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DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. 

"ódź, dnia 10/VI 1892 r. I 
trZ48ana na nowem specyalnem posiedze-I teru 52,000 I'S. rocznie, zalatwił\iłce po-/ den z pI'zemyslowc6w 'Tarszawskich za
niu, które odbędzie się w końcll tygodnia. trzeby miejs.cowe, jeden mlyn wodny sy- mierz;' wkrótce otwor2:yć ,Pod _ Wars2:)l.wą 
W przpddzleó posiedzenia maj!} nadejść l stemll amel'ykaJi kiego w Zaklikowie, z o- h,o d o IV I ę I; I' óli kó w n /lo IV i el k I} s k a
telegraficzue wiadomości o stanie usie- bl'otem do 20,000 1'8., pięć wodnych tar- l ę. W tym celn sprowadzono z Francyi 
WÓIV w całej Rosyi. taków, z którycb trzy w gminie Dziel'Z- 60 PilI' królików, które ulokowane będ'ł 

X Dowiadnjemy się, it liczbę Istnlej.- X W celo poparcia bandIn welny w I kowice i po jednym w gminach Zakl'zówek \V lVDyślnie na ten cel wynaj~tym i odpo-
eyeh w Łodzi sklad6w towarów zamiej- Rosy i poluduiowej, ministerynm skarbu ' i lIIodliborzyce, i dżiesięt! gorzelni ozupe)· wieduio orzl}dzonym ogrlldzie w okolicy 
~colVych ma wkrótce powiększyć jeszcze lJrojektoje urządzenie jar m II. r k u u a. jV e 1- niajl} naszl} fabrykacyę powiatową. Trze- Milosoy, KI'óliki, trzymane tak jak we 
'eden burtowy s kła d w y I' o b ó w b a- II ę w J e kilt e r y n o si a w I o, orllz zorga- ba jeszcze dodać, że od wrzesoia roku Zll' Fraljeyi w staJlie dzikim, mają mięso Sm&
~eluiAnych i wełniany ch fIlbryki nilowaDie komitetówodpowiednicb w Ode- szlego wznowila sWI} produkcyę cnkrO)ll'n!!\ czne i podatne do sporządzania różnycll 
z bliiSzycb gubernij Cesarstwa. sie, Jekateryuodawiu i Symferopolo. Przy IV Zakrzówku, od kilkn lat, skutkiem ban- pO~rł.w. 

Drogi ielazue. każdym takim komitecie znajdować się bę- kructw& poprzedniej spólki, nieczynna. 
X ZamierzonI} r e f o r m ę t a r y f k o) e- dzie stacy& cbemiczn& dla btull1uia gatun- W całym powiecie znajduje się 760 roz

j o W y c h, obmy§lan'l przez teraźniejszego ka welny. maitycll zakład6w handlowych l przemy
ministra komunikacyj, WiLlego, odroczono X Zarządy tutejszych dróg żelaznych słowych, z których 186 utrzymują cbne
do objęcia napowrót obowiąd:ów przez zawiadomiono, te wywóz mięsa wi e- ścianie, 571 żyJzi i 3 cudzoziemcy," 

W78lawy. 

ministra skarbu, Wyszuiegradzkiego. lIto- przo wego przez Aleksandrów do Nie· X Prllwo wznowienia z ~wiel'dzonego w 
tnie, reforma domaga się wszech8tronne~0 miec, jest d02;Wolony. roku 1&76 towarzystwa. c o I{ r o w n i i 

X Wedlu~ zawiadomielI, ofrzymanyth 
przez lliektóre domy bandlowe warsza w
skie, w Joku przy8~łym m&, być otwartl} w 
lI'kucku w y 8 t a w a p r 6 b t e waj' ó w 
z P I' o w i n c y i z a c 11 o d l! i c h D e s a r
s l w a, t n d z i e ż K ról e s t w a. 'G!ó\VlIY 
inicyator wystawy, kupiec, K. SiemiouQw, 
po bliższem okl'e~lenin tel'mlnu i warun
ków, uadęgle do miast fabryeznyc:h Króle
stWjl agentó \~ .. zanłldu 1Vys~awowego. 

zbadania, albowiem zakreśliła sobie jako Pru_y_ł. l' a f i n e r y i "Z b r n c 7." 1180 grnncie, na-
cel: ujednostajnić wysoko§ć taryf na W8zySt · X Otwarta niedawno w Ciec~ ocinko na leżącym do lowal'zystlva, a mającym ob-
kich kolejach żelaznycb państwa w komu· \\iększ'l sI/alę fa b l' Y k a c y Bo k a w i o r U 51.3rn 60 dzie!ięcin \V g u lJem i wolyós~iej, 
nikacyl miejscowej i bezpogrednlej, tak da· w I śl a n e go oieustaonie powiększa się, ud1.ielone jeijt na zasadzie Najwyżej za
lect, te opiaty taryfowe I ustępstwa były· a wysyłając obecnie do Warszawy codzien- twierdzonego w dniu l7 (29) kwietuia r. 
bv obliczane nie na kaidej kolei osobno. nie po 10 pndów kawior Q, nie może wy- b. postanowienia komitetu millistró\~: lu'. 
lecz odrazu za calą drogę wysylanego to· starczyć zllpotrzebowanioąl. Kowa ta ga- Anieli Ledóchowsklej, br. Kazimlel'Zowi 
waru. Wyjątki od jednakowej dla wazyst· lęź przemysłu prowadzoul} jest w ten 'fal'llowskiemu, lu', Maryi Tarnowskiej, 
kich laryfy maję być dbpu8zczane jedynie sposób, że zalożyciele fabrykacyi kawioru Adamowi Norbliu, Gabl'yelowi, Fryderyko
w ostateczności, jeśli tego będzie wyma- krajowego zakontraktowali wszystkiclt ry- wi i Adolfowi Ellny, Art. Ko7.lolVskiemu, 
gal Intel'es skarbu lub przemysiu. baków od 'l'orllnia do Nieszawy ua do- Teodorowi Sr.yszmarewówl, hl', Wiad. i 

X W Boulonge. jak donoszą "Peterb. 
wiedomostl", w duin 25-tym lipca otwal···. 
będzie w y /I t a IV a r o s k o - f r a n c u s k .. 
przemyslowl\, b,ndlowa, rolpicz& i hygle
niczna. WntaIV~ trwad mil okolo dwóeu 
mie!ięcy, z POCz8~kowanla grQPY osób, 
sympatyzojąącb li Rosyl}. Wystawcy z PIlÓ
St.1f8 l'U~kiego ot!'Zymujl} Q1lejscl\ 1180 pll\clI 
wy~tawowym bezpll\tnie, a pr~edmioty wy
stawione mOgił sllrzed:r.wa(o, bez jakicfl\t.Ol-
wiek opIat l1a rzec:/:. wystawy,. '. 

