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Numer 1JfUtepll1l wyjdzie UJe wtorek. inuego :.ałożyciela i banyci la nic nie znaczy; Rosya nie spieszy si~ j ra zresńł opanowyw.6 je boz utycia 
paftatw Timnra lab Tamerlana, Pod sla· gdy, może czekać; Herat i wiele innycb środków zbyt gwałtownych, obecnie, gdy 
bymi nast~pcami tego bohatera !\Zyatyc' jeszcze terytoryów, przejdzie w bezpośre. inżynierowie, koloniści, a do pewnego to· 
kiego stało siO ono zdobyczl} nomadów; na· dnie jej posiadanie, jak Samarkanda i Ta· pnia także kapitały z Rolyi 
stępnie zaczfJło ożywiać sili stopniowo i o· szkent, lub tei w zależność zwan,. .pro· przybywaj, do tych okolic roz .to· 
becnie to miasto nazywane .głowl} isla· teHoratem,· jak Chi .. & i Buchara. pniowe odrodzenie aiO jest t u· 
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mu·-.obliczem hiata·-.ogrodem szczo· Jak olbrzymie obazary posiada Rosya w taj olew"tphwe. 
śliwych· - wzmacnia si., po wszystkich tej Azyi, którĄ sama jedna zawiera okolo I Pnszcze nawet nie BIl ta k lAne W82., . 
swych niepowodzeniach dawnycb, jest gló. dwie tnecie calej ludności 'wiata! Oblicza· dzie na bezpłodność nieulecza lo, . Źródł 
wnem miastem prowincyi ruskiej i stacYlł jlj, że Azya ruska zajmuje 16,890,000 ki· I naftowe, w które obfituje cz~ tych okolic 
drogi żelaznej. lomeirów k1l'adratowych, trzydzieści dwa I niezmierzonych, napotykana tu Ci bficie 861, 

Jak olbrzymie i ciche zarazem postllPY razy wzietlł powierzcbnie Francyi; prawda, której brak 250 milionom mieszkallców 
zrobiło w Azyi mocarstwo ruskie? Z tl} ko· źe te obszary nieokr8Ślooe 'Ił zaludnione ' Indyj, kopalnie węgla kamiennego i kop I· 
10nizacYlł, jakaż inoa da siO porównać? bardzo słabo: 17 - 18 milionów mieszkall· nie złota, byly tu zawsze eltsploatow ne 
W roku 1841, przed niespełna pól wiekiem, ców, czyli l na kilometr kwadratowy, 71 sposobem tlierwotnym; wiele inoycb bogactw, 
rosyanie przedsiowzieli pierwszlj "yprawo razy mniej niż we Francyi. Naleźy jednak które Sił jeszcze okryte, lecz pojawiaj, 10 
przeciwko Cbiwie; icb armia zgin.~~a, z.asy- odliczyć 8yberyo, której wielka cze§6 jest w awoim czasie, mote otywiti niektóre aC' 
pana śniegiem. Wówczas urz"dzJli onI na bezlndną, przynajmolej olezamieszkal,. stale. śei tycb puucz, 

m!, .zaszczyt zaw:iadomić, iD dla dogodno' 
ŚCI Inte~esantow otworzyła kantor swoje. 
go pi swa w sklepie W.go Wacława Lis· 
Bnera przy rogu ulicy Pjotrkowskiej i Za· 
wadzkiej w domu towarzystwa akcyjnego 
Kę.rola 8cheiblera. Kantor pana Lissnera 
przyjmowati bodzie zarówno prenumerate 
jak i og/OIzenia, oprócz w&rsza wskich. 

swycb grauicach wzd/aź jeziora Aralskiego, Zdaje siO, że Azya środkowa rnska zaj. Licua ju.ż dużo miast znacznycb w tej 
koczowiska kozaków, na podobieństwo .Po· OJujlłca okolo 3 i pól miliona kilom~trów Azyi środkowej ruskiej, która miała . we 
granicZl\ wojskowegoJ • istniejllcego w Au- kwadratowych, siedem razy tyle co Pran- wieki świetności. Tauken~, stolica, ma 
stryi. Wojsko to tworzy straż i trudni cya, nie ma jeszcze więcej nad siedem do od roku 1880 przeszło 100,000 miach6. 
siO uprową roli, Za nim przybył ele- ośmiu milionów mieszkallców, posiada je- ców. Samarkanda liay około 
ment żywotniejszy, kolonizacya dobro- dnak środki dla ludności sześ6 do siedmiu tysi~y; ladność tego miu ta 
wolna. Badacze, uczeni, bandiarze ru- I'8zy wi~kszej. Pod pokojowem berłem Ce· siO w czw6rnasób od czasu 
sey przebiegali kraj; posłowie cesancy za· sany t:askicb, przy łokicb narzedziach ey' skiej. Kokan w prowincyi 
wierali trakłoty z ludami zawsze podzielo. wilizacyi, jak parowce i drogi żelazne, przy siad.a około 60,000 duu, Namangao oleolo 

-0- nem i i nieprzyjaznemi sobie. Za niOJi po- znanej wytrwałości i zdoloościacb wielkich 50,000, Margilhan 40,000, Khodtent pra-

Przyszłość Rosyi i Azya 
I at.,powało wojsko, prawie bez walk.i zajmu. bandlarzy Raskich, przy tłumnej emigracyi wie tylet. 

• j'lC Kokaod i Samarkandll, pomIędzy rO' 1 z Rosyi europejskiej do Rosyi azyatyckiej, I . 
W .EcoJlomiste· znajdujemy pod po. kiem 1860 a 1867, Chiwe w roku 1873, woina byti pewnym, że ludność raska Tar- I Przemysł Uandel i Komullikac . 

wy'szym tytułem ciekawy artykuł znanego Merw w roku 1882. Z wyjlltkiem sławnej kesłonu dojdzie do wysokiego ,topnia zna. l 
francuskiego ekonomisty w kwesty i obe. wyprawy przeciwko T~kkom w roku 1878, czenia i pomyślności, zanim upłynie tiwierti Cia, 
cnia - wskutek oywilizacyjnyclł postępów która wraz z Plewn", wielk" cbwall} okryła wieku. - .Nowo~ wTemia" dono i, i e do miai-
ROIyi w Azyi 'rodkowej - bIjd,cej bardzo Skobelewa, w zadziwiajljcyeh tycb zdoby· W okresie, kiedy Turkestan rnski zaj- atefJUm karbu wniesiouo podaaie h ;>CÓ1Jr 
na doble. czach stolUnkowo mało przelano krwi. owal ob zar daleko mniejszy Diż dzUiaj, o podwyiazenie cła od zagraniCZDy WID, 

Ze wszystkich faktów, które spełniły sie Wiadomo jednak, że w Europie pod no- statystyk Kostienko, pomijaj,c kraje tylko Iikier6w, wódek i cygar. 
w ciuu ostatnich lat dziesifJciu - pisze siły siO protesty dyplomatyczne, ile razy leDnicze, jak Chiwa i Buchara, obliczył, że Drogi żelazne. 
Paul Leroy Beaulieu - najdonioślejszym miał rozpocZljti si~ ten poie~lnek olbrzymi 59 i pół miliona bektar6w zajmowały pu z· - ,berya wkrótce poz1skać ma drogo: 
może dla cywilizacyi jest otwarcie drogi że. i nieprawdopodobny, pojedynek .wielory. <:ze i ziemie nieu~rawne, 45'/. miliona be- żelazn, przez cal,. sw, dłogość, co oi y.,. 
latnej do Samarkandy. OBeCnie fadlłcego ba ze słoolem.· Wieloryb pokazujl!.c klarów pastwiska a 2,300,000 hektarów łoby niezmiernie handel z Chlaami, MPO
z PIJteraburga do tej lllolioy azyatycki~j, nie· swoto fiszbiny słoniowi, mówil do nie· zienlie nprawne, 'l'a osLitnia cyfra jest ni· średni,. drogll przez K iAehtv i co rozwiDie 
sie bez przerwy sila paty; pódrói w wago· go: .ty nie pojedziesz Da CbiwO,· II iu· sklll lecz cyfra wyobrażajllC& z CZllem elupJoata.en bcgaelw pnyrod..,-
nie przerywa zaledwie na kilka godzin pa· nym znowu razem: .ty nie pójdziesz na pastwisk jest olbrzymi". Zreszt,. nych 8,beryi poŁud niowe' . Obe ole mini-
r9wiec pomifJdzy Baku i Krasuowodskiem Merw." Rouljdny i dyl!kretny, nie szuka· powyżny nie może być zupelaie ateryDm dróg i k.omunikacyj rOlpocz,:/O 
na morau Kaapijskiem. jlłcy kłótni niepotrzebn,)'cb, stoll zlIpew· Pomi~dzy 69 milionami hektarów puszcz badania oa nowo kieruDku z 

