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- We ;wtorek" , dnia 12 sierpniil-, około
godziny 5-ej po południu, Jego Cesars.k a
MoŚĆ przybyl w powQzie z pałaclI krasuosielskiego na wojenne pole, gdzie zgromllr
dzeni byli na przegl/łd Najwyższy junkrowie wojskowycb zakładów naukIlwyclI,
Tamż\! przybyła Jej Cesars~a Mość z Ic~
Ce~arskiemi Wnoko~ciami: Wielkim Księciem M;i~hałem ,Aleksandrowiczem i Wielk/ł
Księżnicr.ką Ksenią Aleksandl~ównlł- Na polu wojennem Najja~niejsza P.,ui i , IcJt Cesarskie Wysokosci d.osiedli koni. Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Elżbieta
'reodorówna wra.z zNajdostojniejszym ojcem, Wielkim K,sięciem Hessen-Darmstadzkiro, przybyli na przegląd konno, a. Jej Ces'l'ska ,Wysokość Wielka K~iężna Marya
Pawlówna z CÓI'ką w. poWOZie, Na przybycie Jego Cesarskiej lfości oczekilvali
przy obozie micha.jłowskiej szkoły artyle·
ryi lcll Cesar~kie WY80ko>ic.i Wielcy Książęta: Glównodqwodzący wojskami gwardyi
i okręgu petersburskiego Włodzimier,: Aleksandrowicz z synami, genera.l.feldma.rszałkowie Mikołaj Mikola.jllwicz i ,M;icha.1 Mil>oJajllwicz, oraz inne Najdostojniejsze Osoliy, wy~i naczelnicy wojskowi. mioister
Cesarskiego Dworu, generał-adjntant hr.
WOl'oncolI'-Daszkow, głów uy qaczelnik wo~skowych zak)adów nauliPwych genera.ł-Jtljtenaut Macho~io> osoby naleące do gwity
Cesarskiej i zagrani~zni j\ge!!ci ,,wojskowi.
Szkoły w~j~kowe, przy dźwiękacb mu~y,ki
pawlows1Liej szkoły, u zykowały się w jednę linJę z trze~a ods~Ram,i, pod , ogóluą.
komendą .na.czelnika I-ej .wOjskowej szkoly
naw~owsk i ej general - major~ Dllmbowskiego, Jego CeslltrąJca MoŚĆ pbjecb&ł szeregi i
P9zdrowi~ jnnk '?I'j. ,Po \l.kollczeniq;.. obj~~
du rozpoczęły Się ćw~czeOla, il [lo nich wy~pollno maoe'}'1IX'12gólne, ~akoil\1ll!!!e marszero ceremoOlall)ym. Po maJ'szu UI'adowani i usz~zęgliwieni C~a.rskiem .Bóg z!lpłać·
jij.Dkrowie, ze śplllwem udali !lię do swego
qbozu. Ii'0dr~~ p\'~eg1ą4Qpadał peszcz ulewlly, ler;z, Je.!, Ce8ar~a M,o$ć , l Wielkp.
Księżni~;l:ka Ule zsiailaly z koni l konno
powrócJ!y ~o , J(rasujlgo·Siola. Tegoi dnia
w!ec~oreQ) Ilłll c,eąarskie MośS;i i Osoby
Rodzmy C~s~l'skieJ pyli ob.eeni .na.ostatniem
)lt2edaA:a.wieJllU
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(Dal$zy ciqa., ~ palrz NI', 186),
Nie mo,gło ,to ; ~adziwić nikogo, że o tej
wyszedrelJl n~ pokJad, Noc była. cie~
pła, \f kajucie duszno, '" tli miałem 'cbłód
I RP,,+,iętl7ie. Po cqwili zastanowienia., Pilił
szedłem do" odce!'&. znajduj/łcego się na.
straży, któl'y mla.l na. szyi 7.&wieszon/ł liwistawkę i rzekjem: ,
,r
- Z.aczyna. się bnnt na. okręcie.
-:- Bardzo być mpie-odparł;spokojnie, Idz do sterl,~ przYjacieIn,
Dziwna to była odpowiedź, lecz dOl1)y~lh'
leD! się później, że starsil:yzna był", Jnż o
mDle uprzedzona i gQto'\fa powierzyć mi
broli, Zaraz też sternik ~ł mi pogin~ł, rewolwer i 'pewną liczbę laduljków, co wszystko trzymał już dla mnie w pog<!towiu. fi
- Powróć z ~1jI do kajuty .. ritekł. Przysilej nocy, a Ploże i wczeąnijoJ, 11)0zesz. ~a~ być potrzebnym. " f
J
l NIe poszedłem jeilua\<źll, ty~ko zaczeka,
et,n 1130 oficera i opo,wied~ia!em
co mn,ie
tej nocy ~potkał~_ 'I!
., - ?A.&Jtl mi s,ę ,-r.~~l na to ąteruik
~ n~ Ule b~/ł czeka~• •aż się. ~eń Zł·obi.
°zeby tę mlod,ą pallllj. oddać 'pod op~e)cę
te mu pasażel'owi?
'
- ~ze~~, rewolwerów ,przeciw dwudzie·
gtu lud'ziom bez broni palnejl-odrzekł oficer. -:- Myślę, że możemy b~iecznie 1'01.Pt'aIVIt! się \ I< nimi, nie budzac nawet tej
pani,
.
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We
dnlll> 13 lOie'ijin1)1., Ich
nie IV tak wielkiej I
sk.ie Mo~ci zwiedzali krasnosielski .szpital okoliczna ludność rQlnicza,
wojenny." Ich Cesarskie M(Iii~l obeszli szpi-l
Każdy pojmuje, na. jakie uiebezpiec71eJi·
tal i baraki, zaszczyciwszy wielu chorych stwa i z3,wody narażaj/ł się ci oieoświeceNajmiłościwszą uwagą i zapytaniami. Jego ni ludzie, puszcziI;jąc /jię za morze, z ma·
Cesarska Moś~ wyrazić raczył swoje zado- łym zasobem groszj1, be? wszelkiej zolljQwolenie.ze stanu szpitala, -a' egoż dnia w mości owych zamol'skich kl-ajÓW, do któ·
Kr\lSneQ)·Siole w Najwyższej obecności od· rych dąż/ł s1.ukać lepszej doli.
była się parada cerkiewua i poliwięceule
Buch ten emigracyjn~ rozwija się już
cborągwi i sztaudarów wojsk krasnosieI· w kierAn ,m Brazylii od pewnego c?aSIl i
skiego obozu na przystani, u~'Ządzooej na ogarnął prócz okręgn łódzkiego i gnbernię
Bezimiennem jeziorze, wprost, teatralnego kowieilską, Na dowód 1.3Ś, jak nieopatl'z,
pawilonu, Po nabożeństwie, przed Jego nie i nieostl'ożnie postępuj ą wschodźcy,
Cesarską Mości/ł przeciągnęły cel'emonial·' .dość wskazać na fakt jeden. .Brazylia,
nym marszem oddziały sztandarowe, Na h~i niezmiernie słabo zalndniony, nie poprawem skrzydle oddzialów szli n8jwyżsi siada prawijl przemysłu fabryczuego i po,
ich naczeloicy, W oddzialll p'l'eobr8ż!lilskie- trzebuje r/łk do uprawy gruntu i plauta.·
go , p,ulku lejb gwal'dyi towarzy,szył sztan' cyj; tymczaRem wśród emigrautów znajdu·
darowi Jego Wysjlkość Książę Piotr Ale- je się mnóstwo robotników fabryczuych,
ksalldrowicz Oldenburski; pól rotą izmajlo'Y- ł,tórym się ich uzdolnienie na uic nie przyskiego pulku lejb gwar~ dowodził Jego da. w Brazylii. Z dmgiej strony i praca.
Cesarska Wysokość Wielki Książę KOII- rolna. 'i uprawa plantacyj-wymagają nastanty Konstantynowicz, oddziałelD konno· kładu pieniędzy i czasu, zanim bowiem
gwar.dyjców przewodził Jego Cesarska Wy- uprawiona ziemia wyda owoce i da śl'odki
sokość Wielki Książę Dyllli~l' Ęon sta'n ty- do życia, dużo upływa czasu, w ciągu któ·
nowicz, a oddzialem pulku huz81'óW ,Iejb- regy nieszczęsny wychodźca żywili musi
gwardyi imienia Jego Cesars)dej Mości, Je- siebie i swoją rodzinę, Tymczasem całe
go Cesa.rska Wysokość Cesą.rzewicz Na- rodziny udają ~ię za ocean po większej
stępca. 't'ronn, - Tegoż dnia Icb Cesarskie czę~c i z kilkudziesięciu albo kilkuset 1'11Mości z Najd~stojniejszą Rodziną wyjechali blami W kies,zeni, wierz~~ niezachwianie,
z Krasuego-Stola do PeterhQfu,
że d,og(\ prZyjechać na mlej~ce, aby za. lada jaką pracę zbierać g&rgci~mi złoto IV
I '"
obiecanym k raj u, Perswazye niewiele po·
11"1,,\~6Ctll10
IlIagają, tak siluym jest pr/łd dlJ szukania
n
lilWUlI.
UCZęŚCill za morzem,
Prąd t~n, ~wrócił)llŻ ~,,:agę prasy \leo
IloŚĆ emigra.ntów do Brazylii zwiększa tersuursk.iej l moskiewskiej, różne doradzasię z dniem 'każdym tak 7illaczoie, że rnch jącej lekarstwa na chorobę emigracyjoą..
ten w Łodzi \ okolicy nabiera wcaltl po· Rady te godzą się przeważnie na jedno,
ważnego znaczenia, Nie wdając się w ba· aby skierować ruch emigrac)jny do wnę·
danie pl'Zyczyn tego objawu, zaznaczymy trza pa listwa i otoczyć wychodźców pewną
tylko, że nię .al} one całk iem miejscowego OIJieką, zabezpieczającą ich ,od zbyt wiei·
pochodzenia; przesilenie bowiem przemy· kie"'o ryzyka, "Rnskija wiedompsti" przy·
slo we, wplywaj/łce na brak pracy, prze- pót~inaj/ł opracowany pl'zez komisyę ,!><>tl
cbod7,i/a Łódź uiejednokt-otnie, II jednak Jlrzewodnictw~m r, t , PI~we i zarzucony
ludno:ić jej nie ę.m igrowa la wtedy w tak progl'am upol'ządkowl\nia przesiedlail wlowielkiej.. ilości. Niewą,tpllwie namowy i ściallsk ich i radzą, aby przedsiębrać Śfodp,zesa.dzoue oQijltnice zlLlllol'slwiego 'Szczę· ki l o\)jęte owym P 'ogra1l1em ,
ścia działają tu silnie ua Wy.o\lraź,nię proWjelce zbawiennrm, zdaniem !luzem, byŁHtaczków, Emigrują bowiem pI'1leważnje by tn wpływ oświeceńszych jedpo!ttek,
rZ8!'l~e~lnicy, l'o~ot.oicy fabryęznl, o .wie~e o~e,znanyclt ze Spl'l\wą emig~'acyi ~ Wyj.a.:!mOlel JlIT drobRl przemysłowcy, emlgJ!IIJ8 1I1aląeyeh pl'ostaczkom , na JAkie SI Hara·
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Ale sterw za~zą1 przekŁtula, że' jnż nię, a yśmy lepiej mogli cznwatl na Jej
wuystko dla niej przygotował; że strzały bezpieczeilstlyem. Ci Indzie nie mają broni,
)4 tem wszystkiem m02e przyj ść !lo ciężkiej
przepr~wy, Ohciej więc pauL wsiąść do tej
łodzi... tak - dodal, pomagając jej - znaj·
dzięsz tam jlilui koce i maty, żeby ci było
ciepło i wygodnie , ;reśli n!)c przejdzie spo::
kojoie, to jutro ty,,11 ptaszków zakujemy
pym i masz głowę na 'karku. Uwataj za· w kajdany, ale w przeciwnym razię będzietem, jak ta pani wyjdzie z kajuty, to ją my musieli stl'zela.ć,
wsa.dź do tej 10tlzi (tli wskazal wiel~ą łódź
M;łOu.a. osoba zbladła, ale uczyllila., jak jej
I:atnnkow/ł uwiązan& do okrętu, lecz j~ż Powilldzial.
SPllszczoną na mOI'ze). Gdyby , rzeczy źlE)
Kapitan ouejl'zał się; komellda.n~ i jeden
się obróciły, boć wszystko jest mo:i:ebnem z, ,oficerów ZUąji10waą się na pI'zedzie, obok
na. ,tym świecie, to skacz do tej łodzi i 011- niego st:).Ł starszy majtek, a za nim sterplyń kawalek; a jeśli nikt ze starszyzny nik, zajęty sterem,
nie . pośpieszy za tobą po pewnym czasie,
- W którą sl.}·onę plyniemY?-!!:3pytał.
- Na rółnocny z&ch6d,
to ' wiedz, żeśmy wszysc.y zgioęli; odcinaj
linę i ruszajci,e z Bogiem w świat I Jeśli
- Droga. w.)'tknięta prosto, jak poIł liu8łyszysz' ~wistawkę, to nie t~\lĆ czasn ani na uię, Okręt będzie mógł plynąć bez stel'U
jedeu strzał ,Pożegnalny, tylko natychmij\st PI'ze.,; jakie pół g(ldziny. Ą co to tam tv
odetnij linę.
"
Ilrugim rogu?
.spodziewana potyczka 1>17.;)' "'t'óci/a mi
- Buntownicy - odrzekł steruik 8pOdncbow/ł równowagę, Obejrzałem broli, 8j kojllie,
,
tymczasem ofi.cll!' 'dawał jakieg Eozporzll'
- Bacznośćl-zakolDllnderował ka[litandzenia Indziom stojącYl!I PI' s4'a:ty, aby nie ,l ty, pl'zyjacielu - zwróci! się ,lo mnie spQstrzegli, ze rozmawiałem ze stel'nikiem, pamiętaj o swoim posterunku.
O trzeciej \lad ranem .młoda p~a:i;ęrka,
Noc byla bezk s iężycowa, chociaż gwiaź.
Wy'~~ła na. pokl\ld zupelnie ubr!lDa,
~ist.a, w jej cieniach wi!lziale1l1 w przeci·
- Co się dziej e?-zapytała niespokQjua.- wnym rogn poruszające s ię postacię. Sto·
Panie Croil, proszę, powiedz mi pnn, co się j:tc obOk starszyzny, czeka.lem, co nastąpi.
stało?
,
Wtem halastra owa. zawyła i puściła się
- 1.Nie l~kaj się pani - rzeki sternik kn n;j.m; oficerowie stojJłCY na przedzie dali
nic jeszae niem,a, ale mQże IIYĆ trochę ognia,- lecz z .częli się cofać przed dwuniespokojnie.
to pan kapitan, On pi\ni/ł dzi!!8toma gotowymi na w zy tko awan·
obJaśni.
'
I
tUl'Uikami, którzy natarli oa nich uzbroje.
W rzeczy samej, nadszedł kapitan, PQ- ni w noże, palk,i, to'pory i co tylko poważn" j sm'o\Vy, a nieuglęG)' jak skala,
chy.rycić jm ąię udał!>. Chcialem wYSllnłć
Panl)q Elwood--rzekł-załoga zaczy· się, uapl'zód z kapitanem, lecz sternik cof/la być tJ:och'l niesfQrnl} i może pJ'zyjś~ do ,1\111 mnie w tył.
małego s~rcią, Jest.ęgmy ua to zllllę,łnill
- Na P9 terlloe\.;, przyjacie1u- rzeki, a
przygotowani , IIle kazałem lu wl'zwać 1111- nWllżaj na gwizdawkę, - Ale ja żdątylelD

