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DajlłCY się zilUWHŻyĆ niejaki wzrost Wy., wełniauych z Rosyi, konkurencya zagra., kfnkludnjij .Moskowskijll wiedom08ti" -wozu, poehódzi z ruchu wywozowego przez niezIla potężnieje COl' Z bardziej na ryn· jest środkiem zupełuie racyonałnym, które·
europejską, przez porŁy morza kach będących w sferze wpływu ekollomi· go zastosolVanie, rozszerz"jąc zbyt wyro·
Niedawno doniosło .Nowoje wremilI," że Czarnego i jest właściwia Jll\stępsŁwem czuego RlJsyi. W Persy i np. z którą bau- bów, zwiększy także Zll.l'otl'zebowllllie ha·
w czasie otwarcia jarmal'ku niższo·nowo· tylko ulepszenia stllty tyki celllej, gdyż do· deI ma dl" Rosyi znaczenie nietylko eko· wełny ruskifj, dającej towar 'ubomy, jak
grodzkiego rozstrzygniętą będzie w drodze Ilier za ostatnie dwa lub trzy lata ZliCZę· uomiczne, lecz i po li ty cz I) e, w kraju przy· o tem świadczą okazy zgroma,lzone na
III'awbdawczej kW6llty.a środków do popar· to wprowadza4! do tablic .Przeglądu hau· tern znajdującym si~ tuż przy boku Rosyi, wystawie środkow~· azyatyckiej.
cia wywozu ruskich wyrobów tkackich do dlu zewnętrznego" te towary, które są '''f· konkur<ncylło angielska zabij" handel rn$kf,
PRZI.'MYS~U I'
Persyi i między loneml, zwrotu cia od ba· sylane drogą. mot·ską. 110 ruskich portów forsownie ror.szerz&jąo zbyt towarów Ilon·
welny i materyałów ćhemiczuycb przy wy· Oceanu Wielkiego. A naW'eL przy takiej gielskich nl\ rynkach Ilersklclt. \V Pel'syi,
iJ
II
Il
L
li
wozie wyrobów bawełnianych do Persyi ~anie ",. obliczeniu, ogólna suma wywozu przy systemi~ wy .lziel·żawiauia kom61' 1'0·
i innycb palistw wschoduich. Następnie, za rok sprawozdawczy wykazuje znaczne zmllitylll o ObolU u tel'mln)' rozmaite, nie.
CIa.
jak wiadomo naszym czytelnikom, gazeta zmniej~zenie się wywozu IV porówrr&niu ma statysLyki .cehlej, któl'i\ podawałaby
X Ministerynm skarbu, jal' dono~zą
IIzupełnlla swe Ilierw~ze doniesienie uastę. ! z poprzedniemi dwoma laty, kiedy wię· wiadolllości o wymiarach nrzywozlI Łowa· .Moskowskija wledomostj," zajęte jest o·
pującemi szczegółami: .Celem uniknięCi" kszo~ć wywleziouych to\I'arów była ocloną I'ÓW zagranicznych. Leoz za to IV Angłli becnie pl'acami przygotowawczerui do re·
wpływu wahań kursowycb, zwrot cła, w 1 !lodług popt'Zedniej niższej taryfy. Zmuiej. notowaoe s.ą tlokł"dllią i , ości tOWIlI'ÓW Z&· wizyi fi n la n d.zki ej tar yfy celn ej.
stosunku ocIeniA mllteryału surowego, ma szenie się wywozu o 30'1. w ruku 1889 równo III·zywot.onyclt jak i wysylllnych :
DnOGI 2ELAZNE.
być u~tanowiouy \V \valucie met~licznej, w vorówuanin z rokiem poprzednłm świa!l· wedIng tego ir6dłl\ wyw6z towarów ba·
X \V zeszlą sobotę na zebraniu akcyo" uie kredytowej. mianowicie zd dła przę· czy wyraźnie o wpływie, jaki wywarło na wełnianych .1,1 Pel'ayi za lata ostatnie uaryuszów drogi żełaznej warszawsko·
dzy po I l'8. 10 kop. od puda, dla perkaIn zewnętrzny handel towarami bawełnianemi wyraził się II' cyfrach następujących:
terespolskiej, oprócz kwestyj, o których
po l rs. 30 kop., a dla towaru ponsowego podwyżsżeuie cła o 55 kop. \V złocie 0(1
l'al'llów
funl. sterl. już donosiliąmy, rozstrzy~nięto kwestyę
(adryallopołskiego) po J rs. 60 kop. od puda.
w 1890 r.
24,~59,800
285,606
kasy, jaką otworzyć należy dla urzędni·
Iluda.
Trudno liczyć na rozwiuięcie handlu to·
• 1889 •
19,587,800
231,493
kóft' i oficyalistów kolejowych. W tej
Jeżeli wiadomość ta jest prawdzi ... " pi. warami bawełuianemi Rosyi na ryukach
• 1888 •
13,493,000
161,225
miene istuieją dwa projekty: utwol'zenie
szą .Moskowskija wiedom08ti," to ~wlad· zacbodnio·europejskich, gdzilqn'zemysł, ko·
ot 1887 •
9,415,000
108,905.
kasy emerytałuej i kasy oszczędnoścI. Za
czy ona, ze zarząd finansowy IIOSt&lIowil rzystając z pomy~uyeh warunków, daje
\V ciągu tl'zech lat wywóz tkanin ba· pierwszym oświadczyli się poprzednio sa·
ost&tecznie przedsięwziąć enel'giczne środo towary tańsze od ruskich. Chociaż jednak wełDiallyclt z AI/glii do Persyi wZI'oslo mi interesowani, drugi ZdŚ mial za sobą
ki, celem rozwoju bandłu wywozowego to· towary wyrabiaue \V Rosyi nie mogą zna· 160','.. podczas gdy wywóz z Ro yi amalał. opinię rady zarządzajl}cej, która utrzymuje,
warami tkaekiemi, przez zr6wnanie wa· leźć dostępu na rynki wielkich pailstw eu· W roku bie1ącym wYwóz angielskich to· że utworzenie kasy emerJltalnej dla 1,300
runków współzawodnictwa towarów I'U· ropejskich, to mogłyby współzRwodniczyc! wal'Gw baweluianych UlI rynki perskie os6b byłoby uiemożliwe, że kasa 08~CZę·
skich z zagranicznerui na rynkach zagrll· z zagl'llnicznemi na uajbliższych Rosyi ryn· wzrasta jeszcze szybciej. Za pierw ze 4 dno§ci byłAby o wiele dogoduiejszą, że po·
nicznych.
kacb wschodnioh. Lecz i tam handel to· mie~iqce ostatnich lat pięCiu wywie;iono siadałaby pewność istnienia, że przejście
Przemysł bawełnir\lfy IV Rosyi, zrobiwszy warami tkackiemi, między kt61'emi piel'· towarów bawelniauych z Anglji 11,0 Persyi: od istniejącej obecnie do oszczędnościowej
znaczne pos~ w ci gu ostatnich lat dwu· wsze miejsce z&jmują bawełniane, rozwija
'
Yardów
funt. stert. byłoby łatWiejsze, że ws~ystkłe ważniejsze
dzrestu, !lrze<l a
enlZ najbardtłej roa· się nadzwyczaj pO\lolule, a o.tat,niemi cza·
IV 181U r.
10,565,400
125,823
drogi IV Cesal·~twle obrały kasy o~zczęd·
winiętą ~ałljź wytwórstwa, rozporz,dzają· ay okazuje nawet 8kłóuno~ć do zmniejsze·
• 1890 •
7,838,5UO
881030
uości, nie zaś emerytalne i że Ineszcie
cą ogromuemi kapitałami i kOI'Zystającą nia się, jak o tem świadozą następnjące
• 1889 "
6,457,700
78,P59
pl'ly zamianie kasy dzisiejszej na oszezę<!·
z wszełkich udoskonaleń techniki. Dotych. cyfry przedstawiające wartotjć tkanin ba.·
• 1888 •
il,71I,200
43,524
nościQwą, prawa lIabyte przez UI'zę\lllików
czas jednak zbyt wytwor6w tej gałęzi wełuianycb wywiezionych przez granic~
• 1887 •
3,7Ió,600
41,367.
i oficyalist6W mogą być uszauowane. Nil.
przemysłu, pOmimo olbrzymicb jej obrot6w, azyatycką:
Przy tak szybkim rozwoju kQukul'enayi takich moŁywacb oparłszy się, rada prosi·
ogranicza srę prawie wyłącznIe ryokami
W roku 1889
1,655,913 rubli
angi~lskiej, wywóz towarów tkackich z ła o zatwierdzenie swego projektu przez
wewń~trznetni. HaudeI zewnętrzny towa·
1888
3,045,115
Rosyi (lo Persyi zaczyn>\ słabną!!, pomimo ogólne zebranie akcyollal'Yuszów i za.twi~I'·
rami tkackiemi rozwluięty jest w Rosyi
1887
2,339,\94
wysilk6w rojedyńczych przed i~uiel·cóIV. dzeuie to zyskala.
bal'dzo słabo, Jak ók&zuj~ się z naBtępują,,1886
),,811,989 it
Wysokie cło 0<1 bawlIłny, IlOJlierl\jące u·
X DzianniU pater.sbw·skie douQliZll, iż
eycb cyfr urzędowej statystykI celnej, o, , 1 8 8 5 . . . 1,803,249;,
(lrawę tego produktu w posiadlb~cil\ch ru· rada do spraw taryfowych ukończyła r~·
kreślającej ogólną dumę wywozu tkauin
Z zestawienia powyższego okazuje się skich i zlDniejszające sumę placouą IJI'zez wizyę I,rzepisów, dotyczących t. zw. opłllt
baw'ełnianych z Rosyi:
jas.o, że od chwili podwyższenia ceł od Rosyę zagranIcy, jedoocze:iuie wstrzymuje sŁaoyjnycb od towarów. Dla, wielu tow...·
W 1889 roku.
~,655,774 rubli
bawełoy wywóz towarów bawełniauycb na rozwój handln ruskiego na rynkach ZI1- rów, jak np. węgla, rudy, fosforytów itd.,
" 1888
6,706,891"
rynki azyatyckie zmniejszył si~ o 45'/,°/•. granicznych. Zwrot I,rzy wywozie wyro· obnitono uormę opłaty w stosnnku 2:1, a
.. 1887
5.192,784
Podczas gdy cło od bawelny ustano wio· bów cła pobieranego od bawetuy, godząc dla niektórych innych nawet w stosllJlku
l' 1886
4,100,221
ne w iuteresie ruskich plautacyj bawełuy, interesy Illalltacyj z interesami przetwór· 3'/,:1. Za przykładem kolei zagraDic~.
to
1885
3,021,852
zmniejszyło znacznie wywóz wyrobów ba· czego przemystu przędzlllniczo • tkaclciego- nych, IVprowadzono podatek .manipul.&llYJ·
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godziny, w towarzystwie Coco, zaniepoko.
Henryk
jona tem opóźnieniem, potem kaza.ła podać
obiad.
O dziesIątej Magdalena powrócił& do wu·
I PlEŚŃ POŚJJUBNA,
ja, Albina wzięła do ręki jakąś książkę.
Nadeszł& północ;; młoda kobieta więcej za-·
TIOmat'JI. lII. L.
nlepokojoua, niż sama plozed sobą przyzna·
wała, zmusiła się do spokoju i położyła do
łótka. Feliks miał klucz; czyi nie pow •
(Da/.3zy t:iąg~piUrlJ N"13fJ).
cał o najrozmaitszych godzinach? Po'
Się' ilręczyć lozeczą, która była tylko bra·
XXVI.
kiem z jego strouy względu raz jeden je·
I znowu uoc w Ilracowui; tylDJ'azem jest szcze więcej?
l)al'dzo późuo, tak pÓŹD<>, że przez ,szero·
Wybiła pierwsza, dl'Ug& godzlua. Ałbi·
kie okna przegląda już )'ozj8Śuiajl}ce się na ule mogła zasuąĆ; pr6tno usiłowała
Ilowoli niebo. Jutrzenka IQIIjOW& ma poja· us~akajać siebie. że Feliks, znajdująe się
wić się wkr~tce; Albina cbodzi tam i na· gdziekolwi6k, 1I0St&rlowil lam widać na
powrót 11Q dywanie krokięm nieregQlar· uoc pozostać; ostatni płomyk zamierającelIylD, coraz wolniejszym pod wpJywem gd przywiązania pn.ejn1Ował ją tysiąceOl
O/ltatecznego anużenla; ale, gdy próbowała obaw o nUlgo.
usiąść, nieznoHue wzblll·zenie nerwowe po·
- Aby mu się tylko co nie sta~ol- po·
df\jmuje ją wllet na nogi. Zegar W sali wtarzała co chwilę.
•
jadaluej sweru g/uchem tik·tak jeąynie
Kto wie? być może, że w głębi duszy
przerywa milczenie, w ifkiem cnły ~om jest wolałaby go ujrzeć rannym, wskutek jakiej
pQgrążony. Co za milczeniel
MUczenie awantul'y tragiczuej_ Lepiej już to, niż
" .pllel'ci.
,
się dowIedzieć, że był u jllkiej kobiety.
Rauo duili tego Feliks w8~ał w zlym
O trzeciej wstałII, rozgorączkowana nie·
bumorze; złym jakim~ blaskiem płonl}ły je· pokojem. Nie mogła zuieiii! dlużej tej bez·
go oczy czarne, a jego ducll przeciwień· cz,l'tlnoHci, podczas gdy jemu wydarzył się
stwa poduiecał go bardziej niż kiedykol. mota jaki wypadek straszny. Udała się
wiek; podczas ~niadania docinał wciąż Al· do pracowni, zapaliła gaz I poczęła chobinle z tem oktopnem, chlodnem szyder. dzlć, ~ragnłc zagłuszyć my~i.
siwem, p'l'zeciw ' któriilDu była bezbronną.
Wi~działa przeeleŻ', że się to tak słoń·
Opugęit \lom wrellzcie, odpowiadajtc na czy; czyż nie mówiła tego Desrochesowi1
jej zapytanie: kiedy powrócisz? - brutal· Wiedziała, Żlr pierwszej lepszej uocy pozo·
nem:
stanie tam, dokąd go popchnie !lZ&leń~two,
~ Na obiad, do liebal
anł się 'troszcZl}c o swą touę, oczekującą
Dzień minąl; d IV pól do ósmej Feliksa Ilań w mieszkauiu, aui dbając o goduość
jeszcze ule by/o; zazwyczaj obladowa,ł u oguiska domowego .. Dzieli Łeu nastąpil
slebie, nwaiając, że kuchola byla tu lep- wrencle, dlaczegoż Ją to dziwi?
~za i starlłnnlej pl'owadzona, nłi gdliełn·
Acbl miały slu8zIlośtl te 1'0Z84du& prz ia·

