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SZUlJownycb prenumeratorów naszych
upra zamy o wczesne nawylanie pnedpIały. w celu nnlkn ięcia przerw w wysylce "Dziennika."
~IT 'HA1DLIT
PRZHIYSL l łl •

DROGI WODNE.

X .Kuryer codzienny" dowiadtije się, że
llll!IOWIl dwu przystaui na WUle przy
brzegach warszawskich, jest już zdecydowllną i olljętą planami regulacyi brzegów,
Jedna przystań nrz,dzona będzie w dzi~iejszej łasze wiślanej od strony Prngi,
druga przy brzegu warszl\ wskim w lasze
pomiędzy stacYIł pomp a Solcem. Obie 0trzymaj,. brzegi kamieune. oraz wysokie
nasypy lub bnlwary dokola, ally przybór
wody nie napędzal do uich lodów, Ko zty
ohliczono na 75,000 rubli, które pokryte
będą z funduszów zarządu kanalizacyi I
miasta.
DROGI 2ELAZNE.

X Welllug sprawozdania,

odczytanego
Da zebraniu ogólne m akcyonaryuszów w zeszlą sobotę, droga żelllzna warszaws ko-terespolska w ciągu roku zeszłego przewiozła 651,129 pasażerów i 1,770,051
\lndów towarów. Dochodu brutto miała
2,635,352 1'5" a zysku czystego 760,871 rs.,
z której to sumy 21,136 przypada na rzecz
skarllu za eksploatacy~ oddzialu terespolsko-brzeskiego. Kasa zjednoczellia urzędników i oficyalistów drogi z kOJicem rok n
1890 liczy la 1,221 uczestników. Z fundu·
szów kas] Ilobiemło emetyturę 156 urzędoików i olicyalistów. IV ilości ogólnej 50,035
1'8., 66 wdów. którym wypłacono 6,164 rs.
87 kop., oraz wydatkowa no !la wycbowa·
uie dzieci 3,720 rB. 54 1/. kol'. Nlljwyższa
emerytura wyuosila 2,000 rnbli, najuiższa
13 robli.
X Do rozpatrzenia departamentu
taryfowego dróg żelaznycb wniesiono na:łtlUjllce kwestye: l) ustanowie-
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Desl'ocltes przyszedł jednego l,oranka okolo jelleuastej godziny rano do pracowni,
gdzie Albina, przy Ilomocy Janki, ustawiala. wielkie mimozy, pomieszczone w wazach
japouskiclt; dziewczynka podawała z całą
powagą kwiaty swej przyjaciółce, a ta
rozstawiala je wedlug swtlgo gusta. aby
twol'zyly ładną grupę. artystycznie nlotoną. Poeta zatrzymal się na pl'OgU, aby
przyjrzeć się im w jasnem ś wietle dnia,
zalewającem pracownię przez wielkie okno;
Albina, obejrzawszy się, spostrzegla go do·
piero, gdyż nigdy go nie anousowano i z
uśmiechem dała mu znak, ally wszedł do
Pl·acowni.
--- Przynoszę pani dwi~ rzeczy - rzekł
trzymając IH'aw4 rękę pod wierzchniem 0kl"yciem wpólotwartem - nowiuę: powiem
llóźniej jaką;
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i...

- Co?
- Nie zgaduje pani? Ohiecalem coś
pani... Acbl niewdzięczua, zallomnialal
Janka, która z Desrocbes'em weszla już
w 8tosuuek pewnej lloufałości. połączonej
jednak z szacunkiem, zbliżyła się doń nsi·
łuj~ coś dojrzeć. Niezwykły jakiś glos
dał się slyszeć, dziewczynka odskoczyla
zarumieniona z uciechy i krzyknęła:
- Piesek!
- Mój piesi - zawolała śmiejąc słę
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1 otwierający się w tych dniach

w 'l'ehera·
- p e l' s k i ustanowit już
swoją r8prezentllcyę w Wlu·szawitl.
X W sollotę w 7-tym dniu ciągnie
nia 5·ej Id asy. 150 lot e l' y i k I a s y cznej,
główniej. ze wygrane padly n nastę lltiją
ce numel'y: nr. 11128 I·~. 10,000 li kolektorki JaszolVskiej li Mediaosa w Warsza·
wie; Ul'. 18415 I·S. 8.000 li kolektorki
Pl'zeupełskiej II Obniskiej w ~ar zawie;
nr. 5949 rs. 2,000 II kolektorkl GOqh\CZ.
kowskiej w Piotrkowie; HI'. 17213 l' .2,000
u kolektorki Bartmaliskiej w Radzyminle;
Dl'. 21961 rs. 2,000 w Mikolajcwskiej ocbronie w Warszl\wie; III'. 22236 rs. 2,000
u kolektorki 'l'ro janowskiej IV War~zawie;
nr. 12596 rs, 1.000 II kolektom BOI'zenko
II Gertmanł\ II' lVars7.awie; Dl'. 21818 rs.
1,000 u kolektorki Witkuww · i~.i w Wal·sza wie. Po rs. 400 nory 421, 6590, 9932,
1U582, 10587, 19240. 19694, 20766, 21590.
PRZEMYSr,.
X .Turkiestanskija wiedomosti" donoszą, że skutkiem trudności w dzierżawie
niu ziemi, zdatuej do u II r a w y II a w e ł u y
i braku wody na oazie menvskiej, ruscy
plantatorzy zaniechali zasiewów bawelny
amerykailskiej, z wyjątkiem jeduej tylko
plantacyi Mindera. 'r!lŻ gl\zet.a donosi, że
skutkiem llraku paszy i ostrej zimy na jeduej tylko oa7.ie menvskiej padlo więcej,
niż 60,000 owiec; również znaczna ilość
owiec padla w 'l'urkestauie afgiLuskim.
X Z Samarkandy donuszą, że deszcze
u-.~kodzily p I a nl a C y e II 1\ IV e łn y w obwodzie samarkandzkim i IV Bncllłu·ze . Spodziewaną jest znaczna zwyżka cen.
X D w i e II o w e fa II l' Yk i jak clouosi
.KIII·yel· warszaW k i," po w.taną wkrótce
w Warszawie: I) cbemiczna. dla wyrobu
llar wników, naJlI·7.eciw zakladów 'I'emlera i
Szwedego, 2) llialoskórniczlI. w pollliżn 1'0gatek powązkowskicll.
X Fallryka wyrol>ów żblazuych przy u·
Iicy Waliców w \Val'szl\wie, prowadzoua
dotychczas \lod firmą Scholtze i Repphan, jak douosi nGazeta warszawska",
przechodzi obecnie na wlllsno~ć i pod lirmę p. Repphana.
X Ministeryum marynarki zawarło konnie II a II k