X W depanamencie kolpjowym rozpo- stawę wszystkich złowionych jesiotrólV nil Leonowi Ledóchowskim, Henrykowi Klug
częły ~ię posiecl7,enia, IV celu I' e w i z Y i tejże przestrzeni W isly, sl{l}d też dosta- kistowi, Grzegol'zowi Osterridowi, Radol
istn iej ą c y cli t a r y f d l a p I"Z e w o z u wiane do Ciecbocinka, po wybraniu ikry, fowi Staczyóskiemn, TadeuszQwi GI'OGbo
cukru, soli, lnu I konopi. Utworto- (kt6rej w jednej 1!ztuce znajdnje się od walskiemu l Leonidowi Kelczewskiemu. 
no w tym cełu komisye Ipecyalne, sklllda- 15 do 20 fuutów), same jesiotry wysyła- Kapital zakładowy t<1W&l'zystwa wynosi 
jęce się z przedstawicieli dróg żelazuych, neml są koleją żelaznłł na targi warszaw- rub. 350,000, podzlijlouycu IIJ!, 700 ud?la- \I' Z 1\". ·I_~_S r A. 
tudzież ~anlllu I przemysiu, które zakoń- skie i do lunych miast. Fabrykacya ka- lów po 500 lub. w,zupelno§ci opłaconych. .1.'~ 
czą zapewne swe prace w ciągu nadcbo- wioru wiślanego głównie trwa w ciągu Zarząd sprawami towarzystwa powierzony 
dzącego lata, tak, że cala sprawa będzie czterech miesięcy: kwietnia, maja, czerw- llędzie trzemdyrektol'om, wy\liel'alnym przez t Wlpomnienle pośmiertne. .mutoą 
mogla być uregulowanI} ostateesole na je- ca i li'pc8, czyli "IV porze wędrówek jesio- ogólne zebranie wmgeiciell udzlalów «8 Iwe- otrzymaliamy wiadomo~ć. W dniu 6 b. 111. 
81~uDej sesyi ogólnego zjazdu l'r7.edst&l\'i- trów z morza do 1111 bliskich rzek. go grona na lat 3, i Ullelei6 ai, bt<bi" pr~y zmal'la Gr~.)Il 6Z EGO ~I;i.. Ś. lI. 
cieli dróg żelazuyeo w Petersburgu, X O P rz e m y ~ l e w p o w i ec i e j a- fabryce we wsi FrYllel'ykówce, gnb. wolyń· Karolina z GUllIo)Vskiell Kossuthowa, willi-

X "Peterb. wiedomosti" słyilzały, te do n o w s k i m pisze korespoudent "Wiekn": skiej. wa po g. p. lużynierze gubernialnym n-
ministeryom komunikacyj wniesiony zosta- ~ W powiecie istnieją trzy fabryki mączki Rolnictwo 1 pne_y.ł rolls,.. domskhn, a matka wyd&wcy naszego pi-
je prujekt budowy z fuuduszów prywat· kartoflanej i krochmalll w gminach: Urzę- X Racy o n aln e ry b oH Wll tw o za- SOla, iniyniera Stefana Kossn~hll, prezydu-
Dych kolei od MOllk w Y do Pa kowa. dów, Potok i Annopol, produkeyp' któl'ycIJ prowadza o siebie od lat pam p. Każ. ;r.., j~cego Vi radzie zarzędz~jlłcej kolei nad-

Handel. obliczono IV roku zeszłym na 47,000 rs., wldciciel majątku Górki (powiat stopni- wiślańskiej. Więgć o jej zgonie dotknie 
X "Bil'iewyjll wietlomosli" pi8Z~, te a prodnkt sprzedawany jest częścią w miej- cki). Obecnie zawounione jaż jest 250 lloldnle 'szerokie koło znajomycb wśród 

wiele ' dzienników peter~bul'8klcb było scu, więcej w dalszycb okolicach krajo, morg6w; roboty jut rozpoczęte - kilka- intelJgencyi lutejnej, dla uas jednak {nłj 
wprowadzonycb w bląd, kiedy twierdziły, najwięcej wszak te zagranicą. utniejl} da-, dziesią.t lacIzI codziennie I>tacuje nad sypa- bliżs7.ych przyjaciół "Dzlenuika" jest bo· 
że komisya zbożowa oHwilldcxyla się za lej dwie huty szklaue w gminaeIJ Potok l niem grobli j n"wodnianiem. Będzie to lesną podwójnlę. Opr4cz bowiem pelnej 
koniecznollci'ł wywozo ze w s z y. t k i c h Annopol, z obroŁem rocznym do 12,000 rs., I jedno z większych gospodarstw rybnyeh 1;I:&cunkn symp~tyi dla zacnej matrony, 
miejscowolici owsa, jęczmieni& I które wyrabiaj I} szkło taflowe do okien il w krajn, a z niezwyklą znajomością !'Ze- winniśmy j~j sercłecznl} wdzięczność .z~ 
II8Zenicy. Żadnych ostatecznych decy- masywne nleszllfowane, taósze. Dwa bro- czy (lI'owadzone. trndy, podejmowaue przed. laty w admll,lI-
zyj nie powzi.,tó i kwestya ma być roz- wary piwa IV gminie BI'zozówkft, z obro- X "Knryel' warszawąki" d.onosi, że je- stracyi naszego pism L 
PF . E ------,..,- -----------.-.: ____ 3 _" ± 

go~-w rodzaj nfuzyi,z&nims taICjeszcze--'="""'Cóź to, nowy- żart? - - --oiii\>Oirinna wleiłiJeć uajl~plt'j. Margari
jacyś Indzie i konie czy muly. - A pau icll nie lubisz? mogliby ludzie tes jest przystojnym i inteligentnym ezle-li) 

.I111'YD Ile. V.rtb,.. 