mogły ją pl'Zestraszyć i ~ogla wybiedz )l;!.
ppkŁad IV nąjgol'szej ch.wiji; postanowiono
zaf<ę.m obudzió jł i wypr<lwlldzić p; kajuty.
r
- A ty, Jlt'Ziija"ieln - zwrócił się ster·
nik do mnie - zdąje mi się, nie je~teś śle-

uie·
bezpieczelistw& te i zawody powiększaj/ł
się jeszcze w obecnej chwili z powodu
polożeoia politycznego tych krajów, dokąd obeellie na.jwięcej dąży emigrantów ,
Bl'azylia i Argentyna, jak wia.tłomo , świe'
żo stały się ofiar, I'ewohlcyi i zamie.~1,6k,
Wszystko w obu tyćh kl'ajach nie pl'zy·
szło jeszcze do , nol'malr.ego stanu i spoko·
ju niezbędnego dla tych, co chcą sr.okoj·
llie zal'abi,w na utrzymanie swoje i sWj'cl1
rodzin i dążą do otrwalenia swego dobl'Obytu, Wieści oaplywaj/łce z obu tych
krajów niezbyt różowo malui/ł obecne
tamtejsze stosunki , Cieka.we co do tego
szczegóły znajdujemy w jedoym z ostl\!,nich lIunterów .Prawit. wiestnika" w korespondencyi z Rio-Janeiro z 2 (14) lipca r . b,
Korespondent donosi, że stan ueczy w
Brazylii dotąd jeszcze -przedstawia zamie·
szanie, a ciągle krwawe zamieszki po miastacb pl'Owineyonalnych i wzbnrzeni~wcl\
łej Brazylii .z powodu sIlrzecznych polityczoycb namiętności, naraża nietylko prLy·
byszów, ale i miejscowych obywateli na.
ciągłe niebezpieczeństwa utraty życia i
mienia, Położenie nowego rząd n brazylij·
skiego nader jest jeszcze cbwiejnem, Oto
jak w kolieu charllkteryzuje stosunki bra·
zylijskie kOl:espondent "Prawi t, wies~oi~a·:
.Rzeczywlstym gospoda.raem kraJ n jest
wojsko, popier.ające I'ątl dotąd, dopokąd
tenże pozwa.la mu na różne wybryki. Pr~ykladem tego jest postąpienie oficerów Je·
dnego II ba!&liollÓW kOllsystu,i~ych IV sŁo·
licy, któuy .odpowiedzieli odm~wnie n&
rozkaz rządu, aby wymas7.erowa.1t na pl'Owincyę. Rząd musiał UlIŁlłpić i b&talion po·
został nadal w Rio Janeiro.
"A.by zapewnić sobie na ma.jących się
odbyć wyboracb glosy plantatorów, którzy
ponieśli ciężkie stra.ty, rząd wyjął z kasy
pailStwa 40 miliQnów milrejs6w, dla I\~wo·
rzenia fumłuszu t , zw. "popierania ro1nictwa" , A jeduocr.eśnie rąd ten liczyć się
musi z fatalnem ekonomicznem i fin~n~o,
wem polożeniem kraju, Kurs spadł sthue,
zastój w. handlu znpetny, dużo wielkich lło·
mów bandlowych upadlo, kredytu prawie
niema., a gra giełdowa ~ speknlacya gl'asll'
ją. ok~opuie, Do tych. wuystkicb ,~iedogodnośCt I'rzyłączyly SI
,~zeze noe: 11'