trl\kt z towal'zystlvem gól'lliczem i PI'ZA llly~lowem na poludnill Rosyi o Ilos ta wę
węgla południowo-ruskiego (lo 01'J.lania okl·ętów. 'rowarzystlvo 7.obowi'I7.lIje
si~ wybndować skŁady węglowe w Ilortach:
,ewastopolskim, kerczeńsk im. jalckim i L.. •
odozyjskim, dla okrętów floty cz(\rnomol'·
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bina; a prawda zapomniałam o tern, Aie"1rocbes; bard7.0dogodne lffii~.
y pani
i sądziłam wreszcie, że przystaje, Albino? Jest o czem pomYś.leĆI
to pan zapomniał.
B ędzie muie pani przekliuać po jakich
- Wrześniowe nie były pani godne o§muastu miesiącach, ale potem... Zobaczy
rzekł Desroches, tyml'azem, sądzę , że zdo- paui, uiema na świecie lepszego do pocielałem wykonać rozkazy pani: piesek biały, szenia nad psa.
kndłaŁy.. . OŁol
'l'om, zwinąwszy się w klęllek, spal soWyj ął z bocznej spodniej kieszeui okry- bie joż na kolauach swej pani, zapomnia·
cia rękę i ukazało się male śliczne zwie- wszy o calym świecie,
rzątko, usiłujące wy(lostać się na woluość;
- Idź poszukać dla niego mleka i tronosek t~ ..y, oczka głęboko w łepku sie,dzą- szkę chleba, rzeki a Alllilla do Janki, któce, różowe łapki i szel'ść kręcąca się w 10- ra polliegła ulLtychmiast.
- Allowina? spytala wtedy Desl'o,
czki nadawały mu pozór pieska z cukru.
Janka, klaszClląc w rączki, t.ańczyła uao· ches'a.
koło, szaloua z nciechy. Desroclles połoźył
- No ina niewesola. Biedna moja sioszczenię na kolanach Allliny, która wła- stra zakończy la życie; nie mogę jednak
śuie nsia(lla.
tem się mal· twić zllytnio, bo życie dla uiej
- Ma już Łrzy tygonnie piel'lvsze po· było cierpieniem bezna(lziejnem; za to Coco
czątki edukacyi; jeszcze dotąd nie 0pusz· bardzo nad tem llolejel
czał swej matki, gotów panią z czasem
- Biedna Cocol szepn ę!.\ .:\.Illina. Scena
pożreć, 1\ uszczęśliwi jl. jedn ocześnie. Niech śmierci J !lUka przy[lolllniahL się jej tak
go palli przyuczy do dobrych llałogól7, bo żywo, ie musiała prZeSUnl}Ć rękę po oczach,
potem llyłoby u'udno żyć z nim w ciągłej aby 7.etrzeć to wicIzenie. Biedna Mag<laleklótnł...
nal Co s ię z nią stanie?
Twarz jego na chwilę przelotną przy- To w samej rzeczy kwestya, odpo·
brala wyraz komiczny, gdy dodaŁ: ,Jak z wied ział Desl'oches. Nie mogę jej wziąć
mężamil· Albina uśmiechnęla się melan- do sielli e, tlo mej kawalel'skiej siedziby ...
cholicznie: jej mąż nie otrzymal z pewno- Nie jest oua bez majątku, wie pani? uie
ścią st8l"annego wychowanial
bogata, ale IIlIl żyć z czego. a ja jej tak·
Zwierzątk o patrzalo jej w oczy banlzo że zostawię co Ilosiadam ... naturalnie o ile
uważnie, zdawało się. że robi przegląd jej możua najpóźuiej! 'l'ymczaselll, CO ja mam
twarzy; po tym egzaminie, z trudnością począć z taką dużą llziewczyuką?
muie.
starając sil) utr:l:ymać na łapkach w ró- bylolly to przyzwoite, ale niekiedy t.akże
wnow&dze. poruszyło ogonkiem i zaszcze- niezllyt dia niej wła:ic i we... Przyszła mi
kalo radośnie ku wielkiej uciesze Janki.
myśl urządz ić to, jeśli się da iuaczej ... Pa- Jest pani adoptowauąl-rzekł Des- ni tu jest calkiem d~eli caly samotna ...
roches. spodollsła mu się \laui i pndelek Moglaby paoi Ill'zyjąć Coco do siellie: pelma gnst. Jak go pau i nazwie.
niłally oua tu rolę damy do towal·zystwa ...
Albina zwróciła si~ do J auki, która uie kl"ępo wałolly tol
wstydząc się swego śmiechu, podnosiła się
Smiał się, uderzając trzymaną w jeduej
włduie z dywanu i porządkowala pomitŁą ręce rękawiczkll o drugą, jaklly nieco zne8ukienkę.
nel'wowany, to znów znudzouy. Odpowiedź
- Toml odrzekla szybko dziew v.ynka. dała mu na to, utkwiwszy wzrok w jego
- Niecb będzie 'roml pop 1'1 j _ l
oczach, przeczącym, powolnym rucbem glo·
oczekiwałam długo
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nia dla zakladów me"talnrgiczuych pOłUdniowej Rosyi takich samych tal'yf dla
przewozu surowca 7. kopaiii. jak istuiejące
nil drodze żelaznej lll'alskiej dla zakładów
ul'alskich; 2) ustanowienia bezpo~rednich
specyalnych taryf Ula wszystkich gatunków żel&Zll i stali, do wszystkich portów
ruskich, w t.akich wymiaracu, żelly żelazo
południowe moglo uSQn~ć z nich żelazo
z~grauicznego p~chodzeDia i 3) nstanow.ielila bezpośl'edulch t.aryf do wszystklclt
1.naCZniejsZYCb ryllkó.v wewnętrznych tak.
żeby oplata przewozowll do rynk6w, od
których odleglaBcj do Niższego Nowogl'odu
i Sosnowic nie Sił większe Jliż do zakladów okręgu południowego, bylt\ jednakowa.
X Na finladzkiej drodze żelazn ej wkról.ce urządzone będą b i b I i o te k i do użytku
urzędników drogi.
HANDEL.
X Z Charkowa donoszą., że, zjazd na
jar ID"ark troicki jes ~ niewielki. Przed
świętami nie zrobiono żadnych zakupów
weluy, Wogóle jarmark spóźnia się.
X .Peterb, wiedomosti" donoszą, że oddzielna r&da, przy ministeryum slcarllu,
przyjęla ostatecznie k I as yfi k a c y ę zb 0ż a, zaprojektowaną pl'zez odeskie towa·
I'ZYStwo rolnicze. Pszenic.. dzielić się będzie na ozimą i jarą, lliałą I czerwoną,
twardą i mi ęk ką , a każdy z tych gatunk~ Ilodzielony llędzie jeszcze na kilka
klas.
X .Nordd. AlIś. Ztg_" ..dowodzLnlL.podstawie ostatuich wykazów ruskich urzędów
celnych, iż wywóz żyta, który w poiowie
maja r. b. mniejszy był o 3 miliony pudów od zeszlol·oezuego. doia l-go czerwca
zrówuał się z zeszłorocznym, a dnia 8-go
czerwca llył mniejszy tylko o 200,000 pudów. 'I'egoroczny wywóz pszenicy prze wyższał dnia 8 czerwca zeszłoroczn ą cyfrę wywozu o 4 1/. milionów pudów.
X Kupcy miasta Mikołajowa, otrzymujący towary z zagranicy, starają się o
przywrócenie komunikacyi tranzytowej Mikołajowa z Odesę.
PJEł.'L\DZE I KREDYT.
X Według informacyj .Gazety losowaiI ",
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skiej i w KrollSzt.adzie-dll\ llaltyckiej.
ROLNICTWO I PRZE1IYSf; ROLNY.
X .Grll.Żdanin" donosi, że II' ty<llt duiach
ml\ przybyć do Petersbul'g'L d~pnL,\cya
wŁlLlicicieli ziem.kiclt z guberuij poŁudnio·
wo-zachodnich. w celu poczyuiechL starlui
o zatwierdzenie powstającego s y n d y k at u l' o In i c z e g o.
yndykat ten mIL niL
celn wydawać pożyczki 01\ zastaw zboża
dl'ollnym i śre(lnilO wlaścicielom ziemskim,
oraz zaopatrywać ich we wszelkie nal'zę
dzia roluicze, maszyoy, u&sioua nie tylko
z pierwszych rąk, ale i ua kredyt; oprócz
teg , syndykat w celu usnnięcia Ilośl'edni
ctwa komisyonel·ów. zajmie się sprzedażą
zlloia 7,& grllnicę kupcom burtowym.
X W polowie lipca wyjdzie z dl'uku
ouszel'ue spl'awozdanie o widok ach
tLI" o d z aj Ó IV w roku bieżącym, ułoione i
wydane Iłrzez ministeryum dóbr pailstwa.
X Wkrótce ma powstać, jak zapewnia
"Kuryer warszawski" kilka nowycb gospoda l'stw rybnych, jak np, w mająt.
kach Dłnga Kościelna koło stacyi Milosnl\
kolei terespolskiej, oraz Kozienice [lod Radomskiem. Do urzl!dzenia. tych zakladów
zaproszono dobl'ze zasluio nero na tem po·
lu inżyniera i ichtyologa, p. Michala. Girdwojna.
X W opracowywl\uej nowej n s t a w i e
o l' y b o łów s t w i e ua wodaclI wewnętrz·
nych projektuje się wzmocnienie dozol'u
oad pl'zemysłem rybuym, oraz urządzenie
oddzielnych dla każdego baseuu i je(lnego
ceotl'al nego zarządu przemyslem rylluylO
z waruukiem, żeby temi Zlll'ządallli zawia(lywały osoby, posiadające speqalue wykształceuie techuiczne.
W cel u pl'zygoto .
wallia służących w taldch zarządach, mają
być urządzoue klasy lub Idkcye z zakresu
ryllołówstwa przy muzeach rolniczych.
X \V edlug informacyj dzienników pe·
tel'sllurskich w związku z wydaniem przewy; spojrzeuie jej

wyratalo c y świat

myśli.

- NIe? Czyt to możliwe! Jakto? mówił
szybko, rumieniąc się. aż po osadę swych
bialych włosów.
Powtórzyła ten am znak; pochwycił na·
gle jej rękę, mówiąc: -Przebaczenial
Milczenie pelne smutku głębokiego zapanowało na cbwilę między nimi; Sllw!cila
oczy. rozmyślając o swym zdl'uzgot.auym
bożku,
zrujnowanym ołtarzu, rozbiciu
wszystkiego IV co wierzyła, co kochalII,
w czem pokladała nadzieję... Nie mogla
mieć uawet w swym domu dziecka, które
kocbała.

A więc. rzekł Desroches, ja się nią
opiekowal; nie lltdzie to zbyt dogo·
dne, ale, ba, w zyst~ moiua llI'ządzić ...
Biedfta Coeo! Przynaj mniej będzie ona
przychodziŁa często od Iviedzać panią .
- Codz ienni e-odrzekła żywo Albinadnia każdego, choćby i uie mieszkala tntaj ....
- To się rozumie,
Gdy wychodził, spotkał się we drzwiach
z Janką. która wl'acaŁa, niosąc nsjpow&ż
niej w ~lViecie spodek, pełny mleka, z na.
kl'u zouym weil chl~bem.
- Pamiętaj o wychowaniu panienkorzekł do niej, odcho(lząc.
Na scbodacb - odwródł się; przez drzwi
otW1\I·te. widział Jankę. wspartą na nutksch i rączkacu, pochyloną uad spodkiem;
piesek nLkwiwsq nOdek w mleku pil, pę
czniejąc IV oczacb; Albiua przyglądała si~
ollojgu z mimił\chem ...
- 'rem lepiej-myślał DeSl'ocbes, llie~ i
cullze dziecko i to jnż coś maczyl
-

llędę

I

(D. r. n.).
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pisów o rybołówstwie, istuieje Ilrojekt zorganizowania pl'zy instytucyach pecyalllych,
\V rodzajn muzeów roluiczych lub przemyslowycb, 8Z e regn lek cy j z d zi edziuy
II o II o w l i I' Yb i I' Yb o I ó w s t w a, celem
przygotowania specyalistów, którzy nastę
]lnie zajmować będą. posady dozorców w tła
uych okręgach.
TOWARZYSZElIL\..
X W ostatuicll czasach młynarze róż
nych okręgów państwa wnie:lli mu6stwo
próśb o zatwierdzenie stowarzyszeli
m1 y n a r z y. Wobec tego przedsi ęw zięto
opracowanie normalnej ustawy, która ma
być wzorem dla powst.ająeych stowarzyszeil mlynarzy.
;< \V Petersburgu pows~je a I' t e I r u~ k i c h kra w c 6 w, dla przygotowywania
różnego rodzaju odzieży i bielizny, nozonpj przez lUlI. Z początku artel zallli~rza
ot\l'OI'zyć szwalnil} nIL wielką skl\IQ, a następuie 10 sklep6w na kl"Ulicach miasta,
gilzie mieszkają przeważnie robotnIcy fabryczni.