G

. n
rew le.

ciółki~ którel,rzed- LO:Ciu faty

prtedSłU:--, WY\iuchła gorzkim śmieci16m, odpowie·

bem upl'Zedzały jlł półsŁówkami. Dlaczego
uie m6wiły wYI'I\Źnie1 Dlaczego uie po·
wiedziały wszystkiego, co wiądziały i nie
odciąguęły narzeczonej od IH'OgU siedziby
małżeil kiej.
Armor pozbl\;wil ją wszystkiego, odebrał
jej jedllo po drugiem, jak kapryśuelllu
dziecku zabawki, gdy je chCIł ukal'ać: we·
soło~ć, miłość, zaufanie, szacunek, wszyst·
kie i1uzye; lłils~& jej \V osamotnieniu na·
wet 11I'qj&Źni olIdać się nie mogłal...
I znowu nagly powÓlt s.trasznej obaw.v,
czy jednak on nie :r: bity w pojedynku lub
podczas napadu złoczyńców? Ałbo padl
ofiarą zemsty jakiej ... może wltryolej.,. sl}
kobiety, które nie pozwałają się opuszczać
bezkarnie...
Przecha,l1.ała się kl'okiem chwiejnym,
gorączkowym, zl\tlozymując się in i owd7.ie
pl'zed meblami zagradzajtceml drogę.
D~ieli blady zaglądal już przez okno 6ze·
rokiej płomyki gazu żółte, po(lobne były
do gl'omnic zapalonych przy konlljącyeh.
Prucowlli;\ tchnęła smutkiem i opuszcze·
niem, nigdy jej nie widziała. o tej godzi·
nie. Ale wszak jej dusza pelntl byla ciem·
nycb zakątków, w które zaglębiać się nie
miała 04wagi.
Pnypadkiem potrąciła zeszyt z nutami
leUjcy na rogu krze III: ocz1 jej padły n
tytuł:
"Pieśń l'oślubllll.·
Jakte była
daleką od chwili obecuej owa. pieśli poślubna i ta miłość, U6ra ją. natchnęla. Wszy t·
ko to teraz obiegało ulicel
Wzruszyła ramionami pellta litości nad

dzialo jej cicbe skomlenie na

posadzce;

spojl'zała, to jej pie ek. Zbudzony szele·

sŁem, wyszedł ze swego koszyk&, W któ·
rym spał w jej pokoju i słaby jeszcze,
chwiejąc się ua ła.pkach, próbował wspiąć
się po niej w górę, żądając pieszczoty lub
pragnąc jej udzielić swflj pauL
.
Pochylija się, pochwyciła go i Ilodnrosla
do wysokości twarzy. nobre zwierz'ltko
nie łi~alC/ jej, gdy t nigdy nie miało tego
zwyczaju, nie przytuliło kudłaty łepek do
Hilyi Albiuy, w miejscu ulubionem przez
siebie.
- Pies, psa mam tylko jeduego, -- po·
myślala Albinllo.... i łzy Jlotocr.yły jej ię
z oczu.
Chłód pC/l'anny dawał się uczuć; S~UIll
bu(lzącego się miasta doclIollzil.z nlic są·
siedJlicb; lltact",o szczebiotalo w są led·
4ich ogrodach; noc miuęla: co luia.ł dzieli
ten przynieść? Czy była jui; wdową, o tej
rannej godzinie, g(ly w3cbodzące słoilee
złociło szczyty domów? w<lową? W samej
x~e()Zy nie byłaby nią więcej, uii: był& do·
tąd?

Prllcowlli& stał& się dll\; niej duszną,
<lom wła.suy jej cięiył, praguęła odetchnłć
czystern powietl'zem, kiedy nareszcie wy·
bije szó ta god~ina?. · Wiedziała dobrztI,
dokąd się uda... Da clllentarz... To była
jej ucieczka od tych wszystkich nędz tycia?
Po~zla Ilu swojego pokoju i za.czt;la ~i~
ubiera4!, I·obił to powolnitl, aby stracić
czasu więcej; wybiła szósta; obawiała si~
sobą, że kochała, wierzyła, opłakiwała swą wyjllć ~ak rano; co powie jej
hlŻb?
A
dolę. Było czego płakać. NaweL "llyby zre:;ztą wrola cmentarza pewlłQ były jen·
go przynieśli krwił zbroczonego, umierają· cze 7,amknięŁe... U i..dl& ze z"ieszonemi
eego; nie miałaby dL!. niego łzy jednejl rękoUla i czekala, ukladajłc " myśli 1,lau
Gdyby go zabili, czyż byłoby lo dla niej, życi przyszłllio.
a nie z powodu Innej kobiety!
Je li się Fijlik. owi wydarzy I jaki W1pa-

I

2
Ily", klÓl'egłl na.jw.y~szą normę oznaczono
na 0.7 kop. od puda z kategoryami: od
towarJiw tanich 0.2 kop., a mniej taniclI
0.4 kop. Niektóre opłaty (za ł:llIowanie
wyładowauie., przechowywauie i t. d.) również znacznie obniżono, niektóre z '(jak
np. za oddanie towaru inuej kolei) zupelnie Zlliesiono_ Dla transportów zbożowych
chwilowo utrzymano dawn'ł norm~ opłat
!lollatkowyclJ aż do UIJływu terminu, w ci~gn którego obowiązuj'ł poPI,zednio ogłoszone taryfy towarowe.
X ?!Uodzież szkolna bardzo licznie k ol' z y s t a z n I g, udzielouych jej przez główny zar74d skarbowych dl'óg telazlYch,
Tak np. zarząd drogi żelaznej kursko-c1I1u'kowsko -lIzowskiej WYlIuje dziennie do stn
~wiadectw na przejazll za oplatą oblliż o n~.
X .DieÓ· donosi, że minisleryum kolIlnnikacyj zamiel'za znacznie l'07.8Zerzyć
pl'óbę wpl'owadzenia biletów objazdow y c h.
X Z Bukal'esztu donoszą, że senat zatwierdził budowę kilkn linij kolejowycli,
lIIających ~3czyĆ Rll\DllIrlę z 'ęgra~1.
Dworce gl'auiczne będ/} wspólne Lam, gdZIe
t~ren tego wymaga.
X Komunikacya pośpieszna m i ę d z Y
p e t e l' s b u I' g i e m I O cl e s ą, przez Ko·
ziatyn i Białystok, zaprowadzona po 1,01'0znmieniu się towal'zystwa dróg żelaznych
południowo - zachodnich 1. drogą źelazllą
petersbursko - warszawską, dotychczas nie
ma pc.wodzenia - [l8SlIiel'Vw j:lllącfell IV
tym kierunku 7. północy ua południe wo·
góle jest mało; jadących z Odesy do Petersbul'ga jest zuacznie wi ęcej.
X Kapitaliści francu~cy otl'zymali w
Konstautyuopolu koncesyę nil ważną hlllldlową kolej z Dedegaczu 110 Salon i k i.
X Do rozpatl'zeuia komitetu ministrów
wniesiono IlI'ogbę mikołajewskiego komitetli giełdowego o wprowadzenie tal'yf zbożowych korzystnych dla okolic portu
mikołajewsld!:go, oraz ul"Lądzenia IV ~1ikołajewie kantorów dla obrotów zbotem
l'odobnycl\ do tych, jakie istnieją w GdailskI! i Kr4lewcu.

