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W poniedzil\łek, II pewodn nroczysł.ANlcł
nrodzill Jego Oesar kiej Wysokości WieI·
kiego K sięci a lIIikolllja Aleksl\ndrowicza
Nastę pcy Tronn odbył. ię w resursie mipj·
skiPj w Łodzi obiad, w którym uczestniczyło 85 osób przedstawicieli władz woj·
skowych i cywilnyell, zarząd ów gzkól, są
downictwa, obywateli i przemysłolYc6w.
Nacze łnik łódzkiej dyrekcyi naukowej rz.
r. st. Abl'amolvlcz wzniósl toast za zdrowio Jego Ces81'skiej Mości Cesat'za Ale·
ksandra III. poozem pułkownik 37 pułku
piechoty p. Boltin pił za zdrowie Jego Ce·
sarskiej Wy80ko~ci Wielkiego Księcl.a NI\stępcy Tronu. Przy obu toastach orkieska 37 pułku piechoty przygrywała hymn
nal'odowy, który obecni wysłuchali stojąc.
Następn.ie prezydent miasta r . dw. Pień 
kowski zawiadomił zebranych , że obywatele łódEcy, ua naradzie Ill'Zedwstępnej, odby
tej w lokaln resursy, oświadczyli życzenie
ofiarowania, na płJIIiątkę szczęśliwego oca·
lenia. Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Księcia Następcy '1'ronu, snmy 30,000
rubli ua załoienie pensyonatu dla ucznió1"
jednego z tntejszycll zakładów naukowych.
Kwestya, dła kt6rej szkoły ma być prze·
znaczona powyższa urna, rozstrzygnięta
będzie na zwołauem w tym celu zebl'aniu
obywateli. Z kołei inspektor wyższej szkoIy rzemieglniczej r. st. Karpow wycbylił
kielicb za zdrowie księcia greckiego Jerzego, który powstrzymał drugi I/apad mor·
dercy na świętą Osobę Następcy TI·onu.
W kOlicn dyrektor gimnazyum r. st. Roż
ijestwieuskij wniósł projekt starania się
gdzie na.leiy, ażeby ulica .Dzika,· która nie
zasługuje na taką Ilazwę obecnie, kiedy
stoją przy niej dwa kościply, gmach pocztowy, domy mieszcz~ce zjazd sędzió w pokoju i sąd pokoju i gmacb gimnazyalny,
otrzywala Imię Jego Wysokości Wielkiego
Księc ia Następcy '1' ronu i przemianowaną
była ua Mikołajewską·

l' I~!li I~Z Jl"CI'ICn~

Allres łelegrA.6czlly:
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dno§ci Moskwy życzenia Ich Cesarskim
ośclum, z )lOWOlln dnia Urodzin Jllgo Cesarskiej Wysokośc i Cesarzewiczl\ Następcy
'1'ronu, nad eszła następująca Nl\jwyż za
depesza: .Cesarzowa i Ja szczerz~ dzięku
jemy Moskwie ZI\ życzenia, złożone Cesarzewiczowi l\astępcy TroDu. Z niecierpliwością pczekujemy szczę§liwego Jego powrotu".
Jokohama, 19 maja (Ag. p.). Jego Cesarska Wysokośt Cesarzew icz l\astępc"
TrONU wyjechał tlziś stąd do Wladywostoku.
Berlin, 20 maja (Ag. p.). Z powodu wybawienia .Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewicz .. Następ~y Tronu od niebezpieczelistwa, cesarz Wilhelm Pl'zesłał Najj&Śuiej 
szemu Panu depeszę kondolencyjną, a na·
stępnie list własnoręczny, na który,.i ak
mówią, Najjaśniejsźy Pan odpowiedział jaknajserdeczniej.

Wykształcenie

Nr. 51"'.

agronomiom.

.GraŻdanin" pisze: .Slysz~liśmy, że IV
tych dniach, po roczuej zdaje się przerwie,
odbyło się posiedzenie jednej z pośrM li·
cznycb komisyj, zajętych sprawami rolnictwa. Komisyę tę, pozostającą pod przewodnictwem towarzysza ministl'a dóbr pań·
Etwa, mianowano wkrótce po zwinięr.iu
dwóch wyższych szkół agl'onomicznych, to
jest akademii pi otrowskiej w ~oskwi e i
szkol y r olniczej w Nowoaleksandryi w KI·ó·
lestwie Polskiem. KomiSJi porllczpno kullne zadanie opracowania za.ad wyksztal·
ceoia agronomicznego w Rosyi, niższego,
ś redniego i wyższego wykształcenia, któreby odpowiadało lepiej celowi i było porząduiejsze od tego, co mieliśmy dotychczas. Otóż kom isya ta prze,l odroczeniem
czynności swoich do jesieni zebrala si~ na
.aesyę
i zastanawiała się nad typem
wyższego zakładu agl'onomicznego, a 1"8czej, ściślej mówiąc, wogóle lIad wyższem
wykształceniem agronomiczuem, wiadomo
Moskwa, 19 maja. (Ag. p.). \V odpowie- bowiem, że na punkcie tym zdania różnią
dzi na przesłane przez Jego Cesarską Wy- się wielce. Jedni głosnją za wyźszewi szkosokość Generał-Gubernatora w imieniu lu- łam i rolniczemi, ion.i zaś wytykają zasa-
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dnicze wady tego rodzaju zakladów- specjlaluych i radzi by zllstąp ić je fakultetami
llgrollomiczncmi na uuiwel·sytetach. Na to
jednak sluszuy nczynlouo 7.arzut, że unio
wel'sytet przyjmuje tylko wyc!lowallców
szkół klasyczuych, że przeto realigci uie
lIIogliby wcale korzystać z wyższego wykształcenia agronomicznego, gdyby to ostatnie objął specyałny fakultet uniwel' y tecki. UW(lgll 7.upełnie słus7.na, je t jellnak
gotowa IHL nią o tłpowiedź, że dałoby się i
telllu zaradzić przez dOli u zczenie wyjatkowo na len wydział tl\kże wychowa~ców
szkół realuycll. W każdym razie wszystko to, co się dotąd rzekło, dowodzi, że w
aprawie prawidłowego i ra«;j'onalnego wykształr.enia agl'onomicznego wypadnie bardzo wiele kwestyj obmySleć i zbadać gl"Untowuie przed powzięciem jakiejkolwiek ostatecznej decyzyi. Zapatrując się na rzec7.
7. tego stanowiska, trze ha życzyć sobie,
aby 11rzy opracowaniu danej sprawy, z programu zajęć można bylo JlI'zedewszystkiem
wy~luczyć wszelkIe tendencyjne względy.
Dotąd, niestety, nie wyjaSlliollo jeszcze należycie, dlaczego wyższe szkoły agronomi.
czne wyróżnialy się banłzo złemi postępami
w naukach, bez wzgl~"u na obfitość Pl,zellmiotów i środków pomocniczych. Skoro
zaś kwestya jest otwarta, prosty stąd i lo.
giczny wywótl, że dzisiaj przedwczesną byłoby rzeczą oświadcz:\ć się stanowczo za
tą lub ową formą wykształcenia agronomicznego. Mówią uiektórzy, że zaklady te zapelniała przeważnie młodzież nie mająca
nic wspólnegó z ziemią, 1\ mlodzież, IU'O<\zoila i .wychowllna iV atmosfel'ze bytu
wiejskiego, była w znacznej mniejszo§ci,
Może to istotnie była jedna z głównych
pr7.yczyn tak fatalnego nastrojp owych za·
kladów nankowych. Wycbodząc z tego
założenia, niektó,'zy idą jeszcze dalej i lIrzenosząc caJą kwostyę na grunt spoleczny,
utr zym uj ą, że główny ltoutyngens szkół
rzectonych powinny stanowić sfery żyjące
w bezpośl'edniem z ziemią ze~knięcin, to
jest szlacbta. wiejska i włościanie. Inni
znowu, jak się rzekło, twierdzą bez ogród·
ki, że dła uniknięcil\ zlego ducha, zespoI onego ~ atmosferą mOl"8ln~ wyższych z"kła-
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dów- agronomicznych, trzeba z\vinąć je znpelnie i u tworzyć tylko specyalee kursy
agl'onomiczne na uniwersytetach . Tu je(Inak może się znowu ktoś odezwać: skąd
pew no ść. że (luch tych wyższych knr's6w
ag l'on~mjcznych będzie lepszy? A wreszcie
tym, którzy są za utrzyml\niem specyalnych zakladów agl'onomicznycb, ałe pod
warunkiem, by wstęp do l1ich miala tylko
młodzież na wsi wycbowana, równi eż zarzucić można: jakąż dajecie rękojmię, że i
z po:lt'ód ziemian i włościan uie będzie dotawała s ię do takich wyższych akademij
rolniczycb Inb instytutów młodzież wielce
nielojałnego sposobu myślen.ia? Jasną jest
tedy rzeczą, że właściwości poszczeg61nych
stanów nie są tu jedyn.ie decydujące.
Opl'ÓCZ tPj przyczyny trzeba sznkać innych
przyczyn."
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DROGI WODNE.
X D n i e p r, jak zapewn.ia .Ruskaja
żyzli,· d.o tego stopnia mieleje 7. każdym
rokiem, że wkrótce żegluga (Iomiędzy Kijowem i Jekaterynosławiem stanie się niemożebną· Obecnie parowce zatrzymują się
o kilka wiorst pod Jekatel·yuoslawiem.
X Do towarzystwa popiel'ania ruskiej
marynarki handłowej wniesiono pl'opozycyę
zbadania w lecie r. b. głębokości, oraz
1I0dniesień i zniżeń poziomu wody j e z i 0l' a Ł a d o g i, jako też mielizn znajdujących
s ię nil tem jeziorze.
DROGI ŻELAZNE .
X Rozkład jazdy pociągów osobowych
n a dr o dz e żelaznej fabryc7.noród zk i ej ma uledz pewnym zmiaJlom,
zastosowanym do zmian Wpt'owadzouych
na kolei warszawsko-wiedeńskiej dla se·
zonn letuiego. a mianowicie: pociąg osobowy Nr. 5 przycllodzić będzie do Łodzi o
godzinie 4 minut 25 po południu . zatem o
10 minut wcześniej, a pociąg oso.Jowy NI'.
6 wychodzić będzie z Łodzi o godzinie l
minut 5 i po południu, zamiast o godz. l
minut 5_ Dzięki tym zmianom w połącze
nin ze zmil\uami na kolei warszawsko-wie-