l; w klasie I·ej równoległej otrzymało pro- mii bardziej nzd olnionej niżHzPj slużby me- rs. 1,495. Byt stacyi jest więc zapewuiony przy dałsze] ofiarności. Kiero\vnikowi
mocye 32, do egzaminu dodatkowego 110- tlycznej.
... Ryskij wie tnik" donosi, że mini te· stacyi, III·of. KlVietniely~kielUu, który speł
puszczono 4, pozostało 5, opuścił ~zkolę 1.
W klasie II·ej otrzymalo promocye do ryum oświaty projektuje specy&lne §rodki ni& s.we czynno§ci bezinteresownie, wyznam-ej klasy 20 nczni, do egzaminu dodat · tli" zmniejszenia liczby pożaró w, po · czouo rs. 200 na koszty podr6ty na zjazll
kowego dopuszczono 4, pozostalo 12, opu- wstaj'lcych skutkiem nieostrożnego obcho- meteorologów. Nowych. tacyj meteorologciło szkolę 9; IV kla ie II-ej równoległej Ihe nia sil) z ogniem. Postanowiono między gicznych w ciągu I'oku n~e pl-zybyło: Ilaotrzymało promoeye 21, do egzaminu Clo- I inuemi, aby wrazi e wybuchu ognia wla· wne ull"lymn.ły się wszystkIe. - Kierodatkowego dopuszczono 10, Jlozo tal o 11, Ilze natychmiast 110 wypauku wymi erzały wnik .Dodatku cukrowniczego' do ,Przeopnściło szkolę 3.
W kla ie III· ej otrzy- kal'ę mimowolnYl\1 Spl'Awcom pobra.
O'lądn technicznego' II. J. :-;~au on zawiamuł o promocye do n O_ej kla y 22, do
" Dzienniki petersburakie otrzymały \ ia· domił zebrauych, że usu \Va się od dalszeegzaminu dodatkowego dopuszczouo 4, po- d omo>!ć z Londynu, że Rotszyld tamtej zy go kierownictwa kutkiem braku czasu.
zostało 10, opuściło szkoł~ 3; w klasie otl'zy mllł z Kijowll od 11. Amołda White, Celem wyblJru nowego kierownika wyzuam·ej równoległej otrzymało pl'omocye 2!, specyaluego delegata, telegram, w którym czono specyalną korni yę. Dotychczas Zltdo egzaminu dodatkowego dopu ~czono 7, p. White donosi, że spnnvdzal jaknajszcze- równo kierownik .Dodatku· jak i współ
poz os tało 7, opuści! s7.kol~ I. W klasie gólowiej alal'mnjące wieści o tłumuej e m i- pmcown icy dawali swą. pracę beziotel'e·
IY-ej ott'zymalo prmnocye do V-ej kldsy gl'acyi żyuów ruskich do Anglii i sownie i dzięki temu dochód z pl'enllmel'''25, (lo egzaminu dOllatkowego dopaszczo- przyszedł ostatecznie do wniosku, iź pogło ty pokrywał wydatki i dawał nawet mał*
no U, pozostało 3, opu~cllo szkołę 4; w ski te były bez~asadnc.
przewyżkę.
Przyszły
kiel'o wuik, jak o·
klasie lY-ej równoleglej otrzymało pl'omo* Wedłng informacyj gazety .Xowoje śwllldczył na zebmuiu p. Worlman będ~ie
cyt) 19, do 8g~alllinn tlod'Ltkowego do IlU- wremla" e migracya izraelitów z lUógł mie~ zapewnioną I!eusyę w sumie
szczono 4, p07.ostał .. II, opuśdł B~kołę I. Rosyi południowej 110 Palestyny 1,20,) rubli. Kilka ciekawych spostrzeżeil
W łdasie V-ej otl'zymalo promocye 110 ciągle \V~rasta. Paro tatek ruskIego to- w III'zedmiocie spl'awozdali z przebiegu
VI-ej klasy 17, do egzaminu Ilollatkowego warzystwa IUUldlowego, odplywający w kompanij podal. p. Chrząszczewski. Liczba
TELEFONY.
dopuszczono 4, pozostało 10, opuści! szko- każdą niedzielę z Sewastopola do Konstan- cukl'owników, dostal'czających spmwozlhiil,
X 'rechnik Korzeniowski w Petersblll'- łę J. W klAsie n-ej pozostalo na drugi tynopola, zabiem na swój pokład coraz od roku 1888 zmniejszyła się z 54 Dl' 35,
gu wynalazł nowy upros zcz o ny tełe rok 5 uczniów. - Wydano nagrody nast~- wil}cej izmelit.6w. W ciągu zimy ollply- skutkiem dziwnej obojętno§ci dhL tej sprawy.
pującym uczni6m: w klasie I-ej Ellwal'do- wali przeważnie ubodzy r/.emieślnicy; oPeterab urg.
fo n.
UOEZPIEOZENlA.
wi chriiterowi i Edmuudowi Gdeszowi; statniemi cza y trafiają się i lud7.ie kla
POII Petersbm'giem w miejscowości,
X 'l'owarzystwa ubezpieczeń: .Jakor" i w klasie lI-pj Edmnwlowi Kączkowskiemu; zl\m o żniejszych. Prócz do Palestyny, emi- gdzie i tnieje fabryka cesarska kal·t, otwie• Warsz:! wskie", 11rzyzDI1ły znaczne nstęl1- \\' kłasi e IIl ·oj Stefanowi Walewskiemu, grnją także do Ameryki Półuocllej, Bra- ra się p rz)' tułek dlll 1'0 b o tn ik ó "',
~twa gl'upom rolników, ubezpieczającycli Kazimierzowi Łaszkiewic~owi, Romanowi zylii i Afl·yki.
przybywających z prowincyi i ni emog/l7.biol·owo swe mienie. Poni6słszy jednak Gde zowi,
!.ani. lawo wi Młodzianowskie".Ru skija wiellomosti" donoszą, że do cych znaletić zajęcia w okolic~nych fablTkilkase tysięcy rubli stra:y 111\ ubezpiecze- mu, tanisł :' wowi Puradowskiemu, Danie- Ode~y przybyl Ileł nomocnik lIarOU/L Hit· za kach i zak ładach III-zemysłowych,
niach I'oluych w Krółes lwie Polskiem, tOW&- low i tKl"kiewiczowi; w klasi e IV-ej KOII- dła 7.ballania kwestyi k o lon i z 1\ CY i ż yFnbrykanci c)'rkulu szliselburskiego
rzystwo .J akor" powzięło zamiar ich skl\ - stantemu 'fymienieck iemu, Bronisławowi d II w w Argentynie. Z Odesy I'zeczony w Petersburgu, zamierzają zwró cić się IIIJ
sowania. Czlonkowie grup nie chcąc tego Bergierowi, Leon31"(Iowi Neymanowi i Ja · pełnomocn i k wyjedzie do gl6wnych ognisk ruskiego towarzy twa ochrony zdl'owia ludopuścić, postanowili powiększyć ryzyko kubowi J~iltauel'owi; IV klasie V-ej \\'ilibal- osiadlo 'ci żydowskiej.
du z pro ~bą o urządzeni e w jesieni popularwłasne i IV t) lU celu delegaci gnlp z przed- dowi Uh'ychnwi, tUllzież 7.1\ Ili ęk ne I'y;;un* Do zatwienlzenia rally pa il tWI\ wllie- lIych odczytów o liygieuie dla robotstIL wicielami obu towarzystw rozpoczęli ki uczniowi IV·ej klasy Stanisławowi Szel"- siony będzie wkl'lilce projekt dal zej k 0- ników fabrycznych.
narady w pią.tek ubiegly w Warszawie.
szeńskiemu.
łonizacyi okręg u czarnomorskieW instytucie górniczym \v
WYKS~'fUOENlE PRZEMYS~OWE.
Pop łs. W niedzielę odbył s ię popis ~zko· go.
Petersburgu ukoilczyło kurs W roku bież~
X Kursy rachunkowogci dla ko- ły, utrzymywanej pl"zy zakladach fabl'YczI cym 29 studentów ze stopniem iniyniem
b i e t przy szkole zawoclowej S. P. Denyi- nych towar~yst\m akcyjnego K. ScheibleWarszawa.
górniczego, z tych 2-! kłasy I-ej, 7,lLŚ !J
za w Petersburgu prlestają istnieć; nowe ra. Opr(,cz 500 z górą. dzieci, zebrali się
• Pra wit. wiestnik· w dziale rozporzą- klasy n-ej .
słucharzki nie będą przyjmowane.
tam i rodzice ich i ci, którym r ozwój dzell 11I'asowych Zl\mieszczfI wiallomo.sć o
W Petersburgn powstaje towarzystwo
WYSTAWY.
szkolnictwa elementaruego, nie jest obojęt- odstąpieni n kon cesyi cz/\ opi.mlL n Wisła " dla przygotowywania i sprzedaży t all i c h
X Towarzystwo ogrodnicze w ymfero· nl'. Obszerna sala reslU'SY urzędników Jlrzez AI·tura Grn zeckiego, dotycbcz:\lIO- obrazów lil a łudu. Towarzystwo zapolu w dniu 22 czerwca otwOl'zylo w tern towarzyAtwa okazała się za szczuplą. Dzie- wego redaktora i wyda Wtę, księgarzowi mier~a założyć c lll'olllolitogl'afię i artel
rozIlos icieli.
mieście wystaWI; owoc6w.
ci wygląilllją zdrowo, znlLć zaraz, że nlL- warszawskiemn Michalowi Arctowi.
W s t o pll i u d o k t o I' a m ed y c y n y u·
nczl'ciele i IIILnczyciełki dbają. nietyłko o
r a przyszlej wystawie urządzell
ksztalcenie umyslów, lecz także o rozwój niwersytet warszawski zlltwiel'dził Jlp. Otto- zabezpi ec zających od 1I0larów w
Wiadomości
Po na Hewelke, ZelmaJJa Kobna, JIUHL Feder- Petersbul'gu mają by ć umieszczoue dachy
fizyczny, powierzonei im dziatwy.
Ze szkół.
kt uroczysty zamknięci n 1'0- pi e~ ni chóru dziewcząt i chlopców, nastą- na i Rafała Abkowicza.
z mllsy ogniotnvalej, wynałezionej pl'zez
IV roku bietI)CYIB ukoilezyli uuh.ersytet w,rosaw- włościalliun gnbel'ni moskiewskiej, Jalll\
ku szkolnego w tutejszem gimnazyum żeil- Il iły Ileklamacye. Z prawdziwą przyjelU'
~kiem odbył sie, W u~iegłą sobotę. Z od· nogcią s łuchali~my skl\udowail trudnego ski następują<, atnd.nei: I) Wydrial pro"".!!: ta- Kokina, Dacliy tego I'odzajn o<l7.n:L c zają
. I
t
. niat.w lIi ehał Stefau Ateks.ndrowie.. WJady ław
czytanego sprawozdauia dowia\lujemy się , wiersza (miary IlrzeWazuHI lexame roweJ Jan Ambrożkiewiez, 'rom •• a Baraniecki, Ad.m l'Ia- się lekkością i celll} lIiską; mogą one być
że nkońcl.yły w tym roku gimnlL1.yum na- i llistichon6w) wypowiedzianego biegle, r.nowski, Onufry Benktew.k~ hu Bitto, <ltaniaław malow811e lIa żądany kolor.
stępujące abituryentki: Gitla Aron, Annl\ bez zująknięcia, przez malego chlopczyk' , Bokiewicz, Józef Brndnicki. Bory> Bńncb8 •• ew.
Na przyszlej w y ~ t a w i e d r u k arBajuus, Beata Adela Bnss, Zelda Ryfka ucznilL klasy p. Bijcka. Na taką~aU1 11 po- !Iikolaj Bnłb,kow, Jan Bylina, Jan Byte.yu.ki, B k I ej w ł'etersblll'gn, pomiędzy innelni,
Alek,.nder Wielezowski. J.u Piu. Wenordi~l, LuFryszberg, Sum FI'yszlUan, .Tudcsa Griln· chwałę zaslnżyły trzy Ilziewczynki w tl'y- domir Wierzbicki, JIUl WOlteeki, Waeław Wolski, zuajdować się będzie oddział Zl\stosowanil\
herg, Marya Jefimowa, Hem'yka l{illper, logii z klasy p,mny 'l'yl'lLwski~j. Promo- Stanislaw Wr6blewski. Mieczysł.w Wroli.ki, JÓz •. fotografii do cll"llku. Do udziału w wyst,\• 'atalia l1odolewska, Zofia Pętkowska, He- wILno przes~ło 50%. Stos k siąże k ozdobo fat SymforYIlli Gacki, Karol Hebda, Henryk Gnst.w wie mllj!} być zaproszeni także dl"llbrze
lena Perlis, Karolina Anna Scheftel, Roza- nie olll"llwnych, pr~ezllaczonych na nagl'o- Hi.ge., Mary,n Grzegorzew.ki, Izydor Grnndhand, zagl·aniczlli.
lia Eugenia Trzeciak, Konstnllcyll Wislo- dy, rozdllwal p. Karol cheilller. Po po. Wacław Itd.fon. Gurb.~i. Edwa1'd D.sZC<lński,
Jeden z elijktrotechników lletersbUl'skich,
Karol Dnoiu, Stefan Dutkowski, Edward Zyeki,