Samarkanda, słowo pełne nroku! Miast{) niał, że nie myśli ani o Chi"ie, sni o i ziem nieuprswnych, SIl miliony bektarów wt dy.ostoku, pnez i ADllay-
znane z czae6 ... Aleksandra, pod nazw" po dwu lub trzech lałoch zusle.io· prz,datnycb do upra.y. W tych krajach no do miast-ec:zka nad U· 
Marlrnnda, otrz11llato now, sw'ł nazw~, jak no go w pierwszem z tych miast, następnie starożytDycb napotyka sie wcedzie resztki ri do Amura, nu~pnie pnez C,,~ d 
mówili' od Arab·Samara' w rokll 643; przez w drugiem. kanalów irygactinycb z&Sypanycb, roiny, Wiercbnieadleńłka z odoo a .,j w 61 j .. 
kilka wieków sławione, jako pri"bytek po- Dzisiaj wieloryb krzyczy na .łouia: "nie §wiadczllce o wielkim rozkwicie, w jakim uora fuj kal kiego, do Irkucka l I Irit.· 
koju i nlouk, walcźy/o z Dtenghiscba6em, PIl- p6jdziw na Herat," lecz siO te kraJe w starożytnołci i clta do Tomska, na og6l.nej dlu . 3,6 
atawiwszy przeciwko niemu armi~ no,Odo ba 81ł oreiem bezsilnym; zresztą mo· .iekó. średnich. Narody ko- wiorst. 
ludzi. w roku lIii 9, zniazczone to on dosięgn"ć słonia i sprzeci - B do.... tel&%uj ne • 
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Z TYGODNIA. nil spoczyuek wieczny, zostawiaj/łO drogi rok swego 
szemu pokoleniu oredownidwo swego t~m, Clyło tasame pi 
ku. Bezw,tplenia, że ogół mU8i co dawniej, uczy sie jak a.wniej, dowem'l ~ 
80wati siO pyblniem, jakie bodzie to ore' niewiele si~ tam zmieniło, gdyi i sprawo. 

(Felioto. niedokończony.) qownictwo? jak tóŻ nadal ukradać sill b~- zdanie za rak 18łJl/8 nkauJo B~ 'It j~ nn, l 

W.ród kwiecistych kJ,.bJ)w , osadowiła sig d, stosunki miejscowe? Z tego punktu zyku nieUlieckim - jak dawoiej i woła: tor Don ag, Ul. tyci 
mafzyna drubrska i warozy... widzenia, nekrologia ł6dzka nabiera zna- "jakby tei to ładnie było, jak żywota e I dzit6ców 1 aj tnt &Lo 

Nad D.mi dyrekcya naukowa, nB prze- ozenia, jakkolwiek działalnoM zmarłych zapanowałoby tycie wiar! (Iebendi Gl u- Xajwi ~ y 
ciwko towarzystwo ubezpieczeń, towarzy' nie wycbodziła po za granice codzienaej beDsleben), gdlby przynajmniej w Wi~k- I kłady dat 
8tWO przemysłowe, telegraf i poczta, po walki o byt, zwykłej pracy, kt6r", sto· Słycb gmin ch polskich powołano do t ycia .wydl 
lewej rStltauracTa, a po prawej ~kże co, sownie do charakteru, jednostek przeplatati owarzyszenia młodsieir" - P r Aa 'j rach 
tam być mIm, Promienie a/on'eczne w mogły promyki milosienllia Jub troalci s ill 'l(ieny, te rawa n ie j t tak \ 
dzie6, snopy 'wlatla elektrycznego w nocy. o dobro ogółu. trudn , jakby siO ad • Być oie. 1004 w e 
Gdziekolłriek spojrzySl,-l'Ii~in, kwiat lub W tych dniacb poruszyła sfery przemy' Pneciwlm laklaa. ju. . ..lo- pC'ÓCI tytał 
kbbieta, co na jedno wychodzi. To pasat lowe wie6ć o naglej iimierci dyrektof& dzi y, nie mi"łbym, &e .weJ , mc 
Me1era _ to nowa naua siedzib d t _ /6dzkiego banku handlowego ś. p. Rein· d~ u dmi ni oia.. bl~ y takowe.i ·gj·iIIca 
godnial' a o J holda NeumaoL Był to obywatel. godny Dle po wal, z tej 

. . szacunkn. Malo mnie to obchodzi, kogo w ni ie płau, nad 
A Jednak t\lskno mi za toil'l, lube po· w zmarłym utracił bank, jako illStytllcya w której niema Itowan yazeDi::l 

dwórko w .Bław!lta domu.1 Z08tawem jinanUlaQ,-waiolejuem jest to, kogo utra· no .. kieg ? .. ,) 
tam trzy lata mpJego krOnllcal1ikiSiO iy. cilo poltcuń4two łódzkie w zmarłym na N dwar hiblijno. 
wOli:, a drukarnl~ paro f~tów czcionek czelni~u tej instytuc1i. Otói, eum.nn b rd,o,makowaćmu 'ał 
pomledzy deskami pod/ogl. byl Olemcem z rodu - niemcem, który dla 

Dla zwalczenia t~knotl, która mimo woli wapółziomków swoicb u oas o iedlonycb, 
mnie ogarnia, chciałbym dziś jakniljw8selej mógł być w pewnej mierze ... zorem z • 
porolmawiati I wami, iycsliwi czyt!1lnicy cn04ci w myślach i czynie. D I~ki od 
moi, a tu. jak na przeko'l, ciA.ole siO pod wszelkich aachcianek germ niEatol1ikich , 
pi6ro nowe w.pomnienie, kt6remu oprzeć przyswoił sobie ś. p. Neum nD jtayk kr . 
si., nie m",o;... Ob06by w kilku słowach ~owy, a nawet mówił olm b rdzo czy to 
dot.kqć mI w"pada nurolotii łód,lde;. 1 ładnie. Złył aio z krajem, nietylko inle· 

, Nałe!y mu siO dobre 1"pomni •. 
Od wiolny tego roka, śmierć zmienił. nie,-a j ieli nie wogO uJmow Ć 81 kw • • 

niejedno w atoa~nlcach miej_.,ch. Zeedo at y" kto obejmie wakuj po nim pas d 
• teao 'wlata kIlku przemysłowców, oby. dyrektora banku, to Jednakie 
w!ltali , Ił clsla/ahio'ci,. których 111'0 ła aifł nwcaasu, że .praw. ta .ywo n w t · 
biatorya rozwoju nanego mllłta. Nie byli kich obchodzi, molej jako linan owa, a w~. 
to ludsie elawni, ale pracowiei. Oni to, oej Jako p6lec:znl. 
powoli, mozolnie, budow.li ten wielkj PneJdłmy do 'praw innej . 
,mach przemJlłowy, - oni, .tany ... I oto Uhrorzone przez tor 

• • • • • • • • • 
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2 lJZ1ENNlK l.UDZK.l. Nr. 150 -
komisya anodowa przyjoła dystaos zupel. kasie w doiu 1 stycznia 4,23~ rs. 75 kop"Ica Drl~wskiego, i W8lent~go Ptaszkiowi.cza. 
nie ukończooy od Widmy do Syczewki. ~rRAWOZDANIA TARGOWE. w d. l :ipca 5,921 rS.j weksh w portfel~ . W ciągu dwóch osLatn~cb n.ocy pollcya 

- Wkoloch fioansowych petersburskicb . na 325,345 rs. 12 kop. i 367,716 rs. 80 w rótnych punktach miasta l na polach 
obiegaj'l ~nowu pogloski o zamierzone m UI</dG. P. te ro b D r g, • lipca, U.posouieni. kop., weksli do inkasa 1,820 rs. i 3,387 rs. aresztowala: kilkun~.t~ w8żny~b przystęp· 
wykupieniu drogi żelazneJ' tambo"sko·ko· tot.ju.go targa w.~lo .. ogo byl. dsi ś mocnei po- 91 kbk • t d l I' ó ml A ,! nimi poszuklwanycb od prt n. lroty ugraD1CZDe. po wc.ora)nych pokry. op., w o U paos W" w. Ipca a w, a ~z~ . . . 
zlowskiej na rzecz rz"duj nkcyooaryuSze ciach ... Irony proyWOIO"CÓ'" , . pekalontów kasa posiadała 49,577 rs. 62 kop., w ban. dawoa.: Kazlmler~a WOJczaka, Ludwika 
maj" otrzymać po jedoej obligacyi ó"/o , .moioj .. l .iV sDac .. i. i odpo"iedui~ .p.dly kar. ku handlowym w Warszawie w d: l sty· Górskiego, Ludwika. BArtez~ka, Józe~1l 
renty państwowej w zamian za każdll ok· .y na "gra. ,cv· Onaro" •• " w.kole na Loudy u cznia 70482 rs. 99 kop., w d. l hpca rB. Itkolaka, Józefll ZaJllczkowsklego, Stani' 

po 106.16, na li.rpień po 105.70, n. wrz .. ieó·poi. 29,899 k'op. 36, udzialy czlook6w wyoosiły sława Zysa .i ,MaryaonA Grabo.wskA. cy~. dsi.rni~ po 107, fr.nki po 41 40 cena pólimper).· v .. 
Handel. lów obnuyl •• io 8.50, • kopony metaliu •• ui. 191,824 rs. i 219,140 rs. 45 kop., dobro· (-) Kradzleze. W tych dOlacb do fil. 
-- Na ryoknch zagranicznych, jak dooo· mitly odpowiednioh naby .. có" po kur.i. obniio· woloe wktady 205,908 rs. 56 kop. i 233,002 bryki p. Birobaumn, pny ulicy Dlikiej 