młodą1"liczną żoną w e oczyma. miala /!ię i mówiła, pokazu·
we nianych czapkach, ugrupowanych przy wlln nks;&#af się
starym barakn i przepowiadających j ntrzej- pod rękę, wiedział, że śc i ąga ogó lną uwa- ojąc prześliczne zęby. Feliks słuchał jej,
sZJł pogodę, a skończywszy na gwiazdach se-I gę i ni e był byuajmniej obojętnym na to ' jak zahypnotyzowany; to jej głos prześlazonowycb, wszyscy siedzieli przed tarasem łaskotanie miłości własnej.
dował go od rana.
Kasyna i ~ikt nie miał !ldwagi, ani ~hęd
. Czy nie chłodno? - spytał troskli wie
Nie miał on w sobie nic szczególnie pię·
PIEŚŃ POŚLUBN
zam~ąć Się w domu wsród tak czaruJące- Alb lU ę;.
.
. .
.
knego, lecz w sposobie wymawianIa wyraTl6mae.yla M. 1;.
go wieczoru.
. •..
. .
- Nie, dZlęk~J~ CI - odi)arla z "śmie· zów, w tonie, krył się jakiś wdzięk orygi·
~~rze z uprzeJmoscl, l wd.zlę.klem spo- cbem-d.obrze 1111 Jest tak..
..
nalny, silne robiący IVI·ażenie.
(D alsZlJ cill.Q -1xrLr;; F" 106).
~oJOIe płyu~ło po dllle. ~amlenls tem, tak
~rzelllósł I~zrok na gOI'eJące .mebo I u~o.
_ Jakii ta kobieta ma niepl"zyjemny
Obecność Albiny w życiu J' ego dała no- Jak przystoI wo~ec ludzI,. kt~rzy drogo nął IV .zadunlle. Od rana brzml,ała mu me- glos-szepnęła Albina mężowi gdy powróplacą za 1I0byt I którym S l~ lIle chc60za- ustannie w uszach mtllodya, k turą usłyszał ci! d nie'
'
wą pobudkę dla jego wyobraźni. Z przy- klócać spokoju, bo, niezadowoleni, mogltby zdala dziś rano, gdy się z zoną przecha,. li
J.. . ..
.
jemuościl} prawdziwą, bez · chęci pozowania w następnym roku już uie powrócić. i::ltoń- dzał po cienistej ałei.
Nie o~powl~dzlał J~J, zmll}ąz.an~, u~okowszakże, odkt-ywal Pl,zed nią wszystkie ce, zanim się zupelnie ukryło, ukazywało
_ Jaka śliczna paral Niby dzień z ju. rzony UlemaII uczyniŁ dw~. luokl naprz6d.
źródła swego talentu . Zachwycała się uim się od czasn do czasu wśród gromady ślicz- trzenką I
. - AI'mor, Armor, ~bodzze t~ - zawolał
tak naiwnie i z taką radością, że znajdo- Dych różnobarwnych obloc~ków. Wybrzeże
_ K t6ż jest dniem? _ spytał jakIś gł os Jeden z młodych ludZI, . otaczaJą~ycb. ową
wał tysiące sposobno~ci, aby posłużyć jej urwisk, zaróżowione odblaskiem nieba, wy- l1lęzki.
damę - paUl Berrloz zyezy sobie Clę po·
za przedmiot istotnej dumy.
glądało jak wspaniała dekol'acya teatralua.
- N{Lturainie onI A m ała kobietka z te. znać. .
.
. .
F~hks podszedł l s~łODlł SIę; ku niemu
Albina ze swej strony spokojnie rozwi- Był to jeden z tych wieczorów, który miał mi popielatemi włosami, wygląda jak bl&jała się w 8zczę§ciu i spokQju. Złowrogie przekonać paryżan, że użyli clo syta ros- da jutrzelIka, gotowa każdej chwili otwo- wyciągnęła. sIę ręka piękna, kształtna, ob.
rzyć Febusowi wrota, wszystkie wrota...
e!ągnięt~ eleganck.ą rę.ka~i~z~4; }~ka ta
przeczucia, któremi truje się każda narze- koszy.i cudów n.atnr:y.
czona, nie znalazła. tu uic na swoje uspra·
PaUl FrMel SiedZiała ua llalkoUle sąsieReszta sł ów utonęla w przestrzeni przy Uj ęła smlało dłon Jego l sllme lą USCI 'Ju}ła.
wiedliwienie: żaden mąż uie mógł być dniego bot~lu, dok!}d poszła odwiedzić cier. akompaniamencie srebl'zystego, cokolwIek
- U.mier~łlLm z pl:agnienia.. poznania
lepszym i delikatniejszym od Feliksa; ta- piącą \lrzYJaciólkł/. Mąż jej, po spacet'zel nienaturalnego :lmieclllt. Albina nie słysza. pana; mechaJ błogosłaWIOny będZie przyp.1
den nie mógł IV stosunku do modej żony przypatrzywszy się do syta pięknemu wido. la; lllllllata o czem inuem. Feliks natlarelll- dek, który nas tu sprowadta.
;.
być troskliwszym i l7aldziej uprzedzają· kowi. udał się do sali bilardowej.
nie starał się dojrzeć wśród gęstych krieFeliks, z większym niżby należało zapacym.
o
Felik~ z żoną w milczeniu spoglądali na WÓIV osoby. Śmiech i głos pozostał mu w łem, za odpowiedż rzucił jej pytanłe, spoUMstwlał ją, nie tak w8zllkźe, jak daw· widok, Jaki się dokoła I b roztaczał. AI- uszach: •• ' iby dzi eli i jutrzenkal" łowa. glądając nl\ n.ią badawczo :
_ Pani ilpieWll?
niejsze swoje kocbanki, Jecz z pewnego biDa z przykrością patrzyła, jak co cbwita te w pie.ill (}l'zystroily się IV jego mózgu i
_ Kto pann o tern powiedzillł?-za ·mia. ~
rodzaju. nabo~eństwem; byla dla niego cią· sylwetki ludzkie oddzielały ją od ostatnich diwięczały dokola niego, jak gil'lauda lek.
~łym plZedmlOtem zachw.f~ów, z. tym swo- promieni słoilca; Armor rozkoszował się kich, nieuchwytnych, żyjącyclI kwiatów.
ła się wesoło.
3~
Im ~lodym rozumeDl, ~plytl.leml .obse!wa- dobrem cygarem, cuduą pogodą i myśl/), że
- Skomponuję pieliIi na ten temat I Usta miala cokołwiek z&duże, a uśmiech
lCi
cya~I, ta~tem śwIatowej ~obl~ty I delikat· jest bohaterem chwili.
pomyślał, cllcąc da6 uj ście pragnieuiu, ja- ich był raczej okrutnym, nii ponętnym.
~
~ Oiiclą. SUI owo ~ycb?waneJ dZiewczyny,. ko· . Był ni!D istotnie; poka~ywallo g~ sob~e kie nim w tej clIwili owladnęło.
- Po dźwięku głosu pani poznałem.
c~ął na~e.t tę JęJ dIObD/} zmarszczk-ę, Jaka dyskretllle, gdy przechodZił, wszystkie spOJNagle tell sam głos zadźwięczał tuż koJ- Prawda, wszak p&ll masz Bcllo IDU. 11.
Blę na ~eJ czol& ]'y80w8Ia, g,dy. wyrzekł rzenia kierowaly się k~ Ili~m~.
lo uiego, wijrótl grupy, która się tn za· 1zyka. A więc tak, śpiewam, ale bardzo
zbyt ostly Inb dwn.zn~czny wyl.az, .wyrzuty
Przypatrywano mu Sl~ pllme, temu. 0110- tr~ymała. Wstał nagle, tarając ~ię odDa- rz~dko i tylko llla siebie.
lIOble też poter:n. l obl.ł żywe,. ze me umi~ł demu ZWyCięZCy, t"k IJlęknemn w blalym lezć usta, z których ten czaruJlłcy głos
Zywy protest, w którym Feliks W'1:i,1
os~zędzać. lłrazlll~ogcl młodej kobiety, .me bil'ecie, który uosil łl;a poranne przecbal\7.- wychodził.
gorący udział, zabrzmiał dokola. Czał 8ię
maJ~ych Jednak UIC wspólnego z prudelJl!. ki. Przy białem wełulanem calkowiteru też
Byly tam <lwie kobiety: jedna nic nie jednak dziwnie jakoii onieśmielony sam
IV
~ubraniU' złoei8te włosy i broda, wymowna mówiąca, w bezbarwnej sukui, doskonały nie wiedząc czemu; być może po~'"
.
.'
.
t1i'a~, .i ciem ue błrszczące oczy, robiły obmz neutl'alnej b~na.~no~ci; dra~ wyso - była tak bliska obeenOl!t jOllY, w tej ._
.Ca/y Etretl\t pl zYP "'ywał SIł} zachodo· wrazeDle nleZaI1?mnJall~. Czy to pllcero· ka, smukła, "l'k'Wlntlne IIbrana, Slłna brno mej chWIli, \Dote 8lJIutoej.
Wl slońca. Zacz tł"'''zy od rybaków w łeh wal rauo z pl"ZYJulółnn, czy też po połu- netka, z czarnemi, badawcz~mi, zł~mi Pl'aSzybki rut ok. "jej BtroB~ prukoaał
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rt. 111
--~--------------------------------deńskiej, pasażerowie jadący z Warszawy wno· (bawelna, --olej palmowy), ,Czar' (wę - nafto~yeh, tak j~dnycll z drul;iemi,
do Lotbi'llO llipm 'r. 5, Mekaó będą Da gial, m&llzyny, wino,
ja~ I g I' ~ n i r>.Il, możli-wem jedynie jest ~rzy\VróparaDna), .Carro· (ba- rówDleż z naCtą meoczy8zczonł I z obce
pociąg łódzki w Kolu zkach tylko pl'zez welna
~cellle ObilIgIL ..
ty metalicznej. .Rąd
i sól Bertoleta