DZIENNIK LÓDZKJ.
stawiouejeszczed030 tys. pud. D7.ig I'ano
rozpoczęła się sprzedaż. Partye dotychczas kOIlione są bezwarunkowe !lobre. Welnę Pawłowa sllrZellilnQ do Mo kwy, cena
tl'zymaOl~ jest w tajemuicy, Pl'zYPllszczaj~,
te ni jest lIiż zą d 9 rubli za pud; taniej nIż po l'ubli dotychczas nikt nie
s rzedał. Jntro, podziewani SlJ. zagraniczui kupcy; do wieczora ma być sprzedane
kilka dużych partyj. Koni i wolów dowieziono znaczną i1o'ć; ceny średnic. Pod
d. 20 b. m. z tegoż miasta clOIlOSZą: U811080biellie jarmarkn dobre. Ceuy brudnej
wełny wahają się między 7 rnb. 50 kop.
do 9 rub. 25 kop_ za pud. Polowę wełny,
dowiezionej tutaj , jut Slll'7.edano. Dotychczas ku 11uj I} fabrykanci; spekulanci, widocznie, wyczekują. Pr7.ybyli 7. Wrocławia
fabl'ykanci rozl'orzęli oględziny welny. Włagniciele wełny spodziewaj'l się podniesienia cen.
X .G raidllnin" donosi, że w Petel'sburgu zawiązuje się kompania, która 101\ Ul'ządzić specyalne, handlowe ag e n ey e te I e-g'l'IlfIe.7.ne we wszystkich miaHllcu palistwa, Wraźle zatwierdzenia projektu, redakeyolll gazet, kUJlcom, m.. klel'olll i t. d.
Zl\ nieznllCZIH} o(lłatą, nie przewyższającą
25 I'ubli rocznie, roz~ylanoby codzienuie po
kilka wladolllo 'ci tijlegl'aliczuych o cenach
wszelkich towal'ów. Za doktadność informacyj agencylL przyjmowałaby 'ua siebie
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rządzają. rolnictwu su Iy (np. w okręgu drugi p owincyonalny zjazd gospowojska doil~kiego kozacy, w wielu miejsco- d a rzy IV I ej s k i e b, dla dalIIZe
TOzpawości przestali siać arbuzy, ogórki i t. p.,
ponieważ ogrodowizny te systematycznie
były uiszczone przez niuJiczoną
80slów) mini8teryum d6br pań twa deIegowalo członka komitetlI nczonego z ian-

trzenia k\~estyi obuiżeoia kosztów wytwórstwa rolniczego. Kwestye te były już roz·
rywane na zjeździe w 1'. 1890.

kO"'anego mini terInm, doktor medycyny
p. Teoktystowa, do gnberni cl,ersoń kiej,
samal'skiej i 3 tr chański j, w cełn z b adania życia sn łów i dokonania prób
ni zczenia ich, oraz poznania po obów
ni8zczenia tych zwierz'łt, slo owanych IV
roku zeszlym przez odeską stacyl) bakte-