I

wystrzelić, g,,~ donrzegŁem w cIemności
jaką.~ postać, kt6ra ku nam chyłkiem przesunąć się usiłowała . Może to hył
WÓaC& buntu, Tome z Bostouu l ale
jesteill tego pewny. Mój strzał llolożyl
trupem, lub może tyłko unit
Do śmierci nie
widoku, aki
się przed!ltawil IV
do ŁOdzi l obejrzałem się na
ły IIcicbty, tylko kilkuuastn Indzi
się z jednym, wydajJłC nielod~kie
dtlpcąc po ciałach kon~lłcych i pOllegryl)lI,
Obt'az ten z fotograficzuą WlertIO~ICII'
się Vi )Dej wY\lQraiui i do
IlZI""~J""ej
go pozostał W DIOjbj pamięci.
ClZ8 we śnie s~yszę
wystrzały
oficerów, zmięszane z Ivyciam
buntowników i żaŁuję, że uie n~:,v,,,,.,,n
więcej dla ich ocaleui&. Ale
wedle . rozkazu: sllełui!em moją.
Panna Elwood siedziala na
skulona i dJ'żJłCa , Zaled wie
słowo, aby ją uspokoić , gdy ujrzalem
kąś postać, sllUszczającą sif} po linie
ło<hi. Po lroczylem ku.
z 1-e'NOIIWlll'am
nIe poznałem w niej
maI w zębach \Ió:i, Kilka.
się za nilO , gdy zn3b.zl si ę w
wiell'zu rozlegi\ly sit) wycia, klątwy
- Łotryl zlll'lziejlll ro~bUjnikil stel'Oik- pójdziecie wsz,Yllcy na. sZllbienicj
Znam wasze nuwi ka; zabr lem listę;
jeden z was nie IIjdzie tryczk&..
W tejże cłlwili ozwllłll.
a ..ut' .... lrl
Wszystko by/o
tracone,
uoża ternik od ciąl linę i IV ok&
nieledwie okręt, płynący 'pelo lIIi
wyprzedził na s o jakie p6ł mlłi,
nik pogro~ił pi ęści/ł ludliom, których
cze widać bylo II pokładzie_
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Campinas grasuje nanoJo żólta ni sly, ze.'okolo }30,~00 pozbawionych pra-' ważnie rozpatr~enio pl'zedstawioneKQ ini;'bra z cllal'ltktel'em epidemicznym . W"Per- cy robotników CIerpI straszną nędzę w tern steryum sKarbn podania przemysTowców
llambuko w:yl>uchla. o Ra również epidemicz- mie~cie, a około 20 txsięcy z pośród nich, naftowych w Baku o obniżenie obowit}zunie, i\ na carej prawie północy Brazylii hiszpallskiego pochodzeuia,.ma brć przewie· jącej taryfy na przewóz wyt,:"orów. nafto:
sroży się głÓ!l, skutkiem t;l'zyletniej 1>0- ziony!l/l na ~08zt rządn luszpansklego na- wych. W podauiu tem, ponuędzy IUneml,
suchy.'"
powrót do ojczyzny.
wskazanl\ jest ta okolicZl10ŚC, że wlaśnie
W ostatniej chwili lliśma przyniosły 8muWidzimy więc, że rnch e nigracyjny w w okresie uajniepomyślniejszym dla przetne wieś'ci o szerzeniu sIę ~e) ostatuiej Id ę- kierunku Amel'yki pbludniowej w niezbyt mysłowców naftowych, w drugiej połowie
ski. W PI'owincyi Bahia, zgłodniali iesz· od(lOwiedniej rozwija się porze i śród fa- zeszlego roku, kiedy cena nafty nieoczyszkańcy wsi biali i czarni (wśród ostatnich taJnych dla emigrantów warunków. Ł.
czouej pierwszy raz po~uiosła się do 7
mnóstwo o$wobodzouyęh po ~niesieniu nie·
kop. za pud, kiedy szybko podnoszący się
wolnictwa murzynów), uie zuajdując poży·
kul" rubla obniżał jeszcze więcej i tak już
wienia na swych spalonych słońcem uiwach,
nizką cenę. nafty oczyszczonej na rynkach
rzucili się zrozpaczeni z bronią w ręku u a '
.
enropejskich i kiedy amerykanie wprowamiasta i siłą poczęli zdoby wać materyały
dzili u siebie przewóz w cysternach, w cespożywcze. Gorsze żywioły, jak zwykle
Drogi żelazne.
lu tem pomyśll)iejszej walki z przemysłem
podczas zamieszek, dopuszczały się przy- Przebudowę mostn na lini bocznej do ruskim,-wtedy wprowadzono dwa nowe
tern rabunku, rozbojów, morderstw. We· fabl'yki .JÓzefów· pod Pruszkowem ukoń · ciężary, mianowicie: podwyższono taryfę
zwane na pomoc wojsko z trudnością o· czono i wstrzymany czasowo na Iini tej zakaukaskiej drogi żelaznej o 2 kopiejki i
cbmnia przed napa tnikami zdrowie i mie- ruch pociągów towarowych został juź przy· ustanowiono ' uciążliwy podatek na rzecz
nie zagrożpnych obywateli miejskich .
wrócony.
portu w Batnl!lie. Podobne środki nie moDo takiego to raju płyną nienstannie
- Droga żelazna warszawsko - wiedeli- gły nie wplynąć na stan handlu ruską naliczne )lart~e naszych wychodźców, bOjl'a- ska Z\lo miesiąc lipiec 1'. b. osiągnęła do· f tą za gmnicą i już teraz poj awiły się niecąc age'n tów emigracyjnych i przedsiębier- chodu ogólem 943,743 rs. 57 kop., więcej wątpliwe oznaki zbliżającego się poważne·
Wf> tran Mlan~iej żeglugi.
niż IV tymsamym miesiącu roku zeszlego go przesilenia. W Batumie leży obecaie na
Co czeka emigrantów za oceanem, można o 6i3,905 rś. 69 kopI , Tym sposobem prze- składzie około >l-ch milionów pudów ' nafty
sądzić rakże 1, rozpraw prasy francn~kiei, wyżkl\ dochodów tegorocznych nad zesz lo- i Ilomimo to parostatki, należące do ruskich
z powodo sprawy emigrant6w francuskich, rocznemi za czas od 1 stycznia do 1 8iel" wywozoweów, płyuą ' po towary do Amerydążących do Argentyny, kraju sąsiadnjącę- pnia dosięgła rs. 221,342 kop. 66.
ki, ułatwiając tym sposobem przywóz tego
- Przywrócono ruch pociągów lIa dro· samego prodoktn, który wypiera ruską na·
go z Brazylilł i r,)wnież tonącego w za·
mieszkach Ilor8wólucyjnych. Jadą ci enti- dze żelaznej rysko·tukkumskiej, na dziale f tę z rynków europejskich. Następuie w
granci do Argentyny pełni różowych na
zmarden-Tukkum.
lipcu mnóstwo fabrykantów lIie chciało kodziei, marząc, źe w ciągu lat kilko zaosz·
a dl'odze żelaznej petersbursko- lozystać z plozypadającej im kolei wystania,
ezędzą sobie, dzięki wysokiej płacy zarou- warszawskiej istnieje zamiarnrządzellia dzięki czemu IV Bakn stoi około tysiąca
kowej, okl-ąglą sum kę i powrócą jako bo· sklepików ruchomych dla sprzedaży mate· próżnych wagonów, nie mogących liczyć
gacze do Europy. Ale przyjechawszy ' na ryalów spożywczych, plozeważnie na OIt- na towar, wobec trudnych warunków rynmiejsce, IV najlepszym nawet razie, t. j . dzialach mai o zaludnionych i odleglych od ku. Premia za wagony, któl'e w swoim
jeśli zn ajdą dla siebie jaką pracę korzystną, glównych punktów. W sklepikach tych czasi e narobily tyłe hałasu, zamien iły się
widzą, że pl'zy niezwyklej drożyznie życia, materyaly sprzedawane będą po cenie zni· w ll ogć ujemną, t. j. właściciel nietylko nie
mnszą s ię lIazawsze pożegnać z marzenia- żonej.
.
Ilieotl'zymuje za należący do niego wagon,
mi i wysoki zarobek starczy im ledwie na
- .Odeskija nowosti"' dOlloszą, że obec- lecz przeciwnie, sam gotów jest płacili pezaspokojeni'e pierwsltych potrzeb. A wi ę· nie zbierane są wiadomości o wszystkich wne !lremium osobie, która zech ciałaby
kszość emigrantów w gorsze jeszcze wpada procesach, prowadzonych w ciągu pięcin wysłać swoją naftę w jego wagonie, aby
położenie . KOlozystają oni najczę~ciej z po- lat ostatnich, których przyczyną były usz- tylko lIie zapłacić kary pilllliężuej drodze
źyczek I'ządu argelltyliskiego na przejazd kodzenia dróg żelaznych.
żelaznej za zbyt długi ' l.ootój należącego
do La PHty i Buellos-Aires. Pożyczki te
Handel.
dQń wagonu . Większych dowodów braku
emigranci obowiązani są. zwrócić w pa- Wedłog sprawozdania biura I'olnicze- korzyści z handlu naftą za granicą, żądać
wnycb, doŚĆ zllacr.nych termioacll, pod wa- go w Waszyngtonie, zbiory bawelny są nie można. W ciągn ostatnich dwóch mierunkiem, że w razie nieznalezienia przez wprawdzie gorsze, liii: pierwiastkowo ocze- sięcy do Batomu wozili naftę jedynie dlanich odpowiedn iego zajęcia muszą się brać kiwano, nie na tyle jed nakże, aby ceny tego, aby uniknąć płaceuia kary za zbyt
do kaZdej roboty, jaką im zaproponują to- towaru na rynkach mogły się podnieść . długi postój wagonów i aby dostarczyć
warzystwa parostatkowe. Oddaje to emi- Przypuszczalny rezultat jest 89'/.%, w wagonom jakiejkolwiek roboty. PrzywiózŁ·
'grantów, związanych za ręce i nogi, do 1'01.' lipcu zaś był 91.4°/.. Są to tak pomyślne szy towar do Batumu, złewali go do reporządzenia llajbezczeluiejs7iych wyzyskiwa· widoki, jakie już od lat bardzo wielu miej · zerwoal'ów, ponieważ nie można było wieźć
czy. Wielu .wreszcie emigrantów nie znaj· sca nie miały. Wog61e stan plantacyj go dalej po cenach ·' istniejących. Podobny
dnje wcale roboty na jakichkO'lwiek Wll- jest bardzo pomyś lny. Susze wlll'awdzie stan jednak nie mógł trwać długo, poniernnkach i wpada IV polożeni e bez wyjścia. wyrządziły ' pewne szkody, te jednakże ua- waż batumskie rezerwoary nie są bezdenWszystko to zoanem było od(la.wa i sta- stępuie przez obfite deszcze wynagrodzone ne. 'i'eraz, kiedy w Batumie niema gdzie
walo się przedmiotem rozpraw IV parla· zostaly. Uszkodzenia bawełny przez mro- zlewać nafty, fabrykant ma do wyboru,
mencie francuskim, przyczem zWI'acano u- zy, na co powszechnie się skarżono, jak albo płaci ć karę za zbyt długi postój jego
wagę I'ządn na licznych agentów rząd u al'- się obecnie okazuje, są nadel' uieznaczne. wagonu (1 l·ub. 50 kop. za dobę od wago·
gentyńsk iego, kręcą~ych się po prowillc.!(i
- Spółka kapitalistów an:delskich zwró· nu), albo też sprze(lawać uaftę z ogromną
francuskiej, bałamucących niższe warstwy cila się do ministeryom skarb n z prośbą stratą . W takiem to położeniu, znajdują się
ludności miejskiej i wieskiej obietnicami o dozwolenie założenia towaf'zystwa an- obecnie przemysłowcy naftowi. Spodziewać
wszelakich rozkoszy, czekających na. wy- gielsko-ruskiego handlowo· przemysłowego się polepszenia tego stann przed zimą nie
ehOllźców za oceanem. Agenci OWi <Iopro· dla wywozu ruskich mięsnych i mineral- można, poniewa.ż ceny nafty nietylko na
wa(lzi!i cyfrę emigrantów francuskch, lida- nych produktów na rynki zagraniczne. wrzesień, ale nawet l1a grndzieli już są ojąeych się do Argentyny, do 25 tysięcy '1.'owarzystwo o bow iązuje się urządzić w kreśloue.
dnsz rocznie.
Mikołajewie wzorową rzeźnię i wywozić
Puemysł.
- We wsi Kamienua·Wolu, w powiecie
Wszystko wyżej powiedziane zas tosować cOl'ocznie zagranicę niemniej jak 25,000
można i do BI·azylii. Dodać do tego tylko sztok bydla. Wysylanie mięsa odbywać końskim, odkryto rudę żelazną, któl'ej pojeszcze należy gorący klimat, w którym się będ zie w wagouach-Iodowniach.
kłady ciągną się na obszarze' 11,250 sążni
trudno się zaaklimatyzować t mieszk ańco m
- W .Nowostiach" CZytailly: Posiedze· kwadl'&towych!' Wydzielenie gruntów pod
stref pólno.cnY0b. I "
•
• '" lIia komisyi taryfowej, utworzonej przy de- kopalnię
nastąpi w dniu 23 bieżącego
W ostAtnićh 'dniach, jak wiadomo już Ilartamencie ' kolejowym, pod przewodni- miesiąca.
czytelnikom, depesze z ' Buenos·Aires do· ctwem p. Wittego, były po ś wi ęcoL!
ne prze·
Towarzystwo
akcyjne_ _
gal'bal'ni
Tem J
______
_
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to przybytek wyłąeznie poświęcony
nauce, ku zbndowaniu gości, odwiedzaj,!cych g9dny p(,szanowania zamek de Ru·
Mcónrt. Wszystko tam bylo chlodneJD,
sztywnIlm, konweucyonalnem, zastosowanem do zwyczaju i mody, zacząwszy od
dużych okien bez firanek, z ciemnemi lambrekiuami 'v' stal'ożytne wzory, które zasłaniać miały św iatło z góry,
aż do
plozenolinych schodków, dosięgających wysokich pólek z książkami. W śl'OdktJ stał
duży stóJ z calym stosem książ ek , a po
obn jego stronach wysokie, yzeźblone f~
tełe.