l. DUliski pal'ostaŁe materyałami, tudzież jakiekolwiek przera-'
jest w posiadaoiu ZllpasU złota, wy równyzamiast 70. Rozkład jazdy po- .Jerzy· naładowany jest lustrami,
ogmiu T,oęiągów na drodze żela- al·.zenikiem, wodami minemlnemi winem, bianie tych m atel·ya łów . .'akoniec w miej- wającego jednej trteeiej wszystkich bezteri
oliwą,
scu wydobywauia i obrabi uia nafty (m.
7.nej fllbryczno-lódzklej pozostanie niezmie- ni~mi ecki .Augustus" zobowiąZlIU, dlat.ego też niema
IlI'zewem sand al 0- Baku) ma być założony zupełnie amoistuy minowych
niouy.
powOIlu odwłekll.ć Z&stosowania ~rodków
wem, norweski - bawełną, Elewator, zbu- komitet techniczny, którego
zadaniem bę- Ilrzywl'lIcającycu metaliczny obieg. Środki
X Dziś odbędzie się zebranie ogól- dowllny w roku ze złym
ne akcyonaryn zów dl'O gi ielazne j fa- pp. Borejszę i MaksY/llo lIrze? inżyniel'ów dzis r01.stl'zygaoi6 ua miejscu nieporozu- te "olegają na dalszem gromadzeniu złota
wicza,
IU'zyslJoso
mieil
pomiędzy
f"brykant
ami
i WYSYlajllcY-1 w kasach skarbowycb, zmniejszeniu iloSci
bryczno-łódzkiej, na kwrem, oprócz blony
jest obecnie do jelllloczesuego nała- mi lll'zetwory naCtowe, a t6chnikam
i rzą- zlot.a ruskiego, zuajdującego się za granicą,
zwykłych spraw (zatwierdzenie rMbnnków, dowywau
ia dwóch okrętów i zaopall'zony t1owymi, wynikających przy Iloddawan
wyznaczenie dywidendy, wybory), znajdzie w Wilgi automatyczne
iu skon olidowaniu biletów skarbu pllilstwa,
nowej
konstrnkc
yl. próbom ołejów mineralnych_ W klad pro- zwięk 'zeniu eksploata
się jeszczs na porządku dziennym uchwała 110 'ć
cyi kopalni złota i
miel zczącego się w nim zboża dosię- jektowllUego komitetn we
jdą: przedstawi- 'ydaoiu pl'zepisów
w przedmiocie mianowania do rady zarzą- ga obecnie miłiona pudów.
jących na zaciele minist.eryów dóbl' pRlistWIl i skarbu, wieranie tnlDzakcy,j dozlf&1
tlzającej dyrektora ze strony mlnisteryum
nal
monetę brzęczącą.
X Od września 1'. b. we wszystkich trzej przedstawiciele
mipjscowych przemykomunikacyj, oraz sptawozllanie rady za- portach ruskich wprowlldz
X .Peterb, wledomosti" donoszą, że
ou ,. b~dzie no- slowców naftowycu, tudzież
rządującej o obecnymst.anie rzeczy co do wa
tn.tysty ka wywo?u zboża za technik"k tóry zal"Ządzać będzie specyaluy kwestya I' efo I' m y ba n k u w ł o ~ ci a u11Ibornto- skiego o tatecznie jui zallltwionfL Pomibndowy kolei obwodowej w Łodzi.
gran ie ę. Obecne świadectwa 1Deklerów ryum, Projekt Lych przepisów
wniesiony mo ogóluego uporządkowauia operacyj banX Sprawa c en t l' a li z a cy i z IV 1'0 t n ic giełdowycb, komisyon
erów
hl
l
lldlowych
i już jeRt pl'zez mini tra skal'bn do rady kn, procenty
na stacyach kolei warszawsko-wie<leliskiej: innych, ua zasadzie których
ukladane są pllustwa i rozpatrywany będ7.ie IlfI\wdo- ne. O 'Moa od pożyczek będą zmuiejszo·
w Warszawie, Skierniewicach, Ząbkowi- piel'wiastkowe dane statystycz
norma procentu, wraz z amorne,
są
barpodobnie Ilrzed zamknięciem wiosenuej se- LyzacJą, przyjętą jest
cach i Sosuowicach, jak donosi .Knryer dzo niedokladne, Wobec
w stosunku 5%, ale
tego
ministeryu
llI
1\yi
roku
bieżlIcego.
codzieuny·, szybkim I,ostępuje krokiem. skarbu Ilstan:\wia obecnie
równocześnie pl-lę,rlluzono znacznie tel'min
nowy
porządel,
X
Specyalny
komitet
przy
mini teryum umOl-teuia pożyczkI. Niektóre oddziały bę
W tych dniach w!alinie zarząll kolei zwró- registrlltury i statystyk
i zbóż, wysylanych skarbu , składający si~ 7. przedstawicieli llą
cH się do zakładów pp. Schnabel' a i Heu- za granicę.
zlączoue, a .Ogólull liczba oddzialów nie
wszystkic
h
dróg
żelaznych
ruskich,
OpI'llCO- będzie pae wyższat.\ tl'zydziestu.
ning'a w 13rukseIJ, Maxa Jfidel'a w BrunX De\lartllment hantlin i przemysłu wy- wal, jak wiad~mo, p r oj
e k t z m i a n .w
świ!i:u,oSiemens'lI i RaJske'go IV Wieduiu, pracował projek t nowych
UBEZPIECZENIA.
oraz Slxby'a i Farmera w Londyoie o wy- 1'1' Ó b 11 C h, prz e cli o IV przepis ów o ~ksp~oatacYI ?Iewato ra w ~llesle
X Zaw iąz ujfłc6 się uowe tQlVarz ydelegowanie ioiynierów-specyalistów, celem II aży i l' l' Z e wo 1. i e nay W 1\ n i u, s pl' 7. ~- ~ wogole wszystk ich e l~wntorów,. które IU '~: s t w o u b 6 Z II i e c z e II ua życie i 011
wypracowania wspólnie z IJP. Wasiutyil- rów jej dystylacyi. Mająfty, Ol'az wytwo- Ją ~!,~ ~b~d_ol~ane, ~ro!ek~ ten~ )ak I~on~~l wypadków uieszC'tęllliwych .p I' Z e z o 1'być nstĄIJowione .G! .\zuII.nm ,I OZp,. tl y\\ a!l) bflllzle W.I
adZie n o ~ ć," z głównem siedliskiem w Wl1r~ za
skim i Wiesiolowskim odpowiednich pro- obowit}zkowe próby służących
do oś wietlenia l'l\ustw,1l j~szcze. na sesy! czerwcowej .. i.
jektów i kosztorysów. Tym więc sposobem olejów naftowych
wie, I'ozl'ocznie swą działalnoś" już w jeco do sLopnia ich oczyszX Komitet giełdowy I zarząd tlrogl ze- sieni l' b
liczbę 7-miu mających konkurować fabryk, czenia,
w celu określenia ich zdatności 110 I;tZll ej nllclbalt,yckiej zamierzają
w
y
b
u
II
zredukowano do 4-cll.
0••
palenia IV lampacli; m ,lją być także ul'e- wać elew:\to r w Rewlu,
WYSTAWY.
Plac i wi~X Od dnia 27 maja wprowadzoue bęllą gulowl1ne I'rzel'isy
f} sklallach przetworów
X
Na
kszą
mocy decyzyi departamentu do
czę~ć ś rollków dla bu\lolVy Iltlje wSIlO·
pociągi kuryers kie pomiędzy Ocle- uaftowych
i o ll~t"licznym hantllu temi mnllllll! Ih'og" żelazna . Elewator
spmlf
kolejowyc
b,
dla o,~ólJ, udających
są a Petersb urgiem przez BrteśĆ, Ce· przetw/)l'I
\mi, a mianowicie: skl'Ldy ~łllżą- stacyę z pOl'tem i bę~7.ie wyllullol\'lLpołączy 110 Mo kwy Ita wystawę środkow s ię
o
ny
tllk,
Uli. za bilety zmniejszać się będzie IV mia- cych
do oświeLlenin olejów mineralny ch, Ż~ zb "że będz ie OIożn" IJI'zehulow
yw, Ć 1. azyaeycką i J'1'anclIską, sprzedllwane
rę dluższej drogi, a minimałną odleglością nafty
i wytworów jrj (Iystylacyi, zal eż ni e wagonów wprost ua okręty.
Pr?y elewa- będą (lO canie zniżonej bilety ol! stacyj:
do red ukcy i będzie 226 wiorst. PociUi te od iłoild l'rztlchowywanych
w nich tllwa- tOl-t.e- b~dzie poSL.'\wiony specyalny gmllch Praga kolei tereslloLikiej i osnowice, Gmzbliżą Warszllwę z Ode ą o 10 godzin ja- rów,
dzielić się ul;llą nl\ wielkie, '<I'el1nio i 7. maszynam
i dla czyszczenia. i HortoW,\nill nica, Ałelolaudl'lhv kold wRrszawsko-wiezdy, gdyż z Odesy do Brześcia !,odróż lIIałe, I"'zyczelll dhL k!\źIl
ego rotlzrlju tych zboża. Wszystkie butIowlll bęlll)
koszto· deils~ej.
trwać będtie 23 1/. godzin.
składów okr-ęglono warunki, przy 7.:\cbo- wać
X W lipcu r, b. ul,IY1:\'a 300-lecie ural145 tysi ęcy rubli i obliczone są na
X W środę rOI'01:zynają się narady waniu których dozwolon
e bęllzie ich UI'Zą- 430,000 I'Ullów zbożrI,
skiego wojska kozackiego, Z tego pOIVOk on f e I' e ncy i k o I ej o wej w GOI'Z (Au- dzenie, tudzież ił o~ll l,rzetworó
w nrutowych ,
du w Ural~ku będtie urządzona IV y S t 11OSZCZĘDNO ·C.
8t,1'ya) w spl'llwach rusko·austrYllcko-w ę- jaka m oże uy ć !)I'7.echow
ywalllł odlJOwitlX K a ~ 11 o S C 1. P, lin o Ś c i IU'zy magi, tra- wa 1' 0 In i czo-p rzemy s I o wa.
Ruskie
gierskiej komunikacyi t~\Tarowej.
linio do sto)lni" niebezpieczelistwa; pozwo- cie w:\I'szaws kim liczy
towarzystwo ogrodnicze przezuaczyło 110
lIANDEL.
lenia nil nl'zlldzanie skladólv hurtowych , tlliktiw, kLtirych wkhlllyouecnie 44,i:l25 ncze- rozpol'ządzenif\ kOlni~tu wy
tawy 3 srebr\l'yno zą 2,001,927
• Moskowskija wiedomosti" Ilonoszą, iż wydllwać hędą gubernato
1
ne i G llronzowych medali .
nunistel'yum spraw wewnętrznych zamierzł\ miast; cząstkow" Zll!! r7.y i naczelnicy I'S. 47 /•.
s(ll'1.61laż służącyc h
X
I'otllug
sprnwozdanil\ sekeyi kaR
wydać niebawem przepis, na ruocy którego 110 oświetleni
ZJAZDy,
:! olejów
sorowo kam/le będzie p o d s t:\ W i a n i e wytworów dystyłacyi mineralnych i illUych g I' os Zo w y c h, o obrocie Cunduszów 1.:\
X IV lDaju 1', b. w Paryżn ollbęllzie się
nafl.y
będzie
iuogła
kwartał
I-szy
1',
b"
okazuje
~
ię, ile IV l7-tu międzynal'odowy kongl'e s s'ldowo s ó b t r z e c i c h d o p I' o wad z e /I i a ollbyWIlĆ się 1.;\ pozwoleni
em: w millstach - kasach gl'oszowych,
llall d I u.
)Iollcyi, oraz zarządu miejskiego" a we s7.:twie i ua Pradze, zistniejących IV War- n I k Ó IV, IV którym wezm!} taicie udział
których ogm likwi- lIieklól"Zy _~adownicy I'uscy. Jesiellil} w
X "Nowoje wremil\" donosi, że w ka· \\'siach- powil\towej włlld1.y
policyjnej,za- duje się, Wydll llO wogóle nowych k siąże·
naJe Morskim rozpocz/jł się już ua dobre równo w ~pecyalnie IV
i ollbę<łzie lię wystawa sadowtym celn ul'ządzo· czek 361, IUL które, tUllzie'6 na dawniejsze Antwerpi
nictwa.
okres na w igacyj ny. Okolo elelVIItom lIych zak ładach handlowy
ch,
jak
w
sktazłożono
rs.
14,1 95, dalej 407 uczestnikom
zgl'ull'Jwala się ClIła f10tyla okrętów, z któ- dach ślviec, w sklepach
korzennych, IV Wypłacono 1'8, 1,680. W ogólno§ci od zarycll wytallolVywaue są tam towary. Wię· sk lepikach i sk łall~ ch
matel'yałów Ilptecz- ło:i: e nia kas gl'oszowy"h w 1861