cka, Anul\ Węckiewicz i Rachela JlllitL luduiu dziatwn zebrala !tlę w lasku, na Konstanty KalIUstin, Jan Karniejew Grebaro", IJ. Swietlowskij, wynallLzł lampę elektl'YczWloskowska. Oczr,szczaio do gimn 'LzyulIl Księżym Młynie na ochocz/ł zabawę. Że Wlally. ł.w Franciszek Karpowicz. Jau K....hjw, ną nowej kon8tl'ukcyi, dla o ś IV i 6 t.1e n i 'L
W ubiegłym roku szkolnym razem 383 u- bawiono ~ię dobrze, nikt chybu. lIie wątVi, PaweŁ Staniol.w Ktthll, Dymitr Kłopow, talliaław sal szkolnych. I,alllpa ta będzie umie..
kI
Ik
I.
••.
l' I
. ~laka1'y Józef KowatewalU , Andrzej Korzybski,
czenlllc. a 11lIanowicie: do asy pl'zygoto- deszcz ty ' 0 zuyt wczesllle 1'0 ozy swoJe \vł,dysław Koryeki, Ateksy Koteleweki, Frauei. szczona na przyszłej wystawie elektrycznej.
wawczej 75, do I - ej - 68, do II - ~j - • veto."
R.
szek K.awery Kul/iak, Władyslaw Knebarski, Jau
56, 110 ID - ej - 56, do IV - ej - 52, do
O aptek,. Jeden z tutejszych flu·maceu · Lemfl!isk,i, Jan Lipoiełu, Jak6b Jan Litaue" Jau
TEA TR i MUZYKA.
V· ej-~7, 110 VI - pj-23 i do VlI· ej-IG. tów zamierza starać się u wład~y o wy- Lubonskl. J6.er Bol",!ł" .. Lange, J6zer L..~mano: AI·ty~ci lIaszego teatru w .BeIlevue"
Egzaminy.wYPlldly, jak nastt:vuje: z klasy dauie poz wolellia 1111 otw/lI'de apteki w ~vi~'l~,wJ~lil~a:~~l~~~' ~r.~:dYT:'fit ~:I'iz·1i~~.~: zdobywają sobie eora~ żywsze n7.liauie i
przygotowawczej do I - ej otl'zymaly pro- Lutomicrsku pow. łaskiego .
de, !luebau~w Dawid Hip~lit Oderfeld' Józef lIi. synJjlatyę publiczlLol!ci wal'SZ,\W ·ej. Krymocye 53 uczeunice, z I - pj do II - pj Aeronauta, II. .Józef Dzilcowski, \VZnOSil eh.t O,.o~••ki: Paweł Pawłowie~, Stefun, Cze.law tyka tamtejsza nie szczędzi im pochwl\ł,
24, z II . ej do III - ej - 44, z 111 - ej do się balonem IV Zeliuówce w sobOLI} przed Pru~~y~~ki, ~eks,"~er PnIA~.kl , Antom Floryan podnosząc wysoko tak zdolności pojeuyn·
IV - eJ' - 38 z IV - J' do V - ei - 25 z wieczol'em i zlLllomocl} Sll'ulochronu sZCZA- Rl1eUlSkl, Fehks Roz.wadow.kl. Aleksander Skura- czych artystów i artystek, jak stal"lLnnOŚĆ
~
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~ . .•
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''I.
tow, Józef Słomcz;yuskl, Aleksy SokołowskI, JAn
V - tej do VI- tPJ - 33, z ,I - tej do sIoWIe OpllSCl1 Się UIL Zlenllę lIa polu, w po- StrOż.eki, Korol Strumf, Aleksander Sndowski, Zdzi. wykonaui'L i okazałość wystawy. Z powo·
VII - mej - 22. Wydano nagrody nastę· bliżu ulicy Zawadzkil\i; balon spad! lIa sI. w Siekierzyu',~i, ,\VIodumierz Tataro.,.. Juli ... du wy.ta wienia operetki Karola Zellera
pującym uczennicom: IV klasie pl'zrgoto- gl"Untach [loza cmelltaI'Z/LIlli. Onegdaj zapo· Konstanty .Tolwlllskl" Józ_f T~~,. Mikołaj !UbA11 p, t .• Ptasznik z '1'yroln: pisze np. rec<n. '. H I . B
k' . H I . 'K' "
. d .
.
.
.. '" łł ,I 'I tk B,ranow.kl, WłodzimIerz TYlUllISI", Alfred EroncW~\~czeJ .. ': elll~ oguc ' leJ,
e e~le IJen- Wic ZIn~ly ł?OIIlS III~ VI Z) szel uO S {U U kiewie .. Lejb. Frenkiel, Wiktor FuM_, Konstant! zent .Słowa:" Tent!· łódzki, jnż przy posklej, Regllllo Llttauer, l-stopllla, Euge- z pOWOlIlI lIIepogody.
Chejło Henryk Cy",ow, Micb,ł Suutbaj Stani.law przednich dwóch premiel'ach przyzlVyczl\il
nii Glass, Maryi Falzmann, Elfrydzie Fal·
Nagla śmierć. W piątek zmarł nagle w Jan Egerazdorl, lIn~olł Jurkiewiez, .T~odor Jako- uas do stal'lulIJej wystawy, którą jedlHlk
zmann Mal'yi Szmidt i Katal'zynie Zaso- Zgierzn lIa ulicy kilknnastoletni chłopiec wlew, Romu.ld Stalllslaw J.~ubo,,,skL 2 ) ":'~th~1 zaćmił w ~ystkll, co zwykle IV ogródkach
l.
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kl" n
'. s f· ~I
,. k"
, filolt>g;czny : Teodor Archangielski, Jakób BlbńBk~ witlywłlć Vrzy\vykliśmy. 'l.'akie deklll'Rcye
dems k,~eJ
- ~O stopl\la, w ~sle
- e~: te .UI JI .nsz) ns I . .
Tadeu •• Ilndyt., Aleksauder Wo;ileuaki, l!itrorau
RozalII Hal'ka WI - 1 - go stopnm, StefanII
SamoboJstwo. Wczom] mno wystl'za- lm.tonieeki, Mikolaj Konokotin, llikolaj Pieilkie. jak ~ aktu Ilienyszego, oraz wszystkie ko·
Byszewskiej, DOI'ze Goldberg, Wladyslawie lem z rewolwenl pozbawił sie, życia 1'0- wiez: Pa"eł Tieb~1Vaki, Wło.dzimie", TroHmowiez, styumy i rekwizyta, mogłyby na każdej
31iller Jlldwidze ?-iipIle i Joannie Wasz- botnik 7.e składu wcgli \I. P.
Dymitr Janko1Vl!ki. .1) Wyd~1 fi.ya;n • ...w...aill"' · scenie (jgurown~. Dzielnie s)1l"lLwiali sip,
. ..k'··
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kł''''' t',
B t I ść \V'
m.tematyczno: WIktor Bler ... k~ Iler·
czyuS
le~.- - go s~p.ma, W
asie. - PJ .
• ru a no . .
so bot ę o g,odd'
lIIe 8
-ej' flll.
nards.kcya
Bogusławski, blikołoj Glebow, Jon Łomakow- wszyscy artyści.· Podobnie wymżajl). si~
LeonII Gmsberg, ROJzlce Goldbel'g -1 - go wIeczorem do Jedn~go z t utejszych sk ln- .ki Jau lJole.taw Xowhlski. Jan Ra .. lik, k.iąie recenzenci innych l1zienników. W wystastopnia, Zofii Kryżanowskiej, Eugenii Snay tlów iustrumentów muzycznych w~zedl p. X. Kn~il1lierz S,,!iętopełk-Ui l3ki,. Czesław Smoleniee, wienin tej operetki teatl' uasz wyprzedził
i Felicyi Rachale-.kiej -- 2 - go stopuia; i zaż~dal kamertonn. ?-iie mogąc znaleść Al~k.y ~bndZli..kl, J~k6b J~"ilSkli sekcJa przyro- reży-eryę teatru .Kowego," któl"l\ odłoży.
w klnsie VI - te)': ~"wie Markus,
ltlze odpowiellniego \1I'óbowai kilkn, co tak da- dnicz.: Stef.n Lu~",~ \VoltaSI ~W1CZ. ~rmltr. Wo· ła tę premiel'!} IHL cza.q jakl§ z powodu
' \v J • • • l
I' d
I .
ł ' I . l
'kI
rOllOW. Jan Juglellleekl, WŁodZimierz KreotUłkow,
L Ol'ellZ, "'' I
IWyl
a8zczyllskleJ- - go sto- ece Ulepo oba o SIl) w aBC Cle OWI S' epu, Mieh.ł Knlikowski, Paweł L.mp••kow, Chemi. Lin. niedostatecznego PI·zygotowallia.
Jlllill i Reginie Neumark - 2 ·go stop- że w Rposób opryskliwy zażądał po~piechu Ilenieid, Józef Pietrnszyilski, Włodzimierz RUllniew
Hia.
w wyborze. Gdy zaś p. X. zwrócił mu i ~'.odor Sz.k.
Ś
W tlniu wczorajszym o godzinie 10·ej uwagę, źe odzywa sil) niegrzecznie, wlaW zes~ły piątek rozpoczęły się w Wal'mno oclbylo si~ uroczyste zamknięcie 1'0 ' §ciciel sklepu schwycił go za koluiel'z i sza wie dwudniowe posiedzenie dorOCzne
,/'\ Telefony. Zarl.~l1 telefonów "Szt~k
ku szkolnego w tutejszej wyższej szkole wymyiÓlając wyrzucił ZI\ \Irzwi.
cz~onków s e k c y i Cli kro w n i c z ej od- bolmio, pragllqc rO?WilląĆ lIa .zersz~ slml ~ ko·
rzemieślniczej, którą ukończyli następujący
Z Balut. W sobotę w południe 110 mie · d~l~łu warszawskiego towarzystwa popie- munlkacy~ tclefonic1.ll~, obni2yl jej abonament
abitUl'yenci: 'f eodor Blok, Eugenius~ ChlL- szkania robotnika Guse IV Źabieilcu pl'zy- n~OIa IH'zemyslu i handln. Ze sprawozda- talc dalece, iz dzisiaj chyba kal/ly mie'?kllnie"
• wrajewicz, Oskar Daube, Alojzy Erbl"ich, szedl jakli czlowiek' i zMtawszy żonę G. ula odczytanego p,'zez przewodniczącego p. stolicy szwedzkiej I okolicy mol.e z uiej koBoruch Fiichs, Szmerel Gordon, Oskal' snmą, zaczął odgrażać się, ~e ją z'lbije, M. 'yol'tlllana oka~ujij się, że prace dele· rJ.yS!Qć. OCIII< IIbollOmelltu, wyno.z~cB dotychHabel'mann, Berek Heimann, Autoni Janlls, jeBIi mu ł: ieniędzy nie odda. 1'1'zemżona gacyl w sPnlw ie pól doświadczalnych dła czas od 80 110 120 koro II roc?'l1ie, czyli 0.1
Bazyli Mitropolski, Ludwik lIliIker, Jan ko~ieta wybiegla z mieszkania i pl'zywoła- \Jró~ z nasieniem uUl'aków są już. rozpo- IS. 37 kop. 7i do rs. 58 kop. 88 zre<lukow.?-iowicki, Piotr PIUŻllilSki, Józef Rudnicki, la robotników p. Remusa, pmcnjących w ~zęt~. - !?elegacya po I'ozp~tr:-euia pl'O- 011 zo.tala do 10 koroll, czyli do rs. '" kol'.
Włodzimierz Riumiu, Lpopold Schwab, pobliżu na polu, Widząc nadbiugającyc li Jektu p, ~Ierzchaly IV przedmiOCie kasy e- 86. Mog~ u~J'waćl
marytalneJ , dla pracowuików fa~ryk cukru,
Eilmnud Schmidt, Leopold Sobailski, Leo- łudzi, naJllistnik uciekl.
*** Wezuwiusz. Trzy nowe kratery utwo110111 Stankiewicz, Bolesław Starua\l'ski,
Pożar. \V tycb dniach we wsi 'l'uszynek doszla 11.0 wniosku, że urzeczywistnienie rzyly 8i~ z zachodlliej strolly u stóp wielkiego
Jan Świętochowski, Karol Wertschitzky, poduchowny, powiatu lódzkiego, S!lalit się tego prOjektu jest ni emożliwe. - Cenkal· Itrn!eru Wewwin.?.. Strllmienie lnwy plynlł
Kazimierz Zawatlziliski, Stanisław Ż~czy- dom wlo'ściallinll, Józefa Połetka, ubezpie· na.. stacy_a meteorologiczna rozwija ~WI~ COrBZ obficiej lin stygnqcy pokt,," lowy pien.kowski i Wolf Źurkowski.- W ubieglym czolly na rs. 200. Straty w rucliomościach u~llLłalnosć poważnie. wydaje sprawozdnnia szego \.yhueha, do Atrio dcl OIlTOllo. Nieroku szkolnym uczę~zczało do szkoły tej poszkodowani obliczają nn sumę blisko 100 Jleryodyczn~ i pozostaje \~ kOl'es~ondencyl bezpiecze~st1Yo dot~.1 lIie gl'ozi jeszeTe.
ogółem 385 uczni6w. Rezultaty egzaminów I·ubli.
ze. stacyaml z~graniczneml . . B.udzet stlLU,.** Wędrująca góra. W ~l'odkowcj cześ.i
są. naslęllUjące: W klasie I-ej otrzymało
eyl IHL rok bieżący przeWidUJ" wydatki: Ameryki pólnocnej, IIa wybr7.eJ.u ocennu Wlclllrolllocye do II-pj 29 uczniów, do egzami'. lIIillisterynlll wojny rozszerzy lo znacz- placa obsen~atora IS' 300,. seJa:etarza rs. kiego, "stanic Oregon, wznosi sj~ górL\ wy~
nu dodatkowego dopuszczono 7-mill, 1'0- nie progr'LIIl nauk IV szkoł ILCh fel- ł80, ob~ługl rs. !lti, drnk I papier rs. 400 Boka na 2,000 metrów, kt6rol w ostatnich
zostalll na drugi rok 5.eiu, opuścił szkolę cz e l' s k i c h, :L to w celu l./Lpewnienia ar- 1"I\1.6IU rl!. 1,245, dochodu 7.a~ ze składek szczególni.j 1'",slIcb h'I·l.n~ U'I slebi.! .. cl.~ j ..
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R OZ MA l T O Cl.