UIl "Nowoali," budzi siO znowu zaufanie nym dn 18S. N. targa papierów pnblic.ny"b, .. o· rs. 76 kop., kapitał rezerwowy 7,475 rs.l0 N. 504 dostali siO w nocy złodzieje prze. 
do luu ru·kl·ego. Gdy pOJ'awiła SI'A w pra. bec solibj .cej .io regul. cJI ~oócomi .. iocs"ej .pe k d' l t' b' ł eo" do k rzez stróźów noc • v kalanci jui t.r.o '''raj, lio ... dukow.ć .w ... i.l. op. w OIn ·ym S yczOla, co O ecOle po· mur, sp osz I Je a p . • 
sio pogłoska, :te ministeryum skarbu zamie · kie wbowi ... nia ... yżko ... , WYBI1lPUj,C o re. li .. · zostało be~ zmiany pooieważ tylko na koń· oycb I szwajcora, uciekli z nieznaczlIII 
rza przywrócić wkrótce obowillzkowe sorto· c,.mi, podCIU gdy nabywców nuwJcb . iem •. cu roku dodaje si~ do oiago pewoa czO§ć zdobyczIł. Stróie zaprzestali pogoni, po· 
wanie lou, hurtowoicy ruscy wysłali zagra· Ko •• akoyj kaleiowJcb carycró.kicb . . ... 011 do zysków kasy, zyski 19,532 rB. 88 kop. i oiewa' złodzieje grozili im nożami. 

I l d kł d · d 1631;4, Jocs skutkiem bud.ł,cego l ie POP) to pn! H7 tlm' t k I 
nico w roku zesz ym en o a Ole o sor· koóco popra .. il .i/ na le. '/. (WCsoroj Uli". ', ak. 16,232 rs. 9 kop., koszta administracyjne ,. nocy z czwar na pl'l e po wy Q. 

towany. Dzieki temu cena lnu podniosła cf. rybió.kie odd .... n. po 51'1, ni- mi- Iy n. by ... • 3,914 rs. 29 kop. i 3,359 rs. 46 kop. Spra· maniu okienoic i okoa dostali siO złodzie· 
si~ o II - 3

'
/. m. nn 50·ciu kilogramach co .. , koroko·kijow.kich n .... 1 po ~19 niD motn. wozdanie to przyjeto do wiadomości i za· j e do mieszkania pani Ulrich przy ulicy 

a obecoie cbc'l płacie za len ruski 6 m. bJlo umieś-ió, akc . • gló .. nego Iowar .. . l ... ofi.ro· twierdzono. Glównej N. 1258. Stróż nocny Wolski, 
d · I k' "Ino r1 apróżuo po 2b6, kupi';noby małe part'8 po O l b ' ł' dł' 'd . . b ' ł k k drożej niż poprze UlO, ocz wszyst le zapa· 250, poladniowo.ucbodnie n. oy .... no po 108, mo- a e ze raUle trwało pó godzlOy, po . spostrzeg szy, co SIO. ZieJe, naro I rzy u, 

sy dawno S'l już wyprze~ane. \'~ob«:c ~ak . ki .... ko.urs .. ki • .,ioly d.i ś wiolki popyl, 1 .. 1 czas; gdy oczekiwanie na re)lrezentantów ICO zmusiło złod.iei do ucieczki, podczas 
wielkiego zopotrzebowaDla ogencl wlelklcb .pr..,dalwcó N niebylo, pomImo W}.oklego knron pocbłom,:ło przeszło dwie godziny czasu. której Wolski przytrzymał jednego z nicb, 
domów handlujqrych loem, zakupili już ofiaro ... nego (126".). AkcJ. banko ... rutki. na· ~_) Nowa fabryka . P. Ewald Borma.nn g.dy jedoak in.ni . powrócili z .noiami, m.u.· 

I· b l by_ano po 236 - 'łS1, miod~yu.rodowe Dodawano l 1 ł śc ć k 
wszystkie zasiewy u wiokszej ICZ y p anta· po 465, :d,.konlo ... po 6M, wolska _ kam.ki_ l>O na yl czOŚĆ pose.yi N. 1085 przy nicy ,sla go pu I l zam nąć SIO w swoJeJ 
torów pskowskicb, z warunkiem zapłacenia 714, pry".tno po 815. Ż".wo obraca.o .kcJami Dzikiej w celu pobudowania 100m wielkiej stancyi. 
cen takicb, jakie placone b~d'l w jesieni. lo .. a"r.I ... ubalpiec .. ó .. RoBJa" po 276, powm fabryki rękawiczek jedwabnych, bawełnia· W Iych dniach w domu pod N. 1438 

_ Z powodu szybkiego podnoszooia siO po Z77; .kcye innych lo .. a .. y.l" obeopi.cseó afi.· nycb i wełniaoych. Część posesyi nabyta przy ulicy Widzewskiej okradziouo )laoa 
b l 'n kO • rowIno po kanach wCEorAjUJch. Poźyccki pl'e- B ł Ch -, k' . l ' 

knrau rubla na giełdzie er I S lej w ostOo' mio". brly ... podoiy po Z7S za omi.}v pi.rw"ł przez p. ormal1oa wynosi pó tory worgi rupcz ... ows lego, nnucz)'cle a glmnazyum, 
tnich czasacb, ceny zboża w całej Rosyi i po 2.s .a drug,. Z papioró .. wkladowych kr.· rozległości. który wyjechał do Ciechocinka, skradziollo 
znacznie spadly. .Kijewskie sło,:"o" ~ooo. dylowycb nabp .. no 4', poi}OIkO po 82'/,. Ii. ty (- ) Artel w Łodzi. Dowiadujemy 8i~ iż mianowicie garderobo i bielizno wnrtości 
. ż 'l żyto płac" Ole wI~ce' 5'1 •• ul."no Io"a,,}.t .. a wujomnego kr.dytu do Łodzi zamierza siA przenieść l'edna ar- 200 ra. W t)'mże samym domu Hstono. 81, e za Daj epsze .. v " oiomlkiego po 92'/,. poiyesk, "Ichodnił Irzec,ej v 

jak 25 kop., za bardzo dobry gatuoek OW· e",ul i po 98',., kur., metalików alraymtlJ Bi, tel z Moskwy i trudnić si~ tu b~dzie pa· szowi S. Mrozowskiemu skrndziono ze stry. 
SIl po 20 - 22 kop" a za najlepszlł psze· calkowicie, pomimo poprawy kurBu .. alut}. kowaniem i przewożeniem towarów, ekspe., chu bielizoIl wartości 30 rs. W ci'lgu 
nic~ po 60 - 65 kop. za pud. Wogóle oa· We/"". K a' •• 1" S Iip. a. Na jarm.rk dyowaoiem icb na kolei i t. p. l'róc~ krótkiego bardzo czaso popełniono w tym 
b Ó • O iema a ~apasy z r z wClcnj"y dowie.ioao (00 clr Pomimc obeenośc i tego artel zamierza podobno założyć u nas domu cztery kradzieże i wszystkie wśrM ywe w na ziarn n '. . .' wieln h,udlaroy i f.brykaotów, obroty wlokl, "O 
S" znaozne. Na stacyach kolei kursko·kl· loniwo; dopiero po poluuniu rOlpoel;lu .. kapy, biuro posłańców. dnia. 
jowskiej i yumskiego oddzinłu kolei cbnr. 1.0. po oenacb nii .. ycb o 2.0'1 .... porów.auia s (-:J Wybory • .D? sądn gmionego okrOgu (-) Julro. Ćwiczenia pierwszcgo oddzia. 
kowsko·mikołajewskiej w osLatoicb czasacb ,oki.m lO.dym. PI,cono .. ...100 ordynaryj., dru(;!lego W powlecIu łódzkim wybrnno n.a łu straży ogniowej odblJdą sill o godzie 7 
tranzakcYJ' zbożowycb wcale nie zawie· 80 -- 90 m" $O sr.dnioeionk, 9b -- 105, la bardlo sedzlego trzech kandydatów: pp. Włodzl' wieczorem przy domu rekwizytowym od. 

cienki 100 - 126 m. Wllf.t.ka "eloa odsoaczata . 
rano. .i, hardso dobr.m myciem. mlerza Lipskiego, Józefa Kumińskiego i działu. 