DZIEWICA ATEŃSKA, 
Pl1Iekł.d • angielokiego W. R. 

(Dalszy ciąg - patrz Nr. 126). 

ROZDZIAŁ IX. 

Zbudziłem się nfewyspany, zmęczony i 
roz8trojony, żałujljc, że nie poszedlem za 
przykładem Mac·Mnrchacll\, który przesle
dlial te kilk/\ godzin, pal,c cygara, 

O czwartej wyruszyliśmy; dżdżysty i 
chloduy poranek jeszcze więcej mnie roz
Ilroil, cała sprawa wyda wala mi się sU'a
Itnie glopil} i ośmieszającą. 

Z brzaskiem dnia wjecbaliśmy między 
II"Igórza, tIVorZlłce wllzkl! koWnę o wy
glądZie nader malowniczym i dzikim. 

- T. właśnie zbójcy napadli dientel
lIlanów, pO'll1racających z lIaratono, zacl,-. 
gnęli w góry i zllbili-odezwał się Arieto
houlos, przypomlnsj,c zdarzenie bardzo 
~Iośne w swoim czule-lecz ' teraz nie ma 
jui rozbójników, nie ma ioh w całej 
Atycel 

- Czy z pewnośclą?-zapytał Mac·Mnr· 
ebad - ludzie mówil} coS wprost przeciw
nego. 
t - Nie wie~ pan temu, odpowiadam za 
o co mówię. 
W tej~e cbwili OB ry lu-zylc rozbrzmiał 

n~d n&lzemr głowami i njrzeliślllY Da Izezl
e~ wlgóru . poatat cało.leb w olbl'll
BillU kap,laszu, eelaj,e.,o do Dal a eze· 

Mac·yarcbad w jednej chwili poskoczył powiedzieć, że obawiasz się zbójców, wiekiem, & wiele kobiet takiemu, jak 00, 
naprzód z rewolwerem w ręku, ja pośpie- wszak pl'a,vlla? Ale przyzn8j się, wszyscy gotowe przyplsa& wielkie przymioty I zdoi-
a~łem za nim. mieliście trochę strachn? no~ci.-Mówilem do siebie raczej, nit do 
_ - Z:ttnymajcie sięl- krzyknął tymczl\- - Któż t8m jest na górze? Mac-Mnrcbada. 'l'ak, ~Iele kobiet, za.pe-
sem Ariltobonlos - w Atyce nie ma roz- - Pański przyjaciel l przeciwnik mI'. wne, ale Ateuil? Clyż oua tak" 1lama ' jak 
bójników. Pollen. iooe? Przynla mi iona my,,1 do głowy, 

Wybucb śmiechu zawtórował tym sło- - Czyżby nie lepiej totaj odbyć c&lą czyłby Margarltea był owym bohaterem, 
wom i człowiek, stojl}cy na wzgórzu, W spraw'l i nie profanowI! 1>Iaratonn?-za"o- dokonywającym wielkich ezynów dl& spra
podskobcb, z objawami wielkiego zado- lalem zirytowauy. wy Grecyl? Czyi to istotnie lloch Aley
wolenia, lllpgl kn n8m. Sądziliśmy nara- - To być nie może, mI'. Pollen nie bilIdesa pod piękną Alcybjade~a t"arzą? 
złe, że to szaleniec, lecz, ku wielkiemu pa- zgodziłby się nigdy. Jllko cbłudny i spo- Na samI} myśl, te Atena mogłkby przy
.zemu ździwieoln, ppznaligmy w niJp Kon- kojny nnglik pl'a~nie, aby wszyStko od by- jl}ć hołdy tego ClIlowielta, zaeiBn\lem pi~-
8t&ntego Mllr,al·it~s. lo si~ w porządku, zam6wiliśmy więc gci. 

- A to WłlS wystraszyłem! - wl>lał z dwóch doktorów,. z k~6l'yml spotkać się - Nie lubię ' tego człowleka- mówił po 
nradowaniem- toz dopiero bętlzie śwletn& . mamy ~opiel'o Da rówoluaell Maratono. chwili MtIC-Murchad, jakby śleaz.c hieg 
anegdotka I PowiadlLm ci, Clevelandzie, że Do widzenia zatem, Idę podtrzymll6 otlwl!.- moIch myś1i-&le salll nie wiem, dla czego. 
mało uie J:ęklem od śmiecIlu, widząc two- gę pajlskiego przeciwuika, powiem mu jak Może on zapl')kny i, budzlłC uchwyt w 
jego przyjaciela, celującego tlo mnie, świetnie strzelasz i jllk m~ciwyUl jeste~ - kobietach, w n&n~1t oczłlch wydł\ie się 

- Mógłby to być trochę niemily żał't- wskoczył na mul& i odJecbał lzybko. llieay!Dpatytm,.? · 
odpowiedz.iałelll.-M~c-MIl)'cbad byłby wy- - 'l'o będzie straszuie głupIa awantura Nie widziałem człowTeka r6wnież 8zale· 
st.rzelil, a on nie chybia celu. - odezwałem się, niezadolVoiooy 1'0 odjez- nie rozbtlwJonego, jak M ... rgarltes owego 
~ Mogloby się to tragicznie skończyć- dzie Margarites'a. ' dnia. Nie wiem co go tak pódniecalo, czy 

przywtórzył Mac-Murchad- uje lubię tego - Cala ta historya, jak i caly ten gl'ek nadzieja zob&czeni& ubitego czlowieka, 
rodzajn tartów. mocno mi się nie podobajlł - odparł Mac- czy my§1 ujrzeoia mnie nietywym, lob je-