Akt uroczysty zamknięcia rQku szkolnego w tutejszem gimnazyum męzkielU odbył
ię onegdaj IV sali .Grand-hotelu" o godzin' l z połndnia. Z odczytam'go spr&wozdania dowiadnjemy się, że gimnazyum uKOli czyli następujący abitm'yenci: Kazimierz
ryologiczną .
Bejn, Emil Bursze, Henryk Hykel, EmilSTOWAll.ZYSZENTA.
'nuel Hil' zberg, 'amueł Kl'Ukow ki, BoleX])o rozpatrzenia lDinistel'yóm spraw sław Lukomski i Włodzimiel'1' ~uslow.
wewnętrznych w tych lIniach przedstawio- Uczęszczało do gimnazyum w ubieglym. 1'0ny będzie projekt ustawy Ilowstającego w ku szkolnym razem 284 nczniów, a mianopuwiecie p~tel'Rbnrskim s to W:1.r z y s z e n i a wicie: do kłasy IP'zygotowawczej 4-t, do
wlogcian, dla naprawy nal'zędzi rolui- I-ej-52 do H-ej-42 do m-ej-40 do
czych i wyrabiania ich sposobem fahrycz- IV-ej-41, do V-ej-2i, do Vl-ej->,a', do
nym.
VII-ej - 20, do VIII-ej -11 (7. tej liczby
WYKSZTAŁCENlE PRZEMYSJ:;OWE.
tyłko 7 oll'zymało patent dojrzllło'ci: reszX W Dąbrowie GÓl'niczej w miejscowej ta 1l0zQ tała nil drugi l'ok). Wydano nl\szkole sztYiill'ÓW I hutnik6w (skllldającej grolly następującym uczniohl:
klasIe przysil) obecnie z dwóch kllls nit zych), jak gotowawczej; Wilhehnowi Ball,-l-gp ston
donosi • Wiek egzaminy są już ukolic7.one. lIniA i Zygmllntowl Ch łel -l-go topnia;
Z klasy l - ej, liczącej 31 uczniów, wszys- w I'~i klasie: Rymanowi Ascberowi, Lu!lwicy pl·zes1.li do klasy drugiej; trzech l'l po- kowiFuk1;owi, Wacławowi G\'uszc,zyilsklelllu
prawką po wakllcyllcb z j~dl)ego pr.dmio- i 'l'eodorowi "Vorwerkowi-2-go stopnia; w
tu. W kl.asje 2 - ej, z 2~ - miu uczniów II-ej klasie: Stani~)a, o,wi KOI'Zyna, ' Zycllłą oapo\\'iedzlalllo~ć.
trzech zostalo na drugi rok, a z liczby glllu,ntowi Messiugowi i lIIakąow~ MOilicoPOOZTY I TELElHUFY.
24 - ch, którzy przeszli, 6 - du IIjI\ po WII · ,wi - ~go stppuiaj IW III-ej klasie: LetlnoX .BiI-iawyjIL wiedomo$ti" donos7.!'" że kacyach popl'awkę z jednego przedmiotu. wi Bal'y i ,16zefó)"1 Jaft'e - 2-/50 stopnia;
w wydziAle p ucztowo-telegrllficz- Na pl'zys7.ły rok będzie otwal·ta klasa 3, w IV-ej klasie: Stanislawowi Dziamą)'skienym, podobnie jak w inuycu, mają llyć (wSlystkich ma. być -t). Do pierwszej kla- IDU - 2-go stollllia_
wydawuue III'zędnikom klasowym fUllduJ;ze sy będzie przyjętych ao uczuiQlV, a \!i z
W a'eksandryjskiej 4-klasowej szkole
na mieszkanie, w ilości 30% jJobiel'l\nej pośród kan!lydatów, którzy odbyli już miejskiej tutejszej zll-Jcoilczeuie roku ązkol 
)Jen~yi. Otrzymujący mieszkauie w uatu- Ill'zedtem praktykę IV kopaluiacu lub fa- nego odbyło il} IV ubiegłą sobotę. 'W tiąrze, funduszów takich Ilobierać nie będą.
brykacb, będą mieli pierwszeństwo.
gu rokn zeszłego uczęs7.czało do szkllły tej
l'ltZj<;MYS.l~.
)( Na zamier7.on)'1Il podczas przyszłej' 9gólem 188 uczuiów; z tl\i Jicz6y ukoilczyX Założona przed kilku laty fabryka wystawy ełektryczuej zjeżllzie ruskich ele- lo ją 8, l\ miauowicie: Michał l;linkowski,
w y I' o b" w ~ t al o wy c h nil Pelcowiżnie, ktryków ma być rozpatrywana kw~tya Auolf Disterueft, Jau Ksiażkowski, Broniktóra dwukl'otnie baukrutowała, obecnie IV łącz e n i (\ w y k I ad o e ł ek tr o tec h- sław :Mazllrowski, Hipolit M:ic\.lel·ski, Wikjak donosi .Slowo," ponownie ma hyć o- n i k i 110 kursu z3kladów naukowych tech- tor Wąz<;zyilski i Pawel Weisig.
twarta jako stalowilia. łiowonabywca trak- nicznych i rzemieślniczych, tudzież ogłoPosiedzenie czlonków tutejszych towatuje z zarz/}dem kolei nadwiślailskiej o szeuia konkursil na ułożenie I,odl'~cznlka rzystwa warszawskiego opieki nad zwieIlrzeprowadzenie bocznej linii pod samą fil- tego przedmiotu dla rzeczouyuh zakładGwl'zętami, l'&d IIrzeW9dnictwem I'rezeSlI tellANDEL.
bryk~, dia łatwiejszego dowozu surowca. naukowych.
,
goi! tuwarzysLW/L ~enerlll- majom BruinigX Do I'ozllatrzenia ministerY11m oświaty ka odbędzie ~ię IV piłtek dOla 26 (I. m, o
X Wczoraj na t u t e j 8 ZY 10 t a r g u PI'zed dwóma laty w fllbl'yce, która była
7. b o ż o w y m pOJlyt poprawil się trochę. włnsno 'cl~ ~pólki akcyjnej, wyra.biaue by- wniesiouo Jlro~bę pskowskiego ziemstwa godzin!~ 8 - ej wieczór, IV sali towarzystwa
Sprzedano na stacyi towarowej owsa 1,000 Iy pilniki.
gubel'uialnego o otwarcie w guberni s~ko- kredytowego m_ Lodzi. Poiąd!lny jest
korcy po rs. 3.20 - 3.3(1, a n(\ Starym
X IV lipcu, w okolicach Petersburga łyśredniej techuiczuo-pl'zemysłowej, jakuajliczuiejszy udział w zebraniu człou
Rynku pszenicy 300 korcy po I'S. 7.80 -- otwllrta będzie pierwsza fabl'yka, dla wy- kt6ra otrzymywałaby subsytlYIII\1 od ziem- ków t<lwal'zystwa i osóh, sprzyjających in.
stytucyi.
.,/
8.10 i :tyLa 200 korcy po rs. 6 - 6.30. rabiania woj lok u r o li I i n n eg o. Nil stwa.
Ceny siana i slomy pozostały niezmienione. czele przedsiębierstwa stallie jedna z :fil'm
ZJAZDY.
Zawieszenie pisma. .Prawit. wiestuik"
X Og61ny zjazd Ill'zedstaw":ieli ruskich w działe P~'lI8owrm " l!f\wiadalUia o o tateX Znajdująca się obecnie w r.,kach lIP. zagranicznych.
Iwanowa i l'rzecienieckiego a I e k s a. nX W Londyuie utworzyło się to warzy- dróg żelaznych, na skutek propozycyi mi- cZllem zawieszenIU wychodzącegQ w Łodzi
d l' o W s k a a g e n t u r II h a n d I o w a stwo .'l'he Serviall Oil YII!licllL " z kalli- nisteryum kOlUunikaeyj, postanowił asy- pisma: .Glosy kościelnę w sprawie ko~cio
jak donosi "Kuryer warszawski,· 7. dniem talem 75,000 L., dla eksplnatacy i ob- gnowllć 50,000 rubli na \I)'7.ądzenie mię- ła ewangelicko-aegsburskiego."
1-ym lutego 1892 rok\! t. j. 7. cuwilą t1tych źródeł nafty w Sel'bii w po- dzyuarodowego kongre~u kolejoPożar. Wczoraj ogodzilli\l 4-~j rano wywyekspil'owania koutraktu, przechOdzi z bliżu Hl'llIe\\'atz, or8Z olejów l'aluych lila w eg o, który będzie zwoiany \V Petersbur- Qucul ożar \V posesyi p. Mesa ~J'zy nlicy
łlolVrotem pod zal'ząd organó\v kolei wi~- wyrobu gazn. Rząd ~el'b.ki przyznał to- gu w łecie roku pl'zyszłego.
Wólczaliskiej. Bardzo zybko spłonęły w
X Minister dóbr pailstwa, po porozu- d,ziedzilicu dwa budynki: stajnia i stodoła.
deliskiej.
w!lrzystwu liczne )Jr?iywiieje i ua dlugie
X Z Charkowa donoszą pod d.19 b, m.: lata uwolnienie od podatków.
, mieniu się z ministl'em spraw wewuętrz- W pierwszej znajdowala, si~ jedna sztuka
HOLNIOTWO I l'RZEHY 1:; ROLNY.
lnYdl, dozwolił kijowskiemn towarzystwu niel'ogacizny i pies, których wydobyć r. nloNa jarmar k tr o i c k i dostawlouo welny
~b~r~ud;.;.I~le~j...;;2;.;;3.;.0~t;;:y.;;s;.:ię;.;;c~y...:.;p;.;;U.;;d.;.ów.;;.:.,..:1l1;;a;.;;h;;:.y.;.ć...;d;;,;o;..,-_...:.X~\;;.V..;;,o.;.be;;;c;.;,;~;,;tI',;;a.;.sz;;;,1I:.:.y.;:c;.:h..;:;1.:.:;k;;;ó;;,d':,..;:.i;.;It:.:.ki;;:e~\1'L rolnic>iemu. 7.lVołać IV &ijowie, w roku 1892, mieni nie byłb moina. Przyby~y na miejdek, jej obowiązek był jasny; pielęgllowa- niej jeszcze uastą.pi6, mImo wszys\ko, duie uie było odpowiednie do slii'zeczki;w:y]'iłł sce wyp,ulku III·ci oddzial straży o"glliołaby go, Ie.czyła, jeśliby bylo można i mo- sloueczne i noce gwiaż-dziste, dnie z jnsnem klucz; otworzyl dl'zwi i )Vszedlllo piecza- wej pożal' llIllejscowił. Straty jeszcze nie
że wyleozony, zmieniłby się nareszcie!...
niebem nad głową, kwiatami w ogrodach, ry. Albina poszła 1.(\ nim, lIie mówi4c lUli obliczone.
A:chl nędzua milo§ć, ta 1II00'zeć nie cheia- na ł/}kach, IIliała wszak Jaukę i Coco, l rlówa.
•
,
Napad. Onegdaj późnym wleczo~em na
la i mieszała się wci.ąż do jej planów, lIa- Desl'oches'a, i t YitI innych. lIIiala llieska
szosie do Zgierza, za RĄ~ogoszczem, wy"
XXVlI.
bieglo ze zboża., przy dl'odze kil kil mężdzieL.. Albin!> ści:lniętemi pię§ęiami uda- swego 'l'oma, miała Wawl'zyli ca Pontet...
rzyla się kolo serca, jakby cbcąc mu na- Półuśmiecu okolił jej usta 1111 my~1 takiego
'
czyzn, którzy otoczyli wolant p. B. z okazać wyrzeczenie się tych nadziei.
zestawienia w jej wspomnieniu 'l'oma i \VIIWe dwie godziny pbtem Ałhlna weuo. zorkowa. _ Wqżnica widząc, że uie (la 1'/1Usłyszała wreszcie szelesty i odglo y wrzylica ... tak, są to dwa psy wiernel
dzlła do Desruciles'a. Z zupełnym ~p()ko- dy napątrukom, zaciąl konie, trzymane
budzącego się !lomn; wtedy włożyła kal16Odglos dzwonu skądś przeniknlłł na cmen- j~1lI ol!owiedzlała mu o tem, co za 7.ło, bez już przez nich za .cugl
altll
oinicy
lu8z. P6jd7.ie na cmentarz, a wracając, tarz i zbudził ją z mylili 110 życia; podnlo- komentarzy, bez Ijbliżajll.cych dla lfeliksa i okrycia dla koni, pozostały w ręk'!\elt
jMIi Feliks nie powróci jeszcze, pójdzie do słl\ się, przyłożyła dłoi~ do kamienilł na uWllg.
opryszków, którliy za Ij ieka.iącym wolall.prefektlll'y policy i zapytać, czy go uie zna- znak lIPżegnania i udah\\się z powrotem
- Jeśli mógł choć raz mnie IlQ~ejrzy- tem rzucali kamieniami, l zranili woźnicę
łeziono na ulicy, jako ofiarę napIIdu noc- do domu.
wać - rzeklI!, .. i to IV takich okoliczno- dość siluie w głowę.
nego... Zbyt pośpiesznie już go osądziła,
Gdy podchodZiła ku III'zwlolIJ wchollo- !lciach! Nasze życie wSllÓlue jlJllt odtąd nieWypadki. Onęgdaj w mleszkjLUiu D. pl'Z)'
biednego człowiekal Zanadto jest gwał- wym, ujrzała fiakl'iL nadje:&dzającego od ro- możliwe. O~tateczną decyzyę powe~l)liemy uli riyNowomtejskiej ekslllodll/vała lamp'\,
towna... Wstydziła sit; teraz tego, gdy gu ulicy i instynktownie zatrKymała się, p'ó~uiej. 'l'ymc7-asenl odl\alam się do Etre- z któl'ej odłamki pOl'aniły dwoje dziec) D.
Wczoraj rano kilku chłolJllków rzucalo
ou zaJlewue stał się 06ar/} jalłiego fatalne- c7.ekając. Ekwipaż zbliżl\ł Rlę clo chollni ' tato Nie ma. , tam nikogo w tvm sezouie,
go wypadku.
ku; cofnęla ię nieco pl·zestrasr.ona tem, co będę tam spokojna. Chce mi 1111,11 dać kamieniami do ~ołębi na dachn domu B.
Zadzwonil,a nl\ swą i10kOj6wkę, która ujtzala; kola otarły się o :flizy i l'ęka Ar- Coco?
,
przy ulicy W61czaliskiej. Jeden kamyk
Coco skoL'Zyła z radości do góry, sły- wpadł w okno i zranił IV twarz, stojącą
przyblegla pl'zestraszoua, z rłlzrzuconemi mora otworzyła z zewnl}tl'z dr,wiczki.
włosami i powiedziawszy' jej dókąd idzie,
Albina stała niepol'!lszona, skamieniala S7Aj.C, że Albina ch~e, aby jej towarzyszy- tam kilkunIlstoletnią dziewczynkę·
wyszła.
z obawy przerlldzającej się szybko 111\ obu- laj dokąd, było to już dla niej całkiem oboOnegdaj z mostu na ulicy Zachodniej
wJladł do kandu 174lcllki Łódki kilkuletni
Ulice są dziwne o tej godzinie rannej rzenie. Z 1I01'0~ki wyszedł Annor. Wy- jętne, dość, że będzie z nią razem.
dla niepl'zyzwyczajonycu oglądać ich wiej glądał jak cr.łowiek, co IV tej chwili wstał
- A Jank.lI-pl'7.ypomniała sobie lU~od~ chłople~, którego wydobyto ze zwichniętą
pOI'7.e; nie spotyka ~ię wtedy ty'ehsamych z lóżka, nie pl'Zypl'owa!lziwszy do (lorząd- kobieta.
ręką· ,
twarźy, które się widzi zwyczajllie, ani ku odzienia: zmięty krawllt, rozcztJchralle
PrzelI powrotem 110 domu wstąpilą do
W niedzielę, w leslB kopstantynowskim,
I , niejaki Klos niellmyślnte JJI'z6lltrzelił sobie
tychsamych toalet, anf ekwipaży_ Albina wlosy, roZrzucona broda, j'Ysy twarzy wy- pani lIIaisOl\.
- Dajcie mi Jal\kę l l:zekla do niej _ Kulą rewolwerową 'Stopę prawej nogI.
weszla na cmantarz. Czuła uieco wsty(lu, ciągnięte, oczy porlkrążone, vowieki z;\obawiała się z kim sl1otka~, brak jej było c1.el'wienione-wszystko to nadawało twa- na sześć tygodni luIJ !lwi!. mię~iąee. B~dę
'l'egoż llllia wieczorem spadł z bvyczki
OlIdechu, jakby Ilol'elnila grzech jaki: ko- 1'ZY jego truduy 110 ppisania wygląd cliO- ją posyłala do szkoły w Etretat taksamo IV biegu, ua ulicy Piotrkowskiej, pijany R.
biety z jej świata nie bywają o wschod~ie robliw~j cygauel'yL Nie byl ilni zabity, jak i IV Pal·Yżu. Udruny się )V drogę IV po- i silni6' stiuki glowę· ZIIłfl'ano go omdlllsłoflCa nn. ulicy.
aui raoiony, uie; był tylko VOIJl'ostu \'fY- łuduie.
lego i zawieziono dó domu, .gdzie j!!Śzcze
Gorące promienie slOlica obłewaly cmęu- czel'pany.
Rodzice walu~1i się ZI\ÓW, ale 11I'zyjrzaw- dotąd leży niebezpieazni&1obOl·Y· · ,
Annor zapłaciŁ wożnicę, który odjecuał szy się bliżej Albinie, sllosLl'zegli silne,
Onegdaj pl'zel wieezol'eln Slladt z dachu
tarz, pełen kwiatów i owadów i (lrzejęły
Ąlbillę ' ożywczem ciepłem, choć nogi jej u i spostrzegł nagle, że jakaś kobieta mu się wzruszenie lIa jej t.warzy i zglldzj,1i się na 8-pi~tt-ow4jgo domu familijnego to.w&rzykamienia grobowego sztywuiał:Y od chlodn, Ilrzygląda. Idąc za popędem ludzi jego prl/pozycyę.
stwa IIkcyjnego wYI'obów bawetnianych
wiejącego z nieQgrzauego jeszcze 1'0 1I0cy gatunku, spojrzal ku lIiPj II uśmieche))l, goAlbina kazala BIlakować l'7.ec;o;y ~ w po- T. K. Po~naliskiego, l4-łelni Jan Jeske.
Lów korzystać, o ile się ndaj z wyp.(dltu, łu!lnie pociąg uwozi t już trzy VIf-'l",żerki ChłopIec :damłl \Iog~ i uiebezpie()znie 1'0\'[\gruntu.
lIeż kwiatów? Dość było widać zlDar- który mu nadarzyl nową zwierzynę i w tej wraz z 'romem, .kt6rylu specYlllnie opieko- nil o kamienie główę·
łych, któte no~iły imil) lIIar}'1 i dla uich chwili IJOznał ~Ollę.
wala si~ Jalll>a.
"'---to, wedle r.wy~zajo, znoszono w Illie~iącu
- Skąd macallz ó tej godzinie? - ~pylteliks rzpGiI ~ię 11:1 łÓ.iko'· lID POWI'ocie
Ol Dp "Iinlsteryum' ~praw zagrauiczoych
do dOilI U i zasnlll snem ct~żklm; gdy się wuiesilluQ kwesty~ I' II IV i~ y i o la t
maju tyle ollal' z kwiatów bialych.
tal WZbul'1.!Jnym glosem.
Ożywiona :!wieźo§cilj. tloraukn u!łiadla
Ohydne podejl'l~6nie l'ow8talo w nilU IV ~3- przebudził i ;,o;ażądal §niadllnla, dowiedziaŁ k o n s u I a I' II Y c 4 pobiel'au}cb IV Rosyi
•
się zal'azem, ie pani odjechała. IJok1ld? " ie przez k(Jusul6w zagl'anicznYAu. Jtzecz poAlbin:! na krlljn kamieniaj wieeznj\ mlodo~ć lej uagośti.
lIallll')' przejęła ją, mimo wszystko, owem
Albina zadl'l:ała, jak".!' otrzymala poli- m6wila niq jO telll.
I lega na tem, że kOIl"ulowie z.\ najmniesze
Podczas gdy nachmurzony jadl SM) ~lIia- czynności pobierajl} zllac~ue oVlllty, ntrlldziwnem zadowoleniem z istnieńia, które czek, ale prostnj.c się IV tej cli wili, odpo·
jest nieSjlOzJ'tlj. silą lIIłodolici.
wiedziała glo elll dźwięcznymi
. IllIlIie, wszedł Del!A·och~$.
dnilijącę. niemz NtOSllUkl handlowo - I'r7.eRanek był pi~llIIy; :\ i ona wszak byla
- Chollzilam szukać oię do [org!.
luysl,!we_ '1'.l1k&~1 tych 1111lat utożona III'zell
je~zcze w pQrauku młodości. MogłJ' ~Ia
Skrzywił się niemilosiernie, ale miejsce
(D. c. II.).
kilku 1aty, 1I1e 9dpowia.da obf\t:~ym lyarun'