_ W tych dniach wysIano z ""ars"awy Wet"". L o" d Y n, 4 lipca. Aul<ey .. U.poeo· He~iodora Dominikn .Szlima. Do. &'łdu O godzinie 7 i pół wieczorem ególne ze· 
do Indyj pierwszy wil,jkszy transpor.t porte. bieni. b~rdw ~oc... . . , . gml1~nego okrQgu ~rzeC1ego: p.p. StaDIsława branie członków towarzystwa popierania 
ru wyrnbianego na 8posób angielski w je. Lm.~. K:ol ..... o. 2 hp~ •. N, Momo, Ma~eusza I Jana WelDgoldów.. przemysłu i handlu w Grand.Hotelu. Po. 

b Ó k ' b W dl I pDCJ.łŁku mle'lłca ul.ł1egł8~o panowała 0111" w N I kó b k 
dnym Z rowar w war~aws IC . e u~ [bandl. lnem. le.. w dragi.j polo" i_ mi .. i,c. a awnl. w wy ra~o w O rogo pierw. rzqdek dzienny obejmuje: aprawy biezllce; 
zapewnienia domu komisowego, pośredm. · .sybkl. pr.dDou.nio liO korso rnbl. i nadlwy.uj szym .z gmluy ~órkl .pp. \~ład~stnwa organizacya kredytu przekazowego z willcej 
cZ'lcego w wysyłaniu niektórych produktów ni.~.m)slne .pr.~ood,ni.. o alanie I •• iewów w Skalskiego, Francls~ka LIszewsklego I Mar. oddalooych ryoków rnskich i szczegóły or. 
mieJ'seowycb warszawski porter cieszy sie Belgu. Bol~odJl , .Francy, "ywolaly Bllnł IwyikO ce.lege OzuprykolTskleg.o. 'V okr~gu trze· ganizacyi dzialalności utworzooeJ' ua po. 

. " . I d h D Ć.n. RoswlDely "V iw .... ob' olr, w ' o,atkle •• p.. b R d 
mezwyklem powodzeOlem w o fac. o· ay s. Bkladów tolej .. yoh wyprsed,no po ".n,ch Clm wy ran? z gmlOy. a ogosz~z. Pl?' przedniem zebraniu sekcyi haodlowej. 
nosi o tern .Knrjer warszawski." podnoaąoyab .. o I dni.m kaidym i wyw.siono Krzystofa ~Ietbrenoera I Józefa DZledzl. O godzinie ósmej odbodzie siO sesya 

Przemysł "Jbko. Terao jest brak tow. ro; w ROByj .'ie,,· c~ka,.z g~"ny Nowosolna pp. Adolfa Bo· kwartaloa majstrów cechu szewckiego. 
_ ~'ow~rzvstwo fabryki macbio i odle. cz. tylko parl}e .ap.kalacjjn •. w ?rdlo Bilnych Dlka I Mlc.hala Skarbka. W okręgu czwar- (_) Dziś w letnim teatrze Sellina przed. 

; •• J •• Sk W rokacht tak, te nutpodobna Ole kOP16; popyt "r t B b Al 
wow, dawDleJ K. Rudzki l. a warsza Il1lpaj. o .. "y.tkich Itron i "plaaauoby cboinl. ym z gminy ru:!!ca .wy rano pp. Q. stawiooy bedzie .Garbus sierota," kome· 
wie według sprawozdama ogłoszonego drożej o ~ - 3 m. Da c.ntnar... W Ro'1i la.i., ksandra Dembowsklego I Karola Handkego. dyo.opera w 4 aktacb, przez A. Halusikie. 
w 'Wiestniku finaosów" miało w ubiegłym 'I "'.J oko.óOlono; w.ru~ki ~tm05f.rJcln. po?·.lko~o (-) Ofiary. Na r~ce p. pastora Rond. wicu, z muzyką F. Malinowskiego. 
roku finansowym (od 1 listopada 1886 do m_proJJ .. ne, po,praw"y ·'0 trocbo ~rzy .koucu mI.· talera złoiyli nn rzecz ocbrooy dla dzi~ci We wtorek wystApi"- gościnoie artyści 

. d 182 198 lI,e., potrzeba Jednak: stanowcro cl8pleJlJug\l wU- .. "łI 
l listopada 1887) docho u brutto , golnego powietua, j.źali arodzaj ma być dobry. ewangelickich: pani G. rs. 10, p. N. rs. l teatrów warszawskich pp. Antonina Filie· 
rubli 44'/ . kall., zysku czystego 48,328 ru- I K o u o p i.. Ruch bandlowy w .. erwco byl bar· i p. X. rs. l, razem rB. 12. bornowa i WikLor Misiewicz w operetce 
"Ii 30,/. kop. Z ogólnej sumy zysku czy· dw maly; oi,g'a i. po'seśc~ gwaltown. '''jźka (_) Zguba. W kancelaryi p. policmaj' • p. t. "Wesele Olivetty, " z muzyk'l Audrana. 
8tego przeznaczono Da dywjdendo w stOSUQ- kuna rDblo~ego unlemoUi~ała wuelk, kB:lkaLa. t 
ku 8°/. od kapitalu zllk/adowego (305,000 .OYDOa~'eCenl .• ny n,eregularn_, mlol} tllko noml.alne S ra znajduje sill, znaleziooy na ulicy, złoty 

I' ~ • zegarłłk damski wraz z dswizk". Po udo. 
rubli) 24,400 r., na wynagrodzenie admini· wodnieniu wlasno§ci można go odebrąć. 
stracyi 8,119 r. 83 kop., na powi~kszenie Kr 'k Łódzk 

KRONrn:.A 
KRAJOWA f ZAGRANICZNA. 

kapitału zasobowego 558 r. 47'/. kop. om a a. (- ) Targi zbożowe z dnia 6 \ipcn. Na 
_ Według sprawozdania ogłoszonego w stacyi towarowej sprzedano 400 korcy psze· - WarS2awa. 

"Wiestoiku finansów~ francusko·włoskie to. (_) Zebranie reprezentantów knsy poiy. ~ioy po cenie 6 rs. do 6. 41> rs. korzecj . IV 8zkok handwlIJei prywatnej w r. b. 
warzystwo d'lbrowskicb koplllń węgla ka· czkowej przemysłowców lódzkicb odbyło sill zytn sprzedano 700 korcy po 3.80 do 3.90 , nastopuj'lcy uczoiowie otrzymali patenta z 
mienoego miało w roku 1886/7 docbodu w pi'ltek wieczorem w Paradyzie. Człon. rs, (600 korcy (z Rogowa) po 3.80 rs. za· ukończenia całkowitego kursu n'luk: Jan 
brutto 549,918 r. 35 kop., wydatków kowie byli zaproszeui nn godzino 8, zebrII. kupił dostawca dla w.oJska)j OWSa 350 Beldowski, Stanisław Bielski, Witold Obmie-
289,923 r. 1 kop. Po potrlloeuiu z tej nie jednak rozpoczoło siO dopiero o godzi. korc~ po 2.70 rs., gryki J25 korcy po 5 lewski, Leon Dzięgielewski, Ludwik Eu. 
sumy 7,200 r. podatku i 38,999 r. 25 kop. nie 10'/ .. ponieważ brakowałot kompletu, rubli. ! derlin, Kazimierz GraIJiński, Kazimierz 
do kapitału zasobowego, pozostdło do roz· zdawało siQ nswet, iż nic nie b~dzie z ze. Na. Nowym Rynku sprzedaoo 300 korcy ' Knrczewski, Ludwik Krasuski, . Bronisław 
działu 213,796 r. 10 kop., do czego doda· brania, ale na szcz~§cie już po 1O.ej przy. pszeDlcy po 6.15 do 6.50. rs., żyta 400 Kudelski, Aotoni Kule.ycki, Hipolit Ku. 
no reszto zysku z roku poprzedniego 211,710 szlo jeszcze kilku członków. Dziwna do. korcy po 3.75 do 3:85. rs.,. o~sa 80 korcy 1 kowski, Ignacy Leśniowski, Izaak Lieliell' 
r. 26 k. i z całej tej sumy 425,506 r. 36 prawdy obojotność, jeśli zważymy, iż po. po 2.60 do 2.85 rs., Jęcz~leD1a 180 ko:cy feld, Aleksander Morilzewicz, Kazimierz 
kop. przeznaczono n8 dywideodo po 20 rZ'ldek dzienny obejmował bardzo ważoy p~ 3 do 3.3~ rs. kortec, popyt, z wYJ'lt· Myśliński, Wacław Nazillbło, Bronisław 
franków za kaidll akcyo 500 frankowIł punkt, a mianowicie dopeluienie ustawy. klem na OWies, był bardzo słaby . Ogólem ! Pogorzelski, St6fan Przyborowski, Broni. 
(czyli po 4"/0) 240,000 r., resz~ zaś 185,506 WidzlIC tak'l obojętność reprezentllntó"- sprzedano prze~z1o 2.600 korcy, zboża. sław Rodkiewicz, Władysław Roszkowski, 
r. 36 kop. przeniesiooo na rok nastopny. p. E. T. Neumann zaproponował, aby tycb, (-) Katarynki .wędrowne. ZD1koęly z na- Jerzy Rudnicki, Mieczysław Rymarkiewicz, 