Wiad omości
1'" 47,760
kazą czę# okrętów st.auowią Ilal'ostatk i nycu, przyczelll
określOlH\ będzie ilość mo- nczestników wnioslu 1'8, 827553.
Z tego
angielskIe, znajdują się j~t1nl\k między iu- gących być w nich lll'zechow
Zjazd sędziów pokoju m. Łodzi roz[lc,nemi i parostatki duilskie, nOl'lveskiij i uie- tworów lIRnowych, tudzież ywanemi Pl'ze-llll'zelano do kllsy oszczędnoścI r. 702,5ll3 cznie kadencyę dnia 29 b, m" IV którym
wskazane będą kop, 40 '/.. wyph\couo żądnjący01 uczestui- to terminie
mieckie. Prawie wszystkie te okręty za- konlecz nieprzydokonywaniu
osądzi 24 slll'awy apelacyjne.
sprzetlażyśrod- kom 1'8. 120,7<16 kóp. 97, puzostalo
w ka- Będ z ie to piel'wsza sesya zjazdn w nowym
biorą pszenicę, r.yto, owies i siemię lulaue. ki ostrożności.
Prócz
tego
ma.
być
bezwasach
t1la
6,972
nczestników 1'8, 4,278.
Największe co uo wymiarów 81} parostatki rnnkowo
lollalu w domu p. Fl'yszmana przy ulicy
zakazane, bez
l'It.;NL~DZE [ KltEDYT,
Dzikiej,
angielskie, a mianowicie: .Riualdo ·, który zwolenia zarządu akcyzoweuprzedniego pogo,
IV sk ładach
X
.Birżewyj
a
wiedolJlos
ti"
że dla
przybył tutaj z ładuukiem szyu żehLzuy ch, hurtowych
Rząd gubernialny piotrkowski wydałrozi w lokalach dla detalicznej z a I' a tI z e n i ,\ n i e p e w n opiszą,
ś
c
i
w
st.ali i węgla, .Parana" Istal i wino), .Ko- S lll'ze llaży Mfty, mi ęszllnie
o po rządze nie, aby weterynal'ze na każde
(lrzetworów b l' o t a c h h a n d I o wy c u Ros Yi z z <l- zawezwllu
ie tiollcyi dokonywali sekcyi pago, że si!f nall lile patrt.Y;- Lo uspokOi 10 gOIbylby roszedł 7. uią bez
nsjllllli ..jiZego za:- żowie ich w-niepuguil ę, 1'0 !iOcy wYI>lywa- ca,
cokolwiek,
1 areszcie sZ:llet by
tuż, b isko, a za
lu... Ale OU/I. Sl\ma uważala 1.1\ (Izlecill< ją na morze.
Jednak po cbwili, zamieniwszy jes7.cze stwo, to drhvne uczucie,
godzinę lub dwie uajdalej Feliks b~dzie w
jakiij nil} owładPrzeszla koło ostatniego domku i zna- domu.
slów kilka, wsbl.1 i powróci! 110 Albiny,
nęlo i ~zczerze jnż, senleczl\i e u gm ieehnęła lazla się
nal'eszcie sama..
oc sierpniowa
- K,izałeg się przedstawić? ~ s pytała, się przy pożegnoniu .
Przy fUl'tce ogl'odowej zatl'zymala się,
dosyć szybko zl\[I81lla,
z lekkiem odcieniem niechęci w glosie. - Odprowadzę cię do matki, zaczekaj, calunem i skrzący ch ię pokl'ywając niebo zllt!owolona , nakooiec. ie jest u siebie, i
gwiazd.
W po- I ezując źlll jednoc7.e~nie, że ta chwila absoKto to jest ta kobieta?
Kilka kroków tylko oddzielal o ich od wietl'zu drgał cieply i lekki
wietl'zyk; AI-Ilutn~ wolności, tak upragniona, a która
IC o niej nie wiem - odparł z całą bramy hotelowej; na jlrogu
Albln8 7.wl'óci- biua powoli, nie spi6sząc się, szła niwlstą pomimo
szczerogmą - o ile się zllaje śpiewa; musi la się
to nie dala jej żadnej roskoszy,
do męt a:
SCieżką, wiodącą z wybrzeża do sZl\letu.
to być amatodm, uo nigdzie nie spotkałem
już przeszła. OtwOl'zył
furtkę, IJrZeszla
- WraCllj do twoich przyjaciół.., 'J'ylW miarę, jak szła, myśli jej stawały się przez ogl'M i weszła do asalonu,
się z jej uazwiskiem...
Ostatecznie nie ko nie przychodź zbyt późno.
gdzie pani
coraz ja§niejsze, adnsza podnio.lejszy pl'zy- Fredel s iedziała z książką
wiem przecież, co się dzieje na prowiucyi.
w ręku.
Ullcisnęłi sobie
i zamienili spojrze- biemla nastrój; zdawało się jej, że jak w
Sztuczne lekcewnżeule w słowach Feli- nill, jak to zwykledlonie
Jakto,
salDa
l-spytał
a
jł}
matka nie
czynili,
kaa uspokoiło Albinę; uJmiechuęlą się lek- ulicy, velne pl'Zywiąz"ni;L rozstając się na wzburzouej wodzie, męty j~j my§1i opadają bez pewnej tn,ogi.
i
ufności
wza111\
dno,
którem
byla
clolina
Etretat.
ko i po chwili milczeuia dodała:
- 'rak, ~'ełiks musbl się z kimś zobajemnej..
Gwar, wrzawa i światła były pod nią, czyć, a ja się sama nudziłam;
- Ta osoba nie wygli}ua lIa kobietę
poszlam
- Albino, powiedz, chcesz, ieb'ylIl z to- nad nią zaś przejrzyst
e złoto gwiazll wle- ciebie, mateczko, ale cię już uie było. po
z lepszego towarzystwa; nie podoba mi się. uą na górę IJoszelll, powrócę
tu później,
wało w duszę pociechę.
- Aui mnie - przywtól'zył jej Feliks,
Mówiła
Jak
we
śnie;
pani FrMel prze- Nie, uie - odparła z rozjaśnioną
Przybywszy do llomu i nie spotkawszy lęlda si~,
zarumieuiwszy się silnie wobec popelnione- twarzą - wolę, zeuyś
wcześni ej przyszedł. nikogo Illl drodze,l'azjeszcze Ollwlócila
go kłamstwa.
się,
....,. Nic ci się nie stało?
Do widzenia,
aby popatrzeć na widnokrąg.
NIebo pociemniało zupełnie; z pUl'pury
- Nie, mamo,
Zniknęła w kOI'ytarzu , a Feliks powrócił
Czysty teraz, prawie zielony, walczący
obłoków pozostał tylko szary, popielal,y na tli ras.
Albina zapanowala nall sobą i oprzytomz resztkami purpury I złota, przedstaw ial nia/a. Wesoły Illniech
odeieu, a powietrze Ilol'uszal od czasu
jej zadźwięczał w
Pilili Frlldel poszłll już przelI (lziesięcin widok bezgranicznej glębi,
W któl'ej dusza pokoju.
do czasn lekki wietrzyk.
minutami do tłomu; mąż byl nil bilardzie i ludzka mogla zanlll'zyć
się i utonąć. Alli
- Chłodno mi - rzekła Albina- może- przed dziesiątą niezawod
Czyż Ja wygl'ldam jak duch, że przenie nie powróci, jeduej, chmurki, lIni jednego obłoczkIl...
byśmy powrócili.
rażona patrzysz na mnie takiemi błll.dnemi
córka była IlI'Zy mężu - postanowiła teSlloJrzeuie Albiny padlo na wybrzeże; oczyma?-spyt.ala calując
- Dobrze, powróć z matką-otlplIl'ł Fe- dy powrócić do domu, aby
matkę.
tlal!
swobodne
światła
z
KasyDa
odbijały
się w wOllzie,
liks nie bez wahania - muszę widzieć się ujście smutkowi, który
- Nie... lue; ale to dziwne, *e cię m'łŻ
ją od czasn do czasu tworząc niby czerwonawe, mgliste
jezioro
.. , tak sam'ł puścił. Czyście się nie pOltó~.
z D88I'0cheselil; jeszcze nie pow,'ócił, bo coraz więcej ogal· niał.
.
~d wróci.la oczy i podnios ła je zu6w na uili.
obiad je dziś w mieście. Za ch wiJę 110Albina odmówiła szklanki herblLt,y, któ- UlezglęblOne niebo.
wrócę.
W głosie jlQn~ ~rMel zabrzmiało lekkie
rą jej ofiarowała przyjació
Smutek jakiś z glębi tego firmamentu drźenie.
Albina spojrtała na męża zgłębokiem telu i natychmiast odeszla lka matki IV ho,
;
fantnzya
pl'zysplynąl
do jej duszy i łzy uk;tzaty się w , - Ol mateczko I Skąd to przy , ,
zdziwieniem, Od chwili ich ślubu pierwszy szla jej do głowy , Po
puszcze1'111. pirrwszy IV ży- oczach, ,I1~ż razy l'oskoszow
ala się z mę- nie? , O cóż ~ielibyjimy ~ię pjlró~ić?
raz podobną jej rzecz proponował; dotąd ciu znl\lazla się wieczol'em
suma, na pu· żem .tjlml cudami nat~I'yl Od dwócu i pili
nważała go Dawet w jPgo tl'osklil~oś~i. ~a stej wiejskiej
Albina
zaśmiala
się
tak
serdeczui
e, ~e
~h'o<lze; lIlogła sobie teraz mieslę~y, o tej ,go~inie hyli
za.ws,ze, zawsze ~a.tka llBpok,oHa się zupe~nie, .Ostateez nie
zanadto despotycznego. Zdawalo lę Jej, ze marzyć do wolt,
razem,
wl'acah
dł'
dOIllU,
bądz
pieszo,
bpzmierny smutek spadł ua jej serce z
bądż IIIC" wtem lIIe było /ladzwycZ3jnego.
Nic nikomu nie mówiąc, przeszt.\ 11I'zpz koumi, przytuleni UO siebie,
bez slowa jednieba jeden 1. tydl niedol'zeczuych, lecz miasteczko, obchodząc
- 'ro ~ię zdarza ...
dokoła Kasyno, Mu- nego często, ale calkowicie oddani
l)1i1o~ei!
- C~ takiego, Jllamo?
trudnych do pokonania s,mntk?w, j~iego zyka, ~tó!'a. ją st~mtąll
docho~ziłl
l"
wyd,,: D~lIc~egoż, ter.'\~ była s,Mla, wieczorem, /la , - Że IlJdzill,
często doznają mlode, tklllye I deltkatue wlIła Slp'
którzy się koclll~ją, mogą
Jej
trYWialną, pospolttą, Jllk won t~J clemueJ śClezce.
dnsze.
Sl~ IJOSpl·~8cz ać. Zresztll, sama się kiedyli
potraw z kuchui docbodząca, jak glosy
Bez tchól'zowskiej obawy 6bjęl<l okiem O tem !Irzekolla
- Dobrze - odparła - p6jdę po mllmę. SlllŻbX z nią zmiesMue,
sz,
Śpieszno jej było I'llsl'l ~ujJelui~ alej!}; ,odważl!a byla i nie
Mówiła z takiem wzruszeniem że Feliks ucie~ od tego
AlblulL lIsilldła nllprzec~wko matki, podgwaru,
bala
.Ię
IlIczego
IV
ciemności
ach.
Zkądte parła gło\V1} rękjllUi i patr~yła na watkę
zatrwożył się,
'
!"o drouze ~potkallL
_ Czyś ty nie cllora? - spytał :iywo.- dZID, powracAjących dokilka rybac~ich 1:0- więc. ten dl'eszcz, jaki ją od. stót\ d? 1;16w Dowąinie,
, .
,
il
<lQmu; kobiety 1110' prlej~I" gdy we8zla w ostatlllą pustą l cIemDollrawdy?
- Mateczko, dal'ul mi mOJe I'jt!\nie błasły muiejsze dzieci na rękach, większe zaś ~ą śClezk~" Otrząsnęlasię
jednak szybko g~m cię ... ale ja jestem jeszcze ta~ ,głu_ .Ta? Alei. bynajmniej - odparła, u- sz/y, uczepione u sl'ódnic
matczynych; męz- I sj'I:\ ,dale),
siłujljo zalJanOWać nad sobl!,
pAIL, ~y~ ty się kiedy pokłóciła z Qjcem?
czyzni kroczyli powoli obok
Sclezkll. ,ta nie była dlugą, a jednak
Zawahal się chwilkę... Gdyuy była . na Serce A!binr IJrzpję!a Iito§ć ŻOII i matek...
Rumieniec oblał twal'z pani Fredel,
!Ia
myśl.
co
wier~ch?l
kl
,lh'zew
sąsiel!lIicl! t.WÓl'zY~r
Diego spojrzała, jednQ słóWko wymówIla, nwsą Cierpieć te bledue
kobiety, gdy mEi' sklep/emil, klare zdawało s~ę nIe mleć kon(D. c.,n .) .
minu~ 35,
zostałycb