- Doprawdy? A ja I!lIclzi!em, że iI'land- lIIurchad. - Pod maską swobody on co~ dynie chęć tortul'owania moj~go przeciw
ezycy zawsze gotowi do żutów. Nielle7.- kryje-mówił ddej z Ullmyslem-powiadl\- nika, ale wybochom dobrego bnmoru nie 
jlieczeństwo znów tak wielkie nie groziło ją, że ma wielki wpływ nad wyspiarzami. było granic. Wyrabiał prztróine harce 
mi, zawsze byłoby duść czasn powiedzieć, - Kto tak powiada? ' ~e swoim mulem, potem ndlad<lwał atln 
klm jestem; zresztą mojem przeznaczeniem Pytanie moje zmięszało trocbę Irland- i młode kobiety, jetdż,ee po raz plerwny 
nie jest zginąć przez pomyłkę - nigdy tej czyka. . kouno; §piewał we wszystkich jl/zykaeb, 
trwogi nie doznaję. - Mówil} tak, a slyszalem taż od miss deklamował całe u~tępy z HOlIJera, to 

- O tak, twojem przeznaczeniem bę- Rosaire. znów recytował lilOwy Demosteoesa l: ta· 
dzie Inaczej zej~ć z tego gwiata - p6ł- -- :le ąn jeśt wpływowym człowiekiem kim p&tosem i g"ietnę geBtykulaen, te 
głosem .. uwatył Mac-Mul'Cbad. między wyapillTzaml? wzllłć go moiu& llylo z& znatomitet0 1Ii6. 

- Czy wieu, Cleveland, kto tam jest - Miss Rosaire mówiła, te Oli z nimi wcę Indowego. ISt1)tnie, ch"ftaiDł zda"ał 
jeueze? - lapy tal Margaritl'J1, wskazuj lic robi, co tllko obce i wogóle .że to c~ło- się brć zdoln11ll dO) spełnienia wlełldeh 
Da .. ,icl,Ylllę jad,c8fo kilklllllŚcie krok6w wiek idei cl wielkiej odwagi. Idei, które .. i &yłl A.tełll. 
przed ulmi. - Odwa,1 mil nle zaprzeczę, Ile IdeI... (J). e. tr:J. 
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Z chwili. Po kilkodniowych deszczach w Rawie, Łod?l, Piotrkowie I Częstocho · dzielono ma pomocy lekarskiej. pn". "1"ilnego. po!lła I 
I chłodach. promyk śwlalła I ciepll\. ja· wie, dotyciJcta owe zaś więzienie lódzkle Na Starym Rynka "tymie dnia, koń Sto Mad.yskiego. 
kim obdarzyło uas we grodę zaplallliO/le ma być powip,kszone U3 \lomiedzczeuie J 50 od~r!-eni@m I,opytl\ I~ybil ST.czękp' woinicy ••• Kongres anatomów z l.".ja i ";r 
słońce, wycitgUlłł ,; domowych skrytek aresztautów. Lejbie Ku';niel'zowi. Omdlałemu udzielono njey otwarto" Wiednia. Prt.wocJuillZ\e1. ,. 
Ż4dnycb rucbu i powietrza łodzian. Wie· Odnowi enie teatru. Wldciciel gmacllU, natychmia. t pomocy lekar kiej . brono m.s'a z Li pska. Obecoemu prof"oro~ 
czorem zyskały ua tem ogl'6dki, napr6tno gdzie midci się teah' Vlctorh, zamiel'za Kradzieże. Onegdaj, nil tl\rym Rynku. KOller'o"i zgotow.no owaCYQ, z okazYi 504: 
przez czas sloty z8prasZ/ljęce aHszami i niebawem pr'I.Y~t41'ić do oduowlenia tej zi- wło~ciance Jakubowiakowej skradziono ko· uiego jnhileuS1g. 
anonsami zwolenników muzy i... plwa, mowej siedziby Melpomeny. OdświeżoUl} szyk z maslem i lIortmonelk~. w której .*. Nowa opera' . Pagliacci " - ta.i tI' 
zwłaszcza, że teatr n-a 'z, bad którym jak- ma by~ cala willownia, kortyna, 1\ nawet zn!lj dow&ło oię kilkadziesiąt kopiejek. tal nosi n~jnow .. ~ opera ma.stro I"' •• ;:a'a!. 
by fatum jakieś zawitilo. III'zedstawienia, i dekoracye_ Rubat y okola restauracyi No. ulicy L-Snej po'l ur. 54. niewiado· lo. wysta"iono w tych dni~cb w Me~yolllil 
jako w dzieli środowy, nie dal.a!. W przybytku sztuki, będą powierzone znaue· mi zlodzipje prz~z okno dostali się do w te.trze D.I,erme. Wym.g.j~c" b>rd", p,: 
.Belle-vue" orkiestra pułku dragonów do mn arty~cie - malarzowi. mieszkania robotnika Grasa i zabrali mu bliCJoość mod101,ui.ka prtyjela dziel .. l wiol. 
późna przygrywala, na (entre uous solt Nowa cukiernia. Z l'Oczątkiem przy- różnych rleczy, warTości rs. 15. kiem aznauiem. Libretlo "Paglincei" ." .." 
\lit) trocbę niestrojDydt instromentach. szłego miesiąca miastu naszemu mil przy- Na ulicy Targowej, dwaj zlodzieje weszli dzo wiele podobieó.tlVa • ~re§ci'l ,,ltY"ersk'll:j 
polki, marsze i Ilajcbętuiej slucbane wal- by~ jeszcze jedna cukiernia. Będzie to do- mieszkania pana R. i skradli rondle. wid oiacz. j" MAseagni'ego. Treść Ollery ""'b 
ce (zwiluzcza Z jokami) licanie zeuranym cukiernia dla stlll'ozakonnych, 8 otwiera Właściciel spostrzegł natychmillst kradzież jest. tycia w~drowuych aktorów, kolport'~I ' 
c7.clcielom Gambrynus8. Nil odwiedzenie ją p. Ostwind, Oli lat kilkunastu zajmują- i przy pODlocy żołniel'''y złodziei schwytał, "yeb prawd.iw,. C1.y tef. podrabi.n~ Sltok,'" 
Heleuowa uie starczyło nam czasu, przy· ry się w Łodzi tym fachem. Nowy słod- lecz w czasie walki silnie pokaleczony zo° wlIirjuycb mia.tee>:kocb wlo.kich. Libretto',~ 
puszczamy jednak, że był przepełoiony, a kod_joy zaklad miegcić się będzie przy ul. stlił rondlami. Pl'7.ytrzymanych złodziei, byl jut Saozogpo, 7-n•oy wydawc. oper lU. 
orkiestra konsystuj'lCPgo w Łodzi pułku Plottkow~kiej, w domu 11. Kochailskiego. M. i W., Odpl'owatlLono do policyi. sCRgui'ego. 
piechoty, prz~z wytrawnego muzyka p. Skład mebli. Jeden z wlaścicieli tutej· ,,~* Nowe zastosowanie elektrYcznoŚci 
Dietricba sumiellłlle uczona I dyrygowalll', szych zakładów Holarskicb otwiera z dni~m Z poza ŁodZI· o z g., .• ~y "iedelhkioj .AlIgemeil~e •• t.Uitiscb~ 
nawet melomanom przyjemllo~t! sprawila. 1 lipca r. b. IV Wllr~zawie silI ad 8woicIJ Arcbi," do"iadujemy siQ o wynalezieoiu 1l1!lJ. 

