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DROGI BITE.
X ProjektowanI} jest szosa od Rotylla
W ubiegły wtorek i grodę odbywaJy się przez Kamieil do L u b i e 8 z (I IV a.
Ilodjęte z inicyatywy towarzystwa akcyjnego K. cbeibl~rll, ze współudziałem fir·
DROGI 2ELAz.."El.
my .Heinzel i Knnitzer", IV blichu tej 0X W gl'odę załll'owadzouo b i I e ty a b o n a. tatni~j w Widzewie, Jlróby oczyszczania m en to w e i s p a c e r IV e ua kolei n&dwód ściekowych ża pomocą elektryczności wiśłańskiej dla przejazdu między stlle)'ą.
metoda Webstel·a.
Warszawa kolei uadwiśl:u'tskiej i stacyami
Dośiviadczenia, prowadzone od dłuższego Nowo·Georgiewsk, Kowy-dwór, Jabłolln&,
Cl u nad zlIstosow'lIniem tego środka 0- Pludy, WalVel', Otwock, Celestynów i Picz 'szczania lIrzez pracowuię cbemiczno· lawa.
techniczną tanisława PrauSlja, inźynieraX Z Polesia wolyńskiego douoszą, że
- mil być wybudowlLną UOW.L droga. żelazna.
chemika i biuro elektro-tecbniczue iuź
I'Ó W .Kipman i Witkowski" w Warszawie, od Juchnowic
(pierwsza stacya Oli
Ilały wyniki pomy~lne i posiadające bardzo Pińska) przez Lubieszów do Krzeszowic
tllouiosłe znaczeuie dla. miejscowego pl-te- (pi~rwsza. staoya od Kowla).
ulrsłu i zdruwotuogei mieszkańców.
X Port w B e r d i a ń ~ k u ma być po' 00 prób tu wykonanych użyto około 120 głębiouy, przyczem Berdiali k ma. być (10litr6w wod
ciekawej z blichu wspolUnia- ł,czony z ogólnI} siecią dróg żełaznych.
ci~gQ godziny przepuszczano
HANDEL.
nej firmy i
przez tę wodę prąd elektryczny 7. dynamoX Z okolic Lublina. don ORZą, że w o.~tatmIlszyny z 64 elektrodów z żelaza łanego, nicb czasach w guberni lubelskiej rozpo1 ieszczonych w pl'owizorycznem korycie wszechniły się bardzo w ó d ki K o S7. e) e w a,
al'e",nianem. Po upływie kilku minut, na Ke Ił e l' a I t. d., wskutek czego zapotl'zel'oWierzchni ciec?}" zaczęla powstawać dro- bowanie okowity z gorzeiiI miejscolvych
b opęcherzykowata piana, powoli t\vorzą- znacznie się zmniejszyło. Gorzelnie z tego
ce. lormaluy kożuch, w którym zbierają się okręgu zmuszone są zatem coraz więcej li~%ę~ci zanieczyszczające wodę, zawieszone czyć na wywóz Swoich produktów za graJ strącone z roztworu. Po ullływie godzi- uicę. Fakt ten dziwnym jest, wobec tego,
II:!, eiecz (lod. kożuchem klaruje się całko- te wyroby rektyfikacyi warszawskiej zywicie i odbarwia, a spuszczona do osadnł- skujl} na wszystkich wystawach pierwsze
ka i przefiltrowana, III'zedstawia się jako nagrody.
woda czysta, zewnętrznemi cechami I'ÓŻX Dzienniki warszawskie donoszą, że
J1iąca się wybitnie od piel'wotnej >leieko- mlyna rze, wyzysklljl}c niepewno~ć co 110
wej. 'fak oczyszczona woda IJO kilku t y- pl'zysz łych 7.biorów, podnieśli ogl'oronie c egodniach nie rozklada się, pozostaje IU'zej- uę mąki. Przed miesiącem piekarze ptarzystl} i IJezwonną. Okaz jej jest do obej- cHi po rs . 4. za worek mąki żytniej o fi -iu
rzenia IV naszej redakcyi.
pudach, obecnie zaś płacą (lO 1'8. 6 kop.
Zastosowauie powyższego sposobu oczy· 50. Za ml}kę pszeuną najlepszego gatunszczania w6tł ściekowych stanowić będzie ku II łacono za worek (fi pud6w) I' •. 8,
niewątpliwie wielki krok naprzÓ(j w sp/"t\- obecnie za.~ za llolllednią rs. 10. Na I!omiar
wie asenizacyi naszego miasta. Obszerniej- młynarze odmówili kJ'edytu wszystkim IJie·
BZy artykuł w tej kwe.~tyi wkrótce po- knrzom, którzy dla konkurencyi obniżali
cenę pieczywa i wszyscy muszą. placić za
(lamy.
mąkę gotówkI}, co zniewlLllL niektórych
piekarzy do zwinięcia interesów. Wpraw-

-~I- ='

"i" "

II) kop

i.,.. 12 kop.

Henryk Greville.

P I EŚŃ P O Ś L UBN A.
(Dal.s:y ciąg -lxUr:: NI' lOG).
Mąż wzil}ł jl} w obj'lcia, przytulii do siebie i utouął spojrzeniem w jej przllzroczystych oczach; jasne, długie faliste włosy
spadaly na jedwabne fałdy i mięszały się

w Iliewy{)owiedzianej harUJonii z koronkami li wstążkami; nlL8y~al się IleJną piel'sią,
upajał temi ideałllemi i ziemskiemi roskoszami, które mu dawała mlodzieilcza miło~ć, W. wspaniale rozkwitła.
- 'I'ak moja jedyna, tak, moja żonol Dła
ciebie .stworzyłem. To twoja pieśń pojHlubl\al
- I słowa także? spytała Albina olśniona.

- I slowa także. Tak cfol>rze spałaś
rano... Byłali taka piękna, taka czarujl}cal
O! moje ukochanie!
- Powtórz je zczęl-Pl'osila. Albina, prowadząc go do forteRlanu.
Uległ jej prośbie, a oua wyslucbala do
końca, z namaszczeniem, jak: gdyby Ilokonywalo si~ tu jakid święte, tajijmnicze

l »yło tak i~totnie: byla to tajemnica
tworzenia, jedllo z tych uiewyLlómaczouyell
dziel boskiego natchnienia, du których
wstyscy przywyl4iśmy, a ~tórę 81} lliemniej,
cudem: realny i zrozumialy 81,osób, IV jaki
ukryty geniusz 1111zewnątrz ię qbjawia.
. Gdy ~~oil~zyl, Ilolotyla ni~miało dłuit UD.
Jego ralDleOlU:
- Zatem 10 moje, nleprllwdaż? 'I'ylko
moje.
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cena zboża JloszłlL też w górę, lecz o I oraz przynajmniej połowy wszystkich PI:e:
zuacznie mniejszy procent, niż ją wygrubo- zesów dyrekcyj szczegółowych IlIb zastę
WILii mlynlLl-le.
( pujl}cych ich radców. Uchwały ogólnego
x Z Charkowa douoszą Jlod dniem 13 zebrania, co do zmiany u~tawy to warzymaja: Handel na d o l' o C li UY m j a l' m a r- stwa i przepisów taksy dóbr, winny byc!
k u idzie nieź l e. l\iektóre większe firmy zlożone do zatwierdzenia ministrowi skarbu.
już teraz wyprzedały zuaczną część tOWIIPRZEMYSl;.
ru. JlIrlllark koński przeszedł pomyśłuill.
X TowRl'zystwo akcyjne wyrobów baX Do zatwierrlzeuia ministeryuDl s{Jraw wełnlanycb Z II W i ercl e za rok 1890 osiąwewnętrznych Wilie lono projekt usta\vy o gnęło zysku czystego rs. 269,612 I wyp!a .
urządzeniu i eksploatacyi o ł b rzy m i ej clio dywidendę w stosunku 8'/.0;.. Towas i eel e łll wato r Ó IV IV i ej s k i c h, opra- rzystwo przerobiło bawełny w cil}gu /,oko
cowany IH'zez grono kapitalistów i rolui- za rs. 2,608,808.
ków gubel'lli kurski ej.
X .Błrżewyjll wiedomosti" donosz'ł. że
PIENIĄDZE I KREDYT.
'skntkiem zmuiejszenia się w wielu foiejX We wtorek rozpoczę!y się w Wal' za· scowościach guberni podol~kiej wytwórstwa
wie posiedzenia ogóluego zebrania Jlołączo· cukru, zm n i ej s zyły si ę tli. k ż e z as i enych władz to \Varzystwa kredytowe- I wy buraków cukrowych. Gospodarze
go ziemskiego, IUlljl}cego zadecyuować więksi prawie o połowę zmniej~zyli 8lVoj~
bardzo waiulj. dla ogółu kwe tyę kouwersyi IJlantacye cukrowe, a. drobniejsi :tupełllill
dotychczasowych listów zau;tawnyeb ua Ii~ty zaniechali zasiewów.
niższoprocentowe. Zebl'anie llotrwa (lrzez
X Ministeryum dóbl' palistwa Pl'zedJ!lędni kilka. Podlug nowej n tawy towarzy- bierze szereg środków, zmierzających do
stwa z dnia 9 czerwca 188 roku,ogólue poparcia jellwabnlctwa na KlLuzebranie władz towarzystwa załatwia na- kazi e. W tym celu miuisterj'um wysyła
stępujące czynlloilci (alt. 81): l) rozpoznaje w roku bieżącym kilka osób z wytszem
projekty dotyczące zmian W u tawie towa- wykształceniem agronomiczuem lila wysturzystwa lub w przepi !ICh taksy IMbr, oraz dyowania jedwabuictwa za granic'ł.
projekty ounoszące się do rozszelozeuia dziaX Z powiatu janowskiego pisze koresłalnogci towarzystwa; 2) y.!ltwlerdza osta· pOlldellt. Wieku:" Od lat kllku, tli jest
tecznie instrukcye, IV roz winięeiu ustawy i od cbwili npadku akcyjnej cukrowni ZaprzeiIisów taksy dóbl' IV ydaue; a) ocenie. klozówek, uprawy buraków cukrowych w
wnioski co do I'ozwil}zania towarzystwlL tutejszym llowiecie Ill'awie zupehtle zlLlIie(art. 265) i wreszcie 4) wydaje przeilisy chano; niewielu tylko ziemian bilże~ cuco do przyjmowauia li. tów zastawnych do krowni opolskiej mieszkających, prowadz izachowania w kasach towarzystwa (art. ło Upl'ILWę buraków i to lIa matą skalI),
1(6). Ucbwały ogólneg(} zebl'auia Jlołączo- dla dałekiej odstawy. Obecnie cukrowula
lIych władz towarzystwa kredytowego zlem- zakrzowiecka zu&lazła nabywcę; Jest nim
sk lego, co do przedmiotów pod !liX.2 i 4 art. bogaty przemysłowiec z Łodzi p. Sachs,
81 nstawy wymienionych, zapadają I>roslą któl'y IV kwietniu nabył cukl'owulę od
większośeitl głosów. IV razie zali rówuogci bankn państwa z wolnllj ręki I nil Ilogodgłosów, gios prezydującego w zebrauiu, t. j. nyoh warunklLch dlugoletniej wYlItaty. NC\prezeslL komitetu towal'zystwa, plozeważa. wonabywca Z3.mierz& odrestaurQwac! a\V przedmiotach z3<l pod .\;;\i I i ił arty· bl'ykę i puścić ją. w ruch II" t1!goroczną
kulu 81 wskazanych, do lVazno~ci uchwały kampanię jesieuną, więc w tej cbwili odpotrzebną .ies~ większość dw6ch trzecicb bywa Sill wel'bauak plantatoMw i ~wie
głosów. Wogóle zali do ważności ucbwał rauie kontraktów o plantacyę, prsy lIdzieogółnego zeul'llnia potrzebną jest obecnollć: łaniu uliczek w miarę potrzebf i oltolicOlprezesa lIYI'ekc)'i głównej lub jego 7.ast.ępCy, nollci, od lO do 30 1'8. na. ~I'g~ Omoprzynajmniej połowy ogólnej liczby radców woia opoi ka. stara się rówul4!i (} p1aatakomitełn towarzystwa. i dyrekcyl głównej, I.orów,1 tembardziej, te w, s~siedJlil. '\10-