ogóln e.

:tli lU

DZIENN IK ŁÓDZKI.
3
dlyeh .zwierząt dOlBowysle, pM.jIjn&ll)'J:1i CI allli4ca w k a u
c e U I" Y a c Il I' Ił g e u- lerCII. i wylej po.LIL.'iooylU Id"om; poniewa;!..
.
otrucie.
Pełaraburg. 20 ma,jL (Ag. p.). Rada
t ów, moglJ zaświadczać akty w c ha rakte · lec, poco tracić
slo wal przyjdtcio s.mi i za· miejska uchwaliła czyuić starauia,
Wiadomości o",biste. -a posildę ulczel· ue pelnomoC
ażeby
/llków stl"ou.
haczcie g~, pr:I,jM..,io lIo C~ooerona , Ilaw"ego od towarów do
lIika sI ażby ruchu drogi :ielaznej fabryczkaDalu Morskieg o i portu
i
"iozrówlIIlI
lCllo
lirol" krawc6w świ.LlLI" Po Petersblll 'skiego przywożonych,
no-ł6dz kiej, opróżnioną po inżynierze p.
1folno
bylo
Z Widawy powiatu laskiego pisz/} 110 tylD wslvpie "1r1l910tll)'00 n",,~puje
uajprozaicz· pobiel'ać oplatę, z wyjlJ.tklm i dla pewuych
Ku ap. kim, który z~ł tanolA'i o dyrekto- n~ ; Przed kilku
miesiącami, je zeza wt~· niej ..y cenuik ubiorów i
materyj.
ra. tejże drogI, miauo\ ato IIltynlefa ·tecb- dy, gdy
towal·ów.
lody pu uzaly UR Warcie, 110 wsi
~,
uologa, p. Cejzinger a.
"
Berlin, 20 maja. (Ag. płn.). Wczoraj
Gl' bua zetlI handlarz starzyzny ,
" ,'!, Sw~etna o~erac!a. ,.11 ~~nrula zna· I"ano cesal"z Pl,zybyl
Weteryul lrz tOLej zego traktu dla pęllle Łęcz}'l!ki i w 1I1"0dza uiewiadom uiejaki
do Elbląga, gdzie był
o gdzie ny ~Zlelln!k. rzrll~skl, . or~an włosk,eg~ dworu, obecny
przy spuszczau iu w wollę torpenia b)'dła, p. W arrikow, powróci! do Ło prze\ładl. O"ólnle mniemano
że podczas i a nnallOWlO'" ~rol"wcJ Malgo .... a~y. pIsze ""0' dowca.
dzi z SlIm ...y, gdzie przebywał J.., kilk
\V
odpowied
zi na mowę barwiprzec'lod zeoi; przez rzekę lÓd się załamał WU. o tloklO~.
P:~wlc . l'ost,?p~~,m:. "W tych strza, cesarz
jako człoJlek ko misyi weteryna ryjnej, ma· i Ł. wpadłszy do wody, atonat.
Zwłok tll~laeh m6wlO."0 lVItle I z WIelkICOlI ~cbwał~- jest zapewnio wyrAził uadzieję, iż pokój
jąuj na celu ug mierzenie zarazy na bydlo, jednak uie zdolano
ny na lat kijka. Około po.
odualeźć. . W tych '~I o ,uakom~tym I'rore~orze Post~psklm,. najIndnia cesar~ odjecbal do Królewca , gdzie
grasującej w tej guberni.
doiacb rybak z Widawy, nie.iaki Szaflik, I"cr\yszym clnrnrgu
SZlI/tai".
,.l~
~ou~olazJO
ne",
był
obecuym
Ludność żydowska w uaszem mie~cie li- łowiąc ryby, spostrzegł jakąś
przy o(lkryciu pomnika ks.
kłodp, drzewa l:t6r~go starnnJom IIO\YI~rz~lI~ .. ~. kaP~I.~ SP.ac- Albel·ta.
czebnie wzrosla zuacznie o~ta.tniemi czasy, sterczącą w wodzie przy brzegn.
Wydo. ,amelia, Ieapral CllttO.uco I WUl rannI s.,utk,~m
Wiedeń, 20 maja. (Ag. p.). Z powoskutkiem naplywu wspólwyl,nawCÓIV z gu- byl ją i jeduocześuie' z ni
_ wypłynęły 111\ wybucilU IV l~rochowllJ . . ~rólow., ~tóra od~ledu wypadków
berui wileńskiej i z tnnych m iejscowości powierzc1JOię zwłoki topfelCll.
W t"upie ~łznl.. ~,styRtkle rnn.ue l chore koblUty, .naJdu- czyni zarzuty w Belgradzi e, wiele gazet
Oesautwł\, którzy obrali sobie Łóili za już 1U,0 cno nadpsutym
rządowi serbskiem u nieudoipotnano zaginione go JIIco. Sl~ " tym SZII/~.'u, z po~,odu błgdu
P'; nogci i łaboś!:!. .Nene freie Prease" pl_
miejsce stałego zamieszka nia.
Łęczycki ego. Odstawio uo go do uI'zp,du p~h\lone?o ~rzez Iych,
k!órzy
J~
op~ow.tlz"I
~, sze, że Austr'ya i Węgry muszą pomyśleć
Ruch emigracy jny wśród żydów. Od pew· gminuego , ktMy po sporządze
niu odpowie· ,me odwJedZlla tal,?e pnm. Cele.sll' GJOv.gn~h: O środkach,
nego CZalin ua t&l"em Mieście pujawillią się dlliego I'rotokolu , kazal zwloki
któreby zlokalizo waly belI;ogl·zehaó. Tym ~po~obeJII !Jrasn 1110 nu"ł" sposobno.c l grndzki
ageuci, którzy namawiają ludnogć żydowską
wulkanizm .
Kiełce . • Gazeta kielecka" zazllacza
Belgrad, 20 maja (Ag. p.). Przymuso wy
do emlgracy i za ocean. Podobno już kilko.· że w Kielcach znajduje się solidal'lJe fakt, '.J~cm SIO ~.duDU ewtlj~c~ ?pe~n~yq ,I·r .. p~.lQkólko I'Sk~ego, uWleó,:"oJlq u.!§wletrueJszym skulklem, wt,jaztl
naście rodzin ży(łowskich zdecydowało się illdywidu
kt-ólowej był zdaniem rządu konieów, trndfiiących sip, fa łs z o w :~- ~~"I Celesta G.lov.gll~.h ,była
p~z~.dtem spara- cZllo§cią. Mimo tego wywołał on wśród
wyjecbać z Łcdzi do Amery\';i Jlółno~nej ; II i e m p o tl l' i
s Ó IV n a. wek sI a c h, oraz !Jżowa~l~ ~. ~ł"1I1 clO~e, poz~,,,,,0.n3 przytDluduości wielkie niezadow oleuie.
tłllU osiedlić się stale.
drogie kólko puszczające te weksle w 0- ",IIOŚ~I I JJJk~ III;
~po~ZJcw ,I SI~ Jej uratować oua przebaczyć I"l.ątlowi, że targnąlTiesięchce
Przedstaw ienia towarzys twa liramatyc z- bieg. liilkandcie spl'aw z legI)
na
rotlza}ll IltI JJJe~hybllcJ SlIlIcreI. Gdy J'l ~.k poczyt~- osobę
matki królewski ej i kobiety. Nienego ruskiego zapowied ziane IV mie~cie przest~llst wa , sądzonych
przez sąll okr~go , WGIIO J~ .a 'lII"rI~I, .dr. :ost.Ql'skJ .I,ostauow,
1 muiejsze oborzenie wywołalo rozwinięcie
noszem nie przyjdą do ~kutku. Pani Sa- wy kielecki sa wymowny
m tego dowo- SIJróbow.ć opernc)'1 l Ol" 10raJIIC Jej laucetem
nil wielkI} skalę sily zbrojnej, która. przywina zmieullll zamillt· i ullaje się gdzieln- dem
,.
cz.szke, OIlci~ł jej cze<c mózgowej powłoki tem tlostp'po lVała
dzipJ.
z wielką surowością, sku.
P~tersburg .
i.
wyj~ł
lI"r~śl.
" móz~u. T~ra•. IIII."i Giovagno. tkiem czego wiele krwi przelało
Skłep przyrządów olltyczuyc h i elektro·
się. 1I(ó.
Na.- o .....llIelll 7elu'aniu ad wokatu w II przychudu Jol do ZdrOWI.
I metylko odzy- will, że prezes Qliuistr6w , Pasicz, zapowieteclllliczn ych założył w lUie~cie uaszem przy przysięgOlych petersb
urskiej izby sk"lu I~łudz~ WS1.ystkioh swo~ch. ,:donkólV, ale
<lział I'egencyi, która zarządziła tak ostre
ulicy Dzielnej [1. i:ituuisll\w Lewiitski .
s ą d o IV ~j Wy-bl'aJ10 na prez~a rally p. ro.mmW1O I 1'o~omn!e . mkn~JleplcJ
. . Operaćy" środki, swoją dymisyę. Krót Aleksaude t"
Wozy frachtow e w naszem miellcie, z Lustiga,
IV icelJl'ezeSa p. Gernnla, lUl. by~u
LlLI< .ŚIIII~11l I lIIe~ez".leCZI\U, . 11. wszyscy przez cały (Joniedziałek
r07,porząd?enta policyi, mają byó zilollatrzo - czlonków
zuajdował się IV rerady Ptl.; S\l,\~owicza, Leontie· le!,arzu stollq I ~~rnnJ~ZlII,
b"w,~e! w Rzy- zy!leucyi letniej TOl'czyde re. Podobuo pła
ne IV numel'y porządkowe nil sposób war- wa, Stasowa, Tllrczynil
lowa, Dama, Soko- m,c ~:e p~lest~wah od~,"~zać c1łUreJ . ~~k~da,
kał,
szawsk i.
dowiedzia
wszy
się o tem, co zaszlo.
łowa, Olszallow skiego i BubnolVa.
~e 'r o."'·J IIIĆ ~,a!,~~wn ,ono tl~, n~eJ ,t.e \Vczoraj, O godzinie
Konkuren cya.
Nowozalo ioua w mieście
ł.ej zralla, wykonan o
W Kijowie z rozporządzeuia wladz miui · chora 11\0 mogla
"J'J .USI u· 'Y ..l.cc Jednego rozkaz regencyi. Ulice któremi
1111 zem fabryka łod6w: .Nord," znalazła steryaluy
królowo.
ch z 8. b r on i o II o 1l a d al l' I' 7. e- • tych wyrazów wY(llpr\lJll
"ych z serCA, który mn iała jecbo.ć obsad o' b I
joż nn~ladowców. Ludzie tak amo ubrani li Y wać lO
. k'
u Z Y k a II t o m Ż y d o Ul przy- !,)~Iby. ją ,'~~'~'~llrod.ił. lIioj •.k~
••
derpieni~
Mimo tego w 'boczuycZb n~ic!cll::~8w~r:f;'
i z takiemi samemi skl'zynka mi jak ludzie jezdnym; wyjątek tylko
na sezou letui u- I .e lIIe. II) ~,,,,ł,, pr.) tOIll nle"równall~mu ope·
PI'ecz
Z regencyąl Precz z mhllstram i I'
• Norda: roznoszą po mie:icie. lody, rouiąc czyniono ula najzdoluie jszycb czionków Ol"
mtorowl naJ"ylszego s"ego zallowoluOIa. Czy- •
konkurencyę tej fabryce .
kiestry resursy kupieckie j. Olll'ÓCZ tego teluiq lIusi p"J1Ji~tnj"
o wzmiankowanej przez
"TiOlI-el-talgł8". Z roż(lorządzellia p. 1'0- dzienniki miejseo\1'8 zapowil\dają wydalanie 111\9
w kOJ'Jcu r. a. operacyi br. Władyslawa
licIDajstra lU. Łodzi zamkni ęto w tych żydów, któl'zy poll pozorem I'zemio~la, zaj]{ulczyckiego, l<tól'emu, zdAlliem I.karzy, podniach i tuiejące IV mieście uaszem dwa mują się wszelkiem i innemi pl"ocederami
IV .ostawuło tylko lIiewiele jut god.in do t,ycia,
Ostatnie wiadomości halldlowe.
zakłady (p. ~rkwjtza Jlrzy ulicy Ws~h~. Kijowie, zamieszkując tam wbt'ew
pl'awo. Jl któremu dr. Poitępski 1.a""yll.j~." siQ ganclniej I 11. Welgelta przy ulicy Zachodllle J),
Moskwa. W siel'pniu 1'. b. odbędzie sip, grene wyciął bu
chlorororm
Warat.w.,
u
z
wJl~t
2Q·go mija. \VakMle króŁ term, n ..:
....
ności,
IV którycb prollukow aly się szansonis tki. W Moskwie międzynarodowy
zl a z Ił z o o I o. lole, i1. ohcclli. odzyskał zupełno zdrowie. Rorlio et d.) ł1.811 ąd.,41.6';
plac., ł1.8!), 75, 70,
Obecnie niema już w Łodzi żadnego tlodo· g Ó w.
:Równic i b.rdziej joszcz. zdumicwaj~c, jest G7". knp.; Lon,ly. (3 ,n.) S.W itd., 8.« kUP'i 1'..llnego zakładu .
(lU d.) 33.80 i641.; W,8IIe,i (6 d.) 12.15 i~1
oper"ey", której dr. P. dolwoaJ nil k/lpilunie
ł'y.
lik ..idurJn. Kr6L l'ol.kiego du*" 97.00
Tępienie .siódemk l.' W o~tatnich czaSp"ecllmelll, ugod1.ollym kamlcoiel)1 spadaj,eioo ąd.,list,
t.rJdeż mało 96.50 iłd.; 5", raska poiy.cilka
sach policyo. tutejsz energiczn ie się wzię·
z góry, co IIIU l'zMzk~ rozbil. Dzi~ki dorowi \lll'schodnia '-ej emisyi 100 75 żłd"
100.75
lo. do wytępienia gry hazardow npJ w tak
**.. Lwów. Wydział lekarski uniwersytetu l'n't~l'ski "lIIu, j.st Uli ju1. prawie ulccz~oy i itd·, IU-ej emisyi 100.75 żąd,; 5',.fi emisyi
tlo1y""ka ....
zwaną siódemkę, która wielu mieszkauc ów Iwo .. olrlego olwnry b~dzie " jesieoi
wo,LrzuA
•
11!81
r
..
ku
~8
,
lu
r~,ł,
97.70
kup.;
r. b.
6'"
lIiedługo 81.1,il.1 opuki. Zre,zt, operncye chi· lilty
"t.stl,wo..e t;ieUlskle I serYl lOO.50 t,II.,L, 100.10
tutejdzycb dqprowadzała do rozmaityc b nad**. Śniegi. Depesze z dlli ostatllich do. ru~g~ Jlr1.ybiel'Oj~ w ,Oi,o~iaduni
kup·I.Ul-ej
..
ryi
lit.
B
100.10
żąd..
<le"
99.75.
publicz90
kU\l-j
użyć.
Komisarz policyjny I - go rewiru nosz, o wielkich śnieg.ch, jakie
"s11.dly (lO,I- noS~1 hnrf'Q l~gcudolV,~ I oble~a .t.e raz we .Wło. :)"1. Listy z&StĄwne miasta. W,.uz,u" n~j aeryl
osobiście kieruje wyprawam i na miejsca, czas
101.50 żąd.. IIr·ej seryi 100 65 ż~d., l V...j s.ryi
Zielollych Świ~tek w Niemczech, Frnocyi sze,h I'O~I?S,I,~ o. tOJ
."o:yelllee, któ~cJ ~o
ukrywające tlO llOcacb bazardow uHIt gm- i Szwajcaryi. Cało. okolica
klip., 99.70, 76, 80 kop. lJy.koulo: llorita
uadrejlslm Z/l'yp., stW,ki, I"I""SZY Ją, \\yellll ,?'oł~llek I poka· 100.00
4-/01 1IO.llIy" 5'/" ł'~ryi all'_, \V."dell 4"'0' lłłtłferllharl(
czy. Dotądjuż dwie szulemie zdołano wy- o. śoiegiem, który
miejlc/iJm utworzył warstwg 1·~~Vał go, \~ .przyległaJ,. sah .g~om~dzon