Pełnym takt!, jak rzadko, był "ogród Ben- mebli. -0- ny stoty.tyc7.oej. Wy""l"z", jest om'ryk .. ;., 
dor!a". Nic dziwnego. Do dziarsko IIl'zy- O wOd, lodową. (Glos z miasta). Otrzy- " TnrSZ/lWR. Uerman Bolleritle zW.s.yngtonu. Jest \0 pl,,,. 
grywającej orkiestry wiościan ojcowskich, mall~OIY URStęl'l1jący list: "Szanowny re- We wtorek przed wydziałem karnym •• a pr6ba "stosowani. elektryczności do ted!. 
pod batn1.4 pełnego talentu i artystyczne- daktorzel UIlI"Iutalll o pomieszozenie slów izby sądowej warszawskiej rozpoczęła się niki statyetyozn$j; Ilrób. 8zczQŚliwo. Stal,y,trt 
go zapału p. RohaczkA. \lrzylęczyli się je- kUku: Oto w Łodzi nieml\ aDI jeduej f.\· rozprawa apelacyjna w znanej .8 p l' a IY i e austryacki, Jnra.chek, utywal tej mas'yny I 
szcze zeszloroczni uasl goście z nat! EI- bryki wody gazowej. kLóraby byla dość c li o rz e n i c k i ej" przeciw IIp.: Wężyko- relnem powodzeniem po prRC Ill'ly osta\oio 
stery. MówlnlY tu o gplewakach I komi- zasobnę i posiadała dostateczną i!o~t! t. Z\V. wi i Jabł06skiemu . Stało się to skutkiem spisie ludoości w Wiedoiu. Pochlebu\ t.l ... 
kach lipskich Ilo(1 dyrekcYIl I,ana Semady. balonów. To też (h'obni spl'7.edawcy wo- trzecb apelacyj: a) prokorlltora, żątl.ające- der opiniQ wycIali o ~ylll nowym wyn.lllit 
'V przeszłym joź roku ZRsklll'blli sobie dy 80dowej są wol)ec tego bardzo czę.to go UKaran ia I'ównież i p. Jabło(16łciego; b) czlonkowio sckcyi demograficznej u. zeszlor",. 
8ymlla~yę naszej publiczao~ci pelnemi bu- naratani na stratY', g(lyt oustaluuki icb p. Kobiel'zycklego, domagającego się uzna. nym kpn~re.io "ygienicznym w Londyoie. z.. 
moru a wyboruie granemi srenkaml ko- wykonywanemi bywają lIieakul·atnia. Cier- nla winy p. J. i popierającego \ll'zeciwko dani. m'Slyny polog~ n. gropowaniu i 'lIlII> 
micznemi, a przedewszystkiem prawdli1vie pi nil tern I publiczno~ć, która nieraz zmu- temu ostatniemu akcyę cywilną; c) p. Wę- "aniu pierwiastKowych danych statysIY""f,l 
artystycznem wykonaulem solowych kwar · BZORa jut odchodzić z niczeOl od sklepiku, żyb, który żl}dał zopeluego owolnienia. Wielki pośpiech i matem.tyczn. śC i,lole!, ni,· 
telów na Jwa tenory I dwa basy. gdzie stale ma być woda sodowa .sprzeda- W §rodę, uznaj,c proteat Ilrokuratorl\ i a- motli". II.wniej do osi~guiQcia, oto ceooe "t· 

8. Kn. wRną. Czyi miejscowe fabryki wolly 90- pelacyę powoda cywilnego, Stanisława Ko- .. yny statystycznej •• Ioty. Cena maszyoy 5,000 
KomItet łódzki towarzystwa Czerwone- dow~j nie moglyby się postanć o I,owlę· biel'zyckiego, za bez?asadne, a apelacyę dolor6w (okola 10.000 ra.). 