DZIE 'NIK ŁÓDZKI_

,- 13G
'wracać

n".IIC. Od niepamiętnycb .ZMÓ" góra ta 110 i mnno "Wętlruj~cej" ("T.avclillg
mountnin"). W samej rzeczy góra p05U". sie
n:a.przud, :lo rJU."7cj obsuwa si.; powoli, lecz stale w kierunku tloliny rzeki Kolnmbii. " TrovoBug mounta.in"

pozbawionll

ro li n nośei,

jest

.Ie u podllóż" jej do nicdftwnn rosly pncpyslliC IllBy. który,.),
polowa obecnie wepchoiętll
z tułm. UD fuki tak, it drzewa zanurzone konc ninmi w wotlzic, 'Jlmierllj, powoli. kutkiem
pogrqt allia sie lasu. wody Kolumbii podoio Iy
• i~ i zalaly pola okolktne. Obok I u ci'lgnie
.iQ plaut kolei tebzncj. Góro co rok popycha
go lInprzód. tak ił. z \!ZMem plout. jak lu
. wgllany" zostallie <lo wody. Według najllol'\'szych ~nd.{, geolog6w omorykańskich przy""y·
nil lIedrówki góry j<st miękki piaskowiec. nn
którym stoi góra bnznltowo. Wody Kolumbii
podlllyw.j~ piaskowiec system.lycznie, n olbrzymio mMO bnT.oltu, opu~zr.aj~c się cor07.
nuci, spycha g6r, IV Idoronku rzoki.
*** P oly~ acz gwoździ. W guberni tombowskiej. Jak dono.z~ " t. Peterb. wicdomosti", ,morl jakiś tebruk. który dlA .debyd.
sohiu wiekszego ,hUm, kil nciesze ludzi wyplj.l z \\ódl,'1 drobne g",ożdzie tupiee .. llie. W
1<o,\cII 1'0 roko orgonizll\ nic wytrzymol i 10brak zmarl," sek"y" wykryło o~ec no~ć 33
gwoi dzikó" w 20ł'l'Jku - jednego wielkiego IV
mleczu pacierzowym, trty odl.m~; i otolówkę.
*4o.. Wybuch dynamitu. W C"bryce dyn.mitu w nrennau IV TexllB zelarzyl sig 15 b.
m. straszuy wyhuch, skutkiem którego 21 IIJQt czrzn i 16 kobiet .ostalo .abitych i do tego
st"pnio porozrywanych. 1.e ez~ś ci ich cinla
znajelo",.no w o,U.gloś ci 2 mil. ang. 0<1 mieJsca katastrofy. Okolo 6 osóh poniosło ci~tkie
obra~eńio . o. wszystkie budynld IV l,obli2u Cabryki s'1 oszkodzone.
/.'" Uderzenie piorunu IV m.newrllj~cy
oeld"i"l ?ooluierzy. joldo zdorzyło siO w tych
dniach !,odezas manewr6w w MorienCel,lzio w
w Niemczecu, stwierdza dobitnie to prlypuszl~ellicJ ii. or~2 2ołnicr7.Y posi;ula włus ność
JlrzFi~gania piorunu. Zjawisko 110dobne obScf\VOWllno niejednokrotnie w wojaku frnncu~
sldel1l. Nojwi~ksza ldęska t ego rOIboju sJladla

w rolm 1864 na powien pulk pólnoc'lO-amerykn .... ki. który zojąl podczas burzy l>ozycY6
na wzg6rzu wznicsionem ~mac~mic nad cal, o·
~oli'·'l. StrnszUwy slup ogni .. spadł nogle lin
wzmiankowane wzgórze, zburzył obóz, zwalił
1. lIóg coly
oddzi.ł woj kn i ?nbil w"ystlde
prnwie konie. Znaleziono ośmnnstu zn~itych i
wi~I(87.'ł C7.6ŚĆ mniej lub wi~cej ronnych. Ustawione w kozły l<nrnbiny t1aly nasle ognia i
zabiły lIiII.. toluierq.

T E L E G R A MY.
Wr ocbw , 19 czerwca. Pllli się wielka
fabryka nici Sehwel'ina i synów.
P et e r s burg, 19 czerwca (Ag. p.). Naczelnik miasla ł'etersburga na zasauzie prawa,
1I0tyczlj.cego pracy lOalolet~ich, wyd/lł rozporzą,lzenie, aby pracowlI~ce magazynów
mM w wieku od 12 do la lat pracowaly
,lziennie nie więcej nad ośm godzin i to
nie więcej nad r.ztery godziny z kolei i że
w żadnym razie nie mogą pracować w
nocy.
P etersbur g, 20 czerwca (Ag. p.) . • Nowoje \VI'emia" donosi, że postanowiono utrzylOać w K
nil! sądowe instytucye pokojowe, pomimo wprowadzenia. w życie [lraWa
o naczelnikach ziemskich.- '1'ażsnma gazeta dooosi, że pensye, przywiązane rio licznych urzędów, dla urzędujących na kre·
sach, pOllwyższono; natomiast zmniej ZOli o
sumy, wy,lawane na ko zty podróży tymże

urzt)flnikom.-.Grażtlauin - notuje pogłoskę,
jakoby wyznaczonI specyalnl} kOUlisYę pod
prze\\'otlnictwem k .. Oboleńskiego, do z"ewidowauia dzialalności rady zarządzającej

kolei kozlow 'jco-\Voronesko-l'Ostowskiej.
Paryż, 20 czerwca (Ag. p.). Eskadra
francn ka odplynęła \\'L'7.0raj z Cheruourga
na morze Baltyckie.
Konstantynopol, 20 czel'\vca. (Ag. (I.).
Mini tel' policy I otrzymal podobno telegmm
o ujęcin A.tauasiosa. na wybrzeżach czarnogórskich .
Wiedeń, 20 czerwca.
(Ag. p.). Klub
pol ' ki uc hwali! ostateczuie zachować tosanki )l\'1.yjaciel ' kie z lewicą niemiecką,
w 'zakże nie wchodzić z nil} IV sojusz formalny.
Londyn, 20 czel·wca. (Ag. piu .). Z
Konstantynopol .. donozą , TlmesolVi". że z
Ymenu otrzymano wiildol1lo~'Ć o nowem
starcin wojsk tureckich z powstalicami.
'1'urcy )lrzegrali z wielką stratą. Zachoflzi obawa "ozszerzenill się ruchu na Ohodżaz, gdzie znajduje się teraz wielu )lie1-

grzymów.
Borlin, 20 czerwca. (Ag. p.). Oesl\l'z
sejm pmski mowl} tronową,
w której wYl'azil zadowolenie swoje z powodll IIchwalellia. tak ważnych praw nowych, jak prawo podatkowe. prawo o fllndu zach zasekwestrowanych duchowieC, twu
katolickiemu. tnclzież pmwo gminne. Mowa powiall:t, że pokój wyznauiowy tak
nieodzowny 111,1 pail tlla. tern bardziej
staje si p' zapewnionym, im więcej upowszechnia się )lrzekonanie, że roszczenill
ko ' ciola powinny ograniczyć się o tyle, "
ile zgadzają się ze stanowiskiem, przez
IlallStwo zajmowanem . W zakoliczeniu cesarz wyraził ufność, że obfite owoce sesyi
sej mu p"owincyoualnego przyuiosą pożytek
wobec dobrodzi ~jstw [lokoju, którego Zllklócenia niema żadnego powodu obawiać
się i o którego zachowanie cesarz troszczyć się będzie nieostauuie.
W iedeń, 20 czel·wca. (Ag. póln). "F"emdeoblat" zapewnia. że pogloski o od wolaniu austryacko - węgip.,·skiego posl.\ przy
Kwil'ynale i o )ll'zegh}uzie flot Jlailstw
spl'zymierzonych są (lozb,\wione podstawy.
Więc ej pmwdo(lodobi~Iistwa za to lila wia.domość o zamierzonej podl'Óży następcy
tronu wioskiego rio Londynu dla wit1zenia
się z cesarzem niemieckim. ,Neue freie
Presse" dono ' l. że cesarz austriacki III'zyjmowal księcia koburskiego jako hrabiego
Murauy, IloIII'óżującego incognito, a okoliczność ta USUWI\ w~zelki(j uieporozumienia polityczne.
Berl in, 20 czel'lvca. (Ag. p6In.). Oesal'z
oglądał wczoraj ruski oddział wystawy
sztuk pięknych. - Sprawa bochumska został/\ zakoilczonl} skazaniem redaktora ]<'U8san gl a IIlI pi ęć miesięcy więzieuil\, Lunemana zaś u/\ miesięcy dwa. - Liczba meetiugów, urządzanych dla zapl'otestowania
przeciw elom OlI zboża, WZI'a ta nieust.auuie. ?lIhlSta orymbe"ga, Monachiulll. S7.tutgaflI i Królewiec. wysiały (Ietycye, żąda
jące zuiesieniol cel.
P ar yż, 20 czerwca. (Ag. p61n.). Izba
deputowanych Jlrlyjęla projekt uwolnienia
od cła przywożonych nasion olejnych egzotycznych, Ilieistuiejących we Fmncyi. Rzątl
popierał ten I"'ojekt, komisya zaś była mu
()I·zeciwuą. - Izb/\ postanowiła pobierać clo
011 zboża. w zDluiejszoo,l'ch rozmial'ach od
dnia lO lipca.
Ateny, 20 czel·wca.. (Ag. póln.). Wia.domości z M.\cellonii s()rawily tu silue wzbuzamknąl dziś
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Inżynier -mechanik
posiadający

kilkoletnią ' praktykę

w warszt.a.tach kolejowych w Au ·
sb'yi, miody, energiczny ze zglę ·
dów familijnych poszukuje odpowiedniej posady w jednej z lódz
kich fabryk. Na początek przyjlilie najumiurkowalisze warunki:
Łaskawe oferty upm za nadsylać (Jod adresem: Juljan Łętowski
Redakcya "Slowa" IV Warszawie
dla. Jnżyniera.
1195-3