5'1
..
Warto§d
kOIHJDU ~ pot.rąeeoiem. 5-1.: 1i8t1 '''!tła·
YIII
kryć i właścicieli ouu lokali pociąguąć do
k' lk l'
kW ' I
I r I N'
lekarzom I U•• '"OIII lIIedlCYUy, obJaśllloł, Ilu· wna lielu.kie 195.3. "a~z. l i 11 tii.7, łlb.:y.i "25.1,
u~ , aiS dOili "IbY~O
surowej odpowiedzialuoścI.
d
.
WIC hU o ~OdIIC:l.C ~ . I ~' mnczy ł, n potellI
li",
tik
..
iJatylue
178 ł, PO'le.itA prel.i ... A I 161.6,
t.oł'I,I."
tOIl o,luiósł i Ilr.ymice zac 10 u C l POlU UlOWyc Sp.l y ~ml:!gl.
• .
• . .
II SS.ł.
Morderstw o. Ka Balutacli mieszkal nie- W Delfort,
ó
b
•
Nancy i okolicy śnieg Rypał pr.ez! 'l'To~lł,
wł"s"lo.JOlce, ",t ra
u~I.~c s'Q, uczo~a
jaki Fl'ylleryk Zerw, który uchodził za (161 dnia, to.ksamo w Poutnrlier
Pełeraburl,
, Grcnoble i J{o JUt w ~olJle. Ma SIQ rozumlCc te za to.klO n lłOy.yuk" 2O-go maj&. \VA"ld n.. {,oIlIIYIl Sl.4·',
,,~.:bu.lni .. l00~/•• Ul IHI.łlł:ck", "il\l.wjednego z hersztów złodziejskich. Onegdaj L
..
. I
. ch
tr ch F
. fukty nie rcc.ymy, al. le, która .~ powszeeh- dnia. 1001/', 4'j,·/w Jilfty
&I.JołUWU8 kratly,- Jiiouukid
wieczorem , o godzinie 6·'ej, \lrzy6ył Oll Uli. ,JOUle 1 .W \~e u U~JlY
s :łDa ' d I rallcYJ· nie ZDane, potwi~r'lzaj,. w ZU llOłllO$ci
134- 1/.. , .. keJe hauku rUikie;o lU .. iI&u.lln za.:{r"':łJu~
sła\\'Q
LyoUle
empcra ura . sjJa Do
pole iJrzy ulicy Polttdniow ej, celem 1l0koo zera, w . cznrnoksit~i.llika thirurgii i medycyny, jak, neęo 275.00, lteter.burlflrHtl{o )flwk. ~O"&0ft.l
fo
Grenoble
było
trzy .topnle m~ozu. Z DerlIn
6()J.OO, b.llk.u tDi~tls.,.aarJJd.o"a;J) ~_OO. wU:t&tt.".
uania pudzialu łupów pomiędzy wspóltow azjedo.ł".
dOIlOS,,!, 1e temperatu ra lI'Inńiył" SIC talii " sobie Postepski
ski ego b,.nkn dylłkoDUh"tl~O -.-.
.
rzyszy nocuych wypl"aw, zamieszka lych w
*** ZłodziejskIe nożyczki. O rzozimieszku 240aerUa, 20..go majL K&1I1noty r">tk,i. xvu:
tej dziełnicy. Przy podziale owym wyni- znacznie. Na górach i w dolioach 1e2~ wielkie
masy §niegu. Przez kilka godzi u srożył" si~ ~ allgitlskilll llar!:ington
3D,
:lW.5~, \lf"6k",lłł na \\rlLr"""'f
kła bójka, \V kt6rej jeden z uczestnik ów
ic pism" londyuski. opo- tłO.W, uua.. dOIlA""
Peteraburg kro ~9.tiO, 1~ l'eter~brtrl(
śnietyca, jak w pełni zimy.
wiadają n.st@puj~c~ history~. Po,lIkujll" si~ dl. 239.00, na Lo.dl"
7.adał Zerfasow i głęboką I:&nę w piersi.
krńl.20.46' " , U& 1.0,,,1,,. ott.
* Wystawa niemiecka w Londynie. przy sprytnyoh swoich ol'erac~"ch I'rzeró1nemi 20.26, na Wi8lleń 172,&0,
Uderzony padl i nIltychmi ast wyzionął duo
ku.,.,oy ••1.. ;"l<\.60;
cba. Dowiedzi awszy się o morderstw ie, po- Niemcy g011lczkowo ... Ilkaj, nowyell rynków lI.rzcd.illlni,
szedł po"o",o dni" do sklepu 5-'. hlt1 SUL&wue - .- , ł:'I. HIILy likw \da.e1JU8
zbytu dla płodów swego pr.ewyslu. J ednym I noi.ownika i ."mówił
1U.O, IlnłJe.k~ ru.k~ ł',•• '8~'l r. 96.60, t"j •
llcya rozpoczęła śledztwo. Podejrza n,go o
uoi.yczki oryginalnej for- 1881 r. 71.60, u-". relltA litota
100.90,
ze śrpdkó" . pomoc.iL..yeh jest wyst.wu nic· my. Po kilko
.. r . :d. ~ 1 S,
dniach przyszed ł znowu i ,a- r. 106,90, p.'ye.k~ ,.... bodu", li .'u. 5"71.80.
zabójstwo aresztowa no.
lU ow,miecka
w
LonUyui.,
ot
..
arta
\l
maja.
Prócz
I
m6wiollY
przelimiot wykopił, zapwci"szy liwie .yi 75.4.0, 5-}. li"" ~&,jt.W.8 nll,"i, - .- , 31_ po.
Kradzież. Podczas targn na Xowym·R ynolrozó". dziedzioy przemysłu' i sńuki sIOSO' gWJUeJe. Po wyj
ku, pewien izra6lita wyoiągnął p. L . z kie·
ści u gościa "O sklepo, nekł .,uk& prewlo"" ~ lMti i roku 181.50, t&ka.ł , llitic.i
r . 166.50, ake,e drugi iel. W:U'Aa,'. ko-wi ...4ttit .. ltie.j
szeni zegarek, "który rzucił jakiejg swej ,..nej do przemysiu, jako to: brolItów, porce- właAci~i~1 no?.o,,'oi do ....ej tony; "Ów geutl~ 2łlliO,
UC1B kradywwcs ł\n'fc.r.1~kif\ - .- . ."':1.
wspólnicz ce. Kradzież jeduak p. L. spo· lany, mebli .. rtystYL,,"ie wykonanych, obejmuje I/lUII wItI"je si9 tuk bardzo rodowolonym z wl.f8'l...wakiego blLllkn bl\luUcn'f'8ę
O 1GO.15, dy.;k"uto~
onn równiet dział sztuki. Mllóstwo lD"laru nużyczek, i1. (l/ ....
illniśmy byli zapyLlLć go, do "ego - .- , dY$kuULU uiaulIer.kle..(u ulWIlu P:Wit".
strzegł uatycbmi ast i zatrzYml\ t ~Iódziei.
nadesłało swoje obrazy, O1i~dz'y innymi: DetIreg- czego
ich U!yWD; Ulote nas kOUlU~ zarekomcue ł·(. prs "&łjU8 a'I,':•.
Za wezwano. policya aresztowl \la ich i zegager, Kaulbach'owie, Loobacb , Werner, oraz downć-polec@ ."
lOldy., '20·go Ulaja.. l'olrc'"'' ru .. ;C .... IW",'ł ",kll
l'ek odebrala.
nim". To rzel;!szy wybiegł
ioui.
ze sldel'U, dogonił swogo gOŚci~ i przeprasza- (l ~wi3yi 95'/,1' ;l.1/.,e" f'.OUtW !e NlKiel.i" UO a/,.
Wanzaw., tO-go maj&. 'farg lIa pl.tc I \VIU:Ó,....
..' \ Reklama amerykańska. Zn.uym jesl j'lc go z~ sw, DIltr~tno!(j,
prosił uoiżenie o skiego. Pnelli"" .'Ił.. urd. .~ "DieJ'l" ,donosi, że milliSlety um wojny powsz~.bllie (losttp
, l,.,trl. i tlohrĄ - Ameryki w dziedzinie ~ l wyjawiellie mu, do czego Iycl. llO~yczek
Uly- - , bid.. 870-8:10, "'bor" .... !IUO - 930, irtu
po tanowiło dawać p o s a d y ł e k ar z y nonsów i reklamy.
NiedzielllY numer gazet wa ... N" co ci t" wiadomość, prqjociel
a?- .."boluwe 680--69~, łlreduia GSa-695, w...~Ui"ft woj S k O w y c h także tym osobom, któ· "New· York Herald"
lob "WorW' składa siO spytnc D"l'rington n020wnika, bior,c
- - ,jOczlUieu :! i \.-0 rZ~ł l. - - - , owies 300go za 3~,
re ukoJt~yły kqrs nw lekars14c h \ uui· ....wyczaj z 3 110
grlka - - 40 slroollic dUlego rorma- ramio i pall'Z~c I\1U prosto w oczy:
lel.ui -, liimo"J .ja nie - , rliep ..k :apj loiad., - uel.,ik
wel'8yteta oh z obow1ą:&kiem odiluten a lIe· tu • itóryeh ot!,
- , crl,)t:b PQluy Ui do 20 zajmuj" wył~czJlic wiem, czy 1Il0"\l. to plLOU powiedzieć
; j t to - ,enkrowy - - - , (A.-iolll - - - ~ .. "()r~~,
wnego czasu za stypendya . 0<1 IlOsad tych anonse; wiele z nich
I,osiada st.łe i uie1.mien- wi<\ll", tojelOllioa ".-.,O proszQ "pooa
k&H:r;a, jagl&łltł. - - -, olej n~lł \(ł"~1 -- - - ,
b:u-dzowylączeni qę4ą jedyni ż.tllzi..
De ,mięj,9ce, tak, i~ czytelnik pr@dzej czy póź- znlely mi ""
tem wiele" -odparł zni'ytany. IniauJ - - - sa. pod.
. ,,.. .PeteJ·~ wi~oJllO.ti· dOU"IIZą, ,e lIi- nlet dUlltrtcd& je
Oowied,un
mnsi. Jodue i tesamo slllwl\ DnrrillgloJ> uj 'll go .a ram~ i
100), i1r.a. 30', j1~~~t"-itlni"
szopnąl taje- 50, 0"'3& 150, p:l1.!ui~y
nister sprawielłlil~ości wniósł w tych dniach powtario.jlJ si9 pi~ćdziesill
"roebn JJ"lIl$~lJ - koreJ.
lIo rady \laJlstwa l'I!,praco waa, lIrzez· od- jaskrawyc h i dowcipnych t lub sto razy; l'r'Y IlIlIir~O (lo I\ ~~a: "P,"iska ~ona lvie o lem;
WaruaWI,
2U·go
!Uj..
O!" .. it... /la. lI<laJ.
obrnzl,nch IlIb rYSUII' zapytoj jq--.lc pod wioll<im s.l<rctem."
Zllzi· za .. iadro 1000: IV.98-11.00; .~ 78'>: lI.56' - 8.56,Izielną komisy,! PlOJ\jkf r e f o \·1It y t' l' ~Ie· ".ch, otyl i form. oll,naczaj
, si wielk" ory- wiolly notowjlik
lv .."ca ~o tOlly i zap~~lIje ~'yllki u wiadro l'~J'~ II.lJ-ll.15; .. 7;$',8.IItI'p i s ó w O a d w o k a t a c b t' I' z Y 8 i ę· gin.luościq. Oto
wtór jednego
.nollsów togo j" o sp08d& z. fosow"ula IY'l.miaul'o\fIluyeh 8.b·!I',
g ł Y c h lob r (J ń c a c li p ry w Ił 'Jf! c b. rod-""iu: ,,'l"pntkl
c umyoły mieszk.ńGów Enru· IItr.yozuk; "Rozumitm, roznmi<JtIJ!
8er1l. t .:lO-go I1m';a. P4&ńni k 2!j - ·U·''; Ul. ....
" -z:l."oł.ł~
PodIng togG prolektb( we \V*yslk1c~ olrę- ]ly, J\zyJ, ACryki,
2\5.0J, UA c...rw. lip, 23\.2; 7.", 'i!tlO - 201,
Ąmeryki i Australii od l<il- \lUl'.; "Co si~ BtałO z twoim kartaIlem?"
~o
ge.ch słdowyl:lJ, mlOl8ter sprąwkdliwośel ku I~t ~ajrllDje
oa
maj 209.00, na e.. rwiec lipiec H19.25.
ciolOn" tajefIlIIN'..... Ale nad- I.owllik "pojn~l na swój kllfł.t>n
i z uienlałcm
ustanawiać będzie maximum liczlly adwo- szeuł już
M.'u" '2l)-go maja.. Ka\u. "ulI.l &,er.~8 ~ulOl
czas jej rOz"i .... dial Zagadk", dla- zdziwieniem dostr-I.egl bralt
kieszelli bocznej,
katów prz)8ięglych, Ila przellstaw ieuie rad, czego Camerou
1Od.i.l, .. _ielł 10\,00, 11& cNa. ..15.
może s(lrzedu"ać po couaoh któr~ sprytny rzezimielILo
k wyci,ł mu noty"'"
które ustaoowio ntl będą we wszystkic h o· tak bajecznie uis~;ch,
nie bCdzie dlużej nie· komi wraz z dwiema (lneu chwilq zaplaconem
Ludy.,
19-9o maja. C.kiar .T.~.. l;;. O.pale.kręgach. Liczba ad 'lttfkatów prz sięgłyeh pokoić
i
ludzko§ci! Słuch.jciel Sluchojciel Fo- -gwillojumi.
Cukier bnrakowy \3" •••palo.
wy~lllUI1& mojżeszowego wtail« stall.owlć nl.wllŻ
op
60,00
<lala rów reuty; DÓ~
.HoII ....., 19-9o moia. Wator 12 1'aylo>r 61/..
nie więcej nad 5% pgółnej Iclllicaby lV ~a- niewn1 IV .klepie
jego me stoj" bezezyylli«
WAtor' 30 ~Jlor liII" W.. ter tU Leigl\,.1/~L \1aIM
lym okręgu.
Pomocnik amI adwokato w eałe to,iny eleganckich i ifólllujqcr
ilU ClaYIOD 7"" y .. k 32 B"",k. /'1.. )laT. ~
iiJ
subjeprzys'ljgly cb btd\ mogły biĆ tx!ko o oby któw; poniewtL1
lCayoU S'In Me~io ~ Wilki ..ou 9'1., W..rpeo~. J~
Ob snm 1»0. jl!:iJ!zi IV prl.epy·
LoeJ.1',.. WlUpeOp JIlBowtau ,18',.. D...~. łu IVe'
pllSia(J~ącl\ dyplotu,y UlI i ~i jteCkje z '" SInej ku
ic, $lIlI prlC~o narówni "" swymi
1100
91'.. Dollble tiO zwykly g'" U'',, 3:1:' 1111
i'ouczęJlia kursu ~k ",ta\ )'Cb, allla ta- pollwład~l
Belgra~ , 19 maja.
lu.
. zeU1 ci osta\.i poświad""yć
(Ag. p.). Wedł~g d, •. 111+1& greJ ~B1 :c ~\\i 16J. <!fOko.
kit, które zdab' odpowłedni egzamiu. • Li- mOI~ ; (loniewoż
200. jogo nic nosi so.bą1i i zapew nleu ze iródeł urzęd\lwycll, podżega
N..·V.r" 19-11'0 11 J.. ."'.... (...&iro ..... Ił....,.
czb~ po.mocu~~ów alllYQka~(I1" I PI'/ly~glych dyall1eątów
, 011 ZaŚ • ku,nje lin rru: towarów czami zahurzeli wC1,orajszych, towal'zyszą Kawa F.ir-lUn :ta 7 l""" nr.tiu'uJ .& auj 17.77,
U& lipiec 11.11.
IVyznaUla mOJzeszo\vego Ole powinna Pl/ze- za -26 do 30 tysf~~{
dolarów; ponie~':l.2 (słu cych wydalaniu In'ółowej, 1.11'1 i postępowcy.
"yistać tO"(. Ogfu.eflc l! Iltrlby w lanYID ob~cie,
NIW·V.rłI, 19-9o maja
sluchajcie!) sam był kiedyś nyczaj·
Charków, 19 mJljL (Ag. "lu.). Dzili let.Ili.8·,•.
oJv<;gll 81Jd~"Yl!I.
"Y/II tobotnikicm i z tlgQ powodu z ludem spadł tnLnj pierw
zy <leszCF. ołftWlly po
.:. ,jNo'wosti " donoszą, iż do decyzyi se· roboczym "i'li., go
szc'ere .ympatye, co b):- dlugotrwałe]
1Iat41 pr~wiead kwwy
esy *!u', ~ Ił fl'l.etIIłIl<UI/. au sp ....yjae z CĄlego jaremu zbożu.SU3Zy, Z1igrażającej tr:\1V01ll i
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R OZ MA I T OŚ C'1.