Naturalnie I ~ odpal'l, rozbawiony jej~1 jak nac'iągnięta struna i ten Udmiecii"ZIDy'
i ukrytem wzruszeniem.
slowy stawał się idealnym.
- I napiszesz mi?
Albina plozen08i1a ciągle oazy z papieru
- Kiedy tylko zechcesz.
na złocislI} glowę, która się plOZed nią po- I dasz mi to?
ebylala z szaloIlem praguieniem zlożenilL
- Skoro jest twoją własnogcią I
pocalunku 113 tych pip'knych wlosach; barZ I'lLdosnem wzrnszeniem złoży ta ręce.
dzo pl'agnęla, lecz lIie ślDiałll... i pomimo
- Ol jakże ja jestem szczęllliwąl-rzekła jej woli twarz jej coraz niżej pochylała
powaźnie, ze lzami IV głosie. Feliksie, ja się ku mężowi.
nigdy tej chwili nie zapomnę. Oua ftst naj~ Nigdy się nie oiffilielę- U1y~lala. 111pię~lIiejszą w mojem życiu I
Ile uczucie czystsze i głębsze, ni~ niegmil\~ Najpiekniejszl}?-powtórzył ciągle roz- lość, kazało jej powstrzymać się. Co on o
bawiony widokiem tej młodej duszy, która mnie pomyśm Kobieta może kochac! swego
jak kwiat wiosenuy IV jego oczach rozkwi- męża, ale nie jpj rzecz...
tała.
Feliks odwrócił się nagle, uczuł blisko~ć
- Tak, wczoraj daleś mi swoje nazwi- tąi ukochauej twarzyczki i otrzymam IV
szyjkę ten pocałl1uek, który sallla dać
sko tylko... Dziś dałeś mi twój geniusz.
Wyraz .geniusz· cieżko jest uosić, ale pl·ągllęla. DI'ż1lca, stl'lvożona nielOal, uciesJodko słyszeć, to też Feliks doznał tern kla ze słowami:
większej radości, że wyraz ten wypolI'ie~ Idę się uIJierać.
działy usta, droższe mu nad wszystko.
Zawabał się chwilę; mialże i.:!ć za nią,
Wziął nuty i natychmiast zabrał się do pi- czy też za popędem uatchnienia i pisać
sania.
dalej?
Albina spogłądała na niego z ciekawoZdecydował się szybko, rzucił pióro, pogcll} i trwogą tajemną.
biegI du pokoju Albiny, ale znalazł tam
Setki razy już przepisywala nuty i zna- tylko poważnI} gospodynię domu, zajęlI}
ki te nigdy nie wydały się j~j kabalistycz- wYl1a\\'aniem rozkazów co do śuiadania,
nemi; ale być 1"'1;y tworzeuilllllelodyi, ktO· któl'e miało być bal'clzo wykwintIlem. Fera si~ cotyłko zrodziła, widzieć jałt zmie- lik$, niekontent, powróci! do binrka i kOlinia się 11& p'LI,ierze ~ przystępuą dla. czył swoją PieH/. lJOśluJmą.
w8zystk ich formę, było
coś lIiezwykJego
II.
i 4jemniczego.
Sledzl}c zręczne I>alce, które z wiełką
szybkościl} kreśllly nuty, od lizasu do czaAlbilla układając kwiaty przy każdym
su 8110g1ądała ua kOlUpozytora.
tałerzu, l,owaiuie ogllłdała cztery n akry.
Feliks AI'mor był naprawdę piękuy, cia I>rzy stole wali jadaluej.
Woda. Uaila się IV kal'afkach, rzucajęe
z tym lasem gęstych, ciemnycb, falistycb
wlos6w, okrągłl} brodl} i czul'Uemi, głębo· na obru' tęczowe )ll'omieuie; nowe zupełkiemi, dziwnyD1 blaskiem plonącemi oeza- uie, :t jej cyframi srebro, blyszczalo jak
mi; uśmi ech, odkrywający dwa rzędy bia· klejnoty; serwi nl810wauy, porcelauowy,
łyeh, ślicznych l1;ębólV, miał w sobie, przy banlZll efektownie wyglądał w ,10'.1'111,
bliższej oltserwacyi, cog zmysłowego. Lecz z ciemllell1i obiciami IlOkoju, oświetłollym
skoro oczy zapłoll~ły IlOd wplywem we- w lej r~1 ':iIi i n)lI· I'romi.ni~m ,!Ionecz·
wnętl'Zn~go WZI'U Z~D I
Feliks ·11' ''. I c Iy I nrlll .
powagą
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l'to Byłobytak przyjemnie zfdć ,ve' dUole
pierwsze gniadanie, sklauj'lt!8
z jllsię