•

i

11.1łOIły cs::łow e

k

(izraelita)
dokładule
obznajmiony
wllz e lklemł
czynnościami
ko.ntorowe-z
mi, IVlad"j~ey językami: polskim, ruskim,
niemieckim i francuskim, obecnie czynuy
w ,>'i~kszy'n interesie przemyslo"ym,
"zulmJe posady. Łaskawe oferty IV _Administracyi "Dziennika" pod IiL R'l~Ż9_ł

pO- I

CIECHOCINEK
Willa. ,I Belle-vue"
_
_

~.(l e8 Zkl\nla. z kon~-

fo ... tc~n ul'~lldzOlle Wb~lZ-

ko,CI łAz,enek glo.wuych. 1)0 wyn.'l~cia

11"

sezon 11l erw8zy l (trugL

Inf.rmacya na miejecu lub IV Waru awle. RyDlHnka 10 :~l- I

wiadomości

Oslaluic

5·'.

fi·'"

'a,IM'"e ".IU,kle l-ej !eryi 101.00 ż ••1., IrI-ej leryi liL 11 100.60 sąd., 100.30. 35 kup.; 1>'/. lioty z.S'.I\\VU8 lOil\8t.. W~r.,.A"1 l·ej oeryi 101.70 żąd.,
U-ej Beryi 10<1.85 iąd .• Ur·ej leryi 100 65 ..d•• I V-ej
seryi 100.50 iąd.. 100.30 !mp.; 6"10 obligl miasta
Wara.awy duże 100.15 tąd., 00.00 knp. JlI.kolllo
Berlin ł'II" , J,OllltYII 3,j/ltt l'.rli 3",., Wlłtlla(, 4,./., Pal6rdbur~ 6"'". \VutoA6 kU)lnnn I potrąceniem 5"1.:
lI,t..... t. ,iom,ki. 234 9, ""u. I i 11 10~2, Ło,:.1
64.7, Ii"t)' Iik,.;'I""yiu. 201. I)",CI •• IJr'U\lO"~ I

Jabo, llogumił Jan Schindler, J6zerą Laurł L.....
Henryk Becker z Juli~ Amelią Drawert. Henryk
J.uter z Angustą naszewską, Jau Paweł Rybicki
z Krystyn,. Klemann.
Zm.rll \V dniu ~I czerwca:
Kato lloy Dzieci do I.t 15-tu zmarl. ' I?, IV tej
Hubie clJłope6w 5, d'Ziewcząt. 7 . d9ro.stych 4,
w tej Hubie męiczyzn 3. kobiet j, a mianowicie:
Matylda Wajńeh, lat 00, Katarzyn .. Linczew.h,
lat ł2. Fr.uciRzek Leuoń.ki. lat 38. Jau StAuek,
207.1, JI 128.0.
lat 62.
PoI8r1h.ru.20 czerwca. W.k,le '''' r,Ou~1u 85 00.
Ewangelicy: Dzieci do lat 15-tu zmarło tł, IV tej
er IJOi1~skJL wachotlllia 1011/., III l,ui:1I'zk .. Jtlłdw- liczbie ehloJu:ów 8, dziewczą.t tiJ, dorodycb :1)
lilii .. 101f/., ł ,/,.1. liiłt1 złUtlAwue kre(lyt. zielnlk.i, W' tej liczbie m~źczlzu - kobiet 3) a miAnowicie:

138.25, akcye hl\ukn rnłłkieł{o dl .. bllnilln sa.l(rAuid&"

D61(U 2il.óll, pełtłrlłhnrłłkloł(o hAuku IlvakolltAHYd'.CO
589.00, lumkn lUi~lbyll ..rollo"egu 4.8700, WJLrlł'I\Waklogo LlLukn dy-tkuutow e ~u -.-.
8"rfln, 20·go cze'wcQ. 1ł~lIklloty rll:łkie ,,,ra:,:

238 70. 1Ia. lłtJ~t:A\Y~ ~38 75 w.. k.d" IIi'\. \Vl\r,.,M.w~
138.45 11M. Pet.erRburg k ro 2a7.7G. 11. łł e l6rił bnr(

tli. 217.25, 11& J"III,lyu kr'·Ie... 2u.3S '/, . 11"- (~UI,IYIł' tlł.
20.25 1/" liK. Witt,le(1 17a.75 . kllVdllY "I!lue 3'lł tS');
5"n liiłLl zastAwue 7~ . 10. 4-'. liJłł.y Iik .. itltu~YJUd
72.25, IIOi.1czkk tlUlk .. ~"I.. t tqH" r. 98.75, • .,.. J.
I~H7 t . - . - , tilit rClltłl1.łotH. 10573, :f'I.. r. zł. I. 18";\
r . 108 25, I)O.y,~zk", wlł,~llCtllui .. II tlili . 7'- 75. ILI elUI ·
Jłyi 75.50, 5"/. li8Ly U •.-tll\tYlle ru-tki .. lOS 3 j,
I"'"
iy .w:kft. premio" .. 1: IHti\ rokll 181.75 c.ka.c & I~';'i
r. 1oo.2ó, akc:.1u Ilrui(i t ~1. war..utMnko-wi".' illlkiej
247.00, akcye kra,lyto,.u 1l1hłlr'yackiłJ 16'270. ake1t
WAU'&łL'I'f"kiugu bAuku hłllllllow,,~o - .- , tły~kf)lIl0'
wego - . - , d,,.knutA) uielltie\!kle:c" bM.uku p"Ólłt\f' I
4-"'., IlryWI\tll6 a)/."l_.
Londyn, 20 czerwca. lłoi'IC1ikłl Ulik .. :t l"l~ roku
(J emisyi 99, '1. 1/,.1.. )\ulIl'I,.lo I\1I1,('inl .. kiu H5'J/".
Waru.wa, 19 LozerWCt\. '1'1\'1{ na. IIIR.C II Wltko~
skiegll. Ptl:łuuit~.. iłlll . nrd. - , ll"':r.r.. i .Ioh,,,, - - , lJiR.łł\. - - -. wyhurllwlL - -80'), tyw
~ yhorowe -GOO, ltrellui~ - - - , w,... IIi ...... .- -Iję \'zmieia 'J. I 4.-n rt.~.l. - - -, ll",ie3276300, grykrl - - -, uUllik. 1~lui - , lilllO"1 I ueJ,,,,k '1\)l1t xi lU. - . J('rUćb 1IIIIu1 - - , tukro\Y1 - - - , (uul", - - x," kt)ue~,
kau" jagl"ul\ - - -, olej r·,eIJa.ko\.y - ~ -,
Illit,uy - - ,1\ 1'1111.
OowielOioun Ilił:taHli'~1 3:), ioył.A 30, jo~xlI,i.mi.
- , O\VłlIl 200, ",rll"hn IlIIlue!:u kor~1.
War nawl, 19·9o C6er\fCL Oku"il~ Hurt. skład.
ZI\ wiadro 1000: 1l.05 - -.-, z& 78°: 8.62 - - . -.
S.ynki z& wi.tlro 100": 11.2U- -.- ; .~ 78": 8.73'Brak tlowozów.
Ber li n, 20 czenvca.. P.it.ellil~1\ 22. -237 IU\ czerw.
:l34.00.
wrze. p",dz 2W.00 iyt.>, ~7 - 217,
ua czerw. 21ó.O'J, II~ Wr:f.6S. pll.tdz. 195.00.
Mlvn. 2J czerwca.. K&\YI\ ,,"0·1 &verA!.~e 81\ulll8
Uf\ cz 93.00, 111\ wues.ieu 93 50, UA grudz. 8\.50).
Nienregulowa.ne.
Londyn. 19 czerwca. Cukier .1&IV& !5. Spokojuie.
Cllkier blll'1\kowy 13 1/ • • pokojuie,
Li verp ool, 19-9o ez"rW'c~ Bawelua. SlIU."o,llauit.
k.oucowe. OIJr6t 6.00f, bel, z lego III" sllł~knl"~I~ i

fi.,.

L

E W

I Mary.. Fryde.ryka. z

Rondthalerów Gruber 1-0 voto
Lohrer la.t 79, Emilia z lUlller6w J~kel, laL 3ł,
Anna. Harya z Yathesów Heoeeker, lAt 4 :ł.
St arl z .k on nł: Dzieci do lat l~tD zm,rło:l, w t~j
licsbi.e. cbł~peów. 2, dziew .. z~t 1, doro!'ycb .. l,
w tej hczblą mltzczyzu - kob.let I, A IWt\nOWICle:
PSUli. z Korgennternó" .L6WlIl, lat fil.
E

"1"6.500 bel. Spokojuie. lli<lllliul!,'

& ..

e' lkAi,.k", ••

nerwiec lilli60 4,1 /. uatJywey, Ul. lipiec ilerpieil 4,"1,,,
nabywey, u& sierpieu wrz.esieu 4:'/, Bpueda.wey, ua.
wrzesień 1Ia.tdz.ieruik 4'/" sprzedawcy, Iła paidzier.

Gi e łda Warszawska.
Zapłacouo

Za wekale krótkater.i.owe
na Berlin za 100 mr. • . •
aft Londyn u 1 Ł. . . . .
na Pary, za 100 fr. . . . .
ua Wiedeó _a 100 H.

_ końeem giełdy
Za papiery pdstwowe
LiBty likwidacyjne Kr. Pol. .
RUjka pożyczka " ..hooni.. .
łOI. poi...ewnz. r. I SB7 .
Listy .ast. ziem. Seryi
r.

Lut; Z&!Jt. ~. W~3Z.
"

Listy .ast.

"

dOll'ody

EXSICCATOR"

N~szc~y. grzybek

lli'Zew!lY osusza
wllgoc I t.. p. Broszur ki lJezplatnie. Pl'zy większych zamówieniach stos?wny r abat Rltter ,
Wal'sza wa

z

E

N

I

li

1145-0

t, orlO

V.

H
III

9771i

10L.-

10060

101.-10000
99 7,;
9 ~ł.55

9Hó5

Giełda Berlińska.
tt

Da

"

• .
dostn. \., .

D,skonto prywatne . . _ .

Mon. ty I b.. knoly : Not. nrzl}ll
lIa.rki uieluieckie . .
41'/.

AUjtry.ckie baokuoty .
Frauki . . . . . .
Knpouy celne

Not.. niellrz .

73

34

136'/.

WYKAZ DEPESZ
niedOl'ęczonycJł prze: tIlJejS:rq, slJ\Cyp' telegrc,fic::tlą :; poluod" nieod/Ulle:;ienia cvl)'esaiów.

A. ,

i ogloszenia do
Kuryera Warszawskiego

przyjmuje

G.

Kemblińska.