'!:

II
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I

S'taI:."j
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III

I.

T E L ,E G R A M Y.

DZIENNIK ŁÓDZKI

4

"-J.

I

'.

97.50
100.75
!l7.10
10060
100.10
1015'
101.,0

Li.ty _" .. t. m." Łodzi l!
»eryl V.
I
l'

"

"

97.100.76
97.- .
100.30
100.90
10160
101-

ki,

-- .-.- - .-

"nl

Giełda Berllńlka.

"

2~ 1.30

ZfU'ĄZ

2\060
24,1).7;;

240JlO

"', na dosta", .

I"

Ił

I '"

,,8m..

I ... ~

450
i 10

I

4~

682t

9 02
l
10 0Jj

532

." \Viednia •

~~

7 52

5 "1.1

" Kra.kowa

10 61

9 18

" 'Vroeł.w&
u Berlias.

WVKAZ DEPESZ

1020 12 41
4 50

10 15
2 Ol

Kosk",.

n

3 40

2 Z; 9 245 937

"Dtbrowy(Jl' " •
ł1 Petersburga. :

WY. Gnte,bcck • Londynu.

1,05 1040

8 tO
9 62

" Grw cl . .
tł Sosnowca
Tom.u:ww" .

215

4 32 8 'lł

G J5 10 20

" Iwa.ngr. li .....

.tH"O~~IE:~:hl:~:~ ·B:~:R~n,:.c~'0W8ki • Warsza.

3OJ.

3'/,'/.

