałs zowali ł nA ś lAdowni ct w a naszego PORTE·
RU i PIWA, takowe wysyl.,oy tlo Cesarstwa i Królestw. nie
w beczkllc h lecz wylączni e tylko w but el kac h opa-

trzonych etykietami llrzet: D81Jsrtllment Handlu i

w Petersburgu zatwierdzolle.mi, podług tu

CZOUf'g o wzoru.

W.zeilcieh n"laaowni ctw i 11..lrAbieoi,
btjdZlemy.

dochodzić

A. le Coq W

Przemysłu

obok . umlesz111'

dr..l.e k.mej

Lond ynie

I

Rep rczcnt.'l.n tem n aszym lIa Królestw o Polskie
i G llber)lie Zachodn ie, j est pan

Władysław

Epstein w

WIll'

zfiwie.

NAGRODY rs. 10
otrzyma ten, kto w taki spo ób wskaze nam
którzy Vf o tatnich czasach kradli
wielokrotnie klatki o zklone z latarń ulicznych, zebyś my mogli po zukiwać ich S1!downie.
złodziei ,

Zarząd zakładu
w

gazowego

Łodzi

-.-
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usarz- M-ont--:ler

ŚI
powodu zmiany lokaiII
IDO SPRZEDANIA z powodu wy(
,t>
. '.
DO SPRZEDA.NIA
jazdu
• • fi
7 kta
h
wydany z gmiuy Majacze, powiato wydany z m. . z~dka •. powlato slesieradz~ieg~. na Imię Wojciecha ra~~ki~g~, ua Iml~ MicbaUny Gar- który pracował przez Ulat w r6żWspaUlaJskIego.
CZ)llSkieJ.
. nych zakładach mechanicznych poI lora wy'el"'lI" WIadomość u
Łaskawy zllalazea raczy złożyć Łaskaw.y znałazca: raczy złozyć szukuje mleJlca monti8ra lub doZUPKŁ..'i1E NOWY
Niedzielskiego w domu PI'ZY ul.Przeg
zorcy nadmaszyuamiwjeduejzmiejWladomoiit! w Adminlstracyi 'azd J'łi 14 {1339 na I piętrze codz.
takowy w tutejszym magistracię. go w tuteJ zym ma lstracie
il77
11 ł- scowych fabryk. Oferty proszę ,Dzienulka"
1162-3 do godz. 2 po południu.
1113-3
----------OE'MIBJIEHIE.
składać pod J'łi 14 dl:ł A. B.
" OUDaueBle.
CYAe6IłHD. IIpuc1'81S'1o 0..1>8)1.a Mu·
1154-3
CYAeGBLlu ~pUCTaaT. OJ,1IsAo. Mu- pOBHXT. CYJlBii 3-ro ITM'poKoacKa· - - - - - - - -- - - Zarząd
żelaznej
pOBLlXT. OYAeu 3:ro IIeTpolloBcllaro ro ORpyra l1rn8Tili 3eROOOBT. ey·
ZGUBIONO
O~p'yrlł. llroaTl1i S~BOU08T. CyWHB' WBOCKiIl, lKRTeucTBylOm.il n rop.
eRm lK01'eJJhCTBY!l\l1ł n rop. JIu· JloJlSU lI1> JlOMlI Xł 1437 061oHBlIH'
kartę pobyt"
,lI.SR BT. AOH1> . 1437, O(l:hBBJ1SCTT. en '1TO 13 lJOulI cero '1891 rOJlo
.
.'ITO 7 lJnBB cero 1891 r. C'L 10 ·Iac. CT. io 'l8Ó. yTp:1 B'J. roPOA1I JIOJl3U wY~I\~ą Z tutejszego magistratu,
yTpo. B'L rop. JIO,l3U DO BUJJ.SCBCKO~ DO BU)l.SeBoKuii Y"'U;lI B'J. Jlori na Imię Abramo. Icka Rosenblu~a. w uzupełnieniu ogłoszenia. o wprowadzeniu taryfy na przewóz nawoy.IHu;1> BT. ,lI.OM1> illTapu!\ UOAT. UlTapu JJOAT. li't 1437 (HoaWl ~ Łaskawy ~lazea rac~y zł~zyć z6w po wszystkich rosyjskich drogach żelaznych, podaje do Wiado1437 (HOBbIIi N 311), 6YJlen opo- 116). (iYJleTT. upoAaBllThCR JlBJlau. takową w tutejszym mag18tracIe. mości, że taryfa na przewóz w pelnych ładunkach fosforytów ze stll,lI.:IBaTLCIl ,lI.BUEIIMOe KJoIym.ecTBo, Moe uMym.ecTBO npuH8.w;leIl8m.ee