go Krzyża. Otrzymaliśmy drukowane apra- kszenie i1o§ci swoich naczyń i o uienara- Wężyka. za zl\slugujęCIł lIa uwzględaienie, .*. Język chiński podzielony jest na I'" 
wozdanie z dzialalności lódzkiel\'o komitetu huie I'ubliczno~ci, oraz handlujących na sąd postanawia: Wyrok uniewinniej~cy odrQbne I\arzec • .o. teluduo§ć Pellillu, KonIo.), 
Czerwonego Krzyża za rllk 1891. Komitet l,r1.ykre zawody? .. Ra.cz przyjąć sznnowny Mikołaja Jablojlskiego zatwierdzić I akcyę StaDgaju lab Amoyau nie lepiej siQ wzajem.~ 
składał się w tym rolcll z 57 czlonków (2 red~ktorze I t. d.-Dro/my 81'rzetl.Jwca ." cywiluą Kobiel'ayckiego Ilozostawić uez rozamie, oii berł~ńc.yk loodyóC2yku. lub p,,,. 
honorowych, 4<1 oplacajęcycb skladkę I 13 Kandydat na zi~cia . Niejaki Wawrzyniec rozpoznania. Juliana Wężyka, na zasadzie hnin bolendra. Nie s\ to nn,.eczo, które"; 
I,rotektoró,,·). Zarząd 5kladał się z I,reze- W .• 20 ·letni młodzieniec, stolli'z z powo- 2 cz. 1,483. 3 cz. 3S i 1. cz. 39 art. kod. mówi, tylko sfery aiuze - uiywa ich tak da. 
sa, którym jest prezes zJazllu sędziów po- ł auia, Ilozoał si~ z niejakim KI'., ogl'odni- kar., osadzić w areszuie przez mie8ięcy 2. brze lud, jak i prr.edslnwiciele stanów naj wy!. 
koju p. M. K. MoskwiD, Z wice· prezesa, a kiem z Brzezin. Znajomość zawarto IV 1.0- W Y ś c i g i cy k l i s t ó w warszawskich .zyc~; JlosJugoj~ siV niemi bk dobrze n ..... i. 
zanzem kasyel'll, sekretarza i pięciu czlon- dzi i w czasie ponfnej gawędki wiele ouie· na Dynasach odbędą się dnia. 17 lipca r. jak i uieświadomy motłoch •• arówno ur ... d.i'1, 
ków. Z d. 13·ym stycznia 1891 r., komitet cnjący pali Wawrzyniec zapl'oponował no- b.; iuaugul'3cyę za~ nowej siedzieby, t. j.: jnk )<ulisi. Nuzecta to s~ wprowdzie z ."b, 
I,osiadal kapltalu l'ezerWOW81\'0 na wypa· wemu znHjomemu ... zeniaczkę ze 8wOją sio- poświęcenie budynkn, 7.apowiedziano nl\ .pokre!'fnione i zo.jduj, siV w tym s.mym d. 
dek wojny 1'1. 11,454 kop. 62 I Da zapo- str!}, doroclną podobuo dziewllj~. Kr. przy · miesiąc IVI·zesiejl. W tymźe czasie odbędą siobio stosunkn, eo arahski 40 bCbrojski'g •• 
nlOgl żołnlerzom ·kaJekom w miej8cu loh stał na prC>(lozycyę i w ubiegly wtol'ek si') drugie wy~cigi. ayryjskiegp i ionych semickich j'~zyków, lab to 