jek, kotletów i owoców, ułotonych nl\ piękoycb koszykach z saskiej porcelany, podal'unku śJubnym jakilljś starej ciotl(i. Ałbina od. b'zecb tygodui pieściła 8i~ myślą
tego piel'wl!zego gniadauia samuasami. tu
koncentrowały się jej lDarzenil1, mySI o
doiu glubu bowiem była dla. niej nieprzyjemnI}; wydawało sIę jej to wszystko, jak
jakieli przedstawienie teatralne, gązie mlala odegrać uader tru~ rolę, o kukej nie
mia.ła pojęcia.. Ale nazajutrzl Jaka roskoszl Jaki spokój I
Będzie mOgla nasycić się dowoli swem
szczęgcielD; będue miała Im;et! sobą Feliksa, któl'y uśmiecbał się do Iliej iartobliwie... Lubila te jego niewioue z ulej tarty, jak zresztą wszystko, co się jego t yczyJo; gdy się z lI ią drażniJ, czuła, zę jest
ml}drzejszy od niej, silniełszy, większy ....
słowem taki, jakim powioleu być mąż we
wszystkiem WY7.8Zy od tony.
Głębokiego rozczarowania d01lnała, do·
lViedziawszy się, że WyIOZ8C się U1ui 8wego marzenia.. Państwo FI'Mel o1;oa)mili,
że pragną ~eść śniadaniA nazajutrz po
§łubie ze "Bwojemi dziećlni." Byl0 tolblll'dzo proste; czyż oie zolaru si9 to zawlze
w sz&nowllnycb i uczciwych ro.binach?
' koro "dzieci" olljrozomuiej IV ~wiecie wylozekły się podr6ży poślubuej, czy' nie było uajuaturallliejszą w tlwiecie rzdCą, że
pierwsze śniadauie spotyją z uiemi?
.\IbinlL na tę propozycyę oic ni, odpowiedzia!&, Feliks uie odmówił; uajuiepr&yjemniejszą to rzeczą dta ~ęeiłlo llIeuaynlć
za.dość IIi er wszej progblo swoicb telicl6w.
'uiadanie więc obstalowano Jla czworo i
Albina IV elegauckiej ukui, UCHlIUI& jak
ua wizyty- wyjlłwllzy kspelu.u - oczekiwllła ollglosu dzwoDka..
W cbwili, glly ZIlC7.'lto dzwonić II Alliol
l'ań ki w ko iolku jlłlęł.flgo Ludwika I
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wiecie nowo-aleksan.dryjskim bnt1nj4 jut czaniu sposobów o adzanil\ rojów, wybie- skim urodziło się'l,OOI dzieci, wt'ej licz· zbliżające
wy elgi ko'nne. Do
...
....
"u, jed .. rani~ miodu, przyg to Y'wani uli na zimę, bie 300 1,Ici m~kiej, 445 teń le'; za
ulftlllll obo
~
-:dzió 7 Broni law Kamieniu p. Cywitiskiego, drugą w Brzo- przewotenia pszcz6ł, kou erwowl\llia mio- lo ślob61v 207; zmarlo 379 osób, IV tej wa. Rzewnskiegll, Ali Ina Micł4al kiego,
?'0WY. obracli p. J&IIa. KIeniewskiego. du, wosku i l. d.
liczbie 210 mężczyzn, W9 kobiet. W okrę· Leopolda Kroueliberga I Feliksa tIr. CzacWYSTAWY.
gu t :ryil kim rodzilo ię 73
- i, w . o. Ciż. ami przyjęli również obowiązObie majl} przerabiać 110 sto tysięcy k rCJ
buraków, ,obliGooe lIa plantacyę nadX Pollczas przyszleg jarmarku troic- tej liczbie 548 I.łci męski " 425 t il iej' ki kontrolowania wagi i rozstrzygania wY;
wiślańsk4 i, dostawę wodą.
lowem, roch kiego w barko ie, mil odbyć ię , y" t a· za w&rtp l'iIublll\' 2:?4; :lm 1'10 • Ii o 6b, IV ni uąć mogącycJl sllor6w.
tal'terami bę
W. i'I'.: ' tallislaw Rzewuski i Wiktor
w tym kierunku r_wjlllll się ogromnie, co wa o i e c, oraz konkurs )lługów i wyro- tej liczllie 224 mp'ż 'zyzn, 172 kobiet.
wplYll4ć lI18Bi konieezit.ie dodatnio n stan bów Prllęmy łowców drobny ch.
Z sądu. W Zgierzu ci wl ciciele 110' R szke; stewarda. .. i lIP.: Glista.. hr. Łuekonomiczuy tutejszych okolic. Swoją droX W roko bieżącym, z inicyatywy gló- mów, ktÓl'zy nie odbywają nocuej warty, 0- bieilski, Jan Zbijewlki, Bronisław zlnbogą będą dalej czyune trzy fabryki rqczki wnego zarządu
ta(lnill I' ilstll'owych, w bowiązani są placić nil utrzym nie tróż w ki, Józef ?![orawski, Józef Rado zewkartoflanej w Jak6boll'łeAch, PopkowiCllch kilku Rliel~cowościach kraju 7.ak,\ukA. kie · IluClIego po 2'/. kop. na tyclzie6.
d 01.la- ki , Aleksandel' Szwede, Heuryk Bloch i
PotoczkIl, lecz z nich tylko pierws1l& sta· go m ją by ć UI'Z,dzo e wystJ\wy koni. ty tej wieIII obywateli zgiel'skich uchylalo L dwik 'remier. przy ustawianiu przem się o plantator6w i obiEcuje dawllć zaX Z Inlcyatywy departamentu handlu i się i jednego z nich, Luz .1'" Wajnberga, szkód zajęci będą pp.: t.l\uisław Rzewnliczki, dwie ostatnie przeważnie przerabia- rękodziel, komitety gieldowe IH' zystąpily do magistrat L'lmt~jszy poci,!gnął do odpowie- ski, Rudolf tromberg, Aleksauder ks. Lują prodllkt mieJseowy.-Jedynie tylko wal- kolekcyonowanla towlIl'Ó 1\'\ I'l'Zuw&żnie zhój:, dzialno.i. -w tyeh dnlal~1 sędzi
pokoju beck i i Adam MichaIsk]; przy totaliz:ltocownia telaza. w Irenie nie może poduleść Jlrzeznaczonych na s ta lą w y sL a w ę l' u- 5 l' wiru m. Lodzi skazał W. na ~5 rubli raeb pp.: Stani law BOlli~cki i Stanis ław
się z upadku i będzie wy. tawioulI nil sk l! IV Sycylii w P:llermo.
kal')'.
Grodzki; pr~y ~łul,ie dystansowym p. Jósprzedaż l'.ubJiczną nil rzecz bankn pailZJAZDY.
W spalonej doszcz~tllie fabryce Ilutlelek zef Rawicz, & .przy sprawdzaniu wieku
stwa, Upadek tej ruchliwej do ostatnich
X O I'rowadzonycb obecnie w ministe- p. )Iarkusa Elefanda, kLóm zajmowała ca- koni pp.: Koeppe, Stichel i ~tanisłalV Woczasów fabryki znbożyl okolieę osady Za. ryum . pmw wewnęLl'znydl i c\6br pailsLwtl I" 3-ie Iliętro IV oficynie domu 1'. HirJizfel- towski.
Na ostatniem posiedzeniu sekcyi pl'zemykllltowa i samą osadę, a liczna kolonia robotach II)'zygotowawczych 110 mającego da, P"zy nlicy cegielnianej, Ilracowalo 16
I'odzin fabrykantów ireńskich rozeszla się się odbyć zj a zd u h o II o w c'" w o IV i e c i robotników. Stmty poszkodowany oblicza siu roluagu oddzialu Wa1'Szaw kiego towa110 ~wiocie, szukając zarobku po inuych fabrykantów wYI'obów welnianych, donosi UA. SUIl1~ okolo 9,000 l'IIbli. Fabryka nber.- l'Zystwa przemysiu i handlu pl·zewodoic7.ą
ó I n ą w y c i e c zzakladach, glownie rządowych, w guberni .Gr:\:i:c1!lnin", że Rą j uż nllszkicowllne nie· pieczon'l byla w towl\rzystwi~ 1II0ski6w- cy z prollonowa w
o zech
a zwiedzenia zarazem
radoulsklej lub też w Nieklafiskic11 hi'. które Illlnkty programn l1ziałahlo~ci 1Jazdu. sk iem. Przy pożarze dzialaly 4 oddziały k ę
Platera. W majątku Popkowice powstllje Między ionemi zjazd rozpatrzy kwestyę s~raży ogniowej (3 ocbotuiczej i jedęn fa- tameczn)Cch gospodarstw I·ol nych. ProjPkl
zyskal uznanie i b~dzie ul·zec1.ywistuluuy
browal' piwa I)awarskiego, UI'Ządzony obe- l1I\jlep z~j organizacyi wywozu uwiec i pro- bryki p. Poznllilskiego).
W obronie drzew. P. H., mieszkaniec 11I'&lłl\oPllllobuio w l\I'zy zlyra mi~. ll\cu.
cnie }łrzez czech6w, ~t6rzy lllają wyrabiać Iluktów hodowli owiec na rynki l.agl·aniczZnac~11I1 liczba jelczel'ó w wal's70tlwsklclt
piw Q /la wzór sławnego pilzeńsidego. Za- nb i tIlryf kolpjowych dla przewozu welny, ulicy !)pilcerowej, 1:akomunikował lIam co
• Zgraja I lIuzólv codziennie wyslala petycrę 6 I!epartamentu medykład t~n ma w~ł~kie widoki powodzenia, a dalej, jakie miej ce w technice zajmuje nustp'puje:
Idąc za przykładem istniejącego już oclilIt welna zwyczajnej i angielskiej rasy owiec, uwija. się po ulicy Spacerowej i stl"l.ą~a CZII~I) II uchylenie jllll'agrafu n t Il IV Y
kilku takIegoż brownrl,l w mają~ku Wierz- jakit: wllLści wo~ci tej wełuy decydują o jej chrabąszcze 7. drzew w t~n sposób, że la- f e I c z e l' ~ k i ej, duzwolającego wdowom
c!Jowi ka, który dzięki wybornej wodzie warto:ci i wreszcie, jaki wplyw mlljl} na mie gałęzie i zrywII Ii~ie. Do pilnowania po felczer, ch s~I·7.edawIIDia i wyDlljmO'.fIlmiejscowej wYI'abla do konale piwo dubel- pl'Zemy~1 welniany obowiązkllwe ~wiadec- drzewek i porządku na tej ulicy mllgistmt nia pateutów po ich m~;;llCh subjektom fLl·
"'emu niejednokrotnie czer kim.
•
towo hawar~kieJ mające ogromne powodze- twa weterynaryjne przy przewożeniu wel- utl'ZymujH stróża,
jui ZI\TIICl\nO uwagę na te nuduiyeia, lecz
Z powodu zwiekszeuia atatu na uh'z}'nie W tutejszym powiecie i sąsiednich z co ny kolej'!.
X W bieżącym miesiącn odb.;uzie się zawsze bez skutku. Jeżeli 1111dal w ten tn '\IIie policyi w \Vllr~zJ\wie, zaszla poLneI'ok zwiększającą się produkcyą, która. IV
r. '(.. dosięgl& juź 30,000 rs. Oprócz gos- w mieści e Łochwicy, guberni Iloltawskiej, posób będzie spelnial swe obowiązki, ba IV tylllie sto onku z IV i ę k s ~ e u i 1\
zjazd
Ill'o llucentuw machorki. Zjazd drzewlI zniszczeją zupelnie.
dochodó IY miejskicIt. Wynaler.ievou&rstw rolniczo-przemyslowych, j k PoZaginiony. Onegdaj z domu Fiukego uiem odpowiefInich żródel zajmie 8i~ plltoczek i Popkowice; inne majątki ziemskie Ola zbl\da ć IlI'zyczyny smutnego stauu obeoparte jedynie nA. produkcyl ziarua, prze- cnego jlro(/ukcyi tytonin- machorki, obmy- pocI N. lll, przy nlicy Składowej z miesz- cyalnie wYflelegowana kQmisy . Maj ą bye
Pas7.tzyliskiego wy zedl
dobno poilwyższon& podatki od ps6w, kuchodzą ciężkie przesilenie 7. powodu trwa- gle!! groflki ulepszani" ulu'lIwy tytouiu i kani.. Ignacego
jącego od l&t trzech spadku cen zoota i rozpoczęci:l $Lul'ail W iustytncyach rządo · 4-letni chlopiec, Andl'zej, który nie wiado- ni uieroboczych, IIOWOZ';w i );aret. Nadto
olIlata ZA. :l\Vi,,~ecLwa handlowe podll le~I(lInnych warunków. Ratują sią jeszcze te Wych, ziemskich i gminnych, w celn ZMpO- mo gdzie zginął.
Kradzieże . \V jeuuym z maglIzynów b- uą będzie o Hi·/•.
dobra, w których są czynne gorzelnie, jak kojenia I,olrzeb uprawy tytoniu.
l'elllszy
damskich
przy
ulicy
Piotrkowskiej
,
Projekt pl'zeui6Sieuia fi z p i t a I a tyOIbięcin, Zdzieebowlce, Gościerad6w-inne
majątki coraz bardzlej podupadają, lub też
CIjakiś rzezimieszek wyciągnąl pani \V. port- d o ws k i e gu w Warszawie za rogatkę
monetkę z Hi rublami, z któremi umknlłl. Wolsk'ł w publi:i:u mającego 'ę tamż80 butoczą rozpaczliw'ł wl\lkę o byt.
ROLNICTWO I PRZEMYS~ ROLNY.
Nowa szkoła. W 7.~8zlym miesiącu o- KI'adzie;; poszkodowali" spostrzegła dopie- dowa~ szpitala. dla obl~kany ,nie dojdzie
do skutku, 7. powodu zbytniej odleglo~d
X Specyalna komisya pszczelni- twarto w mieśc ie uJ\szem nową szkol~ po- 1'0 IV drugim sklepie.
Wczoraj rauo ze klepu krawieckiego ~j luiejscowo~i. Natomiast wskazywa 8
c z a, Istniejąca przy cesarskiem woluem czątkową jednoklasową, której nauczycietowarzystwie ekonomicznem zamierza u rzą lem ~tarszym mlauowano p. KoilIckiego. p. Klara IV dOlllu p. Zieglera przy ulicy są nil ten cel place i ogl'ody, Iljllożone w
dzić stale kursy, w celu zaznajomienia z
dzićlnicy ulic: Nowolipek, Dzielnej, OkOIIOzkola ta otrzymala uumel' 18 i pomiesz- Wschodniej, skradziono tl'zy palta.