_ Skutkiem rozwoju przemysiu metalur. którzy nia przybywaj'l na zebrania, wyklu. szeg? bruku, pOD1~wai pollcya powyda~ła Władysław Skibiński, Aleksander Skorup. 
giczoego na poludniu Rosyi, zwrócono czyć z grona reprezentantów, woiosek teo z ~UI~Sta ka~aryD1ar~y, upatr~Jllc.w Ich ski, ~taoisław Sobocki, Stanisław bulimier. 
w tycb czasach uwago na bogate pokłady jednak upadł, pooieważ rozstrr.ygni\jCie tej ZajęcIU w więkSZOŚCI wypadkow JedyDle ski, Bogusław Staniszewski, Epifaniusz 
rudy żelaznej w Korsak·Mogile. Miejsco· kwestyi uależy do zebrania ogólnego człou. zama.sko,!~ne ~ebrnctwo, ora~ przekooaw'

l 
Staniasz ko, Lucy"n Stetkiewicz, Jan Sza· 

wUść ta, położona w uroczysku Korsak· ków. A doprnwdy, p. N. miał wielką szy SIO, lZ Wielu z ka~arY,D1arzy podczas jewski, Kazimierz Scbmidt, Wlle/aw Szulc, 
Mogilskiem, o 30 wiorst na północ od mia· s1usZDośN s!"ych wę~rówek po . ~lIeścle dopuszczało i Ludwik Toeplitz, Grzegorz Waśniewski, 
8ta Berdjańska w gub. tauryckiej, wedle Na porządku dziennym były oajprzód SIO kradZIeż-\" Cb?dzlh 001 gromadk'l po Zdzislaw Wogrzecki, Autoni Zboiński. 
informacyj .Gornozawodzkiego Listka,· wybory członków zarz'lda w miejsce wystor P?dw6r~ach l, gdy J~de~ gr'ł swoJ,. zaba·1 - W Petersburgu wyszedl z druku drugi 
posiada wielkie pokłady rnd magnetycznych pujllcycb pp. Franciszka Kidermanna i Ja· Wlał '.'l1eszka~ców! IDOl .chodzllI po wie- zeszyt .Przewodnika po Rosyi,· obejmuj'l
w masie kwarcytowej. Obecnie od włościan kóba Petersa .młodszego. Obudwu wybra- szka~l1achl ~bleraJ"~ datki, a przy sposo~'1 cy gubernie nadbaltyckie, litewskie i Kr6. 
miejscowycb wydziedawiono dwie przestrze- no powtórnie przez akłamacy'l. noścl kradnąc, co Się dnlo. lestwo Polskie. Przewodnik zawiera llar. 
niej jedn, mianowicie w)'dzierżawiło zoane Drugi punkt po~dku dzienoego obejmo- (-) Napad. Nocy onegdajszej około 12 dzo wiele danych statystycznycb o fabry. 
noworuskie towar.ystwo Juza, drugll nie· wał wniosek zarządu, o dopełnienie § 12 godziny p. Franciszek Werner, powraca· kach Królestwa. \\ ydaw .. jest p. Popow. 
dawno zbudowane zakłady pod Ekateryno. ustawy. Według tego paragrafu pragnllcy jllc do domu przy ulicy DLikiej N. 1361&, - Z Szadku dOOOBz'l nam: W doiu 3 
sIawiem towarzystwa Hrafiskiego. cbocia! otrzymać pożyczkę, przewyższaj'lClł wkład, zobaczył przed samym domem leż,.cego b. m. o godzinie pierwszej po południu, 
oba te towarzystwa mrJ,. kilka przestrzeui powinien przedstawić albo dwóch porllczy' na lawce czlowieko, porzlldnie ubranego, l wybuchnllł u nas pożar.-Spali/y si~ cztery 
zawierajllcych rudo w Krzywym Rogu, je. cieli, albo kaucy'l w papieracb publicznych k~óry zapytan)' przez p. W., co tu pora· I domy mieszkalne wraz ze zoajduj~cemi siO 
duak w obeo zapo"iadaj~cej siO konkuren· lub rewersacb prywatnycb, uznanych za do· b~a ,:"stał, udal pijanego, a gdy świsn'lł w nich rucbomościami. DziCki tylko po. 
cyi uwai"j" za rzecz konieczn,. zapewnić stateczne. Pooiewat ż"dania pożyczek co· ZjaWiło Sl~. sześciu drabów, którzy napadli mocy od p. Małaczkiewicza z Porakowa, 
lobie przestrzenie zawierajllce rudQ pod raz siO zwickszailł, kasa zaś uie może im na p. W. I pokłuli go nożami. ł'onieważ ogień nie przeniósł siO dalej. Spalił siO 
Konak.~og.ile, która. w przynłoJlci b~dzie z~dość uczyn~ć z braku gotówki, . oraz po. : rany były lekkie, p. W. ~dolnł przez ploty takie ~ch ~!l d.omu s'ldu gminuego. 
lUi"Ia Wielkie znac~eOle. Dleważ dla Wielu członków stanowI trudnośe przedostać SIO do SlłsledD1ego domu, uapa· Wszystkie papiery l akLa s'ldowe zostaly 

Ubezpieczenia. wy nalezieoie sobie poroczycieli lub przed. stnicy zaś uciekli. uratowane w skutek przytomności i dziel' 
- Mo kiew kie "handlowe" towarzystwo stawieuie papierów publicznych, przeto za· (-) Aresztowania. W pili tek dwóch ajeo. nej obrony scdziego Neuc~iego i lawnika 

u~pieczell od ogoia, jak (łonosz, "No~o. r.,d kasy z~rócil .siO do .z~branych z wnlo- tów. policyjnycb z Warszawy z pomoc'l p. Józef" Leopolda z Rzepleszowa. 
Iti- rOluerzlć program swej dua· skl\lm o wyJedn8Dle w Illlnlsteryum skarbu knpJtana ZasodeOlBkiego, komisarza cyrkułu S. 
ł Ino Ul i po"i~k8Zyć kapiLał zakladowy zatwierdzenie na.stQpuj'lcego dodatku do § 12 drugiego, i starszego strażnika rewiru IV - Laly Ojcowskie, jak się dowiaduje 
o 600,000 rubli przeJ wypuszczenie 5,000 ustawy: "na zabe.zpi~czenie wydawanycb Walcmana, odkryto miejsce pobytu Emwy .Kurjer codz." zosta0'l stanowczo urato. 
akCYJ 100 rublowycb. Towan)'stwo ma pożyczek klłS8 przyjmuje od członków we· Szymmel obwiniouej o kradzież pieni~zy wane dzi~ki interwencyi hr. Kr, po.iada. 
w pr.y ,lo ci ubezpieczać lIietylko nierucho· kale, w wysokości pożyczauej sumy, z POZ?' i róinych ' przedmiotów na 6000 rs. S.ym. cza 27 mórg lasu, okalaj'lcego zamek Oj· 
mO ci i rucho o I od ognia, łecz takie 1) stawieoiem kasie prawa redyskontowaOla mel ukrywała się w domu N. 763 przy ulicy cowski. Hr. Kr. w tym celu, nie 1I10gl\c 
to,oat·y, okrety, lokomot)'wy wagOD)' eLc. od tych weksli w ionycb iost)'tucyach kredy~o. Piotrkowskiej. jako obywatel austryacki nabyć wlaśoości 

wlpallk6" n 111onu, J aiorach, wych, państwowych i prywatnych.· WOlO' Jeden ze sLrażoików pierwszego rewiru ziemakiej w kraju, udzielił obecnemu wła· 
I'Z It. ~b, k u lach i oa I,<hie i II) tycie, od sek powyi1lZy przyjcto przez akłamac1'l bez aresztowal w uocy Abrawa Owilicba, po' ścicielowi Ojcown pożyczki dlugotcrmioo· 
w),pad uw oi 'łCZ~IWlch i Da wypadek isdoych rozpraw. szukiwanego przez slld okrOgowy listami wej, zabezpieczywszy jll speoyalnie Da ca· 
.UII I'CI. l' Abc o ato WD4 lwi o~ u La· Na zakof1czenie odczytano krótkie spra· gońezemi. łości Ina6w, okalaj'loych dolino. 
wl l'raed wion\l jut ,,'adaom właściwym. Wozd.Dle O stanie finaosowym instytuc1i w W oocy z d. 5 na 6 b. m. patrol nocny - Skarb. Do minister,um spraw we· 

półroczu ubieglym w porów.oaniu ze 8tanom uj"ł czterecb przestępców: Arona Petrokow. wn~trzuycb, wniósł podanie uiejaki W ile· 
I d. 1 .tyania r. b. GOtowiiDY by/o w skiego, Teofila Błaszczyńskiego, Wawrzy1l- band - Joppich, zawiadamiaj"c o tern, żu 



~N~r.;1~5;O================~~_~~====~~~ __ ~~D~Z~IE~~~N~'~K~l~~~D~Z~K~l====================================~========~.~~~_~ 
l.-nl8 91/.. X. ir Ir>. • r 1 I • posiada wskazówki dotycZlłce skarbu, za· 

kopanego przez francuzów w r. 18111 przy 
s~OBie w okolicacb Białegostoku, podczas T E l E G R A M Y. I OSTATNIE JIAOOIlfOSCI HANDLO r. 
odwrotn wojsk francuskich. Jak opowiada . - . . Berlin, 6 lipca. Dzień dzisiejszy r~z~o. 