Osoba, której prawdopodobnie szukał
F,auciszek ~ał, wspięta na palcach, kła
dła napo\Vrót grnby tom infoJio na jednę
z nitszych półek z k silłżkami.
Młode to' dziewczę, w zręczl\ym stroju
myśliwskim i stosowauym kapeluszu, z atnal'antowym galonem, na ciemnych ~wł08ach,
t'WOlozyłd ~Jiczuy obrazek WŚI:ód surowego
otoczenia tego pokoju, gdy drobuą rączkę
w dońskiej rękawiczce trzymało tak opal'tł na stal'Jm szpal-gale.
- Panna Marya Magdalena tntaj?zawoła t zdziwionym niby glosem Franciszek.
Pallua Magdalena, czyli trzech imion
Marya-Magdałena - Hart, odwróeiła sil}
Bz)'bko i uieplozyjemoie zdziwiona odrzekla:

dnia l maj II, osiągnęlo dochodu brutto rs'
1,506, 193 kop. 19. Na koszty eksploatacYl
wydatkowano 1'8. 1,398,1I4 kop. 67, odpi.
ano na amortyzacyę rB. 26,770 kop. 94
do kapitału zasobowego I·S. 4,065 kop. 38'
Z sumy 77,242 kop. 20 zysku CZY8teg~
wydzielono na dywideud~ rs. 75,000, I\'
stosuuku 7'/."10.
- Przed kilkoma laty. powstało pierl\'.
SZB
w Rosyi towarzystwo IIkcyjne dla
eksploatacyi dóbl' ziemskich, obecnie zaś
IV Zbiorze praw" ogłoszono ustawę drq..
giego, pod nazwlł zarożańskiego towarzy_
stwa przemysłowego. T owarzystwo nOl\'e
ma na celu ekspłoatacyę ośmiu dóbr ziem_
skich, Zarożauy i innych, w powiecie cho.
cimskim, gnberui besarabskiej. należąCYCh
do siedmiu braci Rafałowiczów. Kapitał
zakładowy, ' 1,500,000 rnbli, podzielono na
3,000 akcyj po 500 rubli. Siedziba r.arządn
w Odesle.
Wykształcenie przemysłowe.
- Ponieważ z praktyki pl'zekollano się

że · otwieranie

przy szkol ach mIejskich
ogrodów owocowych, warzywnych szkółek
dl'zewnych, Ipłantacyj morwowych i t. p.
może wydawać poźl!dane rezultaty, jedynie
tylko przy wykładach uauczycieli,si1ecyali.
stów, przeto, po poroznmieniu się ministe_
ryum oświaty z minlsteryum dóbr państwa
postanowiono otwierać plozy instytucyach
i zakładach uaukowo·rolniczych i ogroduiczych, dla nauczycieli wiejskich bezpłat.
ue km'sy róźnyeh gałęzi gospodarstwa
wiejskieg.o, na warunkach następujących:
Kursy mlLj'} być trzyletnie; zapisywać się
na nie mogą tak nauczyciele szkół ludowych, jak wychowailcy seminal'Yów na·
uczycieIskich. Zarządzający instytucyami i
zakładami naukowo-gospodal'czemi wypra;
cują progl'&m kursów, dla każdej gałęzi
gospodarstwa oddzieluie, stosownie do
miejscowych warunków i przedstlLwią kandydatów do wykładu tychże. Wykłady
mają być teoretyczne i praktyczne; z tyr,h
piel' wsze zajmować mają od 3·~b do 12-tn
godzin tygodniowo, drugie najmniej 6 go·
dzin dziennie. \Vynagrodzenie dla wykła·
dających i zaopatrywanie słuchaczy w konieczne narzędzia i plozedmioty potlozebne
do nauki i zajęć, pouiesie ministeryum
dóbr państwa. Koszty utrzymania sIuchacr.ów ponosić będlł albo sami słuchacze,
albo gminy lub instytucye, wysylającekan
dydatów . Programy wykładów, po za·
twierdzeniu, komunikowane będą wszystkim dyrekcyom naukowym, a także wszy·
stkim naczelnikom szkół ludowycJl.