z/lBadniczemi wymaganiami pszczelarstwa czono jl. przy uliey'l'argowej.
W pouiedzialek rano lło składu towllrólv wej i t. II.
W cz/IBie biegu pociągu llocztowego 11.. 2,
wszystkich tych, któJ'Zy będą życzyli sobie
Oddział sądu okręgowego piotrkowskie- p. Józefa Ryclttera przy ulicy Piotrkowtego. Stosownię do opracowYwauego obe- go rozpoczął sądzenie spraw kamych tu- skiej przyszlo dwu mężczyzu, którzy zaią- podążajl}cego.z Mlawy do Warszawy, n
cnie programu, kursy te dzielą się na: tejazyclt onegdf\j w sali g'ldowej zjazdu sę dali pukazania im tauiego towaru. 2,\tlen 106 wiorście, 011 iskry z a p a I i I 8 i ę Z 1\1) zimowe - teoretyczne i praktyczne i 2) dziów Jlokoju m. Łodzi, IV domu p. 1<'rys1.- z pokaz"nych gatunków uie podobal sil) g .. j n i k w maj~lku III'. Potockiego. Poim, wyszli więc, nic nie kupiwszy. Pod- mimo enel'git;zuego ratunku wlościan. P'"
letnle - wylącznie llraktyczne. Do pierw- Olana IlI'ZY ulicy Dzikiej,
szej grupy wejaą ogólnie Ilostępoe lekcye
Upadłość. DOIVi\ldnjęmy się, że wlaści· czas uklallanill t9Wat·ÓW nil swoj e miejsca stwą plpmicni padły (lrzewl\ na obszarze 8
l obji!.Hnieni& z historyi naturalnej pszczoly ciel farbiarni IV Żubaruzu 1'. Tadeusz Wa zauważono brak jednej ~ztnki. Natyclt- morgów,
I jej żyda, a mianowicie o urządzeuiu pa- lewski wniósl pouanie do sądu okl'ęgowe miast posiano chłupca, kLóry spost rzegŁ
Radom .Gazeta. radomska" donosi, że
sieki, uli, zimowaniu pszczół i stosowaniu go piotrkow~kiego z prośbą o ogloszenie tycusllmycb mężczyzu w drngim sklepie II. jeden ze szlachetnych oby wateli zapisal rB.
śl'oilków w celu usunięcia szkodliwych dla jego up.ulłuSci.
Pasywa wynoszą okolo ,. Gdy wyszli stamtąd zatrzymał jednego 10,OiJO na rzecz t o w 1\ r z y S t wad o]lszczół warunków, o chorobach i w~'ogaph 6,000 rubli, aktywa zaś 2,000 rubli; z~wie z uich, prL)' którym walazł pod slIl'llutem bl' o c Z y U n o ~ c i w Radomiu.
pszczół i t. d. Zajęcia zaś letuie będą po- szenie wyplat nastąpiło wskutek zastoju w zagiuiony towar. Złodzieja aresztowano.
Moskwa .Moskowskija wiedoOlosti" dolegać na oglądaniu j cZYf7.czeniu uli, nau- przedsi~bier twie paulI Walewskiego.
noszą , że technik Katzen w Enpatoryi dewynalezioną świeżo ł ód k ę
monstrowal
Wyjazd. 'l'owarzystwo dn"Do\tyczne łódz
w IlJ-zedpot(OJU odezwalsię dzwonek, mio"Zarząd szpitala starozakonnych Izn~ela
dy groom, ubrany w nowiutk, Iiberyę kie IV dnilJo dzisiejszym Ilociągiem wi~  i Leouy małżonk6w Pozuailskich w Łodzi z e s k I' Z Y d I a ID i.
otworzyl drzwi I weszli paustwo Fredel czorowym opulicilo nasze millsto, podążając m.\ honOI' doniellć, że w ciągu I kwartału
eckolwiek ZAŻenowaui do domu cótki, któ- do Radomia, gdzie w ni edzielę w t.llDtej · 1'. b. na.itęllujący był ruch chorych w tura nlełylkD już była ich elll'klł, ale także szym teatrze wystawi po I'OIZ pierwszy o· tejszym szpitalu: pozostało z koucem roku
ROZMAITOŚCI.
peretkę i\lilliickerll: .Siedmiu szwllbów.·
i żon, iIlnegn.
1890 męż. 29, kob. 23, razem 52, Pl'zybylo
Skłep chiński.
Gromadki ciekawych w ciągu I kWaJ·talu m ęż. 79, kob. 52, ra~".. Edison jako powieściopisarz. Ge~ FrMel nAcisuął nroczyście dloli zię
lila i doiy! poważny pocalunek na. czole pl'Zecbot!lIiów ua ulicy Piotrkowskiej z:\- ze ul 131, lączuie było męi.. 108, kob. 75, ni .... wynnI .."zy, którego dowody dul Edison
H""''','-1'Iatd redell od pozorną s1.orstko- trzymują się ciągle przed domem Blawata, razeU\ 183. Wyzllrowiato męt. 70, kob . 40, w rMnych gil iach wleilzy praktycznej, wyśei4, u rywając wzruszenie, ucalowala wabieni zupelnie Ilowem w Łodzi zjawis- rllzem l ro, opuściło szpital w stanie pole- broi sobie obecnie '0 1'01 e działalności niw~
~oboie '!}zieci" i przeszla do drugiego po- kiem. Niezwykly szyld, okno wystawowe I'szenia męż . 1 2, kob. 13, ra7.em 25, umal'lo literatury pi~knej. Wyualazca fonografu prakoju ~dją<! kapelusz. Pok6j czyściutki, gu- i wnętrz8 sklepn widoczne z ulicy, wszyst- męi. 10, kob. 2, razem 12. Ubylo męż . 92, cuje obecnie wraz ze zoakómitym pisarlem astownie urzl}dzony, 'aknajlepiej ją usposo- kil utrzymane IV guście czysLo chińskim, kob. 55, razem 147, a pozostało na II kw:u'- merykańskim, Georgo Pa..on Latbrol's, nad
bił; obawiała się zualeić odtazu 11 dzieci mienh~c się różnemi barwami: czerwonlh lal męż. 16, kob. 20, razenl36. Wambu· dwutomowym romansem, który Z1U'0I pu okoliten nieporządelt i ton cygańsk~ kt6rego złotą, uielJieską, zi~loną i czarną, Upstl'ZO- latoryUlll I'rzy szpitalu udzielono bezplatnie czeniu ma 811m przerobić dła ut.ytku lIceny.
pojęcie w pewnych sfel'ach
Uleodlączne ne znakami chitiskiemi, mimowolnie wpatla 4,5 11 I'0l'at! chorym, bez I'!iżuicy wyzoania. CiekalV~ jest ne.,.., czy podczas przedstawiekażtl~mu w oko. \V sklepiH tym eleganc- \\' ciągu I kwartalu szpital otl' zylllał ona- nia rol~ suflera spe1niać bedzie fonograf?
jesl; oa pojęcia artystów.
,t" Grobowiec generał 'l Grant&. W IIniu
- Masz pOrządlll~ pokojówkę - zauwa- ko urząllzonym, ouegdaj rozpoczęło pl'ze- r)': a) IV gotowiinie: od pp,: Kalllhiskiej z
dat herbaty :rsiil-Łuil" towarzystwo zj~ Elizawetgradu I'S. 5, J. Wilza I·~. lP, Oleii' 26 ubiegłego miesilIco. z wi~tk, uroczystosci,! i
żyła 'pahl Ft'~del, spoglądaj,!c dokola. duoczonych kupc6w kiachtyil kich, UI'O- skiej rs. 5, Kowalskiej 3, J .. kóbll Lejtlna przy olbrzymim napływie publi •• no~ci i weteI cół, moje dziecię\ zadowolona je8te~?
- Jestem nad wyraz szczęśliwa, mate- czyste otwal'cie sklepu odbyło się we wto- rs. 2, Fridy Kamińskiej rs. 3, lII11rkus& raDÓw rozpoc.~to w "Riwersid. Park" w porek, o godzinie 4·ej 1'0 Jloluduiu, wobec- T\:ohna r8. 100, S. Salolllouowiczll rs. 5 k. bb,u ~ew-Yorku budow~ olbrzymiego groczko-odparła spokojwe Albina.
Od dzieciństwa 11)'Zyw'ykla panować nad ności Il. lu'ezydeutll, I'. policmajstra, re- 40, B. BergmaulI z Częstoc howy rs. 3, bowca, IV który", maj, by~ zloZone kości
n'l'sil't- za Ilośrellnictwem kqmitetu synagogi I·S. Olyss8sa S. Graota, genemla I dwukrotnego
sobą, ukrywać wrażenia wszelkie )lod po- prezentauta wlu'szawskiego IloRlu
zorem oboi,9tnólici. W oczach pani Frede), 1,011" i gl'ona osób 7.11proszonych. Nowo 315 kOlI. 52; b) o/ia~y IV naturze o~ 1'11.: pre-I.yllenta. Stanuw ZjClllloc>onyclJ; w urollzY:,
lVychowan~J wgród ludu, gdzie każdt: naj- otwarty sklejl sjlrzelhlje tylko klllchtyllską K Szykiem G butęlek ,vina, .rak6~owej .tości uCzestniczyli: WdÓlI'll, dzieci i wnnkl
drobBlefsze wraźenie wyraia się okrzyka- berblltę kld'awanowl!, w ol'yginaluem 0l'a- Silch~ 5 funt. cukru i 60 pomal'allczy, zmarł1lgo "zb......y UlIW'. Generol llor!ce Sormi I gestami, tell $j)okoJ córki był najwyż kow&uiu, 110 cen lich rozlIlaitych. Zal'zą Szlosberga 6 butelek wina, 60 pomal'OlIiczy ter wygłoSił mo~, 1,0C'lem kdlnmlldtror Chas.
dzającym jest lI. Kija. starszy, a sprzella- i 24 fnutów cukru, Borensztejnll z Kon- H. Trcemann spec,,,tnie n~ ten cei p~ygotll
szym stopniem' .dobrego, tonu.
- Sukuia ci sl~ nlar5zety jeszcze lIa :i.ą zajmuje si~ zen-Weu-Juan, chiilCzyk z stantyJ)owa 2 but. wina, II. funta bet'baty "nnym 8zpadlelli .rebnlrm Wykopa' plerwsz,
plecach - zauważyła matka, Cll?lljdając Bn- warkoczem, w oryginalnym skbjn III\rodo- i 2 funty cukru, Ossera z Warszawy: 4 grutlkg ziemi, a stojlley w pl".<yStani okr~t
knię Albiny - h'Zeba ją będzie odesłać !to wym.
but. WiUII, fi fuutów śliwe k i 30 pomal'ail wojenny "Yontic" dał dwallzie.ci.. jedno salwll
Ruch ludności izraelickiej w powiecie c~y, Rosenblatta: 17 but. wilH\, '/. funta arftlal"I~. poprawy'.
i' ** Zbyteczny !cun.ulał. Reprezentacya
Rzuciła s21ybko okiem dokol a; pokojówki łódzkim. \V czterech okręgach b6żnicznyclt, herbaty, GO pomarailczy i 60 ja1)łek, N. N,:
już nie b)'ło, /ljęła córcę w objęcia i nie składających powiat łódzki, ruch ludności 12 butelek wind, Symał.eckiej 15 pomara~ Sttlh6w Zjednoczonyd. Ameryki p6bocoej, no"~wjajlJC się tym razem zgnieść sukien, izraelickiej przez ciąg lat 14 (rok 187<l- czy, Lillem Prnssaka: fi blltelek wiuil i 58 trzylllywuna IV l'1.oor.ypaspolitej liberyjskiej w
uścisnę/a Ją z całęgn serca, chciwie, jak 1888) był następujący: uroilziło się dzieci jlomal'l11iczy, MaksA. Gotdfedera: 12 bute- Afryce, sklada si~ z mini.tła rezydenta oraz
4,419, w tej liczbie pici męskiej 2,487, lek win ~, Jakóhowej Dobl'anicki~j: O bu- konsult. generalnego, olr.ymuJ,ce,go C1.tery tyczłowiek spragniony.
- Pómy~lalaże§ choć t.ro~hę o mnie?- żeńskiej 1,932; 1.awarto ślubów 889; zmol.l~ tel~k ,Ivlll:l, 30 p amiiczy, ,a fuuty cu- si,ce dolar6w rOC1.uej peusyL Poj licie o ktJlosllyt:\ła pocieRu, g~'y jej Albina odda wala lo osób ],727 w t.ej liczbie mężczyzn 96:,l kierków , tl fllut!j\ 'Iiwek i 'I. run~a hel'- salnej praey, przywl'lzaneJ do powy~szego u1'{esZC7.0ty.-Gd}byś wie!lziala, jak j& pła kobiet 765, A. miallo\Vici~: w zgiel'skim o- 11:\1)'. Za l'owyższę ofiary 7.arzlJII ~ztlita- l'%lJIloi ,Taj e oa.'ltCpnj'lcy 'Wykaz cel " 09tatnim
kalam wczoraj wieezól' w twoim małym kregu bóżnicznym urodziło s ię 1885 dzieci, 1(\ sklada podziękowal\1e szanQwllym Otlll- kwarble P. z" podeza. t(6rego". neer.yp6spolitej liberyj9kiej do Stanó" Zje.lnoczonYcli
llokoikn, glfy§my siiml p(jwt6cili do domul w 'tej liczbie 1,051 pIci męskiej, 834 żeli· rotl,\ WCOlU ." •
pUyll'i4laiono: 150 małp, 100 papug, 25 wo- Moj& ty bl&dna mateczko - odpada . klej; zawarto glub6w 359; zmarło 7 il
Prezes zarządu l. K. PozllaTI$l:i.
ł6w, 1 &llukO suk n.. liberyjskiego wartbści 75
Alb/Da; wzruszona.-~'akbym pragnęła, że os6b w tej liczbie 389 mężc7.yzu, 330 kocenlltnrJ*, 200 !bntów bwy j klika innych
byś nla miała żadnych przykrośoil... Jak biet.' W okręgn konstautynowskim UI'OWarszawa.
prOllnkfól", "'9.yśtko r.,.ero wartości około 325
flzi10
się
560
dzieci,
w'
tllj
liczbie
332
płci
nie będzieSZ' rózumn" to mi moje szczęŚcie
Na o tatlllem Ilosled7.eulu c7.lonkó\V' dolmw 60 eentim6w.
z/lklócisz! Często, często b~dę do ciellfe męskiej, 22 żeńskiej; zaIVllrto ślub6w 99;
zmarło 233 () 6b, w tej liczbie 139 męż · dyrekcyl townl'zyxtwa ZllpI'OS1.0rlO UlI!tępu
.. 'ł.. Kalaklua, tmarly nledawDo kr61 "Y'P
I'rzythotłzHI\ ...
od\\>ich, dla dallia przyktadu swym P,Gdda.
('z,)'zn, 94 kobiet. W okl"ęgu nleksau'!ro\T- jllce osoby li" uh:ęd"lV holiorowyclt ,f'll
(b. c. n.).