otłi.ur, oa lip. 11.42) aa wn.. ił 7 

'J'ELEGBUIY Gl~r.f)O E. 
podaj""y proAb~, oddział f~an~uzó.w, eskor· Petersburg, 6 .1.'pcn. (Ąg, p.). Z FlOlaodYI czeła giełda w dosyć złem usposobIenIU. 
tujllcy kasf,j wojskowlI zuaJduJllc SIf,j w oko· donosz,. że N 8JJ8liole)SI Pn6stwo n/\ fre· Pr/\wie we wszystkich działach wysŁ!ipila Giełda WarulwlkL 

Zd.u. I Z doi 1 

licach rzeczonego mi~sta. powzillł wiado· ' gacie .Gane~al Adm.i.~~I· 21 czer!,ca (st. skłonność do realizacyi silniej niż w dniacb ~.d.n •• ltoó .. m Jiełd,. 
mośĆ o zbliżaniu lif,j pulko kozaków, i wle· ' st.) przybyl! do BIJork. pOWItivII przez 09tntnicb; zwyżkowcy przybrali postawo wy. Za woklle krótkot" .. lno., 
dy zakopał ka8~. Kozacy istotnie nade: I ludoo.AĆ z ~a~a.l~m. . '" czekujllc'l. W. takicb wa.ru~kach k~rsy ob. n. Berlio sa 100 mr.. . . , 
szli, a w potyczce polegli wszylcy francnzl ! NaJdostoJDleJsl .Podró.żn l przesledh a~f,j niżyć siO mUSIały. 03lableOle przypIsywano oa Lo.d,o ~ ~ f' ... 
prócz jednego, dziada petenla, kŁóry z.o. · na pokład ce~arsklego J8c

k
btu d .C~rel,,~a., wllływom politycznym. Glównie artyk.u ł ::: ~·~~ó~. :~ ft' : ' : • 

wskazanie miejscn gdzie skarb Ola sif,j znaJ' który wraz z Jaciltem :Ą.le . snu ry'\ o f''l .Trybuny," dotyczllcy podróży cesa.rza Ole· Za p.plory pwł .. u. 
do wać żllda zagwarantowania mu z praw" , torpedowll .. Sweaborg I kIlku finlandzkIch mieckiego do Petersbu~go. ~be~,!ładOlł przed· Lilt, lik .. id. Kr. 1'01. dllle • , 
n"leżn~j II. czeAci skarbu,. Jak dodajll sterniczJcb parostatków, ndał si~ ku za· sielIierczolić spekulacy" SliDleJs~lI . była P?_ lt •• ka poi .... holoi. lU Mn 

Nowosti" podaj lice wszystkIe te szczegó!y, !chodowl... . daż akcyj baokowych. \V drog,eJ połOWIe "4'1, poi ...... D~tr'O • r I~H 
~krótce w gubernii grodzieńskiej 8pod~le. Petersburg, 6 hpca. ~Ag, f'}' ~Nowostl· giełdy wzmocniło si~ usposobienie, lec~ o. LUtl. -I. oie::- SerJ; i' 
wanem jest przybycie komisyi, złotoneJ z donosz~, że r~lld. r.uskl przy IIc~aJllc slll d.o broty o'ywie sill n!e. zdołały, Pożyc~kl ru- Lilt,_L m. w.· & 1M _ l _ 
urzedników ministeryum spraw wewn~trz- decyzyl londyusk,e) kon!erencYI cukr~wn.l- skie były prze •• azOle zanfiarowane.1 not?- • .. " . ~ . V 
nych i s~downictwa. msj'lcej wedł~g ~8ka. czej, wysłał w tycb dOlach up.owdnlenle wane oiżej, Takżo k~rs r.ubla obOli!ł Slf,j Lilly sut m. l'.od .. :;"r,1 ~ 
zówek Joppich~. dokonaĆ poszuklwau na swym .pełnomocm.kom, do .. podplsaOl~ kon. znowu znacznie. Na gleldzle zbożowej, pod ..» .' .. S 

szosie grodzieńskiej. wencyl o uchyl emu premII od wywozonego w(lływem niepomyślnych sprawozda~ n sta. .. Giełda"Berlińska. 
cukru. nie zasiewów w rozmaItych krajach. a L_ w 

Moskwa, 6 ll·pca. (Ag, p,). Sprawa o fal. b pod' BIOu. •• ot, rotl~!&'. "n""'d' " . szczególni~j w Anstryi i \V Ilęrzec, nlO' .. . 
szerstwo koponów zakończył!, sie, .~o dwu sły siO notowania pszenicy o l'/.-'J m, a \V.kal. o. War ... , kro . , 

---o • • godzionej naradzie przysillgh oglosll! llaat~· notowaoia żyta o 1 111. .. Peterabor. kro • • 
X Cesar.zowa·wdowa W,ktorya od dOl klio puj'lcy werdykt: . . .. • dl... 

ku powróCI. la d. o swego .da.wnego. trybo ży- Rosenthal w,'nien J'est zamawIa. Ola kupo. Pelorsburt. 6 lipc.. W.ksl. n. LoodJn 106.50'1 " LoodJn kr • • 
J1 poiyczlr:a wlcho/loi" 98"" li poi l CSk& , .. cho~" n dł... 

cia. ~dzlenme o godzI Ole 8 ej rlln? mo· n6w, przewozu ich /lrzez ~ranlc.~.1 8p~zed~. doi. 98'1, 6'1, I •• ta złota I'~ .OO. 4.'/, Ii.ly n· .. Wiedeń kro • 
narcblOl. 0l!uszcza W ot,,!artym powozl.e z~· wania w Rosyi, BenIO. Mlterskl I Khmelll . • tawn. k:edrL ,i.mllti. 166'!, . akCIe bank. ro· O" lcooto pr1.atne 
mek Frldr~chskroo, u~aJllC Sl~ do l.sztenkl,1 cer sprzedaży, Stepanow tego S&mego. Po .• ki.go dl. h.ndl. zagraniomego 238'1,. peterb~r. 
zbudo.waue' dl.a rodzlOy króle,wsk,eJ nad nl'ewaz' J'ednak nl'e znali fałszerz.y,. wszyscr sl,,jogo bank. dy.kout!lw.go 6h6. baukn mlO' 

• ł daJuarodowego 4.G2, waru.awakiego o.nko. dJ· brzegle~ ... ~eki Havel. Cesarzowa p ywa pillCiu zasługujll ua uwzglfJ~OIeOle okol!· akootow.go _-o 
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zoakomlcle I CZ~8tO bar~zo przekracza gra· czności łagodz'lcych, MerwlD 08karżony 8erlln 6 lipca. BiI.h b.nk. rlUkiego 
nice! ?znaczon? dla k.IłPIIlC~ch! to~arzyszll' tylko o niedoniesienie. Sld skaz~l Ro~en. 191.26: f~/, htl, ... ta .. ". 6900, 1'/, liltJ Ii~wida. 
cy JeJ wszakze lokaj znajdUje SU;) zawsze thala na 8 Benina na 6, MIterakIego 0'1'''. 62.76 . 6"/, o<»,o.k. w •• hodOl.1I 8"' 6a.00. 
na wszelki wypadek. z m.al.Il. l6dk'l. w po· l' Kll' nlen,'ce'ra na 4 lata ci~żkich robót 11 .... i., i 68.90. ('J. 1"'1.1· .... . IKSO r. 88.50, .'10. 

l l v H.ty f.łl.lIlILWIł6 rQOjlue 92~2St kapou! (!II;"!QP S.lS.7U, ~liżu. Te ranne prz.eJażdzkl I kll~le e. s u- Stepanowa na osiedlenie w. miejscowościach 6°1. p ,i,.,k. "' .... io .... "ul roka ._._, lak .. . 

t Przez AmierĆ ś. p. Reinholda 'eu· 
mana, jak& nagle w dniu [) b. M. wyrwał 
go z pośród nu, Rank Handlow1 w Łodzi 
poni6,ł stratf,j nie ~1lko ci~źk", ale i b?leln . 