Z MIASTA i OKOLICY.
(-) Na odpust do Częstochowy wyrnszyła ol}egdaj z łó'dzkiej parafii Podwyt8zenia Swiętego Krzy-ta kompania, składa·
jąca się z około 300 osób.
(-) Emigracya do Brazylii IV ostatnich
czasach kieruje się inną drogą w celu przebycia kordonu. Wychodźcy przechodzą po·
tajemnie 'granicę około Sosnowca, za co
płacą prowadzącemą partyę łgentolVi po
1'8. 2' od osoby.' Mężezyzni samI przechodzą
rzeczkę, która ~ płynie po linii granicznej,
kobiety zaś przenosi jakiś niemiec. Zwykle znalazłszy si~ z .bagażem" na grodkn
rzeczki, tragarz teu żąda od kobiety do·

~__

- a w swej w asnej osobie. Czy to I bigI mi przysługę, zostawiając mnie- limit. \
ezllCte- pl'Z tot, jakle mam dła papana zadziwia?
,
I Jestem dziwnie rozstrojoną. Dozna/am dziś na, nakazuje mi, abym odrzuciła twą pro- Alet naturalnie. Mój Boże, czegóź przeciwności... Słowelll\ nie mogę brać śbę. Moje nbóstwo połączone z twojem,
możesz pani szukać w tym dniu, o tej go- udziału w zabawie.
wytwO'rzyłoby dwie nędze.
dzinie, w tak monstrualnie wielkich księ·
- Będę ci posłnsznym , paui. Chociaż
- ~ędzę I... Mówisz pani ~ nędzy?...
gach mądrości?
tak się oieszy'łem tą przejażdżką samna- Alei zbyt czarno zapatl'ajesz SIę na I'ze- Szukam rozwiązania.. . pewnej nauko- sam...
czy I ()zyż nie wiesz, że oprócz małego
wej wątpIiwogci. Patl'z pan, plozejl'załam
- Ale, alei Powiedz mi pan, czy kn· spadko odziedziczonego po rodzicach, mam
już wszystkie te tomy.
zynka moja jest twoją sprzymierzoną?
jeszczce to, co mi zapewnia mój talent,
Wskazała mu stos książek leżących na
- Tak... Wie, że cię kocham, pani jak to się Indziom nazywać podoba.
i wydaj'e się zadowoloną z tego.
- Wszystko skończyłpby ,się, gdybyś
stole. Real się uśmiechnął.
- Ależ to ja zostawiłem je to wczoraj.
- '1.'0 zoaczy, że pan opiel'ając się przy się pan ożenił i był zmoszonym żyć w bie·
A widząc zmięszanie młodej panny, do· swojej myśli, każesz podzielać ją dl·ugim?.. dzie. Autol'owie i artyści lIie powinni mieć
dał prędko:
'
Bardzo mi to prz'yjemnie... Ale ponieważ rodziuy, aby byel wolnymi od trosk pow- '1.'ak mi się przynajmniej zdaje. Bo żądasz niepodobieństwa...
szednicb. Mogą zdobyć swą prl!.cą utrzy·
sam jeden tylko odwiedzam ten zakątek
- Niepodobieństwa l . zawolał mlo· manie -dla siebie, ale uigdy dla żony idzie·
i sam jeden niepprządki Ą~ nim robię... dzielliec.
ci... Ci ua"wet, którzy, jaK pan, mają peAle w każdym razie, ponieważ lepiej 0(1
Pogadaj pan o tern z panem de But· wność zarobkn... Nie mogę sobie wyo·
pani zuam się z temi księgami, powiedz tencourt. Zobaczysz, co ci odpowie. Po- brazić, jakbyś pisał dzieła, wśród kwilenia
mi, czego w nich szukasz? Pomogę ci zna- stanowił sam wybrać dla mnie męŻ/l.
niemowląt i zabójczycb wyziewów ciasuego
leM.
- Pan de Butteucoul·t.1 knzyn i to ku· mieszkania... wśrÓ!t swędu dymilłcego ogni·
- Później m,)że. Tymczasem przy po· zyn od kilku dopiel'o miesięcy, może mieć ska... przypal!lnej pieczeni... kipiącego 1'0'
mnę pauu, że się spóźnisz na stauówisko. taką wladzę uad panią ?...
8'oło ...
- I pani także.
- Może tak być uie powiuno. Ale jak ' - I to laska wie ze strony pani, że po·
- Ja nie biorę dziś w polowaniu udziału. panu wiadomo, jestem dobrą dziewczynką... zwalasz mi mieć rosół.
- &1 To coś nowego l Przecież przed
- Dobrą l - zawolał Il1l0dzieoiec - do- Zapewne. Bo i to wątpliwe.
chwilą jeszcze...
brą, ale nie dla mnie.
- Jesteś denerwującą, panno Maryo·
- Panie Real, występnjesz pan w roli
- Czyżbym ci kiedykolwiek llrzykl<ość Magdaleuo I
inkwizytora.
wyrządzić mlala ~
- Po cóż więc pan tu stoisz? Idź sO-,
- 'rak pani. A niestety, bez żadnych
- Niczego inuego jeszcze nie doświad- bie. Czy nie Inblsz polowania z psami?
praw do tego.
czyłem od pani.
- To jedy,ua rożrywka, ro'biąca mi pr~Y'
Słowa mlodzieilca tak pelne były skargi,
- Bądź pan szczerym. KochaSz ' mnie; jemność, bo 1iiczem nie przypomina i zajęć
a glos zdradza~ tyle bolesnego r01.I·zewnie- powiedziałeś mi to, dając uczuć od dawna ; bazgracza, żyjącego jak szczur wśród szpar·
nia, ~e wyraz niecierpliwości, osiadły cbwi- miałeś do te~o prawo. Nie mam żalu do gałów. Przypomina mi to długie konue
lowo na twarzy dziewczęcia, przemienił si~ ciebie. Ale nie mam posagu i wiem, że ty przejażdżki z ojcem po )asa:ch skarbolVYc u,
w dobrotliwy uśmiech, z którym mu więcej masz niewiele. Czyż nie lepiej będzie dla wRr ód któ\'ych w młodzieńczych latach gldo twarzy.
nas obojga, gdy pozwolę kozyno'!'i zająć nllłem umyślnie, żeby'. wrócić pótniej do
- Jedźmy!.. Albb raezej jedź sam, pa· się moim losem? Mam także do tego pra- domu.
.
.
- A więc prędzej l na. łowy, mÓJ paDle I
nie Franciszku - mówiła po chwili Ma- wo. · Wolno mi nawet wcale 1Ji~ iść za mąż.
rya- Magdalena. - Powiedz, że przybędę
- Któż mówi o prawach? Ja już wytam wkrótce ... że się coś popsulo w mojej zna.łem, te nie mam żadnych. Może być
(D. c. n.~
,I
tualecie. Powiedz zresztą, co chcesz, a. zro- tylko mowa o ucznclach mięch)' nami.,

l

N.187.
rzuceniem w wodę·
l·uhla.- i do·
iero wtedy odni'*oną bywa. do bc&egu.
P Emigranci, udający się do Brazyłii, o·
trZymują od agel'tó\y czerwone kar~y, po
kazaniu których w Lubece, Bremie lob
tizbonie wydają im "schiffkal·ty" na przebycie be~platnle podl'6ży morskiej do Rio·
de-Jansiro Inb Mekony, w których to porch wychodźcy wysiadają na ląd.
111(_) Powiększenie fabryki. Firma "Leonhardt 'Volker i Girbardt" powiększa
S1f~ fabrykę sukna i kortów we wsi Dąbrawie przez wybudowanie uowego gmabu ob~k istniejących dotychczas. Budowę
:Wego gmacbu rozpoczęto już przed kilku
Iygodnillmi.
(.lg) Gmach szkolny fabryczny. Dowiadgjeroy się, że lIa wiosnę roku przyjlzłego
towarzystwo akcyjne WYl'oMw bawełuia·
nych . Izl·. K. Poznańskiego" zamierza ro~·
pOcząć budowę osobnego gmachn, do kto·
rego będzie przeniesioną szkoła fabryeżna,
mieszcząca się dotychczas w domu familijDY1l1 .dJa robotników.
(.1,) Spacer poza mlasło. Towal'Zystwo
&keyjne wJl'obów bawełnianych "Izr. K.
1'0zn3liski" nrządza ilzig dla wycbowailców
swej szkoły fabrycznej wycieczkę do lasu,
gdzie z ndziałem wieln osóh zftproszollycb
s roia.sta i nauczycieli powyższej szkoły
odbędzie się zabawa. Ol'szak wychowańt/Jw wyruszy z przed gmachu szkbtnego
o godzinie l·ej z południa i 7A1trzyroa się
wlesie konstantynowskim. Pan Poznailsk!
przeznaczył na urządzenie tej zabawy rs.
-;-inaczej

Wrz~traszona

100.

gro~

kobieta

dokłada

Pan policmajster miaata Łodzi zaże jacyś niewiadomi złoczyńcy
do sieni domu 1tł 295 przy nUcy
48 chustek wełnianvch wllrto·
od podejrzAnyeb Zaś indywi.
około 40 arszynów tOW&l'U
5 rubli. Właścii towaru winni zgłosić
swej własności do biura p.
pl'Zeciągu miesiąca od dnia
gdyż po
tego
cza..n
wymienione
w
prawem.
w Łodzi w
36 spraw ka1'1lych,
1) przeciwko Szymonowi
i Jocbelowi Biedakom o pOr
Rerszka i Abrama Olszer,
o zobelżenill FranciDobl'Uńsklego, 3) 'l'omaszowi Kero pobicie Jana Zacherta, 4) Szlamie
19naeeg Wnlkie·
i Fryderykowi 'uss
o zóbelżenie Boroty
Handzel i Józefowi
zobelżenie T:o~o!'a Jerk~!

Ale:ksandl'ze LewandowskIej l StefanII
JózefY ~ewandow-'
iLewando.wskle1l!n o po:
TJl:a~a, 9). M~cha~owl
pobiCIe Pauhny Zajdel,
Podolskiem~ o. obmow~
11) Tauble I Dresll
I. hmi,elnickim ' o' zobelżenie i pobicie S~ai~12) AUtoniemo KoroJewicz
Janowskiej, 13) M81·YJln·
o obmowę Marcina Owczal"
Gogolewskiemo o
~a,g~al~~le:I:P~O~ki~Ol'Skiej, 15)
::. ___ ... ...,e_l. o
i pobicie
16) Izraelowi Sędr~wicz
o
i !lobicie
1+I'I11nn",n.
1
wi Herb~t
Wolframa, lo)
o pobicie Mich~
19) Władysłalfo i HUspotwarzenie Wawrzyńca Jana·
Mordce i Dawidowi Fuchsom o
Lejby i Abrama Hecbt6:w, 21)
BartosIk o kradzież drzewa w
Kozat:llkiego, 22) AUtonie·
o zakłócenie spokoju, 23) A.no samowladność u,FI'an'
24) Józefowi Dobrzyńskienad Matenszem Knbiak, 25)
O kradzież, 26) Jo" ''''PhQno~; o zobelżenie Mendla Ja·
271 Janklowl Dawiaowi Wił·
o spotwarzenie i pobicie Eliasza
28) Józefowi Gutermanowi o poPrinz, 29) Janowi Weneel o
Stefaua i Franciszki małżonk6w
A.ugustowi Keller o sllmowładAntooiny RogaczewWilhelmowi Runge o samowładspotwarzenie Gotfryda Matz, 32)
Pieniążek o ;IIohełżellie i pobicie
1_",OQlle~n Wyderka, 33) Wilhelmowi Herzobelżenie Jana Millera, 34) BoguKass o samowładność i obrazę AuD~roty małżonków Kuss, 35) Mi·
Clupińskiemu o spotwarzenie cór·
Przybyły, 36) Ignacemo
o pobicie Walentego Koło·
ulica. Pomiędr;y ulicą Ce·
a Z1\wadzką, utworzono nową
,prz.edłuźeniu ulicy W 6lczańskiej.

n~ca Jest juź wybrukowana i oddaUżytku pnblicznego.