I

Wl-adomos'

ogólne.

DZIENNIK ŁÓDZKI.

XI 106
1IJ1Il, ubezpieczył r lIa tycie .. :unerykańsklem
towanystwie "Legion of Honor" w ew ...ku
na sumę pi~ciu tysi~cy dolaró", 1l14rł- \o 8U·
mę owart18twe ypła
y<:lt dniaeh
tewej .mar/eg króla, II i;1I J Wirginii K.po·
luib P
ikaJn i** Kolej żelazna do ięga cor... niedott~;niej..ydJ nez)'tó.... Wi.domo- juJ. P:tAtwierdloneJ budoWie kolei D" JuJlgfrv.u. Obecnie .n6", g... e!y ...... jCAnklc dono ..,!, te dwóc
pn;edsi~bien:ó .... staN. si~ o uzysbnie koncesyl
n. budowę kolei na M.tterhorn, $%cz)'t, maj,cy 4,486 metr., a uk stro.my, jak lMłe tadeo iony 'I A,)Pll(}'. Nowa ta li"i. kolejowa
wynraga prUbicia tuoel" ldhry miałby 300
metrów długoś~i. C.ut baelu • Zcrmatt n"
:l{aUerltdru, gddc utz4tltoDoby llN.ytlllki ,11a
IloM61nyrh, ohllu.ono O:l 48 fr. r ad to pro.je·
ktowaM je.t t.kte kolej n" ."iewny licznie
Hornergrut, m'i ••y 3136 metr. wysokoŚCi.
**.. Niebezpieczne studya. W p.rlaruencie D"lIiehpOl podczas obrnd u.d wznowieniem
biln D pkupuie ziel.i Y' Irlanu)'i, po,.,l LaboutMre wy.l,pienit,1J ...ojem wywolnł wy bncby aiezwyklej wesołości. Przyznał fU ait 0(w.rde, it uiekledy zuaje /lin 8i~ to zidyocid
z.upelnie, dzigki ,!ługi.mu śl~czeniu lIad :uozumieniem bilu, który skulkiem mnó.~a pro.poDow~"ych dqdatkóll .t.t siO popradu moniedo t jestrlldnym ohzem pr.wo.d"wstw6.
dnak na ~eJ)1; qbecnie ltanzy .ekret.N. Udfonr stawia jeszcz. no ... e wnioski i do~clDi n a;
dla biednej mózgownicy .LIlbouchlirll .by~ \o
du1~ praCA, wyrzeka ou .8 i~ I!rzc\o w'Zelkjego
qdziaJu w debatacb i gloso w Ć WCAle nie myśli...
To. rzekłszy, biedny deputowany w.i~ł kapelusz i opuścił.w. "śród głu~nych wybucMw
śmiechu CAlego zgromauzenia p.rłameataru",o.
",** Żebran i na publiczna. W t,l'eU dniach
ma być rO'.81rzygnięty w Pllfy!u i,lcc o.rygi"nluy ,.akłay. Pnblicysta pnryskl, Paoli"D,
autor kOku cennych rozpraw o dobroczynności
publil'znej i 1ebroctv.ie lIa kongre.ie w An
werp.ii, maj,c1ru. na celu ohrruly llrul "11080b Oli .walczenl t.ebractwa, t . rd%i1, ił li" P"ry1u ka,idy, kto uie pow tydli siO .. latyć n3
siebie kostyumu tebrackiego., mate prses kilim
tygouni utr7)"mać si~ bardzo wygodnie. Ośnnu
• członków kongres" prsyj~o zakład, który
właśnie w tych dniach ma b)'Ć ro .. trzygnięty.
];'aoliun .obowi,zal si~ swych to".rqszy knr·
mić w kuchniach ludo.wycb i dostarczyć im
przytullm i noclegu, w cięgu dni" .aś wyzn,,c-q kaidemu stauowisko pod kościollUlli, gdzie
juk sam się przekoDaI dochód tebrnka WMa
• i~ migdzy 15 i 20 fraokami dzieonie.
*** Ulep8zenie w marynarce. W marynarce duńskiej dokonDno w tych duiach prób
oad odporności'l cellulozy na str..ły nrmatnie,
dziuraw~ce uiany o.k:r~tą". NajaowAzy okrct
wojenny, dnflskj pnncernik' "Hekla", zbudo ....ny z grnbycb p/y t stalowycb, obłotono p.sem
z cellnlozy grubości pi~iu stój>; po ~ucenio
kotwi.y, z okrętu od,llllonego na 30~45 met ..ów strzelano do niej z Jlieciocalowej arm.ty,
i kol" przeszyła ściany o.~"etu nowylot, t ... o"'lc dwa dość znaczne otwory. Zaraz po
Btuole Hekla podniosła kotwicę i p/ynQ/a
przez bozy godziny z szybkości, 16 mil D1orBkich na gl"izinę. Działauie cellolo,y, która
ro ..ze= si~ pod nncisldem "ody, oknalo si~
bardzo .bawieunem, po t"ygo.d%iunem bowiem
pływnniu, na dnie okr~tu m.jdowało sig za·
led ... ie 8zQŚćd.iesi~~ sześcłennych milimetrów

trzeże Rodziny Cesarskiej. Rosya nie zapOlllni czynu t.ięcia grecldego, który po·
w rzymał zbrodniczą rękę od powttinrego
zamachn. W cerkwi gł6 nego szrabu na
dziś nazllaczono nabożelistlvo dziękczynne.
P etersburg, 13 maja.
Ag, p.). \V 80borze Isaakiew kim i Kazariskim, urAZ IV
wielu innych terkwiach Peter barglI 011·
prawiono dzi~ nabożeristwa dzi"kczynne z
\l wodu wybawleufa Cesarze Icza Nasl'l'cy
Tronu z niebezpieeze,Us~wa.
Londyn , 13 IOsja (Ag. 1'.). Zamachu na
życie ClIliarzewicz!l 'astę(/cy Tr9uU ((Opuś
cił się fll.natyk.- Otrzymany dziś telegram
z Jokohamy donosi, że zamachu !la życie
Cesał";'!ewicza Następcy 'frouu dokonał w
pobliżu Kioto
luga połicyjny, kr·ajowiec.
BaDa jlllit z daDa l\' czaszkę, aJe IliepowaŻUli .
koro tylko wiadomość o zamachu 0trzymano w stolicy .Japonii, mika!lo nMyd,miast pojeclral !lo Kio~o.-Podług t elegmmu. tand/mla" z zallghlljll, Ces,u'zewicz
ł\astępea IPronu l'0)e~h ill do Otsn, celem
ogl~dl\hia pięknosci przepysznego lIliejsclI
przeeha!lzek, położonego nad Biwa-Urni, Q
6 mil Olt Kiot~. 'lu'I\IVOI} zamachu jest japoriclIyk, lIazwi$kiem 'l'uda anco, $llIga
pollcyjlly. Uderzylon Cesarzewicza Na. tępc~ 'I' ronu po glowie. Nie ulega \\·I}tl'.liwo~cj, że zloczyllca miat na celu z/lMj stwo, lecz rana rm szczę~cie okazala si~
sto ulIkowo lek ą, pr'a\ldopodobnie dzięki
temu, że czapka Cesarzewicza Następcy
T1'onll była gruba i mocna. PO\9ia ają, że
rana twor~y zadraśnięcia, sprawione s~a
blą lIa cz le i niema p.Dważuego churakteru. Nie pO&'·7.eba nadmieniać, że Illikado i
ministrowie jego są mocno wzru zell1 haniebnym zamacbem na pożądan ego i gl~
boko szanowanego Gościa. O ile wypadek
dotyczy ludu
japoi,sldego, wytlarzen ie
jest wysoce S1DutneOl. Ulliemają, że zło
czyilca jest obląkauxm; był snadź rozwście
czony skutkiem jakIej rIoznanej niespm ·
wiedliwości, n przypadkowa obecność Wysokiej Osoby popchnęla go do zbrodnI.
Mikado i ministrowie 7, pośpiechem '1!l1I1I
się do mato, by wyrazić ubulewanie i
wspólczucie z powollu tego, co. zaszto.
Można rzec "llilprzód, iż Ce arzewicz N:tstępca 'fronn, pomimo przykrego wypadlw,
nie wyuieJ ie jeulIlLk z pobytu Swojego w
Japonii niewilego wrażenia pocI \V7.gl~tlem
gościnności japońskiej.