Z'l bardzo cesarzoweJ,. Z córek,. kS'\lŻDl~zka mniej odległycb, a MerWIna do rot are· 1866 r. a6,80 . • ~cJ" ".ok. h.ndln'. 0-,-. d1' 
Zofia, która obchodZIła urodzlOy swoJe w sztanckich na rok i 3 Oliesiljce. .koutowego - .-, dr, t.1. .. ar ... " ied. U2.80, n· 
przeddzień śmierci .0jCIł, najboleśnieJ, . o !Ie Berlin, 6 lipca. (Ag. p.). Wiadomość ja. ~:k:r.'1h~~. :~:lr~:~~. ~f.!!ą'll~:' kc;;:l;:.~ 
~i~ zdaje, odcz!lla Jego zgon. paWOlej kalO, koby synod białogrodzki orzekł rozw~d k. rUlka ('1 • ... "oOlnoa 48.6~, d,.koo'" li I, 
zmczkl cz~sto J?~d~lły .konno l powoze~ w mifJdzy królem Milanem" królow'l N~tal.''l pr1".t ... 1'/,'/ •. 
WIld. parku, .dzlslaJ Ole ods.tllpoJ'ł aOl n~ uległa zaprzeczenia. Don08Zlł p.rzeClwOle, Land,n. 6 lipca. Poi, •• "" r • • ka. 1815 roka 

I tk któ ó nneJ T d 91'1., KOIl!OI •• 0gi.lllti. 99"/.. . cb.n O ma l, ra, powr clwszy z . ra . fe królowa uwiadomiła metropoht~ eo o· Wlnza .. a, ol lipca. T.rg u. plan. W,Lko". 
~rzejD:żdi~i o god~. 9.ej! spożywa ~UladaDle zyusza, że o~a n!gdy nil; rozwód zlldany .kiego. P ... ni ... m. " ,I --o "'~ I <1>1 .,. __ 
l udaJe. SIę do 1!'rldensklrche, I!dzle wraca pa:ez króla S'Il me zgodZI, _ _ biało -- 650, .'''"ru ... - -650; iJto 
nas. tępn. le raz Jeszcze pr.zed .wleczor. em po Belgrad, 6 Iipc.a (Ag. pół n,).. Król W1OO:o ... e 386-390. i r.dui. - -S16. ,.a b· 

C d d we - - ' iOO'lni~D \ł I 4.0 rl'.łJll. ----o owtS 220 o~ledzle, es~rzow~ wYJe zle oplero W wysłał jednego z blskup6w do WI~sbade. -260. g;,k. ----, uoplk leLoi-- •• i .... w, -
pierwszych dOlach slerpma d? Schwa~bach nu z ważnem zleceniem do królowej Na· __ , r ... pokropa .i ... --, grDUh polnJ ----o 
albo Reichenhall a nastepOle uda BIll do talii cakr. ___ - o ruol. __ _ _ .. kor~. 
jakiej stacyi klimatycznej w Szwajcaryi, R;ym 7 lipca (Ag. półn.). W izbie de. D.""l .. iooo I~, •• ic, 200. t,ta 650. I~ .. "ue-

Zmarly od za.łoźenia B nku t. j . od 
1872 r. wyróżnił 8i~ z az na sŁanowisku 
głównego kasyera, z kolei odznaczył .i~, 
jako dyrektor. Pracuj"c zawIZe gorlIwie 
we wszelkich fazach Banku, okazywał 
BWll inteligency~ i umiej~tne kierownictwo. 

Przez swój bez wuelkiego :tarzu u pr . 
wy charak.ter, wytrwałll gorliwość, wierne 
poj~ia obowillzków, po4cznne z uprzej
moAci'l. ś. p. Reinbold NeolDAn zapewnił 
sobie nia.ygasll} PfUDi~! 

Łódź dnia 8 lipca 1888 r. 
Rada BllOko HllOdlowego w Łodzi. 

M b···· dd newralgiA' C· . ś . d 1 Dla - O" •• 80J V' ... h. »0''''.' - ""roJ. USTA PRZrJEZO rcn onarc '~I. CIerpi o awnR na . . . YI putowanych prezes gabinetu rlsp' . o ~Ia , - war; ...... 6 lipca. Oko .. it. H'!. •• ko,q po k. . . •. . 
" caly Jej system nerwowy sIlOle .Jest czył, że rozsiewane pogłoski o pOJawIemu 19'/.'/ •. Stoso,,"k .ar"'" rl .... iadra 1110-301'/, . n ... ~ I ~ ~oteJ Polsłd. Ku .n~l' Kro,_, ... 
wstrznśnioty, w skutku przebytych w Ciągu .·I~ cholery w Messynie sA. bezzasadne illkłAd . ... .. i.dro kop. 820'- 81'. n pra. 261.- O mlo0leJlOw'kIW' 1'roltos""?,s:etJJ

h 
J' Wa;;~.f, T~_~ 

.. . ~ . . k 'ó Ił Y ~. 26S 1; '" • I k 8S3' asal za prfU" brw. & .nu.w1 naIO_O l. a.a.. sa ~ ubiegłego roku zmartWlen I mepo OJ w: I fałszywe, \V edle urz~dowych raporŁów . ' 'Jn , ... wd'od" ro OP· .. L -2" 1 ' ProOOucz ,Go .. I",.ie~ • 
• • • I kl. ' 1271-272 kop. CI: . na WfaWfn. I_ 

Na .Jesl!lOl cesarzowa wraz z cor a!". władz prowlOcyonalnych stao zdro>yotny w BOI lin. 611pcL P ..... iua ISl _ 117, oa I!p~.. Bolel VleL~rl.a. ....... ki.. , .... -orr. 
odWIedzI król?w'l. Wlktoryo w SZkOCYI.1 całych Włoszech Jest wyborny I nIe pozo· 168, n. li.L gr.110 Zylo 124 _ lila. n. lip.ec Borch~.ll' ~b~o, F~.lco atn s Gr04_, Lip. 
pragnie spfJdzlĆ zlm~ we Włoszecb, gdZIe stawia uic do życzenia. 121. no 1i.1. gr .. 133'/, • , lco ... lri. Z.nn8l'Cla, GrlJol.1 ,O~:> . • 
wogóle zamierza na przyszłość przebywaĆ Wiedeń 6 lipca (Ag. półn.) Zamierzo. LondJn •. 6' bPCl ()u'n~ J ... 9G pr .... 16 I. lIo~el !l o.leo.tre J. D,mł"'o • C.~'"* .... 

k ' lk .. k D K blen-' , I' . k' b riale, cok,or I",rako., 18' •• ń&Ie. . -..-y Prul. & Fraok:turto, lIu Jóu(, ~ 
pczez , a mle~lllcy W ro U. o o . ny od dawna powrót pulków ga ICYJa IC LI"" •• , 6 lipca. I!pr •• uuJani. k90...... O' rot Repph.o. W ...... , o.n..t.io & W ..... J. 
royi cesarzowa Ola uda ~!~ w ~adnym raZIe, dn rodzinnego kraju składajllcycb je tol: 10.()(~1 !Jel: • t~go n. ,pekn!'"J~ ,w,wó'. 1.000 1 .. 1. Gr.ud HOle.: Ilu ..... s.-o ..... t7ol0 •• 
gdyż zamek ta01teJ~zy Jest własDOścIIl cesa· nierzy w tych dniach siA rozpoczal. Połkl Mocoo. Middliog am_rybo.ka 00 Ip. aler. 6,,/u, ko. ,Berdi.li.ta D ba"ralti & KeruJ H c 

. d A t któ róciwazy • P iiI' ,ier ... 6"/ no ...... pat. 6",", o. pat. lIlt, • , rzoweJ'w owy ugus y, ra, pOW te skierowane Sil na Jarosław, rzemy I o. . i" "i t 6'/ ,L IL 6'/ • W.n .. wy. 
z Baden·Baden. ~am si~ o~iedli,. Rzeszów. :~"I:~:L6~~.6 n, n, gr. • . ,,, na n, 

X Luclnołć BerlIna wynOSIła w dnIU lO-1m Hom. 6 lipca. K..... good •• erage l:!auloo 
czerwca r. b. 1.436,412 osób. 00 lipiec '16.00. o. "rs. lj8 60. na gr. 6b.o~. la 
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"'"" 6'J. Wlleó.Jrie dl. , • ki" ---.- -. --.• 

•• 11_ - .- •• a. W ... I HI 
.. _101 -.- ,. 

" 

• 



lJZIENNIK loODZKL 

o G Ł o s z E 
----------

Teatr lETNi 
SELLINA. 

Towarz. artystów dramatycznych 
pod dyrekcYl\ 

Juliana Grablńsklego. 
W Diedziel~ dnia 8 lipca 1888 

• 

Komedyo·opero. w 4·ch aktach, 
pisana przez A. Halusikiewicza, 

z muzykl\ F. Malinowskiego. 

PARADYZ. 
W niedzielo d. 8 lipca 1888 

• • 

l~ 

W ZKOLE ~ite~ podpisany, 
• • ICZUle panno A. ., 

I asoweJ Real neJ cal,. jej rodzinIl za 
beapod.tawlle. rozsie~an? pr<ltze' 

.... ___ • mnie po tuteJszem mieŚCie, a uwla· 
_ • .u ... e.JeJ'a, godności, oraz za ob,el-I 

wakacyjne rozpoczynaj'l doznala. z mej przy· 
3·go lipca. Do dnia 8go lipca m"iadczam przyteOl że 
uczniów przyjmuje si~ w miesz- n8 A. W. oraz jej rodzioe 

dotychczasowem w wcale niesłusznie zost~1i pokrzyw. 
przy ulicy 

w 
ulicy 

864. 

Kotliński. 