Dy,konto prywatne

H. lel P,I.kl. Zale ... K. Firtel. B. Lab i Bliche
Wara ...wy, Gnuchke i Deckert Zł Zgier,., Tr....
biAeki. nchodniowa. K. Kuka.., U-Woll.
Gr ud H,I,I. L. Borger z Wiednia, o. Hoffmann
, 0-001... C. Seidler z Berlina, S. Żuczko" z MOSkwy,
P. 1'antani. Petersbnrga, St. Loranu z Tagaorogn.
A. Gl..... G. EmmeI i A. Seem ..nn • Warazawy.
Holel Vlolorla. T. Brauoach"eil!', Ro.enbaum i
Grlhib.um z War..."y. Lichum.tein 1. Białego-

Z

Sl46

7 10
80\0
II 05
I 3;;

Fabryczno-Łódzkiej
Ma zaszczyt wezw&ć pp. Akcyonary
8UZÓW, stosownie do §§ 33, 34 i 35 Usta
wy Towarzystwa. na. z w y c za j n e
o&,ólne z&,romadzenłe, które odbędzie się w d. 10 (22) czel'wca r. b
o godzinie 1 po południu w sali posiedzei
Rady Zarządzającej Towarzystw&, przJ
ulicy Marszałkowskiej. - I066-P.
Porządek dzienny ogólnego zgrom adze
nia następujący:
1) Przedst&wienie Rady Zarząuzającej
a) o rezultacie eksploata.cyi drogi za rok
1890. b) o bilansie rachunków Towarzy
stwa po dzień 31 grudnia r. 1890. łąCllnie
ze sprawozdaniem Komisyi Rewizyjnej. c)
o projektowanej wypłacie dywidendy OlI
akcyj Towarzystwa.
2) Postanowienie IV kwestyi mianowauia
Dyrektorll od Ministeryum Komunikacyi
przy Radzie Zarządzającej .
3) Przedstawiem6 Rady Zal'ządzającej o
położeniu kwestyi budowy drogi żelaznej
obwodowej w Łodzi. o stanie kapitału
obligacyjnego i o potrzebach Ih·ogi.
4) Wybór 2 cllionków Rady Zal'Zi!,lz/ljąr.ej w miejsce wychodzących.
1) Wybór 3 człooków Komisyi Rewi
zyjnej na rok 1891 i 2 zastępców.

I

p..ycbod%~

do Kolll...k
" Skierniewic •
" \Varsla",
" AlekaU(troWs.
II PiotrkowI.

LISTA PRZYJEZDNYCH.

-.--

--

"II

Banknoty ru"kie

przyoh,dz,:

G 5l

7 Ol

niedoręczonych p"zez tl/kjszą siacyę teletj1'Gficzną Z }'JI>wod" 11ieOllnalez-ienia (l(lresalów.

baakalły:

}'ranki

•

•

•

.

•

UWAGA. CyCry OID.czon. grnbSlym drnkiem
"Jrt.ś&j~ cz •• od g",lsiny 6-ej "ieelorem do goDom Schlo •• berg•• W..r..."y. - R.epkowic. cisin 6 .
NHl.. nie"'·... Cegl.loit.n. II 40 I War..lIwy. _ Dom Wiśliekiego
y -ej rauo.
4Z'J,
42
Da rogu PIotrkowskiej ze Skierniewic.
_ _ _ _ _......_ _ _............._ """.....,-

""łd

1I ... ly I
:'i.L
llarki
niemieckie . . .
Anetryackie b..nknoty..

-

••

72'J,

72'/,
~l

3i'/.

-

Wartool4 robi .. kr.,\. w &loei.

-

Kupouy cel.e. . . . . .
hupaqt.ły i pOli .. peryaly J
&r.
Ewl,y' 17 ",n.lui .. 1885 rokIl) P~limp.ry .. ly ,t.r.
Funty .t.,lin. w lIanlmotauh
-

13G'/,

-

Dr• 1A1JKOWSKI

l,ekal'z .zakł~d. j 8zpit.
' go Mikołaja w Busku.
praktykuje pl'zez całą porę kąpielową. Te·
g.lŹ do nabycia księgarniach Busko, wo(ly
slarczano-slone. 80 kop.
861-6-1
]

o

G

-

Dr. Julian Wieliczko ~~~':~~i.:..~:

rady w chorobacb wewnętrzny_h , weneryczo,cb i
.k6rnycb. Pt.Saż-Meyen )fili . naprzeciwko pouty.
234-0

..

s

o

Ł

Zarządzająca dro~i żelaznej

Rada

I GODZrNY i lI.INUTY
I 8/ ło/wI15/ ł 135/ 8/50/10130

do lAd.;

II I

Za wekll, królkoler .li.owe
Berlin z.. 100 mr.
Ul Londyn za 1 Ł.
.
na Pary. za 100 fr. _
n.. Wiedeń Zło 100 II.

nIL

Za papiery pdatwow o
Listy lilcwidt.cyjn6 Kr. Pol.
RuskA pożyczka. wschodnia .
pot. ....wns. r. 1887 .
Listy " .. t. Ii ... Seryi
J•
n
,,~
V
Listy z..t. m. Waraz. Ser. I.

ROZKŁAD JAZDV POCIĄGÓW

Z.arli w dnin 20 maja:
Katolicy D.ieci do l.~ 15·~n smarło 9, w tej
Z doi a .,ni Z doia 21 liczbia chłoyc6w 6, dzia ..cz~ 4" dorosłych l.
.vl
w tej Urob,. m~iezy.n - kobi.~ l. a mlanowieie:
Anna Malieka, lat 26.
EWaloolley: Dziaei do lat 15·tu zmarło 2. lO tej
liabie chłopców - . doi.wa'l' 2, dorosłych 62"
SIarozakoni: Dzieci do lat 15-tn sm.rlo 3 w t-j
41.80
U
'liczbie chłopców 2, dsiewe.\t l, doro.lyeo 2,
8.46
- -,
.. tej liczbie m~c'ylD - kobi.~ ~. a ,Dianowicie:
~i~g
~ ~ I. GiUa Langer. lat 70. Baja Jo,ko";c•. lat 81.

Giełda Warlzawlka.
~dano • końeem płdy

"

DZIENNA STATYSTVKA LUDNOŚCI .

GIEŁDOWE.

TELEGRAMY

N 111

.,

. '1."". l, .1

z
Terminatorzy

apecyalista chorób " h i.rlll·ni' ·7n'• •
ulica. Średnia. 1it 12.
Handlowego. przyjmuje od
10 - 12 i 4-6.
916-

Welocypedy
Welocypedy
Welocypedy
Welocypedy

specyalność;

choroby kobiece,
nerx.czne i 8kórne. Piotrko
_- 39. nad cukiernią. p. Wiistehu·
bego. 2 piętro.
832-0

lIlr Do wy na.j ęcia Ot\
1'. • POIOI t KIlClI~IĄ
urz ądzenie kąpielowe,

1

Chłopcy

ANGIELSKIEJ fabryki :

~

Coventry Maschinists
"Swift"

Z dętą

i

masywną gum ą

onz innych fabryk

polecają

Krzysztof Brun i Syn
J. Block

".TJ<VUA . /o

POIOJ!! Z K\leIlNI.\, z W01IOcllągJem.I..lI
R'1Ie _olejsze mle zkaola na
piętrze.
Ulica Cegielniana
(nowy). Stróż wskaże,

Warszawa, ulica Senatorska
Zastępca

na

Lódż

~

i

Mający p~awo .
I ŚWIadectwami
powa:i:nąl'ekomendacyą. potrzebni

...
Z

27.

jest do nabyci. damska ma ·
uyu w kompletuie dobrym otani e
za pny8t~pn~ cenę. Wiadomol6 ...
domn p. M'yera za ZieloBym ryn·
kiem ulic. Lipowa w sklepie p.

i okolice : Leon Bernstein, .

ulica Spacerowa.

Nauczyciele elementarni-wych 0wawc J'V z dobrem nanczania)

zaraz na prowincyę. Królewska 33.
m. 4 od 2-ej do 4-ej po południu
w Warszawie.
ti59-5

REPREZENTA.'1CI DOMU HANDLOWEGO

Wodociatr.I <ń&I

uzdolnieni w kołodziej
stwie. krawiectwie. szewctwie i
~lusar8twie. oraz ogrodniczki i (lo
służby
gospodarczej potrzebują
umieszczenia. Królewska 33. ID.
4 od 2·ej do 4-ej po połuduiu. W
Warszawie.
959-5

CENNIKI ILUSTROWANE GRA'l.'IS i FRANCO.

S,tdnl:e.

946-1

do sprzedania
Ilomu Sudry. ulica Ogrodowa
5. mieszkania 5.
977 -3
IV

W

przejściu od restauracyi Belldoda do poczty ZGUBIONO

pamiątkowy złoty

meoaljon.

Łaskawy znalazca zechce
za n agrodą Lipskiemu na vV<".~J·c.,_· -

wydane z gminy Poręby.
dzióskiego na im ię Michala
ś wi a\lectwo cz.eladnicze na
tego~.

Łaskawy

takOWtl

znalazca raczy

OTD

nO.n3MHcHaro

OT.ntneHiR

roCyAapcTBeHHaro 6aHKa.
j{0J\3URCKoe OTAtilellie lI&1te1"1 'IOOT& AOBeC'rn 110 CBtlltuiH
ualltlblWB'b BpeMeHHblX'b CBHlltT6.IIbCTB'b Ra a8Ki1aARble C'b
.iJUO'lIil rOCYJ\8pCT6HBaro JI;BopllRCBaro SeJl6.llbHarO
lITO Ha3Ra'l6RBbllt, Ha oCRosa nin BblCO'IAilwAro UOBe.lltlJOIR 1890 r. Da 15 Mali cero rOlla CPO'I/Ibllt B3HOC'b no
csuAtTeJlbCTBaJI'b B'b p1l3Htpt 20 py6. C'b %- )111 aa BpeHa
15 HOll6pll 1889 r. no Ael/b OD.laTbI 15 Mali c. r., a Beero
py6. 20 liDII.. OTAt.lleni6 IIH1>e1"1 npuHlulaTb, Oa'iIlHall C'b
cero Mali, B'b Te'ieHill S-u. AoeJt. T. e. 16, 17 II 18
6e3'b Baą6Ta Dpo~eRTOB'b sa npocpo'lliy.
974

. ln7v/\I-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ż

w magistr.acie.

ALUZYJ

A. 8tiebe'l·t
w
wytl.aną z
na. imię Wilhelma
dectwo fabryczne na imię
Łaskawy znalazca raczy
takową w magistracie.

ŁODZI.

ulica »Sleloa (Kolejowa) li! 1370
poleea 8i§

waniem ulubionych

tak do wewnę trznego. jak i zewnętrz nego
do okien okrągłych I podłużnych z wyboI'. zagrau. matePO CENACH NAJHIZSZVCH. Repara.cye wykony waj ą się ~piesz·
tanJo. Wielki wybór krze8eł wiedeńskich, aof, k08Zów
i i unych giętych mebli z renomowanych fabryk, po cePu- IF==-':r.::'!::·:::~·=::,r~::______-:-_________....:9:.::3:.:7_
- ..26:..._

"In";.v/·/n/'''';'• •·.,

Niniej •• em zawiadamia .i~ S_au.
blicznoli<!, ie w dniu li! b. m. otwonoplzy ulicy' K.~nłlt• •n~:ll
'FII.....kleJ, w domu
318 (10 uowy)

Dr. Grabowski

8PECIALNY HANDEL
OlU

zdrojowy.

i Serów,

prod.kt.w
w rótayoh
oato.klch III~::~=~::
I wyborowej
d.obracl

ZMm

łsiątat Lnbomirsticłi

w IrllUy.le.
SERY SZWAJCARSKU!: od 15 do 40 kop. za Canto .1' ....... 8 ..11...
928-10

Łódzkiego" są 110

•

PRZEPISY OPR!~Y mOLETNI~H ROBOTNIKÓW
Ksił\żki fabryczne
do zapisywania

mał ol etnich

robotników, oraz

KSIĄŻKI
do znplsywllllla dowodów It~ilyDlllc yjll)' ciI rollotników.

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,
oraz wszelkie druki

służące

ula ~ąuow Dotojn i [minnycll,

BUSKO

DO ... Łodal

Masła

żaluzyj drewBia-

W administracyi "Dziennika.
nabyci!&.

·óp,"U'ru..Jt\;Jlc.

WIELKI WYBÓR

obić
IIsltw

•

papierowych

złotonyell,

barakow)"cll I do lap et

poleca

Adolf BUTSCHKAT.

663-15