Petersburg, 13 maja (Ag. p.). Ogloszono
rozporządzenie, zmieuiające prze piśy co (Ió
czasu, w jakim ma być prowadzona sp,·ze·
daż detaliczna trunków w Kr6Je'stwie Polskiem . Sprzedaż tl'unków IV szyukach '(lo.
zwala się ill'!l\,adzić od godziny 7-ej Z !"all a
do 10 ej wieczlJl"em. \V niedziele, <lni świą
teczlle i galowe zabl'onione jest prowac1zenie bllUllln det:\liczuego do wypieia we
W iacl" W których są świątynie i IV mia·
stach ,lo czasu ukończenia uaboielistwa i
podczas prqcesyj. Ale w hotelach , bufetach, zajazdach i karczmacb, spr'zetlai wyłącznie dla zl\Spokojenia potrzeb przejezdnych, może się o.l1bywa~ w k ażllym czasie.
Paryż , J3 maja. (Ag. 1'.). Dzienniki tutejsze wypowiadają oburzeuie z pnwodu
zamach n, dokonanego \T Otsu na życie Ce·
811rzewicza Na8tępcy 'l'ronu.
Petersburg 13 maja. (Ag. p610.). Przy

o ta tnie

wiadomości

handlowe.

tar%yną OIaj, Michał Mars~aJek z WiklOrn Oradow.ą, Jakób Ooltb z Weronikł Sygulok~, Julian
łfinie .. iu z I'rWed9: D.m.., Fraueiszek Wojcio·

londyn. 1<l maja. Bank augielsld pod- chowili • Józef. łfikolajc.yk Jó""r Wali!iak z
llaryann, Oromek, Jilib W/odare.yk z Maryun.
!lyskont'tl do 5%.
Woluiewre" Stefan ItIary.... G1owoeki s .!lagd&len~
\'ł3~U,". 13-go mAja
\V .. k.lfla kr6t. łenu. all: Pogorzelsq, ~'t""ista... Wencel • llarylUlJlł Smo·
Kdrliu ('1 .1.) 42.10 z.,I., 42.00 płac., 41.90, 92'1:11 95. I_k, Fraaem~k Krill • An ..ta&Ył PHezd.ieok.,
42.00: II) kUl'.; r.on,'yu (:I III.) 8.63 ż~d., 8.51 plac., Aleksa.der Kacprowi ... Mi.hallną H.rbot, Tom ....
S.;;O'/" 61, 62 klip.; 1'...... (10 d,) lI4.e5 i~l., :13.9;; KrawC7:y"ki z Apoloni~ Slawióskt, Robert Piotr
pIM.; IV,,,I.;;
4.) 71.65 t~l, 72.ł5 płac., 72.40 Rehelski • Pa.uliDa .MieifuJką, Wacław Mart1DO ..ski
kop.: 4f1l.. li<olt~ tntwid;tey.iue Jrr61. PolsJde~o łlui,a s Auą Krystyniak, Szczepan Lndwik z ll.łgouałł
!ł7.00 ł-ąd.: takie"ł III te 96_~0 i~d.· 6
naka petl' Pawlak, III.. en •• Kalinowski 1i Zo1lą Wotna, Fran·
c~h ",.chodui U-oj etuisyl 100.60 .ą " lU emisyi ei ..ok Rajek z lI... ana. Skowrońską, Aogu.t
100.60 żąd.; 6'/_ I)otyt·;t;ka. w8wu,łnut\ z 1887 rrka Plio.k" • Józef. .teidet, Antoni Ka.pJdciak z Ma.H7.75 żąd.; ~./. IiIłIJ u..~H"'''lIe &łełlJjllkie l-ej eeryi ry~ną Smoliń ą, Ldw;k Wale.yóski z Aatoniną
lOO.~O '~d., m·ej _yi liL B I ~.OO itd .• 99.75 W,e••, Tel••for .'&jb • K.tarzyn. Jnt..,.kpl ••.. lDO.05, 99.8, kup.; 5"1, li,ty. ",wuo miasta
W paraftr owangelickl.j. \: Hermann Redecker z
1V~"ZI\w, I V-ej 100.00 '~d. Uy.kout.: /lerlin S'/,,, Emmą Schmicb.
rłoll.IYll 5'"
Pkryi; :l-I", \Vif'llłll 4"'1.. Pttler8bnri(
Starozakonnyoh. ~: Szyj. O.. zel Grynberg z
="'1._ W..rt.Hltti kUIIODI1 z Jlotrreoiem S*'.: tiNt.1 ,,&.ItI. Raj.I~ Cyn.moa, Abram Jndko"i« z Elu.,. Ruch·
lo; ....' kl. 186 O.... r.. I i r 65.01" f M.; 15.8, li- lą Gombińską.
,ęLy IikwiJa.eyjll8 171 O, IlOŻICZM:& IlrftlllioWJl ( HiS.l,
Zmarli w dniu 10-13 maja:
II 7".2.
Dzieci do rat 15-tu .marlo l7, w tej
P.toreb.rg, 13·go wAja. W.k.r. n. I,ou.11n Si 95, Ii..Katolloy
bie chlopców 2:1, dziewcz\t 1M, dorosłycb Ił,
[( lloiyczkl\ 'Y81·lllttlui ... 100.
lU J)()iyfZkA ,.,,,chl.e
.1I1iA. l00.2ó, 4 1/,./. IiHtl lIUIU""IIf1 krell,t. zidHhtkJ- w tej Ii!"zbie mężczyzn 7, kobtet 7, a miaDowieie:
laS.5O, Kke18 l,ankIl rnJki8ł;'o .11... bauIlhl zlLlfrauiez- Jadwip Jehk vel Klęp;ń.ka., lat 68, Pawel Ula·
towski, lat 76, Wlady.łalv Rako ... ki, lat 6, Julian·
ne-'Ł'0 274.00, ver6r:iLmrskieR'o IJlł.uku ,IYlłkoutowego
69'.2.00, hallkn lui~jb,yuA.ro,lo\'f81(U 490.00, "ar>fXluv· na Klinbel, tat 23, Knnegnnda )1...... lko".ka, lat 5<,
'Wawrz1Dieo Galiii.ki lat 57, Aai.I" Kowwka,
ikie~o hł\ukn dy,dumlOW8l('o -.- .
lat 30. lIicholIna Wojta..c.yk I.t aG, Fr.nci ..e"
Serlln, 13-go maja. U"lIkunty rII'4kle san,s: B•• ler lat 22, KatarzynA Lechow.1ta I.t 15, Ma2.'ł9.~5t 11M. dUinl\\'f' ~39 50, wek .. l", un. \Vllr"'u.w~ tylda lVodtie.ka, lat 50, Wła,lyde", Ego.. dorf,
13&.90, DR. P~tArllhllr~ kro tl8 5, U~ ł"łłt8r"bllr~ II~~ ~. Angu.t lVa'l"Uer, Ia.t 26, Igna.y Włodarczyk,
dt 231.fs5 , 111\ LoJllt,11 krfił.. 'lO.4'),
nil LOł1fłyll lU.
ni6sł dziś

20.27.

bIL Wieli Ct

1723(j.

IIInlu1

1· ..

lue ~U.60;

Ew •• gelley: Dueci ,lo lat 15-tu zma.Tło l, w tej
6.,. lidy w:&Qll\'''łnS 7\ 00, '\"1. lillly Iik\.MIl~yjue
dorosłych
1,
71.10, POSIClk. rJhk. ł'l, " IRR'I r. 9J.30, 4'/,. li«bie chtopcuw ł, dziowczłt w tej liczbie m~żc:z:yzn - kobiet 1, a mianowicie:
lł:ł87 r. - . - , fi'" ri'JIU", l.'Bt.a ł{,[j 70, fi"L. r. z.ł. s JBS-ł
Ketarzyua
•
Pipków
Frytze,
lat
8
.
r. - ,- , I'oiyrak .. \vlkmofllli .. II 61H. 7390, HI etui~
Starozakoa.I: Dzieci do tat 15-tu .m ,rio 3 w t.j
Iyi 74.40, [jol. Ji~ty Xa:4'A'VUe rl1~ki ... - -,
ł'92, d.ie"'·.ąt l, doro"ych l,
ill~k,a prelOi uw", ~ lKła fuk" .7900, laku s I~ liczbie chlopWw
r. 16:t2.0. ak~e ,lrhgi leI. "a.rf.Za."łlkG· .. i~lf'il~kiej w tej liab16 IIlficzrso. 1, kobiet - • mianowicie:
244.,7ó. 8.k ~l e krttll,LowĄ ",nILr'lwki" UiU.7J, kk~l" 1I.adel Oembińiki, lat 23.
W&lł'&""Slridg'O .'IUlkn llluuJlo"~l(o 99 ;)I)! d1Hklmtu~
wego -.-, 11~l4knutll uje.iel: le;o IUI.UIU' paihL".
LISTA PRZYJEZDNYCH.
J,ry"atu e '2. 1/,.:•.
Hotol Pllakr. H. Wesenug, J. Paugow.ki i H.
londyn. 12-.go M",jl\ Plliy~A.!"', rlt'łk", 1. JRi9 ruku
R!lbinst.ein z Warszawy, E. Werner z T~oJj, s.
(( ,m,isyi 9:>, ·l "'.,"I .. KłllI..,~l e ""uc iłi l"ki., !ł'> V, .
~,;\'::~~~.nowa, Eol Patzer z Kik, G. einrleb
W.rlla .... , 13-go majt\. 'r.r!{ 11ft. 1,1",'" WiLko,.,.sldego..Pneuh·a, lłłd. ",d. -. lłlłtr4 i ,1 01m.. - Grud Hlt.r. E Starli. Tryestu, K. Hirsehel s
- , l,iI"l.. - - \"Iytmro wlt - -d70 SIłO Ciele, A.. Lqreutz • 'l'ega.urogu, Aruhold z W..•
",hłJrO\'f6 65,j -675 ... r~lłłlie- - 615, 1'fł\'lliwe Izawy, K. Batner z Roatow& nad Donem.
-55 ó ,j,nmień ~ j 4-0 rzę l l. - - , II\'Tjelł 320Holor Victoria. BIleker z HarIomu, Li" hUlJłZtei"
3GO, gr,ka - - -, rtellik Ifttlli -. ximll"Y i K.pleóski z lIiolegootolro GantT ..ohl i Aelteraj.
r nept.k :&1)' sini. - - , Itrof".lt poluy - un z War..awy, śDiiarowok:i z Piotrkow..

3'.

S·,.

- , Conkro,,,, - - - , f&.ilul", - - sa kol'1"':.
k&8Za. j~ltylł" - - -. niej rzel'll.kIJw, - - -,
lu i uy - -:101\ I'ud.
Do"ieziouH 1l8zellicy 20\ tyl.A 2Otl. jO"J:łuieuifIL
-. o~ ..., 100, l(Toulm polue!.:'o - korll1.

E

WYKAZ DEPESZ

.lktloręe.zo"ycli prze: hltejszCf slacyę telegm{U;l;I1lł :: l)()wodt, nieodllnleziellUl adresatów.