zamieszkauia rs. 4.620 kop, 80, oraz sp e- postanowiono jechać do osady Pi~tek, aby Z polecenia ministeryaluego przyjmowa- niemiecki do angielskiego. holendorskiego, d.!· 
cyalnego na bezpłątną. lecznicę przy ambu· I,rezentacyl dokouać. PI'zed wyjilztlem atoli nie ż y d ó wek n a n II u k ę a k u s ~ e r y' i ekiego. 8Zwed7.kiegp i t. d. Wedlug dzienoika 
latoryum Czerwonego Kr7.yta 1'8. 2.575 20-Ietni lian Wawrzyniec poproąił pr1.y- do klllliki illst.ytutu poł ożuiczogO' uluwer· "O.losiotischcr Lloyd", mol.nnhy te dy.leklr 
kop. 25 t/ .. ogólem r •. 18,650 kop. 67'/ •• 87.łego zięcia o pożyczenie mu dwóch rubli sytetu lI'Jl.rszawsl.:iego ograniczonem ma podzielić.oo o§m jvzykó .. główuycb: kantQó.ki. 
W clą.ga rokn wpłynęlo kapitału ogóluego I pal·a90ła. Kr. pożyczył chętnie. Jakież być do lO"/, ogólnej liczby praktykautek. h.kko, .moyski. awataóski, sz.ng.jski. oiogpo, 
1'8. 932 kop. 07. specyalnego n. 4,374 k. wszakże byłojeg;) zdziwienie. glly przyjaciel, . hainański i mandoryóg\d. O.tatui j~zyk j .. t 
89, wydatkOWAno zaś z kapitał n ogólnego \V1.i~wRzy ową gotówkę i ów des"czochron, •. eeterlilb~I.rAr · lIojnowaz,; kantońsl<i zoś jest najpodobniejnr 
J·S. 5J 2 kop. G7, ze specyalnego 1'8. 4.918 więcej się nie pojawił i zniknął jak kam· .W cehl ~ChrQDY wło.sclan prze~ ~ I ~ S U· do slllrego jQzyka chińsl,iego, którym mówiolW 
kop. 44, Prócz tego, z kapitału rez.el·wo- f 01'1\. Kandydat lIa zięcia rozpoczął 1'0- łU~ en u y lU I. W r ~ y s k I IV ac z a ID! I II C h· w pa listwie oiebi.sk!om przed 3,000 I.t. Nlj. 
wego UI\ potrzeby podczas wojny wysiano szoki wauie zaginiouego mlodzi~óca. w lit r z a ~ll, mUllstel'yum spra~ IVelVnętr~. bardziej rozpowsl.echniooym jQ'ykiem jest m". 
rI. 3.400 dla cl@rpI4c)'cb głód w Ceactr · Samobójstwo I zabójstwo. Tmglczny lIycb !,al~"erZa wyd~t! ul\8t'l.puJIj~e pl·zeP.I. d.ry •• ki. którym w tcj lub iopoj formi. mó. 
"ł .. i... W dulu 18'-"tycT.nia r . h. komitet wypadek samobój.twa j zab"-jstwa zduzy! sy: ."'1II~1 skujJowaulll od w.lośclan zb~za wi\ w caternustu czy pi~tnastu prowincyach. 
miał kapitalu ts. 15,120 kop. 62 t/ •. Na po- się w d. 24-YIII maja w 'l'yflisie, w hotelu w .zlal'llle,. w sl1op~ch, na pUlll, I~b w lO- dti."iQtoastu, u Jakie CWny s\ pod,ielo ... 
moc dla źołuieny kalek wydatkowano 1'8. Zwon8l'cewa przy ulicy llIichalolVskiej, jak uel postaCI po c~Dl.e wygó.r~waheJ Ilodle- Jctel i szncuje siQ ludności Chin na 360.000,000. 
3Si kop. 50. Z rozporz~dzeoia glównego dowiaduje się .Kuryel· warszawski". Po· gać będą Zamklłl!}CIU 1V IVlezy na czas ocl w takim r.zi. okolo 300000000 mówi dyl' 
zarządu towarzystwa, komItet zbierał w przedniego dnia, wieczol'em, zajęli tam I-.go .do.6:ciu miesięcy, jeżeli naby~voy lektem Dllluduryńskim . Ws~ysc; mondoryoi m •• 
Łot!zi I Zgierzu oHary DA rzecz dotkoię- mle8zkanle: A(lolf Giinter, młody 20-letni lV~edzlell, ze trauzakc.ya dokonywa Sl~ z sZll zuać ten jQZ11" a ci, którzy nio umilj, 
tych nieurodzajem w Ces~rstwie; IV ciągu człowillk, syn fabrykanta z Łodzi, i Anna wlełką stratą .. sprz~dająceg? . nim jeszcze nlówić, mus,~ go siQ oczyć. InD" 
trzech ostatnich miesięcy r. z., wpl,nęło KOI'oukin, IS-Ietnia. szwaczka, & przedtem "MoskowsklJa wledomostl" slys7.aly! ;t;e mi jQJykami, jak n.p .. ykbd ltoutoó3kim, mó,i 
!la ten cel rs. 3,402 kop. 77. Ambulato- cbórzystka teatru. PrzyczynIł katltsll'ofy w!~ane bę~ą wkrótce nowe pl'zeplsy o 20 milionów Illicul,~pców, w tej lub iuoej f,,· 
ryUlu Czerwonego Krzyża w roku 'pra· byly. jak się domy~lać liależy, przeszkody, mleJscolVo~Clach, w których ogloszony Jest ruie i t. ci. Z .. prow,"I •• nie jednolitego jl'rka 
wozdawczym rozs?erzyło swoi/! dzialaluo~ć. 6uwlslle przez rodzinę, pr"eciwko połącze- sta!1.woJeuny.. '" " Chiooch, zamiast tych licznych dyalektó •• 
Na skutek odezwy komitetu, warszawski nlu się związkami malzeliskiemi Giintel'a i MlUlst.eryum oświaty wYJaśnilo, ze ud.y je.~ tymczasefIl niepo4obieu,twem. Przed dwo· 
z~rząd okręgowy delegował do ambulato- Korobkinównej, oddawna już IV souie żako- pedagogiczne mog~ dopuszczać do egz~~lI- stu mplejwi~ccj I.~y ce$firt K.ng.Hi 11 ... 1 g. 

rynm ze swego stowarzyszenia św. Elżbie- cbauycu; on uLmci! miejsce w kantorze, w nów ustnych UCZ.IU.ÓW, . k~l'zy otl·zy.mall,Je- tworzyć VI ~ym celu w rótnych cZQ§ci.cb pd· 
ty dwie siostry miłosierdzia, które rozpo- którym prllcowal, a jej zabraniał zajmo- dYI.lkę .ua ~gzamlllle plśml~nnym, J~2iel! 0- sIwa ezkoly, co wuakt. do Diczego nie do
częły dzilllalDo~ć d. 22 lutego 1'. b. Dla wat! Hlp, robotą w magazyoie. W przede- kaze Się, ze złe wykonMle pl'ac IJiśDlłen.- prowO!ltilo. Prawdopodobne.. jedoak j",l. lo 

pomieszczenia ich, ko!nitet wynaj.ą! dwa dniu śmierci .przyszli do. botelu i. zająwszy uycl~ bylo. ty.lko skutkiem wypadku lub kiedyś, w przyszloścl, j~.y" mandarYlhki ,I!. 
male pokoje z kllChlJlą. przyle~a)ące do nnmer, kazali Iwdać soule herbatę. a kle-I okolicznOŚCI llIepomyśluycll. nie siQ oJóln~ mow4 lutlooki pań!tw. oiebi .. 
a~bulato~Yllm, za rs .. 170 rocznie. Nastę- dy n8zaju~I'z rauo . otworzon? dl'zwi ~nme · "GrAż~a'uin" do?osi, 2e z rozporzl}.llzeni~ siei ego. 
pllle komitet llrz4dzlł Iluy ambulątol'yum ru, znalezIOno obOje bez życia: ou lezałlla zarząllza.jącego nlluls tel'yum komuolkacYJ, * Rzeź chrześcian T'm" do • .,i. 
apteczkę domoll' ~, do zarząduuia której I kanapie. I'okryt!.'j prześciel'lldlem. a ona kl')- wydauie patentów uczuiom, którzy ukoli- Sz:u t.i to w Wu, . r 'je I ·o:s" zuowu pl •. 
walszawski zarz~ll okręgowy, D.a prośbę czala Ill'Zed niUl. Na stole GUnter pozosta- czyli trzyletni kurs teoretyczny t e c h u i c z- kaly g i>o~zegaj~co d:

ngu 
. q'l rP~Ś'!att Tol ". 