P

kom, opt'~ teg." pru Z&IIli&lli
aluty
zagranicznej na ruskie I'uble kredytowe.
konsulowie zwykłe biorą niekorzystny dla
kupc6w ruskich kurs. Wobec tego miui. teryulll spraw zagranlczn)"cb. 110 poroznmieuiiI
z
kalo
o tanowiło wprowadzić uowe normy opłat konuł:u' nych do traktatów haodlowycb z pailtwami zagrauicznemi, które mają
y'
wkrótce oduowione.
* Zal'ządza~cy ministeryum marynarki.
w celu upewnienia bezpieczeństwa i wię
kszej swobod.r cltI':1.Iarua ł o az r t o l' l' e ił o·
w y c b. porozumiał się z ministrem skarbu
ro cl. miejsc; 00 ktllrycb uie woluo będzie
zbliż/lć się sttrtt6m handlowym.
Tomaszów rawski.
'V.Zbiorze praw i rozporządzeli " 0głoszono świeżo zatwierdzonl} li Lawę towarzystwa subjektów half! o IV ch
oraz majstr';w technikó • 111'acujących w fabrykach m. Tomaszowa. 'l'owaI'~y two sta\Via sobie ą.a zlId :uie: a) p1:2ycllOdzić z pomocą członkom rzeczywistym
przez wydawanie pożyczek. oraz zapomóg;
bezzwrotnych; b) wyszukiwat miej ca d
o ólJ. które utraciły posady nfe z własnej
win)'; e wyd wać IV razieol'Oby c7.1 ków zapomogi i dl wrazi e gmierci biednego członka r7.e()zy"i8t~0 zająć się pogl'aebem. Fundusze towal·zystwlt. na: 1>0\ fisze
cele tworzą się z jednOl·p.ow ch Składek
człOlików, z procentów od kap
ł6\1i
w&rzy twa, 7- ofiar na ,korzy!ić Jego. wreszcie
z lIoelloau, jaki przYJliegć mogł ulloz d7.ane
)m rzer.z tbwatzystwa zabawy; z/lbaw $akich lIie może b)'t jednak więcej nad ctlery do roku. Wszystkie flllldu ~& d7Jelą się
na kapitał zakładowy I obl·otowy. W kasie towarzystwa na bieżące potrzeby nie
może znajdować się więcej jak 100 rnbli.
Wrazie odpowiedniego II/zrostU fondu z6w
towarzs~two ma prawo nabywat nieruchomogci. :I'owal'Zystwo składa się z członków: rzeczywistycb. protektor6w i hOIlOI'O'
wych. Wszyscy czlonkowie winni byt poddanymi ruskimI. Rzeczywistymi człoultaQlI
mogIł być osóby ód lat 17 - 50. Wz61'owego I,rowadzenia. zajmujące posady: subjekt6w bandlowych. bucbalter6w. kantorzystów praz majstl"Qw technik6w. Człouk wie l"Zeczywjśoi wl/o ZI} jednorazowo 2 1"8
i 110 rublu co kW3l'lał. Kto jeuoorazowo
składa 60 ·uliIi. zostaie zwołniony od dalszy h skła ek. korz, ta je.dnak z 'SZYltkich praw członka rzeczywistego.
reszcie członek l·zeczywisty. który w ciągn 25
lat regularnie wnosił składki. zostaje od
nich nadal uwolniony. Członkowie protektOl'ZY skł!lJlają na korzyść towarzystwa
przynajmn iej 3 l' • rocznie, Inb 30 rubli jednOl·uzowo. Lekarze i tarmacąuci. zobo\Viązujący
się
przychodzić
z pomooą
członkom towarzystwa. mogą być uważani za członków lu'otektorów. Czlon-
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Uf&llowskiej, dla biednych chłopców l sie- ..bamit,.. plusze. "s~ki. brokatełe, jedwab
wyclJodzącycll z za- do SZYCiD, robiono z owych pogardzanycb. bru-

ro~ starozakollnych,

kl ..dów dobroczynnych. Na ten cel złożono dnyell odpadk6w. IV lIiczem oie ustępuj'ICe
1'5. 25,000; zakład pozostaje pod protekcyą wyrobom 1. najczysL'I"lego jedwabiu iodyjskiego.
JT. Bergsobna I dora Poznali kiego. Po wy- japoń kiego. • "I kiego Illb fraDcaakietlo, a
ni,
ił tylko taniości" Oczywiście 1Idudowaniu
zakl d po ięk. zy liczbę swoich uczni6w z 30 nu. 1l0. Do pro- paiIki l!Oddawane były oczyszct:lniu. myclo.
gr"mll zaklallll bę _ .nadto wprowadzone
w rzemiosł .., jak iotl'oligatorshfo, snyC6l'st9l'0 i t. p.
Nredzielne dodatkowe p o s i e d z e n i e
c z ł o n k 6 w t o war z y s t w a w y ś c i6 IV k o II n y c h "" War 7.&Wi8 poświęco·
ne było kwestyi wskrzeszenia wystaw 1'01niczycla 11: któl'Yc:b pieC\l<Sza projektowana
jes JłII rok przyszły.
a taJllże zebl'anln
postanowiono otworzyć zakład tresowania
110 i y1.naczono na ten cel rubli 1,000.
, reszcie, na wniosek III'. Augusta Poto dego postanowiono raz jeszcze urządzić
"yzlcigi w je leni 1'.11.; e'onitwy mają trwać
nez u'zy dni; na nagrody przeznaczono
ogólem 5.000 rubli.
Zal'Zą!1 okrl1~u
wojskowego wyznaczy! rs. 30.181 na budowę nowej szkoly wojskow ych felczerów weterynu,vjnych. ktom ma byt wzui iODł na
płacu. należącym clo koszar I\I·tyleryjsklch
n
zy
h.
Petel'lburg.
o amatorQIV poczty {ołębiej IV
P~terMb\lrgu, tamierza iorgaltf7.'o\ a
taką
pocztę pomię!lzy Petersburgiem. a War.awą
'ajwyżt;.[

dozwalono rnskiem\l pouuanem,. .Tłzl\low i Pozn3l\skiemu. by~. generaJnY" konsulem rumuńskim IV Pewl'sbu '

ROZMAITOŚCI,
.*... <1< ikbw. W biblloleee nniwersyte,tu

I, Winel Iaewicz wynalllZł trngedy~ polsk, p. t.! ,.Admetus I\ex". ~ lVieku XVI. któ"I przypisajo JaM'lvi ;Ko.hallowskiemu.
Losy wyprawy naukowej. W ty
dniacb przybyło !lo Sau-Francisko kilh ,",lonków wyp&wy. klbTa .,rnszyła ,lo dolillY Yukon (AI""t~). Prnebyli oni ~traszne cierpienia
i zaledwie zdołali njś~ z 1yciem, gdy ioni ich
towarzyszo poumierali. W saloej dolinlo h.wij; R=z czas »iejakiś. pocz,.n 1.abr1l1l 8~ do
odwrota. Środki żywności niebawem lm si~
wyczerpaly a byli oni fizycznie tak osłabieni,
te nie mogli utrzymać wiosel; opuścili przeto
16lIi i szli dalej Iqdem. wzdln* wyb~a. ściganlllieńst:lllllle prz8l! cale ruje mucu i mo.kitów. Poronieni na calem ciele. z tWArzami krwi~ .alanemi nia mogli oi~ jut w koilcu od zł~liwycb owadów obronić; dostali tak
.i~neg? za~lal?,,~a Ilolviek, te w końcu nid pra1"le Ole wl<I$lell. NaprMoo blagal [I. Ingram
Łowarzyozów swoich. aby jednym strzałem zakoJlczyli jego cierpieni~; upad! wreszcie na
śnIeg i umnrł. Teu silni Jos spotkal nazajutrz
p. Yoang,-reszta C1Jo~ków ~YJlra.,,~ pod4i y!a

cl't.

.*.

calemn szeregowi czynności. do których musiooo, nalet6 zupełnie nowe aachioy. W teo
sposób stw9U)'ł Lhter now". ł,t przemysłu.
kt6ra !lltecnie ,Iaje mies.bJleom selek miejscowości JJardzo korzystne zaj~cie.
Fabryki w
Monnlngbam zllmienily i, w i toe 'kopalnie
złota. Li
r po kład al fabryki "e Ff&IICJi i
w NicmcZ<!<:b. Dobył wiełkle I'OOill(lłości w Assamie, wIndyach, nby tam wyrabiać yony
jedwab omski. odpadki jedwabiu
przysłano m ze w9zyJtkicb stron 4wl ta Pooiewał
przez ~ilko. lat • • ltd. IIInler,d oarowy nic
go pr. ie nie kontowal. mógl uie,," ~ynki
mi~dzyn ro<lowe 8 oj
i wyrobami i powleko.ać swobodnio sw6j milionowy maj'ltek. Robotnicy mieli w nim 1JlWSZe prawdziwego opiekuna. POZllkładał li no 10sty1ucye dobroczynne
o. miasto Brnd/ord. głóIYne sledli.ko wyrobu
kamgarnów " Anglii. które jemn ."wd.iveza
.swój rozwój i obdarzone zostało przezeń wielkim p"r~iem. wystawiło mu pomnik. Żadnych
innych zaszczytów i honorów nie prnyjmował;
odmówl~ tnkte przyj~eia szlachectwu. i tytnłn
b ouetn. jaki ruu ~r6l0wa Wiktory. D dać
ehelnlo w r. l 8. roko jobilenszowym jej
lI.nowllnl~ : pokus,!", goduości para i człouk"
izby lordów oprzeć siV jednllk nie mógł. Jestto pierwszy i,ar nngielski. który nie zasiadaj4c
nigdy Iloprzednio w izbin glOw. prosto z kantoru fllbryoonego powołany _tal do ~y lordów. Przed "woma. lAty Lister. maj,. jo1
lat 74.. w1colal sio z interesu i przedał .woje
fabryki za 2 miliony f.t. tow~rzyotwn akcyjnemu. Jest on jednym z najwi~kszych bogaczy
ml~dzy magnatami bogatej
aaln, ume ziemskie posindlo$ci jego znj,"uj~ 35.000 "krów.
a w.rto<lć ich wyno," 1'/. mil. !st.
**. Miasto Seabright. w staoie New-Jersey. prawie- d08~lli. zgoraalo; atraty wynoSZll około 4.000.00
dolorów; potu powstał
Oli zapalki. "U('oucj na kup~ siana przez pi·
j!lkn. który chcial oi~ zemścić za to. te go oblano wod,.