Waruawa, ,3 go maja. Okol.il._ Hurt. sklad.
Zt\ wil\t.lro l OCO; 11.1.97-11).99; ZI\ 7SD: 8.55'- 8.57 t •
M. Wolm.n.wi • W8 ..zawy.-Seadrowi J.f'remoSzynki za .. ia,\ro 1)t)": lJ.H-Ll.lł; za 78': 8.67' - wa.-Sokeimero
.. i • Petersburga.
8.69.
BerUo, 13-go IDoja. P••• ui"& 2"l2 - 2łO Ua maj
2 iD. 50, 11& czer... lip. 233.00. "lt<l 19ł - 2Oa,
•• maj 20l.;0. Ua ozom i.. lipi.. I96.0J .
liverpool, l 2~gO IDl\.ja... BI\.\V0łuft,. 81Ifł""o:adauit

AZOWSKO·OOŃSKI

","olleowe. ULrót. 8,000 bil, t: tago Ult. !łpeknllwyę i
wywóz 500 hel. Spqkojnie. lliddliug a.weryka;;oka:
Da ma.j czerwiec 4 25/ 12 n&.by"cy. na cr.er\Viee li·
lHeo - - - - -, nil li!lieo sierpief\ .. nI" Da.hyway, un. aierpieil wrzesiel1 4,"/'4 DI~bywOYJ na
wrzelłień 1'8.t~lziernik

-

Bank Handlowy

ma zaszczyt podać do publicznej wiado·
- -, na li.top:ld grudzieu mości, że z dniem 30 Ił. wletnla (la
-

-

-. ua patuier-

-

uik futopad - - spn;eJ."ey.
maja) r. b.
Manohllter, 12-go m'J" Watar 12 T"ylor G'/..
W.ter 30 Taylor H'I" Wa.ter 20 Leigh 7'/" Watar
W ŁODZI
30 Ol'Y~Oll 7'1.. Mock 32 Brooke~, Mulo 40
lIoyol1 8'1" 1I.dio 40 Wilkinson 9'/.. Warpcop.32
rozpoczuie swe czynno~cL
Lee 7'1.. W.rpoop. 36 Bowland 8'1 .. Donble 40 Wosto" 9'/.. Double 00 ."ykly pt. 12'/., a2" 116
dys. 16+16 groy tkauiny z 3"łrł6 163. ~tale.
l.ndyn, 12-go maja. Cukier J.w. !5. O.pale.mieści się w Tl Gl NROGU, nadto posiada
C.kier bllJ"Akow, la'/. '''le.
New-York, l'ł·:o rof\ilt. K&wl\ (1I'llir-ltiu, 2Jl.OO,
ODDZIAŁY:
I(:,,\'fl\. Ftt.ir~ ltil. _, 7 łu« orllill .. ry Ult m..j 17.77,
IV 'li ar8zawle, BOlltowle n./D.,
,.. lipiec 17.12
New·York, t:~-go maj&. Iłl\", ,, łu. SU/", ,,:{. Or· Berdjańakłl, rEkaterynodarze,
łelt.uie 8J f••
oworollyjsku. Wł:adyklluka
.. od*~._. Katastrofa kolejowa. z New-YQrku dzisiejszym ciągnieniu obllgncyj PQżyc:<kL
:r.le i lfIariupolo, oraz Agentnry:
r.
l'l'emlowej banku szlachecldego Iladły naw
,ł.rJft'u"'i ..... e i Jt.llmeńllkoj.
dOllO'Z" it póci"" ,,1o-l.\cy 100 robotnik6w 8tępujlj.ce główne wygrane:
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
893
wysianych dl" lI""zenia pahlcego. .i~ 11l8u, wyRs. 200,000 serya 4,497 Nr 8
koleil si~ w poblitu Potlero lConnty " Pen.yl75,000
9,795 Nr 6
,Zdniol3j Zdni.U
wnnii; '''a"-zna i10ś6 .,.goDÓw ..,p.Uła siQ,
40,000
14,721 Nr 36
Giełda Warszawska.
przyczem 80 osób splone ło , a reszu odniosła
25,000"
5,860 Nr J8
lekarz .zakł~d.. i szpit.
Źą.clallo
z
koiluro
gi~ldy
ci~1kie ra y od o.paneml.
p
10 000
90 N
9 sel".
,
' ·go MikolaJa w Busku,
**.. Pheciw trenom. Gllsetl niemieckie
o
•
•
14,L ą r ,
Za weksle krótko!e rllllnowo
praktykuje lIrzez cał~ porę. kąpielową. TeZApo"i.~aJ~, ;te ~oliC,& pocl\gIĆ bgd%ie do 10,936 NI". 46, $er. 6,2« Nr. 8.'
Berlin ZI\ lOO nlr.
g jŻ do lIabycia księgarniach BU8~o , wody
odpowioozialności i knr te panie, kt6re tren nPo rs. a, 00: ser. 16,898 ' r 17, ser. 867 113
n& Londya ... l lo. •
li ó3 . 8.~8'1, siarczano-słone, 80 kop.
!!ClI ·6-1
mi sukien swoich, pn;episanemi prze. modę, Nr 42'8 seOr .",4,152 Nr. 18, ser. 256 NI'. 33, na Pary'. lO 100 fr .
:1. ()5 , ~:r.'1I
. tu;;
7~ 15
. ć bd
uli --" k
"1
st
ser. 9,6 "r 41.
ua Wiedeu za 100 8.
wzmecn
e" n.
c...... Ur"lllWę, u a po ęPo r~. 5,000: sel·. 4,209 Nr .H , ser. 4,892
puj,cych .,. uiemi osób wielce niemi/~ , " nll- NI' 26, ser. 2,762 Nr 14, ser. 8,728 Nr 45,
Za papiery p.lI.t..... e
ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
wet czestokroć, op. dla oe.n, oddechu, szko- e. 2,312 "r 45 ser. 9,527 Nr 45, ser. Lillty likwidacyjno Kr. Pol.
97.dli...... W co le ~ehy nalety- im I~c tren 8560 N 14
7 8 N 3
Ruska pożyczka. ,,,scluwln.ia
10060 100.50
GODZL.W i lliNOTY
trzymać w ręku, rollp clć gef Da uliry b~dzia'
1 ' , ser. ,75
r 1 .
97."",
97.75
"'łO pot. WI!-\fOz.. r. t 1
m02liw.m tylko po d Il:zu.
Po ~ . 1,000: ser. 1,688 N'r 16, ser. 13,062 Li t,y ~Mt. ziem. eryt
r•
10060 IW Iti
81 łOI10ll~1 ~1 351 81~01łOISł
100.99.70
,,** Statystyka wojen. Rzymsil" "Imlie"
'r 29, B r. 7,376 Nr 11, ser. 8,748 Nr 13, • .f"
.,
II
V
1 11,• "l.
podaj " ciekawe obliczenia wojen, które n~kały ser. 12,889 KI' 41, ser. 4,174 Nr 24, ser. liJII'y ..a,t. 1lJ. Wa ..z,
.dchodz,·
11011
11
,
V.
świat od c""sów I'I\)jny trojadslrlej. Ze stAty- 7,60}l NI" 6, ser. 1,629 r Ip, ser. 13.574 Ll~ty 1.n,M'. m. Eodr.i eryi I
Nr 16, ser. 1,566 Nr 39, S!\!' 9,~64 1:\1" G,
prlychodzł
U
słyki te" ,.(dpć
e od,. o c)i ZApa~\V pod lM!I'. 14 -'1'78 Nr 39, sel·. 13,0 1(j Nr 45, ser.
ł6
/'
III
7 lU ~
murami bloh
nI bllo
jednego roka,
t"
do Koln ..ek
2 16 7 O:; tO 10
&toby gdziekolwiek nie toczyła siQ wojnn. W 7,Q55 NT 14, ser. 15,5
Nr 32, ser. 15,454
8 lu
t1 Sk.ierllie\'fic .
ł 32 82ł
Giełda Berlińlka.
"i,gu kaMego .tule"
puda/o 0.6a" wojen Nr 30, ser. 5,320 Nr 41, ser. 9,644 Nr 4 ,
II ()5
Gl:l IUO
" \VU8'&3.W'y
Ba uo~' I okle •
_
ser. 14,517 Nr l, ser. 2,331 NI' 40.
2'920 :l<O.IIO
I 3,;
8 ~O
ot Alek3&ndroW'1l.
239 i,I,
okuło 40,000,000 I~dzi yt wieku od lat 20
New-York 13 maja. W ~rodko\VyUl st:\210.75
"
tI
nil (Iosta\'f .
.9 52 3 to lU:; 1241
,. Piotrkow&
2'/,'/. 3'1,'1.
do 30.
uie Uchigau szerzą się stl'aszne IJOŻary la- Dyskonto pry .. ał:ne . . .
ł"l"

AGENTURA

SIEDLISKO CENTRALNE BANKU

.1

~210 1.1.85

Dr IAJKOWSKI

/ 0050

l
l

9;:ii

T E L E GR A MY.
Paryż, 12 maja (Ag. p.). , *Li~ette"-- donosi, że n & poiła iranC;lIl!kiegll przy owerze jJetel"ębll~8klm rząd pn.eauaez&. gele.rała Bolsdefth, pomocnika szefa sztl\bu

genu
Londyn, 12 maja (Ag. p.l. Gladstolle cierlekką ornnt1n1\uenllY.
Petersburg, 13 majL (fog. p.). PeteJ·s·
bUl'g i~t.. Ol;~ )l'7~noDf zb~odnillZ"m
~allla.i1etit na --§wlęte 1.teie Jego Cesllrikrl!j
Wysokości Ce~arzewlczl\ Następcy ';I'l"ouu.
Cudo lVu~ ocalelli~ Jego Cel arskiej Wyso·
kości ponownie ś wiadczy , te
ajwyZs7,y
p~ II

s6w. Miasta. Clinton, F rwelle, WaJkeville,
B earlake zniszczone. Komnnikacya. z pół
noc .. przerwana. W PeOl'ylw'l 'i \!OlI Qon·
ciel' point " 'ykoJeil się pocląg ropoczy.
zezątki wagoolI'" SIlaIiI! się; 55 08/ib , annyeh, 7 zmiażdżonych, 7 8Plllonyeh żywcem.
•
~
13
tOlle,
Ilrlę)',.mIuister marynarki HSllliltOl, prezes izby
hIIndlowej HIC
en1:D, wd9ckretarz sPI'a IV
zagranicznych Fergussoll, lil ister' kolunii
KmiW'ord ol'az 50 -czlonków izby ,Ieplltow!lr\y~b '1.11 adli na intluelzę.

Monety l hanknoly:

lIarki nielUieckje

• ~Nł.

nn,: , ł

. .

\\'ł\rru~ć

7a

3ł".,

rJb!1\ Iorp·1 w xlude
i ~G'li .. pt1 II ( 7-r .

Jt1lUitlyl ,., I.frn,IIl1:t.

P(.llIu\,orynly

.,.<til

Ui~~ mkłl)

filut! ,tt:rlill. \Y IhlUkuItL",'.I.
Knp\luy ('~Ul;!. • _ I . •

nlellrr.