Zachodnia i70 do m J oskowicza.
12'l:1-ł--1

SYN DYK 'rYMOZA OWY
masy upad ł ości

'I.'aclenszl\ 'ValewsldeK'o
tosownie do art, 602 kod. hand.

sza obsługa.

Gl

IC$" SPECYALKOŚĆ ~

ciągu tIni 40 od daty ni ni~j zego
ogloszenia, bą.dż osobiście. bądź
rzez I,elnomooników stawili się
pl'zed podpi anym
yndykiem i
oświadczyli, z jakiego tytułu , do

v

I

już

Mam honol' zawiadomili
dzi iaj zaoowną Publiczność
że moja

RESTAURACYA

od dnia 8 lipca prz e ni esioną
będzie do dom ll J. J oskowicza., ulica Piotrkowska 2G9
( n owy

33).

Z wysok im SZllctl ll kiem

M. Fran~lmD'1

Skład OBIĆ ruskich !~i~~l'~~~/Jis~~:;rz[~1c~m\~i~I~~
e"gr.a et en det. 1I

i zakla.lUm~u l u~rstwa pokOjowego
J"~

Ad Olf BUtsehk a, tI

11 A J 8 T E R

l A L A R S K I.

n<r
'sylają się ~rotis
k iąi ; z pr Lkami or.. C~\54.:!25

teI ności lub

też złożyli je w kanZGUBIO. '0
wydzralll cywiIn go
du
Okręgowego w Piotl·kowie.
kartę pobytlł!ł
Ł6di d 9 ('II)
1891
',~ czerwca
r. wydanI} z Radogo zeza, n:\ imię
Adolf Kohn,
Szlamy
I'e ckit'go.

telaryi

A(lwokllt Pny ięgly, ulica Piotl'- Łuk3wy znalazca 1'3.czy złoiył.
kllll'sk a ~i 259.1\.
t.a.kllwą IV tutejMzym tIJ'Igi_tracil· .

• _____________~~~,'I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~l&.__~________~~~I ~
~

i.

' eryi [

91.00
102.25

Banknoty rn31de zaraz

Prze~platę

S K A

•. •
l \.V
Po ZUIi:uJo
AGEN (10,
, .... N.• ,I
I

Ser.
,

97.8.;
10'.100.60
101.-

DZIENNA STATY STYKA LUil ND SCI.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
zawarte w dniu 21 c.zerwca.
Hotel Manteu",e ł . Waraszwski z Od ...y, Gebetoer,
W porani katolickiej. \7: JOzeC Uatylewi.. z Kroto".ki. Rappaport i Ratler ~ W.rszawy. Pt.M"rn~ KubiAk, Knrol Zier z U Y'I Nitth~e. Sta- żataki • RadOIDUL

----"!

alledalllllerb ~

'D." Łod_i

97.50
10~ . IiU

M ałżeńs tw a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .:~~---~--......
Doatawoa Europejskich Dworów
~ajlep ze rererencye. Naj sfaranal"-

Tysiączne

~m'l

~..tlano

.1.233• • • • • • • • • • • • • • ••
M•ą.Z.·.Z
••R.O.'.I.Z.i.lllilł•••••11 wzywlI
. I' n iniejszem
, . wszystk
b ich wien
rzyc,e I pOWOlanej masy a y w IIIOZ6-

'6.tt.

1192'/" 41.97 1/.
8.47'/, 8M

listy plOl iętne.
Jak6bowi Ungerow\ z Piotrko,va, Izraelowi Ponik Iistollatl 4'1. aprzed.wcYI n& listopad grudzień I_ńskiemu • Nowej Alelw.ndryi, Ebhardto,vi •
4,'!l/u sprzedawey, 111\ grudzieli styezeń 1,.1'/" spru· Dynt\bllrga, Franeiszkowi Sowińskiemu z rrofD..!jks.
ua .tyczeu luty 4"1" sprzedawcy.
Uaty pod opuk,:
Hew·Vork, 19 cz,erwclo. H""'tlllIM. 8'1. w Z\. OrN.tanowi Lewinowi z Pr.bianic, Nacbm&uowi
IBlLuie 7 "Iii'
New·York, 19 :~zef\vea. Ka.wa. U' .. ir-ltiu) J8.~5, lAnd uowi z \Varua"I) _J. Szmulewiezowi miejsc,
Kil"'!. )""ir·H,ju )i 7 low or,liullrY UM. maJ 15.82, Dawidowi Fe.igioowi z ~czyey, Ch.. X. Truukowi z.
Kntna, Adoltowi Kielińskiemu z Rygi. G. Hir..liK. lipiec J 4:.72
lIDklolVi • Radomia.

pl"le,ż.VIVszy lat 30. po dlugich i cięikich ciel'(lieniach opatr·zona SŚ. Sakramentam i, zakOliczyla życie IV tlniu 22 ~.1D. o godziuie 2 i p6ł po południu.
Wyprowadzenie zwlok z domu przy ulicy K~llstanty no lVsk i ~j
6
k
I' k '
I
XI
G IU1. cmental'z ato 'c i nastąpI" 'rodę o gOI zin ie
5 po południu, a IV Ozwal'tek o godzinie 10 1'8nO w k ościele
Ś. Józefa odbędzie ię nabożeństwo żalobne, ua które to obrzędy zaprasza krewnych, pl'zyjacióŁ i zuajomych,

Za k ufeczno

=-

GIEŁDOWE.

TELEGRAMY

,,&

Plakiewics::ó'w

G

bandIowe.

ni ła" Rntniold z Ann'l Winiarska, Ferdyn.nd
SebUlz • Aniel. Golębow.k~. llicbał Winowi .. z
IDebalin'ł Ldoiewi~ Stanisław "aflik z Leontyuł
Rant.. guacy Piecek z lIary" Ratajezyk. Micbał
Ols,u z JOzef'l J&nko".k~. Marcin Kaczmarek z
Jnłianną Bednarek Tomasz Szypel z Heleną Nowa·
kow.ką, JOzef Osmnlsą z Józefą \Vlacławiak.
Franciszek Gr ....ik z JOzetą Pontowicz, Władyvla"
Andrzej Cinpiński z Autoniną Demerle. Wiktor

Waru.wa, 20-go ez6rwcl\. Wek.le krM. teren. nI.: Ułotoil!k.i z Agatą. Czarnecką, Antoni KlL4!zm.arek z
B~rlill ( '.! 11.\ 41.97'/" ,..5, 9"2 112 Lup: l.undJu {l lII.l Antonin~ Wojtkiewiez, Andrzej Ka.rasiński z Maryą.
8.ł7. 471/, knp.; I,.,yi (lU d.) .138'2'/, !mp.; W,.,lef, Domza!. gon.tanty Uleryk z KaLarz'yn~ Jędrzew.kB.
(d .d.) 7t.li5 kup.; 4'1•• li.ty Iikr."idaeYlne K!~1. 1'01W paraft l ewangelickiej. ' O: Augn.t S<boltz-'
ok,e!;'o duże 971>0 z ..d.. 97.3 .• kup.; taki .. małe Hatyld,. San.tag, ,Jan Gottfryd Sebwarz z Panliu ..
96.50 i~d.i 50/ , ruskB pożyczka wIchodnia JI-ej emi- teioke, Leonard Sebill z łlory'ł Ołlr'ł Bi.obof. Juayi 102.0>/ ż'ł"" nf·ej emiByi 1··2.:'0 żąd i
I'.'Y- liusz Frit.che z Emilią NeOlunu, Adolf Stasiak.
czka We""~U~II" z J li7 roku H785 i ,.,I.;
Ihu., Justyn!} Ludwig, Bogamił ROS3maon ri Karoliu,!-

o s
,
',.i·p.

Ł

3

neuie. Dzienniki kl'ytykują notę posła
angielskiego \V sprawie jerjora Kopais i
oświadczają. Ż6 Anglia. (lOstę(luJe z GrecY'}
jak z po,·tugalil).

1212-1

123:?-1
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ŁODZKI.

DZIENNIK

GŁÓWNY SKŁAD

_

_

ZAKŁADÓW ŻYRARDOWSK!CH

Jadwiga Rubin. tein
)laurycy Landau

w

zaręczeni.

Łódź.

Łodzi,

ulica Plotrl,oW8ka Nl'o 6 nowy.
Poleca

Po nowo zniżonych cenach bieliznę damską i męzką·
sl?ad zaopatr~ony ~v owielld wybor materyałow nI cI any c h na

Tom!\sz,~IV.

Na sezon

ubrania.: MĘZKIE i DZIECINNE,
Łódzkie
w

uicdzi.l~

WAŃTUCRY"

Towarzystwo Dobroczynno

dni 28 i w ponied_ialek dnia 29 czorwca 1891 r.

Parku

W

RWELił

za~awa o[rodowa ZnieSDo

KOŁDRY

~

Uellie JIOJl.SIIIICKOil-<l>a6PII'łH09lEe;t1I9DOIi.lloporKIIOBO.llIlT'l> Be~lł\MrocBt.JJ.1 1 i R,

"

il.0

110

CTałll.\iu

1891 roA•.
r.pn 28 (Allpil.. 9)
" 30 (l I)
Aup1l.J. 2 (a)
10
., 10
14
l
2

Gebethner & Wolff
w .f'.odzi, ul. Piotrko"' 8ka 18

BapJOua

r.

K.

'lllelol'ykolłÓW
kładem

o
•
t
\V yuaJeru
1lI
l'Ulllen t'OWo
się

22)
(lm

(26)
(13)
(14)

8
6
10
" 16
12
7
» 12

15
24

Kon

r_1no

as

U.WN.HO . . . . .

" 6. c.
RapIU'.'
n.plO ..... rop

BJneAl{Io

33

~PBAx';B"

10

~o

P'jC5auluTaJa'L

10.........
Teuudlyan.

(20)
(18)
(22)
(28)
(24)
(19)
(24)

rO....III.H..

l.lUanhl
&u••

meaT"

Cy.. .

Pea-ra....

re•• n

lIeaCToIon

K.

CoeBO• •D,t.I

Are:aTCTIO

" .
RypnTO''''.
n~""8ne.IL

U&
NOWY COLD-CREAM
ALDEHYD E

(Jhemlka '''ladlo.

znwiernj~cy

tłusze,u,

•

. Ski
Fabry ka W..J Asmoł owa I W Roslowle lIad DOllem
poleca pami ęci zanownej Pnblicznllści

Żubal'dź
ŁodziąpubJiczsprze ·
przez poLl
licytacyę

będzie

możłIi\

UC.l'tAcTBie UIB.l6Uia TOBapoOTupa.aK'I&X. l(e;s.ep<!aYII', oGo> p.pll A)'W."'HaJtU..l.IIOI JIOAU-lJeHCToxon Ba N.

3t46 O'Mo 30 Mu 1891 r. YnpI ... ellie

.... 1,UOA••o6'UHC.O.....
D~ ...~O:u::.!";: ~~~~

BU,Ia.lłlOI e1JIITAen ue,A1IICl'lI.aTU1-

,W,·ktorJaa" I' "Rostowskl·e' ""'-'-r---

HIUI 10pOra

Bc\.I'łxcTlie

haueuJ. TOJapol'apa....'I'8.I.

ll)l...-H..on .... a.
lit 19335
on. 29
R.3laepTloGo>yTepll
AyG.u
.... HaKUr .t YDpau6aie J[o,JJulacKol cJta6-_u1JlKol ..opora C.M... o&uau-

średniego formatu

IV cenie 10 ~z t. 6 kop. -

grubszego formatu

'1'0 TD01Ułł1TWl Ay(l.t •• an .AUIA·

c'n'tlen aiAUV.IT8.JLBLlII..