"',§

,.lIrahra. 20 czer".... Wek.lo na IAU,11U 85.00,
fi poły..b
oeta 101'/.. fU po<y alra " . . .dDi. lru!I,. 4'1,'/, listy .uta""e kredyt. .i.Ulikie
138.25, ak.y. bank. rnski.go dl .. handlu a&granicz.. e~o 2&1.50, peterabl1rakiego banlm dy.kouto ... ęo
~.OO. -..u. -'tdafll"lO<lewego ł81.oo, .ariOaWIkie"o bauku dyllro.to,,~O -.-.
loril.. 22-go
R nIIno~
&1:
237.85. 11& dosta"~ 238.2.5, ...k.l. n.. lVar..a"p
237.25, Da Peterabarg kro 237.00, ua Pote ..~nrl(
dł. 236.75, na Loadlu kr6t. 20.36'/,. nA I,ou.lyu ,!t.
20.25'1•• na lVied.ń 113.95. Impouy eolu. 321.60;
Ii..y ,utawu. 7l.00. ł'/, liot1 lik"i<t""yjuo
71.90. pOlyeaka rnok.. ł'l, • 18811 r. - .-. ł !,_•
1887 r. 98.25.6'/, renta .lotA 10:;.50. 0'/. r. d .• llIOl
r.108.00, !lO.,,,,,ka .. r.odn II eIB. '14.70. lU omi·
Iyi 75.40, 5,/, liBty _ta".. o
ki. 108.60. 5"1, 1'0'ycslla prellllowa • llMii rok. 181.25. takai • 1806
r. 16/i.50, akeyo drogi"l. warloa ... ko-.. i",loil kiej
U7.26, akcy. kredl .....e allltrl&ckio 16"2.10. &k"Y8
wuna ... ki."o bank. haudlo,,~o - .- . ,Iy IrODtowego - .- , dylkonto nie",i ..lr'ego b..nku p li,tIY'
'"I, pr l"atue 3'1.'/,.
L•• dy., 23 ••er".... poży.,1ra ruka • t 8~Q roku
n omi.yi 98'". '/,'/,·/. Konsole angieloki. 95'/.,
W.rna_. 2"2 CI
'farg na placn Witkowskiego. Pllenie& Im. ord. - , lu,tr. i .Iohr. - - . biala - -770. ..,boro .. a - -810 "1to
",b9~o". - - - , .reduie - - -. "AlI Ii". - -.jtekllli.~ 2 L 4-G n~.l. - - - , owi •• '!:TO300, gr1ka - - -, ne!.ik letni -, ZiIDO,,"' - , rupak rap. ziw. - - - , ~roeb l)Oluy - -

_nr....

nu .....

5".

."cn.

- , eukrowl - - -, fuol", - - - 1.& kurt.ac,
kUla jaglaua - - -, olej rZ81ll\kowy - - - ,

Iuiauy - -

- ... pUl\.

Dowi,sio o pU81liel 50'), "1.& -, j~Clllli~ui&
O"S& 100, grochu poluegu korcy.
Waru.wa.22-go czerw.... Okowita. Hurt. Ilde.d.

- ,

sa wiadro 100": ~l.oc; --.-; za 18': 8.~--.-.
SsIIki ... wiadro 100": 11.20--.- ; ... 78. 73'B.rUI, 2j czerwca. rłlzeui~1\ 2"21)-238 Da czerw.
u& wue•. patds. 210.75.
Ż,to Z08 - ~18.
eser .... 216.25. ba wn:es. paids. J 96.50.
Havr •..t...22 ezerwca.. Kaw& "o0.1 &Y8rage SAutns

.a

235.25.

.. cz. w.50. IUI wn:osie6. 9300, na "rnw.. 84.00.
Niouregulo"an•.
NIW-York. 20 eserwea. Ba.,.lua 8'1 "N. Or-

7'1•.

I.. "

H.w-York, 20 ozerw.... Ka"a (FAir-Riłl:/ 18.25.
Ka"a Fair·Rio ~ 1 1011' ordinar, .a mtJ 15.75,
.a lipiec Ił.52 .

TELEGRAMY

GIEŁDOWE,

---------------;1--Giełda Warszawska.

Zdoia 2'l Zdnia23

ZaplaeGDo
Za weklłe krótk.t... I.,wI
..a Berlin za 100 mr. . . .
na Londyn sa 1 Ł. . . . •
n.. Pary. sa 100 tr.. . . .
Londyn. 19 czerwca. Izba gm)o obrado. na WIedeń sa 100 4. . . .
Żtdano z koucem giełdy
wala nad bilem o fabrykach i warsztatacb
Z. papiery pdstwowe
i 202 glosami przeciw 186 uchwaliła na Listy likwidacyjno Kr. PoJ. .
RnBka
potyczka wscbodnia .
wniosek Bllxtona. wbrew projektowi I'zą
poi. w."".. r. 1887 .
dowemu. iż od 1 stycznia 1893 roku w fa.- Listy~'/o
.... t. dem. Seryi
J.
~rykllch ~1\tl'u(lnil\ć można bęuzie tylko taListy
...
t.
~.
W~;"
•.
Ser.
kie dzieci które ukończyły 11 rok życia.

T E L E GR A M y,

IProjekt
. rządowy
'

oznaczał

.,
Wiek lat dZle-

I

sięciu.

Kraków, 19 czerwca. Otrzymano tu z
bILI'UZO Ilowaiuego źródła wiadomość. iż

~~w sz!~~~l·~:y~~lng:ia~~{fanetol~l~~~{~~;f. ~;!.~~. a~r~e\~:~ t:'~:i:~i :~e <I;~~e:: ::~t~:~ bisk~ps~wo