Fałazywy alarm. Onegdaj wieczór
u

nie zechcą
nominalny
WI!1IIÓSt. to
. dl'OWJe Ce!1I1~ nlemle~ r:r:eetonych obllgaeYJ ~ procentami -110 terokiego, a JlastęplIie ceslV'za Ilustryackiego, minu wstrzymania ~h obiegu. Minister
Ilt"IjBj\''t imiepiny W·ZY.ll:ida.ją v dniu dzi· skarbu zawiadamia przyfum: że wszystkie
·ejs'zyni ... CdSah 'W'iihelm wzniósł toast nie wylosowane dotychczas 5% obligacye
Z\Io zdrowie Naljaśniejszegó Pana 'II ję· tbarkowsko-kremeńczuckiej kolei, wyltuplo.
zyku ruskim. Przy wczorajszym obiellzie ne być mają od 19 listopada (l grndnia.)
C&l1l1 , ilbalm, zajmowal miejsce po prawej 1890 r. i od tego termińu bieg procentów
stronie L jJ'aśniej'szej Pani.
się wstrzymnje i rozpoczyna .sifł s.knp obliN"arwa, 19 si~rlmia. (Ag. p.). Wczoraj gacyj w banku państwa, w międ%ynarodo
obchodzono ŚWIęto pułkowe preobl'ażeń- wym handlowym, dyskontowym i pożyczko.
s~ier: p~ku. Po nabożeństwie piel'wszy wyro banku w.Petersburgu· w kantorze
ucałował krzyż cesarz niemiecki, a potem zarządu towarzystwa dyskontowego w BerNajjaśniejszy Pan, Najja§niejsza Pani I Ich linie, i u I. H. Schroedera. w Londynie.
Cesarskie WJsokOlici. DziJi przed paradą Przedstawiane' do skupu obligacye- powillC4Il&'. z 11 emiecki podarował Najj&śniejszym lIy mleć ..knpbn z terminu 117 lutego (1
Pa" tWI1 wspanialy szal·abau. O godz. 3 marca) 1891 ~. i wszystkie następne. Wła
rozpoczęły się zabawy ludowe nad brze· ściciełe 5% obligacyj charkowsko-kremeń
giem Narowy, a około 4 godz. Najj&śnlejsi czuckiej drogi żelaznej, życzący sobie 0'pailstwo i Dostojni goście rac~yJi udać się debrać kapitał i procenty bez opóźnienia
do miasta, gdzie zwiedzili ratuezJ domek 19 listopada (l grudnia) W90 r. powinni
PioV'a Wielkiego i I"Iangród.
przedstawić swe obligacye niep6źniej jak
·Petersburg, 19 sierpnia. (Ag. p.). Ogło- 5 (17) listopada 1890 l'. I
sżOno rozkaz Najwyższy o podwyższeniu
ct..lod cnkru Pl'zllVożonego przez granicę
Ostatnie wiadomości handlowe.
~dl'oPEljst.ą: Cukier surowy tłoczony lnb
mieloni bez kawalków, przez porty morza
Warazawa, 19 aillrjJllła. Wek'81e króL ' term. 11&
Ozal'uego i Aźowskiego, opłacać będzie po
2 rnb. 90 kop. złotem , przez inne porty B.rlin (2 d.) 40.60 ił(:/ tO.35, 32'1" 'l:Iy, kup.; Lon·
,Iyu
(3 on.) 8.20 ląd.; Yarył (10 rL) 32lSO łail.; W,.,
i granicę lądową sprowadzaoy po 3 rb.; d<oń .@'d.)
72.75 :I,d.; l'" U••y likw. Xr61.~Pol.ki.·
l'atiuada IN głowach i IV kawałkach, mą~ go Ił: 91.00 żt'4 ~.'"90.25 iąd.; "./. poły.zke.
~ka 'cnkrowa, cukier lodowaty przez por· " ••bodnla II .uusJl 101.00 ąd.; 4'/, ~ołyc.b wetl mOł'~a Czą.rnego i Azowskiego po 3 rb. ""~t~& • 188,? roku 1l84lO *tAl; 5'/, li.ty ......"ne
.. ....k"•. ' •• rll 96.40 ił4. 96.;5 ~ n _r. lit.
80 kop., przez inlle porty i granic~ lądową !I
9I:8J ąd., m ••r. ht B 9\.50 iąd~ 94.35 knp.;
pd 3 rb. 90 kop. Pobór cła od cukru 3'/, hsty .... tawn. II. War.....", . W.?O· ił/l. fi
WPI·owa4zoJ.IY być ma z dniem ogłoszenia 97.25 i,.u., l[J 96.50 tąd., 96.15 bp., IV 95.tO itd.,
v 95.30 ż~; 5"/, obligi mi""t.. Warua", dł. 91.00
Nl\iwyźszego rozkazu.
żąd.; 5'/, h ••y ...tawne miasta Łod.&i ser. I 96.00
Petersbur.g, 19 siel'pnia (Ag. p.). "Grat- ąd.,
n 93.00 ił4., m 9'2.50 i4<l., IV ser. 91.50
danin" ITonosi z Rewia, że pułk wybors'ki iąd.; 6'/q liaty wtawn. miasta Kalis... 102.2. ąa.
101.50
pł... Dyskollto: B.rliu ł·I., Loud,n 5'1.. 1'aofill.rował «cesarzowi niemieckiemU, jako
swpje1,llu szefpwi, drewnianą tacę rzeźbioną ryi 3'/" Wietleó ł·I., P.tersburg 6"/.. W.rtoU ku·
polU z potrąe. S'/.: li.8tl u.st.&wue cielUskie 75.2,
z chlebem i solą i drugą tacę ze szklanką war••. I l II 182.1, Ło.l.; H2.5, listy likwid. 82.3
kwa n żołnierskiego. Spróbowawszy cble-' poiyezk& premio,,&. ,I 47.6; n ~.8.
'
Qa1 {loli i klvasu, ' ce arz podz,iękował i 1>P.t'l'1burg: 19 sierpnia.. WIIk.I. ua Lon,lyu 82.20.
blecU ode ła dary ce IIrzowe.J. Z Wartą l [ 'potyczka ....hodnia 101 '/.. III po'y.zka ... cbo·
1I0n\lrową cesarz Wilhelm przywitał się po dni. 101'/.. ł '/,o/, Iilty .... ta ..n. kretlyt. .iemskie
132.50, ak.y. banku rlllki.go dl .. handln zagT&lli •••
tń8KU.
• ...
ne,!,o 261.00, peter.btmkiego .ankn dy.l<onto ....go
petersburg, \9 sierpnia (Ag. p.). "Graż- 618.00, ba.uku miVdzyn&{odowego i84J)(), warszawdaniu" zwr~ca uwagę na to, ' że cesarz oie- skiego banku dyskontoll'No _ ._.
"orU., '!).go sierpni&. B.nbo.y mski. • ..... z:
/1liecki przyjecpał pl'ZedeVolszyst;kiem' na ma·
newry, nie zaś na kongres. Łatwem też Zł5.70, niL dOitawO ~~.7ó, wekole na W........'
2.U.tO,
na Petaubnrg kro 2ł5.00, ua ret"nbarg
do zrozumienia jest życienie cesarza sko· dł. 2ł3.łO,
na Loudy. krÓL 20.41'1., n& Londyu ,If,
I'zystallia ze sposobności p~zedstawienia 20.Zł, na Wiedeó 179.65. kull""Y ""I.. 315.00,
NajIMniejszemu Panu nowegoJlwojego kau- 5'1. listy .... tawu. 72.50. 4'/. listy IikwiilkOYiu.
69.00, poiye.kI. rn.1ta 1'1. • J88() r. 98.10, ~./ 7clerza.
.
188'1 ~ 66 25,6", r.ulA ztota 109.90, 5'1. r. zt. z 18&,
Petersburg, 19 sierp'uiJi, (Ag. p.). Członek ~. 107.80, posy •• k.......bodui~ II .DL 77.00. lU eUli·
rady miIlisteryum skal'bu, Wil'ł:how'skij IJl 77.QQ, ~!4 li31y lI&IU.Wlle rHki~ 108.10, 5"1, po·
mianowany Jest towarzyszem gł6w.DJzarą- iycoka premio .... z 186i roku 176.00, takai • 18110
r. 166.00, akcy.! drogi ••1. \o.,iuw.ko.wiR4eii.kiej
dzającego własną Jego Cesarskiej ' Mości 238.50,
akc,e kr.dyto ........r,lIeki. 173.40. akcy.
kancelaryą w Oddziale instytncyj CesaTzo- w.,su... ,kiego banku b&ndJo,.~o 195.60, dy.kduw·
wej Maryi.- Wczoraj przybył z zagranicy wego 188.łO, dyuouto niemieek1ego bAUku pau!łt"A.
pry "a.". 3'/•.
minister dóbr palistwa.-Finlandzkie gaz elondyn, 19 sierpnia. Poży czka ru.ka. 11189 rdku
ty zapewniają, że po manewrach cesarz
II ew. 98 J/ł, "J.l/,';. KORsole &uS{iet!łkie 96'/1'.
Vilhelm zamierza odwiedzić Finlau.dyę·
Petara.urg, lII·go si.rpnia. Łój w miejscu >Ul.00·
'Londyn, 19 sierpnia (Ag. p.). SesYI; par- Ps •• ni".. .. m, 10.00. Zyto 6.75. Owi.. w m. ł.10,
lamentu odroczono, W mowie tronowej jest Konopie w m. 42.00. Si.mi. lnian. w m. 11.60,
powiedziane, że stosonJQ ngl" do mocarstw Deszcz.
B.rll~·, 19 si.rpni&. p ... uie" 185 -lę8 ua sierp.
zagranicznycb są, jak !\awniej były, poko- 193.00,
' n. listop. grudz. 183.75. Żyto 150 - 168,
), r
~.
. \y" f pr yjaz e.
n& sierp. 169.00, na liswp. gtudz. 157.75.
.Praga, ~ sl'e lpnia. ~g V.). Dana .z poMavr8, 19 aierpnia.ł Kawa good aver.g~ Suto!
woau rocz ICy U1;odzin c ~rza Iv tuteJsz~m na .. rzoo. IU.50, n. grud. 104.50, 11& mAl'zee 1891
99.7:>' Stale.
"Deutsches !faodesthe~ter opera SołowIe· .r.
\ Naw·York, 18 si.rpnia. !law.lna 12"/ .. , ,v~. O"~
.W1!. xnKllrdeli&o;, 1 przYjętą została. bal:dzo
Muie 11'/•.
dobrze. Ji!lmpozytora wywoływano kilka'
N.w·Y.rk, 18 sierpni&. KaIn (Fair · Rio) 20.75.
Kawa hi .. Rio .>io 7 10 .. ordi ••r)' na 1li0f,. Ll,87.
;razy.
.
.
ł.
,
Ó
ua
pdik: 17.02.
Pet8~sburg, ,~9 ~lerpU1a (1\15' po). . gloszon~ pMtAn;~",U!ma rady wOJenneJ: o wył~cz~nlll ze .Zll1or~ ~raw· artrkuł~w ~r~ewITELEGR.\IIY GlE liDOWE,
dUjących wst~plell1e do sluzby l uskleJ
Ce,rÓIV zap;ra~l~zn ch, oraz o dozw~lel\lU
Giełda Warszawska.
prze~staw~aD1i!' do aw~~su na puł~own~ów,
1I9{1umo .P!.ze~sów, takl~b. podpul~ IVJlI~ÓW,
~ • końcem giełdJ
któl'zy zaJmuJą. stauO~1 ka 6tatow ruz9ze
z. weksI, krótk.I .....'....
od VI·eJ klasy, lub Il1zsze ?d oznaczonyc.h
łO.110
łO.60
dla pułkownik6w; a wreszCie: o wyłączemu )JfL Berlin za 100 Ill'f. • • •
LondY/l ... 1 L.. . . .
8.20
8.26
z księgi 8 zbioru przepisów wojskowych nil
u. Pary••• 100' fr. • • .
32.80
~a.z 1869 r. uwagi do § 35.
,,& Wied.ń za 100 l\. • • .
73.40
72.75
Peter.burg, 19 sietphia. (Ag. p.)., OgłoZa ,.pllry pdstw.ws.
szono ukaz imlenUY .l o wyposzczell1u 5%