42'/,

AUJltr,..,ki. ballk"UL, .
Fl'Ilnkl . . . . . .
l>u~.rł·A II

:ł.1ł
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Oranicy
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SO!lDOWCa

., TomI\3.j:QWo. •

"Bz.in&
"lwugf.
."Otlt row1 U, lt• •
n Petenburga :
lfOlltwy
" \ViĆ\lub,
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1008
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4018

61LI

UO

937

4 31
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7/01

UWAUA. Cylr, Ol"..,..,.e grubU1. d,we_
wyrohjł ozu od g"tlIl., i>-ej wioaor.a do , ...
ra1\1 kat.lickleJ, 2~: Piolr Fronczak s PeIrO- d.iuy s..oj rauo.
·,.-how.ą T~olil' \er S A.lebandY. Xa.-

Malżehtwa

~

2ł5

lO' 15

,. flerliu

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
... \Yarte .. ,10m lu-13 maja:

~ 2. ~)

JliI06

DZIENNIK LUDZKI.

o

s z

o

Ł

G

POTRZEB'E

Welocypedy
Welocypedy
Welocypedy
Welocypedy

Ą

PANNY
dobre staniczarki do magazynu mód i konfekeyj damskich

ul. Piotrkowska •

Potrzebna jest zaraz

oraz innych

6ł.

REPREZłJNTANOI

Za

tępca

na

Lódż

ulica Spacerowa.

514D, )lOwy 23 mieszkania 11.
~ _ _ _ _9~~_-_1_

Potrzebne

N~

za dobrem wynagrodzeniem do magazynn Ireny Dąbrowskiej, ulica
-900Piotrkowska 112 5:J6

i okolice: Leon Bernstein,
CENNJKI ILUSTROWANE GRA'l'I

lłody, wykształcony człowiek
praguie dawać lekcye gr14-0 l'ęez
nej ua fortepianie, lub akompanjllmentn, wieczorem od 8 godz.
Oferty: "DziennIk Łódzki" llhl
"Muzyk&lnego."
907- 3-1 ~

GLÓWNY SKLAD WYROBÓW

Warszawskiej DYSTYLARNI PAROWEJ

885-1

lXX)O(i

Ł.
Regina Weiuberg

MOKIEJEWSKIEGO

Rodowita francuska

z dO$konałą konwersaeyą, 11ragnie
na letnie miesiące znaleźć miejsce
na wsI.
Oferty pod lit. F. B. prOl!zę skladać w Administracyi ,.Dzienuika."

ORAZ

HANDEL WIN

~

ertug

Puł;j
n.k.

...-VV,VVVV,VV, 931

~~~~

W

~

Łodzi, ulica Piotrkow8ka, dom Klossa Nr.

'65,

poleca NA 'ADCHODZi\CE ŚWIĘTA
Trunki IV zakres dystylarni wchodzące, w douroci n i eustępują.ce zagl'auiczuym, jak alembiki,
C:rOMaoe OąlmeUHoe Buo, likiery, kremy w ozdobnych flakouach, spirytusy: do picia
winny, uo politury i do palenia, jako tei okowitę smaczną i mocuą· '''I1\' ~ naturalne odstale z lIajcelniejszyeh lJiwulc: ,vę~ierskie. t'raramlzlde. 8zAmpRilskie, reilskle
hiszJ,aiIMkie. portogal8kle. Araki, koniaki krajowe i zagraniczne (kumcvjne)
Miody 8t"re, lJorter anJ;'iel .. ki l, '/., '/, butelkacb. Octy trRDcłlzkie. ,,,.-.~ A:
bes/\rabskie, krym8kie i kaukazkie od 30 kop. za butelkę.
939-3-1 '

~

·
t
Z b10110 pa zpor ,

~gll
wydany z gminy Ręczna, guberni
piotrkowskiej, na imię Wiktoryi
Jlntkowskiej.

903-3-1

DO '''Yl'WJtJĘVIA.
trzy letnie mieszkania
po dwa pokoje obszerne, wysokie
i suche, ogród, kąpiel tzeCZUll, dwa.

r

ŁaskIlWy l.nalazca raczy zlożyć'li• • • • • • • • • • • • • • • • • •'• • • • • • • • • • • • • • • • •
I1lkowy w magistracie.
~34
,..

--~~~==~~~-----I' ~----------~~~~~~~--~~----------ZGUBION
POJ)ZIĘKO'VA.~IE.
k
t
b t
lIueJszem wyrażam słowa najwyż zego po!l1Jękowania
ę ''O Y U,
członkom ł6dzkiej straży ochotniczej i jej komendantom, rów-

t'i,·

wydalH~ z brur
na imi~ J akóua
skowy ~eg()ż.

)lolicyi m. Ło!lzi,
Ziamki l bilpi wQj-

IV

straiy p. Pozna{Jskiego i jej kierownikowi p. Maurycemu
POZlll\llskiemu za spie$zny i c b~ tny ratunek, niesiony muie
wczoraj pOllczas pożaru w domu moim, przy ulicy CegielnialIej J' 2i2-K,
Lód::, linia 14 Im+;a 1891 1'oku.

931i

binrze policyi.
ZOIDnONO

kaJ·tę

wydaną

Fabjan Griint"eld.

938

LetnI'e mI eszkanIIa

pobyt""

7. tutpjszego
magistJ'atu
na
Pauliny
Balińskiej
.
Łaska\vy znalazca raezy złożyć
takową w tut.ej~zym magi$tmcie.

imię

!}33-1

Zgubiono pa zport,

są do WYNAJĘCIA

IV dominium ' " iskUno,
wiorst od Łodzi, w cienistym obszernym pal'ku,
z miastem (\WI\ razy dziennie.
abial, owoce i
miej cno WiadomoHć u pana Ludwika Frelllcel lIa

położone o

naJ>ycill.

PRZEPISY O PRACY MAŁOLETNICH ROBOTNIKÓW

Ksi~żki

I

940-1

Zaginęły

·

w

•

Ż

8

komunikacya
warzywa na
miejscu.

1370

P!lszport ~ książeczk/\ I.e - Z wykonywaniem ulubionych żaluzyj drewnlagJtyntRcypla w}dane z gmm! nych 8zCabo'~' ych tak do wewnętrznego jak i zewnętrznego
~eI6~ na imię J~zefa Howorkl, otwierania do okien okrągłych i podłużnych z ~ybor. zagrano mate!!Iw~adech"o t Ił b r y c z II e rysiu, PO CENACH NAJNIZSZYCH. Reparacye wykony waj ą. się śpiesz"
!egoz, oraz dwa rewer8y_ nie i tanio. '''lelki
bór krzeseł wiedeńskich, sof, koszów
Jeden Iła rs. JO~, drUKI do kwiatów i iunych giętych mebli z renomowanych fabryk, po cena rll, 200, podpJ ane przez nach fabryczuych.
937- 6

,,,y

Matysa.
Uprasza się zllalil'zcę o zwróce- • •
nie tych pl'zedmiotów Karolowi
hulhawi w domu Ebteina pod hl
660, przy ulicy Wól,zllJiskiej, za
wynagrodzeniem.
Niniejszem za.wiadamia. się Szall.- Publiczność, że w dnil~ 12 b.
__________________-=
887
::.:,--=.l_lm. otworzono w Łodzi przy ulicy HOllsCantyno'''lIIkiej
w dODlu Wolanka XI 318 (10 nowy)
,

II!I•••••••••••••••••••••
Otwarcie interesu.

y TepJIR'b rraCrrOpT'b

BbI,Ila:,:aLlii Boli 'roM1. r}lUDIl llo.rr,Ael«JHUe na Kwa IOCH4IY Ba'II1ClJJt1>.

Hawe).mili
T8HOBOit

(iJlSrOllOlIHT1>

OT,1r;a1'j,

81. 3)\tmHiii 14arUCTpaT1>.

~_..._ _..._ _
92iii2.-_I-__

Zarząd

SPECYALNY

MASŁA i

znpls)'\\'Allln dowodów legityllllleyju)'r.h
lulków.

oraz wszelkie druki
]t

wiadomości Szanownej I I

Publiczności, że

w fol warku Bo-

rllJIO-

służące

ula ~ąuow Dokoin i [minnycll,

.."

....
.....
.

,~~~~

~~

Gebethner & Wolff
,

~~

I

w ':'odzl, ul. PlotrkoW8ka 18.

Skład

HĄNDEl

fortepianów, pianin
i melodllkołłÓw
w połączeniu ze sk1'ade~

S .E ROW

:NV~'.

oraz produktów w różnych gatunkach i wyborowej dobroci

Wynajem instrumentów.

laso! Wiillts.kich i folwartn z serowni książąt Lubomirskich w Kruszynie.
Boicslawow
11• • • • • • • • • • • • • • • •928. 10-1 '

pOdaje do

01'11'1.

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,

ALUZY J

..4. StiebeJ·t
ŁODZI, ulica Dzłeh'"
(~oleJowa)
poleca .I~

.

KSIĄŻKI
110

932-3

F A B RYK A

fabryczne

do 1.IIJlisywanin mnloletuich robotuików,

•••••I • • • • • • • • • • • • • • •lIIiiiiiil.

wydany z miasta \ i luni:l, na imię
~lośka Pechwas era.
r~
Łaskawy znt\lazcl\ raczy złożyć
takowy IV tuteJszym magist.racie.

lasy! kogc/ól w mitjscu. BIi~sza
wiauomość we wsi Niesulków w
b1i8ko~ci szosy i miasteezka StrykOWA.
925-2-1

W a.!lmillj~traeyi "Dzieunikl\ ł"ó,lzklegÓ" ~ą ,lo

ni eż

Łaskawy znalazca raczy 7.lo~y~

takowe

4 zdolne

staniczarki

27.

~~~~~,~~~=

poszukuje miejsca zaraz na wyjazd
za przystępnem wynagrodzeniem.
Oferty proszę składać w Admjni-I • • • • • • • •g
slraey i "Dziennika" (\la "Polki".

R

znajaca

się na kroju takowej. Wiadomość ulica Dzika, dom Meyeru. •

DOMU HANDLOWEGO

Warszawa, ulica Senatorska

POLKA

zaręczeni.

PANNA
do szycia bielizllY,

poleraj,

J. Block

bOJła '1łieJlłka.
ulica Piotrkowska, 1" ] 08 U In pektora 2-gie pięt.ro.
911-2-1 r

toebowa.

fab~yk

Krzysztof Brun i

Potrzebua jest

Feliks \Va

4: klas giJbna.zyalllYch,
poszukuje miejsca W kantorze lub
tym podobne. Łaskawe oferty pronę kladać w Administracyi "Dziennika" pod lit. A. Ł.
833-

Coventry Maschinists

913-3-1

-

skończywszy

ANGIELSKIEJ fabryki:

HELENY NIKLAS

~ Oz~

I
Młody człuwiek

specyalno' . choroby
neryczne i skórne.
,\ł 39, lIad cIlkieruią.
bego. 2 pięt,ro.

r

N

E

__

Przyjmnją

się

7.amówienia n[l,c

jeR." i reparacY4) jako też
tran.port i opakowanie.

-

728-0

lesławó w, położonym pl-q stacyi
żel. Andrzejów, są <lo wyn~jQcia

kol.

mieszkania letnie
w,n.

z wsze1kiemi
rodn.mi i że osoby nie·
opatrzone pOJ\Volenie.m zarzĄdu t nie
b~dl! mieli prawa spncerowanll\ w 1.&aaeh Wiskitskicb.
Wiadomo§<! n S.
WiSlickiego w Łodzi ]t :!Gl.
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