1176- cyj Deraźnia i Prolsknr6w dróg żelazuych Południowo-Zachodnich do
stacyj Sosnowicc, Dąbrowa i Dąbrowa-Górnicza drogi telazul\i lw&8·
Upl108Jlllell31I\ee ::IJ!.Y:IPJJ.Y l'eftul(e, Apony Poaeny, aaUIO'IIUDm.eeca 810
grodzko·Dlłbrowskiej, zamieszczona w NI'. 142 "Zbioru Taryf" pod
3:1RJJJO'IalOJIl;eeCS BT. loIe6elll II 61111 le6e.lU, I1JJaTiH u paanoli JlOMaWBeH
ZGUBIONO
Nr. 2770, działać nie przestała i obowiązlJje uadal aż do odwolaoia.
JIllpjl:1> II ott~oelllJoe J)T. .110 py6. yTBapt H ou;tseoHoe 171 py6. 1160-1
-:- KOIl. Da y)loBlleTBO).lel~le IIpeTcn. IroU. oa YAOBUTBopeuie npeTeuaili
~ ~
II
UJ ot·
31R JIIO)l.OBUIlU KOBapeKou.
BHureuwa KynU;e.
wydauą z mio.sta Konina na imię
OUHCL, H Oo.1>OK)' npoAaSae)ILlX:h OmlCL II OUllH KY npoAuaeMblx1o Wawrzyńca. Bekrycha.
IIpeAlIe'rOBT. M02tOO pn3cloIa~'pullaTh ope,lJ.MeTOBD MOlRUO p8scllaTpHlllITL Łaskawy znalazca. raczy zloty!!
y CYAe6oaro IIpHc~'aBa . u Bh )l.ellL y CYJI.e6unro llpuCTnBll U n ,lJ.eBL takową w magistracie.
1175Dyr~kcya Towarzystwa Iredy" w~o miasta ttdzi.
npo,lJ.3llH na MlIeTi> oooiL
UPOA81lJl 111\ MtCTi> oooii.
W zastosowaniu się do § 66 Ustan'l'y 'l'owarzystwa, DyMas 29 JlUS 1891 r.
JIOJl3L, MnR 28 JlIlII \89\ r.
OS·])fIBJIEBIE.
rekcya podaje do publicznej wiadomości bilans Towarzyatwa
ey,J.eCilłHu IIpUCTaJllo CymHocKii'
CYJleCioLlii IIpIlCTRB'L Oymnllcuill. rv.
11 I
1891
1073-\
1174 vv'LRSJJReTCR, '1'1'0
liBR
r.
_ _ _ _ __ _ _ _....::c"-'-__
C'b 10 'Iac. yTpa S'b rop. JIOJlSII no za pierwsze półrocze 1890/ 91 roku finansowego.
W półroczu rzeezonem w dniu 13 (25) Maja r. b. odby:JO;t.31IHCK311 ~36pA'lRalł';(\ '1;3- ~O~a.HC:1l31ł ~a6pQ'IHalł lIiM'h:ł- KouCTuuTRuoBcxoli y:z OOAT. N. 320,
CiYJl8TT. 0poJlaBllTi>C11 JlBIIIl.llOC lI>1y- tą z08tala rewizya Kasy 'l'owarzystwa przez Członków Kouall ROpOra
IIl\ll 'topora
m.eCTBO. OpHBaJlllumJu;ee JleiiCiy Ka. mitetu Nadzorczego i takowa zualezioną została vr należytym
Bc.HACTBie aaaue.ui. Toaa.poUOJ:JUTo- nu"'CTAie ••aueui. TOJllpoao.JyQIT8.l 1 .OBCKO~y, CocyroHll1,ee U3. lIe6e.ru,
n l. n ..... Wy. . . . , o&. J1' ~ 1.y6.an.· H. Cera"., o&. rT.p1I1.I~. .
UIUI,\' OooYJlLl n1l6~
Ta6uy cB1>'leii u porządku.
'lO...............oII JJpanWIo
. 611 00& r ...... ,CJlO1.JL .. ,. 2772 on. 16
'
,
,
Łódź, d. 31 Maja (12 Czerwca) 1891 r.
o", 30 Mu ] 91 r. Yupau8.i. "01.0&'" Mu ... r .• )Tupane.io JJO,lll •••• ol /II.(\. y".IIII. oulIneoB08 Jl.'U TOprOB'L B1.
Za Prezesa Dyrektor: W. Ko n sład t
.'01 4>aGpo'HoA ....113.011 1.opor.......IP ... OI • ..na.ol 1.opor. • ..... 0Ik. ...... 144 pytio 05 BOli.
0&. ........,...•• \'0 IDO"IlI}"''''. 1.y6.uIan..,.... OTO IDOU.r""" 1.y6......... III.U>1.· eYJle6ol.r IIpUC1'8BT. OCl1'poBCldlł .
Dyrektor Diura: A. Rosickl.
...lUlI.... O. eUYIU'P1o 1.--'"'ft~:"' 1101 ............ lIonlcnu .. LuLlft'56-3
J \81
1168-1-r-