jakig mieszk&lliec ulicy 'Zarzewskiej krzyk·
nął: gore I Posłyszawszy to stróże zaczęli
~l'4bi6. Pnyb.yIi do ~ rekwizyt
straiacy dowi zielr ę, że a arm był fał·
s~rwy.
.'
•
(-) Samobójstwo. , W pouie'dz alek M
szynkn Ltiniaka przy szosie Konstantynow·
skiej, obok Ia.oo, wsz~dl około 60 lat licząey mężczyzna i wrpi za 5 kop. w6<lki.
Posiedziawszy chwilkę, wyszedł z szynku
i zniknął pomiędzy dl·zewami. Na drugi
dzień rano tegosamego człowieka zellaCZQno go wiszącego ua drzewie bez życia. ' ,zwisko jego i przyczyna samobÓjstwa ' są
niewiadome.
( .....) Paa wściekłego zabno oD,ll~(laj na
gruntach należących do wsi Katy.
(-l Teatr letni. Onegdaj . Halka", z wy,
stępującą go~clnnie II. MlIryą Krzyszkowską, zwabiła do teatru letniego dość licz·
lIą publiczność. Operą dYI'ygowałll. Krzysz·
kO}łski. Przedstawieoie powi.odłp sj~ zupe!.
nie, szczególniej pani K. nie szczędzono 0klasków. ' a dziś zapowiedziany j~ pierw
szy go~inny występ p. Boleslawskiego, w
sztnee ś. p. Jóiefa Ignacego Krasz.ewskie·
go: "Panie kpchankII"; w sobotę p . .ę.. wjstąpi w dramacie: "Córka skazaue~o", w
niedzielę zaś po raz ostatni w "Zb6jeaelt"
Szyllera w roli Franciszka. Czę ć wokalna
towarzystwa teatralnego IV sobotę udaje
'ę do Pabianic: gdzie w miejScowym teli.'
tl'zyku wystawi operetkę: "Bettinę" , w nied~ielę zaś ope ę Rosiniego: "Cnulik ~ewilski."

KRO NI KA.
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Warsza~a.
_ Ministeryu
-oświaty zezwolilo br.'
Zyberg.Plater na otworzenie prowincyonalnegó oddziałtt instytutu rzemieślniczego,
który istnieje IV' WarSza ie pod jej ploze.
wodnictwem. Do od'działu . tego W?yjruowaue będą dziewezęta nie młodsze niż lat
15 i uczyć się będą praktyczni~ ogrodni·
ctwa, hodowli dl'obiu, mlecżarstwat:l t. p.
przedmiotów. Środki na utl'zyman~e oddziału pochodzić będą w części z docho·
dów, jakie ten przyuosić będzie, IV częśei
z ofiRr założycielki. .
Petersburg.
,
_ .Bil'Że~jll ,~edomosti " zapewniają,
jż ministeryum oświaty postanowiło, aby
nadal do średnich i ' wyższych zakład ó w
naukowych nie były przyjmowane dzieci
żydów poddanych zagraniczuych , nie JUlijącyeiL prawa.
.
'\fa'a w Cesarstwie.
....... ;r~ż od awua istl\ia zamlai' uI'4uze;
nia Il'ady geodezyjno.topograficznej przy
sztabie główuym, dla szczegółowego zbadania Rosyi i jej kresów pił
względe
geograllcznym. Obecuie kwe tya ta raz·
stl'Zygniętą jest w sensie dj)(jatni!n. Raqa
s)tładać się będzie z oficerów wojenno.topogra'ficznego oddzial~ główn.ego sztabu,
przedstawicieli r6żuycu o~Z1alóIV towarzystwa geograficznego, akademii nauk,
ministerynm komnnikacyj ' . marynarki,
oraz. różnyJlh instYtucyj naukowyc)J . ,
I . ...... !Lekarze petersbw'scy pbftnieśli w de!
parta.mencie medycz,nym ministeryum spraw.
wewnętrznych kwestyę przeniesledia I!~łślł
d
szmat poza granice miasta.
,
,Ii
- Petersbw'skie ziemstwo powiatowe.
wskntek propozycyi E. zakiE\ię~vą. przy'S~pilo 'd1>. ur~ą.uania szk6łek: drzewnych
przy szkółkach, iejskich. Włd~cia.nie prz~j~1i ten fakt nader przychylme I obecD1e
często zwracają się do zarządu ziemstw
z ~rośb.ami o llrządzeni~ now~c~ szkólek,
wyrażając przytem naJzup~lnleJsz~ goto.
wość <wydzielenia w tym celu działków iemi ze swych gruutów.

z
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It O Z M A l T O S O I.

X Z ~aryża do ·aduj.ą się . Kuryer warsza"",ki", ił w !tlnec ej szkole dentystycznej
nkoliczyły kurs i otrzymały dyplomy nas~pn.
J4Ce nasze rodaczki: pani Zofi>~ Chaniecf1.a i
panny: Teodora . Wintermanówna z Warszawy,
Ludwika Polewiczówna z Duboa, or:r.z AntoniDa Frankowska z Sandomierza. Z tych pan·
na Frankowska, nie poprzestaj", na studr.ach
deptystycznych wstępuje do uoi)Versytetn. celem otrzymania stopnia doktora medycyny.
X Otrucie kokainą. W Lilie młoda dziewczyna umarła u dentysty, skntkiem. otr'!llią. kokain" kt6 r 'ł dentysta wstrzykn\ł w dziliSfo dla
znieczalenia przy operacyi. Dwóch zawezwanych niezwłocznie lekarzy mogło jut tylko
śmierć stwierdzić. Wypadek ten WYI1<l,~ł r l'l
calem mieście wielkie wrutenie.
X Jeden z dwojga. Pewien minister, wpadł.
BZy W gniew, wołe. na swego kamerdynera:A1et to nie do zniesienia. Jeden z ne.s musiał chyba zwaryow ..ćl -Och! _ odpowiada pokornie sluga _ wasza ekscelencya nie trzymałaby przecie kamerdynere. - waryata.

żeń"iego gWal'dyi, na gniadaniu, które od· którzy 4% obligacyj otrzymać
było: się po przeglądzie, . Hajjaśniejszy Pan wypłacony mieć bę~ą kapitał

t',.