b~ć

krakow kie. ma
rueb&wem
Do zapom6g mają prawo członkowie ne- nietywych looosi; płacz,c z radości posilili sie podmesloue do godnOŚCI al·cyblskupstwa.
czywjści. kt6rzy przynajmniej 3 lata byli i powrócili ozokaó zmarlych towarzys.ów. NieParyż . 22 czerwca. (Ag. p.). Dowódca
zapisani uo towarzystwa. 'j'owal'zystwo bawem zn.leźli zwloki logram'a, pokryte zu- banuy roz\Jójnik6w. Atao8sios. napad I niewydaje pOiyczki i zapomogi bezzwrotne. ~ełnio moskitami; pochowali go I w głowach spodzillnie z piętnastoma. rozbójnikami na
Jednorazowe pożyezki moglf być wydawl!.- poł<nyli na grobie kamień. Zwłoki Yoong'Il
d . /. ,' 'd'
I i
. ł d
.
oe do wysokości 100 1'8. bez procentu. Do znikły. ale wycie wilków w pobli2u objllŚniło III z~ lll~e,Cle 4 ,ly.a~OI)O 1\
WZlą. O Ole·
otrzymania pożyczki niezbędne jest pOl'ę- co oi~ z niemi stalo. P. Sperry. człowiek mło. wol! wlele wybltmeJszycu osobistOŚCI. aby
czenie dw6~ C~ł. ~llk6w. Pożyczki wyda: I dy. ~siwi.ł jak goł,b; gdy pr.y~yl ~ towar!.y-, ich wydat za okupem. ale oddział auryaW~lle są naJwyze~ na 2 lata. Zapomogi szmUl do Cb.ilcott, wszyscy byh bllocy zgonu nopolskiel załogi gclgał rozbójników, tak,
IJezz\!rotne wydl\ją cho~'ym członkom I?e- z wyczerp. ma I głedu.
że ~zukali ocalenia w ucieczce w góry
cZ.l'wlStym do wysokOŚCI 5 rs_ na tydzleli,
**. Samuel Cuntaffe-Llster. Wynalazca
.
•
W cią~u najdlutej 3·cll miesięcy.
O prze- machiny do czesania welny i sposobu utytko- pórzuclwszy porwanyeh.
dluienin tego terminu w wypadkach isto · wani" odi'adk61'1 jedwabiu, otrzym.ł z okozy;
Berlin, 20 czerwca. Dzienulki wykazutuej potrzeby v decyduje og?Jno zebrllllie 72 rqjlZ~y' u~odzi~ królowej ~ik.toryi godność ją. że tylko zupeIJle zniesienie przepis6w.
~z!onków. Członek rzeczywisty. który raz para. LIstar Jest .Je?nYI' .z. n~Jwl~kszych prze- krepnjących wolny llosl.ęp robotników z
JUZ korzystał z Jlomocy towarzystwa. mo- mysłowcó" n. knh ZIemskIeJ l typem tego. co
t
•
•
że zwróci~ się II nową poi-yczkę dopiero anglicy nazywaj, .•sclfmlLlle'lJlan", czyli ozło- Kr61~stwil. moie zapoble,lz bl'ak~"1 ~lł 1'0po upływie l"Qku. Wrazie I!miel"ci członka wieb, który ,10bił si~ stanowiska i maj~tku botUlczych W Pru ach wschollnlch I ekorzeczywistego rouzina może otrzymać za- .0 własuych &iłach. D.iVki jego macbinie zlljjr.~- nomicznemu uplldkowl tej prowiucyi.
yQ~logę na ~o~rzeb ,~wyso.ko~ci 25. rs. Je: t? .wyrabiać t. zW:' kamgarny. ta.k bardzo dziFiladelfia, 21 czel·wea. Sąd przysięgłych
z~h czł?nek I zec.zY\VIsty .l\Ie .Jest zonaty I SlaJ rozpowszechnlOne, ~n tet pler,,~~y wp~dł skazal s karb Stanów Zjeduoczouyeh 11&
JlIe pOSiada rodzllIy w mieŚCie. pogrzebem na pomyol zUZytkoWUIll& odpadków JedwablU.
.
jego . zajmuje si~ zarz~d towarzystwa. Spra- Przed laty trzydziestn motet Lister naletał z~ro.t strat. 110nlł\.~lOnycl~ Ill'ZeZ firmę ~[eyer
wami towarzystwa zajmuje się zarząu. oraz jat do najwl~"-'zycb przemyslowców IY Anglii, Dlckluson. skutkiem lalo Mac Kmleya.
ogólne zebranie członk6w. Zarząd składa a wielkie fabryki jego w Maoningham pod Obl'ollca rządu założył apelacyę, nusasię. z prezesa. pięciu czlonków oraz sekr~- Bradford~m. z.licza~e byly do "~jleJlszyeh .te. dniając ją tern. ie wrazie przyznania rzetal za. Jeden z c7.łonk6w zarząd u pelnla. go roduJ~ ; wynnleZlona przez ~legQ maoln,u~ czonej firmie indemnizacyi za " brane cło.
funkcye kasyera. Sesye zal'Zlld\l odbywa- do czesallla wełny. przeJ: noc mem"1 przylllo.
~
ją się llrzynaJmniej I'az na mieSiąc, a wra- sło. mu milionowy nlaj~~k. Pewnego dni. w rząd Stl\nó~v Z.leLlnoczo"!ch byłby zmuszozie I,otrzeby częściej. po wzajemnem poro- owej epoce odwie,17Jł Lister wiel:d magazyn uym zap ł aclt 20-30 milionów pobl'anego
zllmieruu się członków. Komisya rewizyj- towarów w Londynie. a spostrzegłs.y tam 01- cIa firmom prywatnym.
na sklada się z tl'Zech członków towarzy- brZyDli otos brudnych. cochn,cycb gałganów i
stwa. oię ~ajmująeycb żaduych posad w jn- dowiedzi.wszy 8i~. 2e s~ to odpadki i skrawki
Ostatnie wiadomości handlowe.
sty tucyi. Og61ne zebrania bywają zwykłe jedwabiu. przeznaczone na wyrzucenie.-kupił
i nadzwyczajne. Na og61nych zebraniacb caly stos, za bardzo nizk .. oozywiście sum~, ku
Waru. W., 22-g.0 oz.erwea. \Veble króL terlu. Ul:
znajduje s i ę przedstawlciei miejscowej wla- wielkiemn zdumienin właściciela eklodu towa- B.rliu (~ d.l 41.90. ~5. 97'1. kup.; r,oudfU (:1 m.)
dzy policyjnej. Zatwierdzone prze'logólne rów. Nicmniejsze było zdziwienie w Mnnning- 8.48 kup.; J'ar,i (10 d.) - - - - - - ; Wled.ń
( d.) - - -. 4,'/, liltl likwidacyjne KrbL Polzebranie sprawozdanie l'oczne winno być bam. gdy uades7ly owe gałgany i nikt nie do- .lLiego duie 9/.IiO 'ąd., 96.90 kup.; takiet UlU.
}lrzesłane W trzech egzemplarzach do de- myśl.1 oiO nawet. IV jaki S<losób LisIer je 96.90 ź,d.; 5°/, ruska poitc&ka ".chodnia If-ej emipartamelItu gospodarczego ministeryum zutytkuje. Zawe'&woł iD najzr~ezoiejsz1ch i naj - .yi 10'40'1 *,d .• m·ej eml.yi 11)2.25 il\fl.; 5'/, 11oilsllraw wewnętrznych. generał-gubernatora djlŚwiadczeós.yeh robotników 1. wloskich i fran- c.ka " .... v....... 1887 roku 1/7.75 l,d.; 5't. UILl
••>ta" ••• iolU>ki. f-ej leryj 101.00 iłll,. 1lI-ej .. warszawskiego oraz guberuatora piotrkow- c\lllkieh fabryk mater1j jedwabnych. oraz naj- ryi IiI. B 10Mb .,d.,J5. 100.40 kup.; 5'/, li ty....
skiego. Wszelkie 8(10l'Y w sprawach to - lepszych techllików fabryczoych Anglii i Am6- stawne miaą~ \Varllaw, l·ej ..ryi .101.00 iti"
warzystlVa podlegaj~ prawu cywilnemu, ryki, którzy odd.li mu jui watne usługi pr., n..j .eryi 100.75 iijd.,IIl-ej .. rli lOO60l~d..IV-.J
ryi 100.40 ploc.; 5°/. obligi .1aIta W_wy duob'owiązującemu w Królestwie Polsk ieDI.
ulopSZllniu i wydo konalaniu machioy do czesa- ••
że 100.15 iąd.. 100.00 Im:r.'; 5"1LIi,tlustawn. mi.Warszawa.
nia welny-i z ich pomoc,! zabrał si~ .10 dzie- sta Łodzi I ..r,i 99.75 lł ~ II 99.L5 ląd. Uy.kO.IO
W tych dniach. przy ulicy Przebieg \V ł.. Ekspetymenty trwaty lat dziesjQĆ, a 110- Herliu 4:-'", IJbI'.tyu 3 ".., "'.rl' 3",., \Vhule6 4-1., (·e·
Warszawie. l'OZpoczęto budowę gmachu 011 chłon~ły lIiemniej. lIit 360.000 f.st •• ale tryuml I.erabnr" S·/,. lVarlo~d kupoun a t'Dtr..,oniem S'/,:
".'y.a,t, .,.,u,kl. 2:17.6, WAr... I III 1069. t ..,I.1
pomieszczenie IYl\J'sztl\t6w I'zamieSI· był "'\ll,el"y. 1'0 IIl'lywio cusn tego Lister :&a- 67.3.
110" Iik"iJaeyjue 22 2, poły .... pr..... '.. I
n i c z y c b. istnlejęc$ch obecnte przy ulicy cz.ł ys)'ł/lt lO świat z fabryki swojej mater}'e 20M, II 130.6.
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33.92'1.
-.- ) 7335
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Giełda Berliń,ka.

Banknot, ruskie zaraz
"

"

Dl.

..

dosto.w •

Dyokonto pry..atne . . • .

III.ely 1 bllk.. ly: Not.
Ilarlri niemi..,kie . .
AllJtryaelLi. bauk.o~J .
Franki . • .
Kupony celn.

nn~d .

237.40
237.50

3"'·'.

--.----

Not.. uienrl;.

42'1,

73'/,

:Ił'/,

DZłENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
lIaUe6ltw.....arte w dniu 2I czerw•.
W~t:::ral\i Iw .. ,elleklej. l: Xarol )[illier "Emwł

Z.arll w dnio 22 czer"ca;
..1I110y Dzieci do lat 15-tu zmarło tł, \T tej
liczbie ebło,peó" 9, dzie"cz~~ 5. dorosłych 4,
w tej liczbJe IIlpezyzn

j

1

kobiet 3, a. millD01fic.ie:

J6zefa Werkowaka. lat 38. F.r&llciszek Zajchner.
lat łOI Rozalia S.pekow8ka.lat 89• .Maryanua Wotniak. at 65
EwangeUoy: Dzieci do lat 15-tu ~..r1o 2. ., tej
Iicabi. chłopców 2. dzioweąt - doro. tych Slaro.. k••• I: Dli..i do lu 15-to murto. ł. "t.j
liczbie eWopc6w 2. dzie". z~t 2. doro "rel, LISTA PRZYJEZDNYCH.
Gru' Holel. Berglon i Mo Zilberg z W.......wy.
F. Sommer z Rygi L B. Kobn • Berlina, Woydemajer. Wiednia, Z. lSCher i Steude! z .Moskwy
Hotel ••• teall'el. Heruenskrobn i Rog••i1Iski.
Warlla",y.

Hotot Vlkt.rl.. Wacksmoeher z Kijow. Koj •

Łodzi.

Hotel Połlk l. KrosnoInki z Piwek. H. Strohbach
• Bialegolftolm. Sil .....i.. z WanzawJ.

Dr.

Stanisław Błociszewski

ordynuje od 15 Ma.ja. w Elater (źródło źelaziste w Saksonii) .
983-3-2
_ ......."......,...._ _ _ _.,.,..................._,...._
~

Dr' a&II
.ITIUitlif
0&1

l,ekal'Z .zakł~d. i szpit.
lit ł&J W lisku.
praktykuje przez calą porę kąpi~lową. T~
g~t do nabyela 11' k.k. ... rniaeh BUlki, 11'011"
I
~'1.. J
S arczano-slone. 80 kop.
861 '-5

Dr, Julian Wieliczko ~:.:t:a;::
,,_,...,ch

rart.r "chorob~h ".w.~tn.nych,
oIrórll ch. PAlU'Y'fua)l) I I.~"

j

~'y.

DZIENNIK

MDZKI.
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W MAGAZYNIE

DE
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I

MOSCOU

•

towarów wysortowanych, pozostałych. z ubieg'łego sezonu, oraz w
wielkiej ilości
Po

•

RESZTEK
Materyi jedwabnych, fulurów, welo o-ladldch i f'alltazyjlIych, ruollsellinedelaine,satyn, zefirów, baty tów i lo-etouów

Herzenberg & Rappeport.
Uczeń

VII klasy

tutejszego gimnazyum. poszukuje
lekcyj lIa czas wllkacyi oraz przy·
gotowuje \10 gimnazyum. Oferty
w administracyi "Dzieunika" pod
lit. C. D.
1159-2

- - 'O·lI g

.J.La.'",

c-lo~·.,z ~k
-

Łódzkie

Dnia '15 ierpnia ohTartv. m zostanie

pozyteczny~h~er
i zabaw
dla dzieci (froeblowski)

W

zaoawa o[rodowa Znic~~odziankami
w

polączeniu

z podwuioyrn koncertem
.tki.. ~1'1 am.~onkiej JIOd kierunkiem

Scheiblerow~ kapeli '"bl'1 c.nej i

Z OGRÓDKIEM

UJ~

owarzystwo Dobroczynności.
Park" KJJTELLł ""Q

w uiodzielv dnia 28 i w JHluiedr.i.'.k dnia 29 czerwca 1891 r.

kapelmizk&& p. Gr.lllle

(Inaelita) dollładole ObZR&jmion, •
Celłłły B,'olłow.kiej
Wspaniałe ognie sztuczne urzlldzi M. Koller z Warszawy
wlI.e Udemi c'JIIlIoilci&mi kaotorowelEóiF' OśwIe lIeale bellłll kle I ilu_lauya parka ~
mi, wlada.jący ję·yka.mi: .1IOloltim, ~ kim,
v.' ŁODZI, I'rzy ulicy Zaw/ld.z kiej obok hotelu Manteuffia,
Pou.~ w .i..w.I~ o godz.. 3, w ponieibiałek o godz. 4 10 pjllnd"iu.
Di ... ieekim i fr.ncruim, obecni. uynuy
d
\V
u
k
11~9
O
r .. 1, ktMe .~ do nabyeJ .. u pp. 11.. Zieglera, L. Fi,ehera. wn. tew omll,
-go ..ac' a.
I bU'.ego, Re)'lDonda,A. Otto. A. S.melke, B Linko (.tr••lnica). RotL" wi~k·'IU1 interesi. pr'"1","~wym, 11 0 .nkuJ.
posady.
ŁaskawepodoCorLy
mau.., F. lIrauoe, Huke (Rymwstvpa
G.,era)
i grodu
A. G&ltermaona, daj. zaraz... prawo
minutracyi
,,D,iennika"
IiL R.wN.,!" ·lIIb',:'!rJI!:KOJ.CO~.MOW'~CX~Jlc)OCICK::KX~JlOIOOICK:~XlIJ1~
#łr- - . ..Ą
d••

Sl'letY "0

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1:.:2:::;29-4::..:
Ktoby mógł uawat!

nrl

rl lr
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Grill'u Ile podzlaukl stuo",la: dwa koniki mai e i krowa. _
8prse<ilai kwiat~w ole będzie ur"ł\dsooa,
Z"raca. .i~ nw~ S.ano ...nej publiczności, le niespodzianki nieod.brane