Zgubiono Paszport

ZO'ubiono pa zport

z

t'
or eplan o o . wac

Garmturek Perski

Towarzystwa drogi

Iwangrodzko - Dąbrowskiej

ksill9.kp. IcnitJmal!VJ'nll

Obwieszczenie.

·aT.

BILAN S
TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO MIASTA
za 1'S.6 póIl'ocze roku fiufin oweO'o 189°/.1to jest po

18 (30) kwietnia 18911'.

Ruble i kopiejki

A
Poiyezkl n nletlchoJllo <el udzielone:
Pozo Wość nleUIlIOrlOByeb IIOij'czek:
Seryi
I z sumy TS. 590,500 wynosi rB. 642,967 kop.
.. 1.712.800 ..
II
"
,,1,7G5,450 "
.. III
.. 2,533,500
" 2,487 ,110 "
658,984
..
IV
"
,. 661,600 "
Razem z Sllllly r .. 5,J>51,050 wynosi
Kasa w gotowiźnie
•
•
.
Bank lIudloW1 IV Lodzl :
do }101lniesienia każdego czasu .
do podniesienia za 7-!lniowem WYIlO
zeniem
Kasa Potynkow& PneDlysloweuw LUdzkich :
sum !lo pQ(lni~euia każdego oza u •
•
.
sum do podniesienia za 7-duio)lem wypowle!lzeuiem
lO