0!i-

obligac.fj charkowsko.kremeńczuckiej drogi
i' yjskiej 4.%
pożyczki złdfej IV ' binisyl 1889 r ., npoważniający na sk p wszystkich pOJostających
)V obiegu 5"(.
bUgacyJ kolei chal.'kowsko·

'łelazueJ f i " zaciągnięoiu
kremeńcznckle,i

W

wysokości 'llo~ualneg~

kapitału 1,.32~,50Q ,funtów I szterhug~~v I
'2,218,200 talarów--wypuścić ' nowe .4'0 0bligacxe W umi~ nominalDęj 10,441,000
rubli złotem. ożyć'zka nazywać się będzie
rosyjską 4.% .złotą !llożyczką IV-ej emisyi
1890 roku. Obligącye wypnszczolle, hę·
dą po 125, 625 i 13,125 l·S. złotem, licząc
każde 1251's. złotem po 500 franków, 40J
Cfł"rsko-Jliemlookioh mąrek, 11) (u~tów 15
szYI. Q ensów, 239 lro(end~'Skich gu1de·
nów lub ~6,25 dolaró, zWtem. Procenty
IV tosunku 4'/, IV łacać się ml\itt ćwierć
roczuie, p(Jczynając od 20 sierpnia 1 90 r.
Do 20 sierpnia 1 99 r. oznaczouy ua umol'Zenle potyczki .Musz Bie będzie poWi ę·
kszany, ani też pożyczka nie ulegnie skupowi, ani kOllwer~i. Obligacye nazawsze
~~In~ są. o~ P9da~kó., l1a rzecl karbu
rn~k~ego,
łal~iciele 5'/0 oblig1\Cyj i:harkowslro·kremeńczuckiej 'kolei, Ul0gą wzamian
Narwa, 19 sierpnia. (Ag. p.). Wczoraj za każdą 5% ob)igacyę otrzyma!) odpowiez powodu Ilwi'2t& Plltroua pułku preQbra· doią. ilość 40;. obligacyj. Ci z&ś właściciele,

T E L E G R A M Y.

ListJ likwidt.cy~. Kr. ~I ..

k",~l.~~~~'::..:~~~8!J~:

',istJ .... t .•ioru. SerJi I .
..
'iv" v.
r.is~y ust. m. • ..... SIIr. I .'

r.i~tJZ';''c.ld. ł.oJ.i ,~,i ~
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Giełda Berlihka.
Uauknot1 r. kl. RTu . .
" a. cl03-LaYl.

OY81:01ll0 pły .... ŁII..

.. .

lISTA PRZTJEIIJNYCH.
Hotal Polakl. cinl...ni, Lipo.ki '{ G. Fn.II..,ni &
War..".,., II. Ro!!".m.ki & Kali ..., Ehilenholt.s z
TOID1I8SOwa, Walemki z Zielin, lbteelrlz WiudUgi,
Li.f z Rosyj~tIlIn, L. B.yerl•• Berlina
8r •• d HeIIl. A. Bueh i J. ZetIiD & Warw......y,
J. Solrol... S Nieiyna, D. Fried..... n z )(o k1l'1,
A. Littauer S Berlin•.
Hotel Vlotll"ła. Pi.aólI'.kI s !alWaJ..DlIIII!'el &
Lnblina, KIneIotein S TanIo..... twDeII4ia & lI"'1'
le,,", B..IIl~, Glaso, Zlembińalti i Ortwein. War·
UWf, GlAlla • MOlino J, Kaaonniam: • Balt:1I,

.how &II S&Il6Ika.
Halel ..........
noker

I

Ef7'IUJta,

x.n-..u. •

~

11..,1-, I!iJl-

Jlalcer • Wanaw1.

DZIENNIK ŁODZK1
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śpiewu

IPO!lia<1aJąc:aS~VJaaLect'wo z dwaIetaJcll
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POCml~AHIE

G. B. Lalllpert.l:ego w,llre· l5e31W\TBarO upje~~ npUXO,ll,q
wyższy palent ltonse!wato· 60llLBIU"L ,.BO »paQe!iHJiX1>, K' ~.l\
Warszawskiego, oraz kIlkule- TaX'L a)(6yJlaTopiH JIoA3ltRCII a MBe·
nauczycielską, posia- KIlTeTa OGm;ecTBB Kpacoaro Ęro6eli!>
wyższe wykszt:alceP ?a,
WflLual.aca o~cemi językami, p~- '
nO~lIJ!brlrurr"
u

DzH, we CZWA&TEK

~plewu, O~erty.pl'~J -

\V1STĘPY SŁYNNEJ

Linochodki

o.... 10-11

'Ia~, Bo~1Il<aa rop,u,.

aU'II1JnI'tll'sc·va ,,Dziennika. .. yxa. A.n ...aaeJ<ill. Bo~1Ia1i.....;""
1504--1 K uweno, B. l'allJ,eue....... o,...lJ!Ut
_ _ _ _ _ _ _ _-=-:.:.:~=-llleDepJPI"""i1 Go.1IoBII, 10. nu •••• ;'
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.
SZ kOł Y ReaInej
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.
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D~NNY,:EROINY

lek

om!J ""Y"'petlIUolllGoUaua B lIJt

,"o

Oro 12-1 ue X.pyprl.. ..;Ki~ ~
A. l\ pyme1l. rp} .... ':'\ Go01la8U. 10 o.

I<il. (lU ' I-l! 'fao.'

xtaHJI, r. ~OB&.&8.K.

X.pil?r"'llc~i.

:

A1rrCKIR JI nBY'1'PeI

. Hill ,",.'taBII, A. Ban.... y.p.... O,... 2-.j
cyeJ qa.c. 2Reacm Go.t'kaBJl, l'fteoAoeia .Be.ue
lY6a8a.acKaB .

f'\.

zjej wybornemi produkcyami na
,
wrsok.iej linie, .
.

W 4-ro klasowej

~k~.Ie
Real~ej1
peo8yoodem

D~nna Eroin.a. uajmłodsza i
llajpi~kniej~za jlnochodka obecnych
!I z ąll4 w , ,
Tylko dla plel'wSzorzędJjych przeli,
, slęblerstw ogródkowych,

Poc7.Btek l-ej

.

ż

p()cwe~

przy ulicy Wschodniej ~ 80
(drugi dom 'od nI, Dzielnej) ,~
lekcye' rozpoczną się d. 25
nia, z pomoeą nauczycieli
1'Zą4owych,

brylaHt-ołL"y~

czę§ci

g-e)

cz~gci

Przełoźony

3-naSOła

?i!l1r0~1l

fal,e rwer'kf,em

t

czątek KONCERTU O godz.
po poJ.
i
% 6-cto ltF Między innerni, Donna Eroina wystąV

J566-3-2

letnim tnrsem

Q

I!""-........- ....~~...-..;r

spalonym n& linie przez DOllu~ Erołll~.
__ Codziennie zmiana prog~amu. .....
Wlljgcw 50 kop, - :Dzieci 20 , kojl, - ~iejsc8 sie'ązącr l'ą, t,

J. J1Lejer.

SZKotA Pl'Iwatna

o godz. 7 -ej

(Pauza),

w ZGIERZU.
M_ honor zawiadomić S~aaown~
bliemo'ć, Ż' ""pis .... niów do szkoły
jlli odbywać li, bedzi. codziemtie
sierpaia do 1 ",,,,dni.. r. b, Przy
istnieje peo.,-onat.

·ako kucharz: na środku -liny smażyć
. i rozdawać takowe Szanownej
dla spróbowania.

będzlę Il nSlinoWI!a8l!'O

Publi~

25 rubli nagrody

Przełożony Szkoły

otrz'yma ten, kto pozwoli Donnie Eroinie przewieźć się lub przenieść przez lin~. Jeżeli w'tym 1~~:::=~=~;;;I~~;~ą
"hnr<,h.~jIVV" U zglosi się więlrsza liczb& osób, wybór mię-Ii
ulo,eZOI.łci'l>we- I.l,ru niemi rozstrzygnie los.
'

A..Kow

ro

W'4- kla's~w~t _
~ ~bt~ '!

I

r._.1I1 kNlet

przy 1\licy

rauo .i od 4 do 7 po

4f(ar:~YrielOnej,

------------1.

l

Z PENSYON.AT~M .nr {
'\r8ch~d.ą-i~j Nr. ~ó;'1!li'ugi !10m ,od uliey
,

D;i!ielnej).

I

Zapis uczniów odbywać się będzie lIódziellnie '!ld Anlą.

le1<cye zaś rozpoczną ' się 25 sierpnia z po·
nauczycieli I'ządoW;ych. Do każdej klasy przybędzie Il,lłj~yżej at: " wyć~b~anćólr_ Pellsyon~.
rze znajdą prawdziwie rodziciels~ą opiekę: ,
.

9 sierpnia,

}'tJiełożony

1·'

'l

, '.1.11lEJEB.

.'

~

,

WI~

poleca n&

!t1~c.tifJTrtx.

WELLER & C!!

lVARSZ!/Wt; Ttqmaekię li. ił
Ceny bardzo przystępne.

L

na~.ci:..

1 "

PRZEPISY', O PR~OY ;1ij,P~ĘtNJGH ROBOTNI~ÓW

K~i~żki

fabryczne

zapisywąnia małoletnich robotDi~<!w l

' X SI ,ĄŻ .Kl
zaplsYlV-illlla dowodów legltymacyJnycb
.
., tjlików.
'

Szematy do)!z~pisywania
wypadków 'w fabryce,
r

'

fi

I

óraz wS1,elkie druki i ksiątki

dla sadów prrkoin i[minnycb,

l ',I

sezon kapelusze jl.J.cowe w naj·
nowszych fasonach, " gatunkach i koloraoh,

nadchodzący

i5107-6-2