__ Zgubiono 

D J s- ,liro z 10 kluczykami. Uczciwy r Irencwelg Jaz,oa raczy zwrócić takowe 
• nagrodlł do Jakóba Izrael oku, Nowy-

asystent oddziału chor. wener.IR,rnek, dom Kamińskiego. 
skórnych szpitala. starozakonnych 
Warszawie przyjmuje wyrąeznle MEDAL ZAS,f,UGi: Kraków 1887, 

cierpieniami .org. płciowych I . BROSZURKA II wyd. z illust;ra~ 
ry od 11-1 I 3 - 7 po połodnIu, c ami 
ulica Piotrkowska 257·A, gdzie cu· y 

Aleyera. 683--30--1 l 

Dr. Littauer w OGRODZIE odbyciu specyalnych stodyów z'" 
wykona orkiestra a-go batalio- powrócił do Łodzi i przyj . 

nu Strzeleckiego moje Z kóry I orga-
pod dyrekcJI} kapelmistrza 

pana IłeoseI. 
PocZlltek o godz. 7·ej wieczorom. 

Wejście 20 kop., dzieci plac" tO 
Brylantowa lIIuminacya ogrodu. 

. 921-1 

tudent 5 go ]mrsu 

Kootenberga (obok a ,tek 
Od 8-10 rano i od 

. 827-0-8 

Dr. Mina Łapin 
st. Petersburgskiego Technologicz- 1.',001 
nego Instytutu, moźe udzielać lek. lU 
cyi j~zyk8 ruskiego i 
Oferty pod adresem Eugeniusz 
nowski przyjmuje Dziennik Łódzki. 

903-6-2 

061>8BlIeuie_ 
CY)I;eóllll.ł npBCTaB'Jo 

MupoBIU1> CY)l;elt 3·ro oRpyra 
lIpoROBCROll rp6epuill: H. C. B. .lIV, 

60BCRill Cllli1> )l;OBO)l;BT'I> ;il;1l. 
lI\aro cBlIi\lIaia, 'iTO 

napTupy 11 C'Jo 27 ceroo!.:~~ 
lKHBaTb 6y)l;61'1> no IX y,lll~-
~fl Dl> )l,OKll N. 786·3. 
H.)I;. Cy)l;e6a. IIpuCT8B8. 

Lekarz Weterynaryi 
L. S~a,fł.icld, 

Rs.30,000-
iZ,\;:~kl~::ł:~i,a:{ w cza· 
81 smolami vel gudronitami i t.p. 

P.nok_je .iO wspólnika. kopiLa. 
lem rI. 8'\000 do interesa. bu· 
dzo kOl'Zlltoego fabrycznego rozwi· 
ni~tęio 1 m.j.~go przed lobl) 
oblume pole rOlwC'ljo. Udzieł 
czyDDy " iDteresie poład.DY. 

w Składzie Apteez· 
w todzl, nilu 

w domu W·go Szelblera. 
742-10--8 

Oferty d. biura oe1oszd Pp. 
Rajchmanna et Frendlera, Sen.
lo,oka lit L.L. 911·2-1 

Zgubiono paszport 
z magistratu miasta Lu

Da iOli~ Aleksandra Zinke 

• 

• 

żoną . 888-1-1 

if!LDSGHLOS8GHBN 
(zameczek MILSCHA.). 

W niedziel~ d 8 lipca. 1888 r. 

wielki fajerwerk 
, 

Itldowy i wodny urz!ldzi pyrotechoik 
paD E. Pippel, oraz 

KONCERT • 

orkiestry zllierskiej pod dyrekcyą 
p. Krasse. 

B. Scholt~. 
-

NAJWYŻEJ 'ZlTWIERDZONE 

-

• 

Towarzystwo Wzajemnego Ubezpieczenia na Zycie 

"NEW-YORK" 
Z&ŁOŻONE w 1886 roku. osiedla si\) w m. Zgierzu; udziela 

porady w miejscu i okolicy. -Warunki ubezpieczenia. i kontroli zostaly zatwierdzone 
________ ~89~2!::-~14t:~3~ p. Mini tra. Spraw ' Wewnlltrznych 21 października t887 roku. 

" Kapitał gwara.ncyjny, najzupełniej zreali1.owany, wynosi l w dniu 
Droga iel. .ł'abryczlło- tódzka. stycznie. t881 r. t61,łOO,224 rubli. Towal'2y,two złożylo do Banku 

Z powoda 06~1.d~"'DlO :100000 rubli ' tytulem kaucyi (w listach pożyczki wewnlltrz. 
war Aron. L'p"lelD. ° '. . I . '00 000 bl' kotu lI"a frr.chlowe.o .. Z roku t837 wartoścI nomlUa oeJ 6, ru I). 
Wlo1aD1 ... doia 15 (26) Osobny prawem przepisany fundusz rezerwowy składa. sill do Ban· 
dli do I1orodueii Iour - Państwa, jako gwarancya. Ubezpieczeń w Cesarstwie i Królestwie 
Ż.\uDej F.brJ0&.llI>-l.ód.kiej, pod.J. 
wiadoPlojoj, te pomjeoiooy daplit.ał u. 
lt 11028' awał_ •• ni • .,.toy 907.J1·3 

IDroga żeL Fabryczno-jJódzka. 
z po.,odu oówi_~e ... oia 
",ar A.. O 
plib liJta 
wJ l.uJ w d. 
r_ • Lod.i do 
~.lMD.j F_brlea"" 
w.odoUlo4c;' te pomienlool 
t.a bil.dol. 

~r. :i. 

towarzystwa i unormowanie funduszu rezerwowego 
kontroli RZ'ldu Rosyjskiego. 

objaśnień udziela Biuro Towarz)'8twa w Warszawie, Piat 

na Rossyę Polud. I Zacbod., oraz na Królestwo Polskie 
L. erner. 

Ilallt 1Ia. Królestwo Polskie 

BtJdldewic~. 100-0--19 

Wpro t ze źródeł nadeszty świeże 

oraz 8Ole, pastylki, .ł:llKi etc, tło 4pteki 

F. ULLER ' 
dawniej J. Go w lIomu Bechtolda, ulica Piotrkowsko. 

Nr. 266. 686-16-11 

Nr. lóO 

N I A. 
- - ----- -------------

CIOIA)('1 II IIPO,IWKA. 
mepCTHBtIX'b lIS,Ó.JIilt 4>UUplIKH 

WBAPUb 6M~H6AYMb • nEBb 
l-ro 1I0llH C. r. nepeUOO6I1H B'I> )1;011'1> rOcnOJJ;1> II. 

6ayn n KOKIl, no y.m~t .u;sHlwll X~ 503. 
• 

SKł,AD i SPRZEDAZ 
wyrobów wełnianych fabryki 

Szwarc, Birnbaum i LQW 
z dniem l·go lipca r. b. przeniesione zostaly do domu Pp. J. 

Birobaum i S·ka przy ulicy Dzikiej Nr. 503. 

DIE NIEDERLAGE 
der Wollwaaren Industrie 

warz, Birnbaum & 
wurde von 1 Joli a. c. nach dem Hause der Herren J. Blro· 

baum & C·o, Dzika Strasse Nr. 503, iibertragen. 
893-4-~ 

Droga żelazna Fabryczno -Łódzka, 
do wiadomości, że na. stacyi towaro~ej Ł6dź w roiesiflou 

r. b. sprzcdanemi bQrl'l przez puhlicznfl licytaoy~ 
dotl\d przez interesantów nieodebrane towary: 

Ze 
oLaeyi 

CzC·tochow& 
Radom,k 

-

"" = -• • 

2 
1 
1 
t 
1 
1 

Opakowanie 

• 
SkTEJnie 

.& B: ul. .. 
Worek 
Plótno 

Sig. 

KM 
CTR 
LG 
E 

SB 
Qj 

Rodl.j 10".
ra 

Herb.La 
Farb. 
Papier 

K. ... próiny 
N .. ieoie o~órków 
Prr!ld .. '6." ... 10 

l 
3 

920--3-1 

SH.ŁA.B 

wyrobów zyrardowskich 

• 

• 

-

w ŁODZI 

poleca: 

VI 
na ubrania męzkie. 

p. 

926-3-1 

owo otworzona 
przy ulicy Piotrkowskiej filia 

W·arszawskiego Labor~toryum 
Chemicznego 

poleca uwadze Szanownej Publiczno§ci . 
ftydł:o Glicerynowe cena. kawa.łka. kop. 15. 
ftydł:o Tatrzańskie cena kawałka kop. 25. 
ftydł:o "PanInna" ceoa " kop. 60. 
'Vodę kOIOńsk'ł flakony po kop. 30, 45, 50, 60, 75, 

90, 1.25 i 1.60. 
ftydł:B kokosowe od kop. 1'/. za sztuk~. 
Perfumy krajoW'e od kop. lO do 2 rs. za flakon. 

603-8-8 

beu 

Materyaly na pokrycie mebli i na portyery, 
Dywany różnych wielkości, 
Serwety i kołdry pluszowe, 
Serwety jutowe, 
Chodniki, 
Firanki angielskie i szwajcarskie, 
PIótua gładkie i w pasy na rolety, 
DryUchy na materace, 

Materyaly ua hltllJe suko le 
po cenach bardzo nizkich lecz stałych poleca: 

nortowy skład Manurakturnych I płócieu
nych wyrobów, 

Herzenberg &. Izraelsohn. 
ul. PloŁrkowłka lt 273 vl .. ·.,. cukierni .ayera. 

9~-6-1. 

r . w 

• 
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