~,:~~i~~!l~:~~!f:~~;~ Uli ,~.~~~ll.~,..~~.~,L.,.a~E!tm " rO;';:' jio;3;;;;;;;~OTAfu;;i~
6
""H'

nowy codziennie o god1.inie 9 ra- "Koreapondeat RoI.lcl" Handlowy .1 Pr"lI,Yalowy", będzl. wychodzlla.w drugl.m
'
.
.
pólrOC&U r. b vr dotyehculOwym lUeruo\t)l l rorma~l" a red,kcya, p~W1,..J~O ".,
110,
4 1'0 polu<ll\lu. lub 8 WleCZÓI~ il&l ea,lt '''ą energit i pr .." ni. w~tpi, iż j.j usil.'Y. ąni& .",ajdą,!, nas.eDl spo__ _
_ _ _ _ _ _ _-=I:..:I.:..7.:8_-4--=...:lllec••ń" ..i. żyetliwe poparcie. któr....'ę .Łale prze ••ło od WiekU CleOlyl&.
Ni. piszemy w polowie roku. proepektn, czytelniey bowiem nasi wi.dzą dobr.e Iż aczkolwiek m&llly n.jwl~ęj prenumeratorów pośr6d ziemian i duchowieO..Jl
O'"
....
.t...~, l>opierali~y I będ~łemy .pople.r.li ,.... Iką m1" .Urową na kaidem JHllu praOA~UHCI;oe TAbUHle CIIUTaen AO,IIrO~rJ, ĄOBeCTlI /f.0 CB"A'b}
••
ey .pol..,.n~ nin .chl.bl~'I" żadnej kla"e ludnoicl.
Hill B.laA1l..u.l.\eln
3aH.IlI/f.HYX'L il UCTOlI'h :18H.eJlhIWX'I. Ó8RROB'lo,
• 3-y letnią :praktrką (abryczn!. pn,zu· . . Pomimo cięt.kiego j"...i1eni •• ko,?-oaic,nego w ~ajut "GuI!a :*a~lZ~w.ska" Bblme/f.mnX'lo B'L YC.JleHHYII Tllpa1R1o H nO/f.JJelKa~lIX'!. IWHBepcill
kuje mi~soa. Umiejętny dozór kotł6w i Id.Zle O ~Ia~nyoh sil.cli, Jedyni. wł.sneJ pracy zawdZl.vcz&J'łe ,woJ.' utUlew. , t~m
m.. zyn. Po\Y&Źn. referencye. Oferty ""~ ~Dlel&,j m..h .. y BlV odwolat do n•••yoh .,.~,.IU1k6w z pr?,bą. o JHlparcle. Ha 5°/. J IICTbI ''rtX'L me 6aHKOB'L 11.111 BblK Iy lIa HaJII'IHblfl
przyjmują R.jchmln et FrendJer w lVar· Kaidy nowo zJedn.ny .preou~er.tor przy loży ~eglelkę do ~ozwoJu p..m~, .a doda -eHlorU no IlcTe'leuill OpOKa Koosepcill 'ITO upeirllSbnblll CpÓS'L
•••wie, Senatorska 26.
1225.S nam bodt c& do prlcy l będZlo dowodem n,n.u,. n...ych llSlłowań okolo JIl2i wpro- " .
'
---- wadzonych Jnb ..mierzou~hh ".10;...6. .
. ..
w I , .. /f.U aaJl8JI6HIK yIlOIlIlHyTbll·!.
.II1CTOS'!. li... oóH1lHY Ha 5"/0-lIble
Nioiej.zem mam honor zawiadomi ć ....
~e .&4 od r.kn otoli D'.' clytelm.y .auwai!h, lz w t, Guecle ,,!arsl& sk II UCTeKueT L 15 ceró 1101111'. IIpu OTOK'L JIowsIIIlc60e OTJl.tJeRie Cqll..•• Iy ror.rmy n. lep .... tego dowody mamy w hcznych h,tacb, odbieranych w ro·
"
. kl ' tel ..
no....~ m.J~ I.U ę. "
ku biu'l"ym 1 ",at.yeb UĄjmil..ą dl. na. nu redą.
neTh RyllnblK·!. IlpllCOBoKylllrrb, 'lTO OIlO npHHIlJłaOT'L }lO 03na.

oCyJJ.apCTBeHHarO

· ' Ch M
InZ"nler

aHHa.
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6%
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Zakład felczerski

było

oeo~ prenumeracyjną

6%

Pr.gnienielU n_n.m
sniiyt
" Gu.ly War .. a';'!. 'leHHarO cposa R'L KOHBepcin
381l1a/f.Rbl8 J1UCTI,x IlctX'L 3epod moj~ firm~ i.tniejący od I.t 5 przy sklej", ob, j~ eLu preuumeratorów rozszer.yć. 1:'0 dokladnem Je.dnak oblic,e..u J1tJlbllblX'b OaRIOS'h
.'I l1CTbI liOIlX·!. IIb1Ht sOBseVTHpylOTCII 8'10
III Dzielnej N. 22. z dniem 1 lipca. r. b' okazalo .i~. iż przy t8!&tniejszej liczbie p~.n,"!,er.t.ró,! j..,t to ruew?Ż8bn •. I ~k 5°/
'
123przęni ..iony .ostaje ua t~amł lIHeę N. jeateśjty • wielklcb dZleonlk6w warll&wsklch pllm.m n&Jtab.em. D&Jemy boWiem
.-oble.
a
6". do .Iomu p. I. Fogl •. Z ....&IIow.mem o 62 liumera roczni. wi~cej od plam, ,k,tlirem współzaw.dnic.yć musimy, • co
otara,y felaer
wdDlijua. jestel.my piameJD porannem. pra~. trwa pr.zez nor. ca~~, ~ kOBZ.ta Wf'
d&wnittw .. najnlnUJ • 000/. pOdnosi, ..,..... Cl. wychoaZllDy w poniedZIałek nI' WI.·
10678-8
Blehveiss, ...rell. lecz z rana, c.yli, ii pr... niedziel~ c.~ść .ecer6w. oraz redak.,.. m... i W duiu 7 ciągnieuia 5 k1a..,y 156 loteryi klusyczńej. Dnia 20 czel'WC!\
be. wytchnienl& tak, jak w d.ień pow •••dna, pr.cdwaó. K.1Il't • tego odn_t
1891 roku.
Kasuy. lIebIl ..wyśclelau)·u I glę· jednak Duj preo\UHratorowie. gdy~ " Bozeta WarSllwlka" jeet j.edynem ~i.m.D! Gló
.
10000
'1119
"O. 8000
". 1841~
z JHlśftid tutejnych .dzieotpków JHllilye%lly.b. ....y.y~.uem Da p'roWlDc~v. pOCltga1lll
wlIe
wygi
ane
rs.
,
na
r.
M.
llO.,
na ,,1'.
".
Ifell oraz
raDO• .,i lub poludnIowemi. & tem lamblii prowlUeyl może oaJwczelnleJszyeh W1a- Po rs. 2,000 na Nr. Nr. 5949 17213 21961 22236. Po I'S. 1,000 na
Zakład 11~leer8ko·dekoraeyJ• .Y
4omoki'dciltarclaó, gdyż telegramy w kil.ka godzio'poolrz)'lD.niu icbwn••y przez Nr.Nr. 12596 21818. Po I·S. 400 lIa Nr.Nr. 421 17783490 6590 8328
V
.Wly~ telegrafiezu~ drnkujemy ju.i: !II numerze, wysyll!Jlym t r.u. ńa pocztf·
9932 10582 10587 19240 19694 20766 21590. _Po. 1"8. 200 Da NI'. Nr.
. '
(J' S .
,
W odcinku podajemy lera. prace
j po
czytancj z ZA- 1454 2822 3699 7667 8351 12384 14823 150:>7 15277 19078 21077
ul. DZieln!\ N. 7, dom Seulemalll\. j~iem P"wieJcl p. t. enr.a Oodzl.a, bvdllelllJ drukdwali powie§ó p. t . Gro~y 121459. Po,Rs. 100 na Nr. ~r. &47 719 1710 2143 21S5 3364 4707
przyjmuje wszelkie reperar.ye 1 ,fbl.IllII, D&PiB&nł p.uz !ó>4!o ~_. Obiecau~ ui m.... y w.Jl!iłp!aco"!".uictw. 4950 6030 6550 6668 7420 7498 9820 11972 13780 15505 16052
przeróbki , z czem poleca się ła- dr. J. Rollego (dra Autowego·J.l,Eli,y Orz... k·'fOJ,AdolfaDlgaSlDłkiego IlDnrch .
18632 18633 19426 19688 21190 23163 21980.
skawym względom Szanowuej PnZwracamy uweg~ B'''Ych pr nu.meratorów na .uacznie rOZlzerz.ny od roku
Po rs 80 wygraly Nr Nr
bliczności
1017-6-1 dział .konomiczny; dołoiyli~my bowiem usilow"••b~ podaw.t ceuy "boi. i prol'
i47i315762 1730718536119676
6511097 256H157 ó~ 12ói8ł$i 100U II
- - - - - - - - - - -- - - duktów, llotowaoll na fyDkach krajowych, oraz '&graBlc,uycb
99116;1 83 '251 /ił 67 ł2
91
1303 1ł802
77
lU
76197ł3
SYNDYK 1'YMCZA OWY
.
101
17
6010 82 59 10106
7
62
2816801
6618702
54
20012142821 386116 99 7110'20311717
65
31
Q7
67
28
G3
Dla d9wności na ••ycb prenumeratorów z dniem 1 Iipc. r. b. wprowadza..
masy Uptldlo~ci
lII1 dziil drObnych bglo.zeń w których biliy ...... pr...u .....alo• ..:~'WO.t..z.. ID kM·
18 70 łl 86 25 7268 76
2i
61
88
32
09
77
33 19828
TadeWlz" '''"leW8kle'''o 'Y"',.--.......j e . -•.
~ 1nl4łpro... aaó, IItl'j1loirilojuUn ,.... "91oo,,,"~ 381 2912 99 27 808560 36 8319118 6~ 3017420188'1l 42
~ ...lal1l . oomNlOlci 10 ......ny ,,-u-yu..
42
3344.17 38 7
66
'7
8i
63
80
49
22
22
48
Podaje (lo wiadomoMci, że w lIad58 95
łOO6 63 31
1038ł 11
!Ił 50141591717517 23 65
choM.ąt.ą środę to jest 12 (24)
CeO& prenumer~yj .. ~a~i ...c.ona jest vr n.ail'l6wkl1 Gazety. "l:'ojedyńc,e
65
99 - ~ 90 99
891191 13296 3~
19
"
~
72
czerwca 1'. b. o godzinie 10 arana Damera. "G&lety Warazawski&,j nr. dwortach dr6g .~l ...nycb, orllZ w klO.kach oą
68 69
67 197501
98
G11334,6
62
32
112189M
97
IV k olonii Żubardź jad Łouzi" spr1.e sprzedaw ..n. JHl 5 k.p. za nl1mer.
821503 31 W/J7 99 2\ 8310%35
79
80
O.
48 17612
7019920
·z
20 3202 5ł 6313 67 91
łO
80
9ł
74
5
391.9016
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