1209-3

5 szt. 3 kop.

Tytonie "Otbornoj sortiruwki"
W NOWEiU OPAKOWANIU,
wszelkie inne tytonie i papierosy, znanej
o
dobroci.

•

JIol~aHIICI\31ł ła6puIIH31ł llieJJta1l31ł
BC.I"J\CTBie

ROpOra,

8118.:rełłi.

M. aBre..,

04h

J[O~'L -

Toro

....GpRQHOI

TOBapODTapIB.-

}'Tepil AY~U'
UH.'O" Ji :U19

r., YnpaBJ:eaie .10lKU1laB08 ,!topora

.loro..

061.8aJ.l8T'L t u·o ynolilH1TWl
JlUIUUA,AUOa C"lI1Taft'L l:łeA1IIlCTBJlTe.Il.-

![am zaszczyt zawiadomić Szanowną Public:tnOHć, że

. su k"len,
magatyn mo'd I"pracowma

1205 a
up.MeBle JIoaalutl\oli -lllaOpl'lo
DON lI\eJ\t310ii joporll

B.,.:II~'TBi.......eKi.
m

lU'l'eft8ep1'1

ToupOOTapu......

yTcpil Ayl1lHxaTI Ba-

egzystujące przy uli ..y Piotrkowskiej • 64, n!\llI'Zeclw p. Lo .1"··' ...·,,,, JIo""·ea,,ap. oa li 5334~ o.... -I.
11I~:~!:~~(1~i890
r t Yoplueuie .lIU"'BIlHCH'OI:
renza, p011 "ul'mą
au1IaBoA Aopora Clili" otn.• .

kI
·
Heleny Nl as

ynolll1.8yTWA: ",ydIaxan HI.'
oeA'łlcT••TUJ.SSX'Io.

.llY" AB'.ll c •• r.~

JO;,:IAHeK311 lllalip.'IB311

1:~~;.1

I'
8 r
b
lIalł f(opOra,
Zlillem
Ipca r. . zlI&c7.nie po,~ięk8zony
.I"',.... ~,CTB" . . . . ueai. TO.apooTnpaSBTeu
n& ulicę DzleJo. Nr. ,
oh }'Topil "yGu,ua
do domu eidemana, I piętro.
lIOA.·Ki.... sa J6 tiU3 on
'f amże przy)"
I
T. r· Yupauetde .IIo,uuexol
SIę panienki nl\ stale i na przychol nie
au1lauoll ;Iopar. c...... 00....
o nauki
u i
które IV ciągu trzech do czterech mie"TO YUOIlIllJn!Jt.łoYIUU.n. ••.

• przeniesl'ony zostan"le

~

t

1131-6

5

Ilielbęduy grodek do kon,erwo",.ni~

ruchomy nale~"cy do
-.
1l00,vO'ILIIH' masy,
skladający się z
domowych, wozów, ItY"OW'.OII\1
"n"IlIInow, calegIl nrzą-I;:,~~:::'J~:
i różnych farb.
szczegulólV dowiedzieć 1 1"J1".~I""

1U7-S
"10):IUIlCliall IllnOplllJU311 lłiellt30

PAPIElW y

.... eTO ••

POllaje do wiadomości, że IV nad-

.lldebyde
nie i ui. pozostawia
ez,stek plam 11&
U podpisanego
Syndyka
nigdJ
się ni. psuj.
W kancelaryi
kom. sąd.
Budubraniu. Maly nako. 60 kop. , duty Ilakon rI. I.
k' .
Sprzedaje .l~ wallukach, lepszyeh nptekarlkich
leWIcza.
i perfllmeryjnych magazynach.
Ailolf Kohn,
Skład gloway u W. Krem_ra, Stuo-Goiclany
Adwokat l'rzysięgly.
Dwór _. 29-30 W MOlkwle. W hdzl u M. Spo1211-3
kornego I w centralnej perfumeryl fljl/kowlkle1
g.o.'_iii~.o.r./.~w~a·..._ ..._ _ _~~1 J10:~:IHHCI\IUI lllaOpll lllalł lI\eJlt:Jo
~
0311 1\0pOl'a

a!)c::::::=~~~!:3~~H:~

~e.I»o

masy upadło§ci

~!~~~;~=~~~=~~728
~-~O~i
1>,.ez wydział
guberniaiDego

M8.J.:IR. Cl'IROn

Tadensza 'VaICWlilkie&,o

zamówienia na

••

2

25
24

To... ..

1206-3-

_.:1..~~ltrolenl" i rel.arll(l,.ę jako też 111 ~~~~~I~~,~,ą Śl' dę to jest 12 (24)
n I l tl'IlJlSport i 01.llko,,' anleo
r. b. o godzinie 10 zrana

11.~=;i~~

20
19
10
37

M.exaUUQCCT.

Haecs.ncJdł

POM •• YC'Io

A.ltSJ:e&BAPO·"

32
5

.

MeRAKJiIPKettlil

2 (14)

fortepianów, pianin
ze
NVT.

lI'keHl.\eO'L.

O'rllpaBJIeuia oTupaBIITeuii

7 (llI)

\V połączeniu

HaCTORlł\eii

uCTeqenill co

S et y

PI·zyjmują.

'ITO Bu .. enOKlIC·

:~~L.u..""""'L.&I~~;:;'~I~-~;~ nenoc'rpe60S3UBlie 1I0~ yqHTe.1R1I1! 110 1111111 3 ( 15) AIIO tafli rO.ll8 TOOapIJ, B'L CJlyq:l'~
BmlA'bul\ell'L OUlU'b 81. Te'lelliK epoKa, yKRsaunaro Bb CT:lTbt. 20 Ił li e 0'1 a iI lU e yToeplKAeRHal'o
YCTa81l pOCCinC"'I:X'L lKen1l:uIIU'L Jl,opon., 6y.llY'M> npollauli C10 uy6,1 u'IHuro TOp~U lIa C1'all 1\1 II ,

w polaczeniu z podwóinynl koncertenl
cheiblerowskieJ kapeli fabrycznej i u~i .. try amatorskioj pod kierunkiom
kapelmistrza p, Gr .. s e
Wspaniałe ognie sztuczne urządzi M, Koller z Warszawy
Ziir O' wieUeale beo!al kle I , lIumlnacya. parkn ~ .
Początek w ule<biel9 o godz. 3, " jlOllled"alek o god•. 4 I o połodn,u.
OI
p r., 1, kWre ą do nabyc,a n pp. n. Zleglera, L. FiJehera.
I
h. ,ego, Reymonda, A. Otto, A.. Bem.lka, R LiDk. ~.lrz.lnica),
mAIlDa, F. BrauD., Huko (R!uek Geyera) , A. G,nermanD , dan ."razem
""l.9pn do ogrodu.
_
Glóllue ule podzlaukl lauowl: uwa koniki m le i krowa.
Sprzedaż ..... Iató ... "I .. będzie orlU\dzom,o
rtIr' Zmaea .i9 uw&jJ'9 Szanownej pllbłiezności, i_ niOlpod,lauki
wciągu obli dni. utyte będą Da kOrlYU wwarz! twa
l

Skład

WATOWE.

•

.. naen

....łI.UlITeuuWll...

1230-3-1

dziąaeł na~ani.

przeciąg

M zapochu •cateMI·P,r.Zr.III. go duia i przyjemnego
ust
oraz J!rzy ... róceula zczerulazębompler ... o&ueJ jjuleżneJ blałoAcl
Flukon za rs, 'I,
'::~~b~,!f;:::;~~"~:;
r.~11 wy.tareza
na c_t.ry mie,iąee. Do.ut
roi!
we wszystkich sklAdaeh aptecznych,
perfnm.ryach i a)lt.kach .

~tt~:~t~:~~~~~:f'~~(~i~fLSP~R~Z~E~~:.~~s:l
i:b:::~t~b~~::::
m:a:~:~~cz~"~Y~mJ
Adrea: :DeDtor,
Warłzawa.

Tabela wygranych
dniu 6 ciągnienia 5 klasy 156 loteryi klasycznej.
1891 roku,

Dni

9 czerwca

wygraue rs. 15000 na Nr. 11368.
Po 1'8. 2,000 na Nr. Nr.
185!9. Po 1'8. 1,000 Da Nr.Nr, 4192 16843 1liG4820919 22402.
rs. 400 na Tr . Nr. 13097 13462 14223 16491 21146 23066. P o
200 nu Nr. Nr. 700 2548 3771 6699 1~21l 12215 12334 12630
22452 22453 23049 23422. Po RB. 100111\ Nr.Nr. 13 941 4318
9062 9379 12344 13055 13114 13304 13823 15270 15411 16833
18099 19146 19964 20293 21708 22106.
Po r8. 80 wygra1y Nr.Nr.
52 1233113853 I639616997 18207 19713
39115U 69 82 43 36 39
62 38 57 « 17M3
12
67
118111692700 99 5706 7096 79 69UOOl12ł3ł
72 53
46
70 95
21 89 O'Hii13 5889 71
85
11149 67 98 16462
48 78 19800
łO 1757
69 33 599ł 03 98 973ó 50 82 13913 15510 7418343 40
42 76 91 4613
33 8507 37 11209 12502 30 48 17133 49 57
58 79 91 24 .9 70 54 87 19 51 46 58 U
81
6'2
63 89 2806 26 85 9386ł3 987'
29 7014123
62 70 18484
71
203 1803 39 40 6107 732.3 G3 76 69 12827
U 15618 7618573
75
30 11 2936 63 54 ół 97 9973 98 as
roll 15713 17207 18655 83
313 16 66 ~701 82 58 8719 87 U301 72 57 39 21
66 19910
20 5.1 71 09 6209 72 54 99 40 12791 Gl
90
43
97
30
427 75 7596 GB 88 88 10010 11476 12812 H23'215833 91 18757
36
4A S4 824828 71 90882: 1011611508
18 81
5017397
89
7i
60 19013083 9163187482 49
17
45 8616020 17400 91
85
529 3132044921 19 91 59 10219 46
!Ił 1430116173
79 1891820012
:-18 33 ai80 38 22 7538 66
21
6lI12965 62
'1!! 87 38 53
42 ss :ma 8.3 42 7603 -1
46 8'213107
70162ł1117522
41
90
49 44 775082 49 07 77
5511Rl0
22 88 12 421911320103
5020263582 86 50 7803 80 61
51
411W15
8l
80
14 16
63 523603 99 80 27 93 10300 GO 55 72 85 17621
lU 24
686 80 07 M28 GU7 60 9007
6111701
771ł509
87
59 ół
67
706 2107 63 76 95 77 52 72 45 13261 56 88 65 63
AG
35 ss 70 !Ił 71 96 86 10w0 85 Gl! 14605 16319 97 19202 • 97
54 90 5'.lO5
8032
88 11811
88 65 52 17720 5920244
452208 3747 41 25 399107 1050ó 4913362 8ł
63 22 19365 20541
8532323 67 48 46 75 12 881192'lI 3565 lłm 71
2919409 47
952 623841 b'2 7'281
51 97 31
81
63 16ł32 91
36
84
1084 77 49 6ł G708 51 61 10625 a413603 89 61 17816 46
89
ua 79 r. 5330 30822:931510714 65 2714810 7217932 8820609
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