5\
68
70
06
5,401,86295
3,2 11 54
31.\00132.0008,00032.000 -

Banli. lludlo\vy w \V rszl"·le :
skUJ> li!tów wylosowanych i ubieglych kuponów
DOli Bankierski II, Wlwelberg w Sf. Petersburgu: jak wyźej
Listy likwidacyjne Królestwa Polskiego w sumie nomlnalnł'j wal'tOHci rs. 345.350..
.•
...•.
5°1,. bilety pożyczki premiowej 1 emisyi z roku l 64 w sumie nomi·
nalnej TS. 300
•
.
.
•
.
.
.
.
.
•
5"l. bilety pożyc7.ki premiowej 2·ej emisyi z roku l O IV • umie nominaJuej rs. 300.
.
.
•
.
.
.
•
4%, obligacyi llożyozki wewu~trzlJej na. s mę nOll1lna.lną rs. 39.700
Listy zastawne m. Łódzi Ra sumę nominamI} I' • 500
•
Nieruchomość 1'ownrzystwa wmieście Łodzi pOt1 Nr. 427 .
Koszt sprawiouych mebli, utensyliów i biblioteki
.
.
Z:lJ.iczeli rozmaitych
.
•
.
•
.
•
Zaliczeń na splatę kuponów 0(1 li tów wylo, owallych
Baty lDajowej 1890 roku
..
•.
Raty Jisto}ladowej 1890 roku
Fumlusz na administracyę.
.
.
.
.
.
.
•
•
POtlatku skarbowego 5% od knponów Ilieprzedstawionych ,lo zaplaty
DeplYqtlł rozmaite: w W:u'szaws Kant. Bauku Pailstwa I'S. 4,401 k. 70
IV Banku R&8dlowym IV Łodzi . "
5,654 k. 13
w Kasie TOWlLrzystlW& IV papierach
warto' iowych •
.
.
... ]{l!262 k. 50
IV liStach likwidacyjnych Królestwa
Pol kiego stanowiących .kaucyę
Banku Handlowego IV Łodzi . ,,185,100 k. jnk wyżej kaucYIlKasy Przemysło. " 49,700 k."
w kasie TOIVlU·Zj'stWo. IV listach
i kUJ>onach miasta Łodzi z/ożonych Ii& przechownnie
. ,,1)1,158 k. 75
tli

Łodzi,

81.02563
5,000292,9il16'1.

66975
63632,66087
1839'/.
122,85303
7.44084
7,077 71
94875
1,10540
22,84729'/.
6,40292 1/.
31390

wlącznie.

WA

Ruble i kopiejki

obiegu będące Sel'yi I
1'8. 542,900
II " 1,712.750
"
nI " 2,487,100
"
"
5,401,650IV " 658.900
n
n
11
1t
'"
21,100 Naleźno§~ za listy wyl080wane ubie~łego pólrocza. • • • .
10,67815
n
" ubiegłe kupony.
• . • • • . . • . • . • . .
~'undusz na zapłatę li tów wylosowanych płatnych IV dnln l maja
1891 wynosił . • • • . • • • • • • • . . 1'8. 100,500
a po strąceniu zdyskontowanych • • • . • • .
10,200
90,301>32602
Fnudn8z na zapłatę listów przyszłego losowanIa. •
138,77 25
lO
"
"
kuponów płatnych l Maja 1891 roku
755'1.
"
""
"
następnego 1I0lrocza.
77978
Kaucyi stowarzyszonych • • . • • . . . . .
Wpływ na ratę majową 1891 rokn . . . . . •
2,26859
3,58890
Fundusz na koszta Pl'zygotowauia listów I kupouów
4,36298
z kar . . • • . •
z dyskonta.
9535
4,300na amortyzacyę mebli.
"
z procentów. . • • . . • •
4,071 75
12"
od występlJjących z Towarzystwa
DeJlozyta prywatne . • • . • • . . .
• • . . .
21.08076'1
..
w listach zastawnych i kupooach m. Łodzi, zlotonych do
111,15875
kasy Towarzystwa na przechowanie .
Bank Handlowy w Łodzi: knucya na zabezpieczenie sum. • . • . 185.100Kasa pożyczkowa Przemyslowców Łódzkich : Kaucya UI\ zabezplecze·
49,700nie snln tamże 10kow&8ych . . . . . • . . . . . . •
Kapitał zasobowy w różnycli walorach..
. rs. 489,536 k. 18'1.
489,74913 1/.
w zaliczenin do funduszu lOBowania . . .
212 k. 95
17,31665'/~
Przewyżka oad normę kapltalu zlIllobowego
..•..
Listy zastawne

hĄ

\V

366,33708
6,556,423~

dnia 31 maja (12 cCIll"WCa) 1891 )·oku.

Dyrekcya 'fowarzystwa Kredytowego miasta Lodzi.

I

~I

____W-'y:...d.c;l\wu St.r.a Konu". -

dzień

ŁODZI

Redakt.or Bolea/aw Knl chowl8lkl

Za Prezesa Dyrektor: H. Kon.tadt.
Dyrektor Biura: ' 4. lIoBlekl.
Buchalter: J. Jarzęb w a kl.
Ąosaouno U.U3 )·poJO_ 4 IIORY 18111 r.
W drllkarD1 .,olł... lka Udz .......
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J