komitetu, delegowal h'zecią siostrę milo, ) "'i ł listy do rodzilly. przyjctciół i właści- n y c h S" k ó I k o lej o w y c b, ualtąpi IV mo • o •. tó z I s' ,rz~Z1. c.' ." H~ I~. WI •. 
slerdzia. C?d 13 lipca " .. yn~jp,to dla am~ll: ł ciela hote.la. po ostatniej. kal·tki dołączoną ro.ku bieź1cym zaraz po Uko.ńczeuiu egza- elz. I~hiń.:i: ~Od~QI~ :'~er~;~~!~ kr:~i z~pobie. 
latoryum Jeszcze tl'zy pokOJe, przedpokÓj I była naleznos~ ZII numer I "a herbatę. Po· lDłIlÓW ostatecznych. skutkiem czego IV gaw' ~ 
kuclJUi~ za rs. 400 rocznie. Urządzono tdlD łożenie zwłok po?wala RI~ dOOly~lać , że tym roku niebędzie letuich za.jęć I'raktyez- c ••. 
ajltekę I ulokowano Hiostry milosierdzia z GUlItel', zastrzeliwszy swoją towarzyszkę, nych dla uczuiów kojlcz'łcych szkolę. ..~ Niezwykłe zjRwlwkR. W ze .. I1m fI' 

b I k b· \V b I l d godwo zdauył! 8i~ w rozma.itych stronach 81we: O B ugą O lec~. Apteka domowa rozpo· nastęIJnie 811m drugim stl'Zalem pozbawił obec z iżanla s ię c b o er y o eyi niez,,)kle i zdumiewaj'łce zj.wiska. Z .. II,! 
częl .. swą dzialalnogć z d. 13 listopada i . aię tycia. gl'allic krAju Zak"aukaskiego, polecono ko- środy, w porcie M.lmo. podniosła się nogle olbCif' 
W d~gu trzec~ miesięcy wydala lekarstw I l lądu. Drugi wydziai piotrkowskiego misyi, utworzonej II lekal·zy. dla zbadania Il'ia fala która obaliła uadchodzący parowiee. T.i 
Z 984 recej,t lekarzy. W duitl I (IS) sŁycz- sądu okręgowego rozpatrywał IV dniu haju rzeczonego pod wgględem saniCar- sllue ,,"zburzeoie mOf .. lIIusi.to b.ró spowodow,~' 

. 1892 I d" l . I II . I . wybu.ohem jakiegog odlegŁego wn)kcluU. W po"" lila r. Ó z.a ecmica aUlbulatoryjOA wczorajszylu sprawę kal'lIl} przeciwko JIl- uym, wyjec lać co ryc I ej 111\ ID eJ9ce prz~ Vadst."r.," ciągn mlout dziesięciu. woda spldl. 
posiadała: bez!'I./ny perlouel lekarllki, kóbowi Delewlc7.owi. osklwionemu o to. że zuaczenia. o cal .. etopę i pozostawala n. tyru p9ziomie p"" 
skladający się Z 20 lekuzy, tl'~Y ,lostl·Y · oilllrowlldzaj/łc z gmilly Radogoszcz ares,,- ~liniJterYI\ID spraw wewuęfrznych wy- kJ.adran •• tak, iż lodzie, plynąco w pobliżn bnl' 
milosienlzla. felczera, 8łuż~cego j sluŻIICą.' taot6w do Łodzi, w~t.pił z nimi tlo kucz- I s'de niezadługo do guberni III'clJangielsldej g6w, OBjadły UL miell~nie. NazRjutrz. IV okolIC'" 
Rucbomo~ci ambulatorynm W t"mże dUI'u m", gd1Je unii się I "reRzt.~nci uciek li. Sąd, komisyA specyaluA. dla z b a d a n i a by t u I,'sluu, .ulała okropoa bnrza, która na prz.,t"'" 

ol ./ I' u V 'f pomi~azy wyz wJlUłeniooem miastem i KOr.3Dl-3 po-
przedsta wialy warto~ć r8. 2,433. W ciągu ' po zuadalJln >!wilUlków i oskarżonego. u· e k o II o m i cz u e g o 8 a m oj e d Ó w. wyryw,la 7. korzenieln &ttlletuie Il rzeWA. od,..,,· 
/'ok" 1891, w ambulatoryum udzielollo ~o-I znai go winnym I skazat na 5 miesip,cy Ministeryum uświa~>, postanowIlu nl'zł!- ją. j, uiekiedy ó 50 s~óp. 
ndy 13.243 osobom (6,357 chrześclanotll i więzienia. dzlć l,rzy wszystkich bez wyjątku dyrek- .0. Największ .. dC8ka na świeci. ot"yo" 
6.886 żydom). W tymże roku, ua utl'zy- Szczury. W dziedzil\cach domów przy cyach szkolnych m u z e a II a u k 8 t o s 0- n~ zOBt~l. obocuie z czerwo""go oIrzew. kalefor· 
mal1ie ambulatoryulu zebrano z ofiar stl\' ulicy Nowomiejskiej I na Stal'em Mieście IV a n y C b. d~i~~e~t.6fl::LąC~:.~8~~~ŚC~T~~~t~t~~:~~!:.u 
lych (zadeklarowanych na 1'8. 1,299 rocz- znajdnje się ogromna ilość szcznrów, któ- 19I0SkWIl, 5 metrO .. , grllhoAó - 12'/, centym., or •• 36_85,m. 
nie) r8. 712, z 06al' jeduol'azowych i in- /'e wyrządzaN w szplżal'Oiach i składach W y d z i a ł a r C iJ i t e kto II i c;t; 11 y 8 z ko- długości. Wiek drzewa obliczaja n. 1,1 1,5~\ 
nych Ilocbodów 1'8. 3,662 kop. 89, razem towllrów mącznych znaczne szkódy. IV tych ly sz t u k p i ę Je n y c b w Moskwie ukoli. p"'\d'uO jł IV Sau·Francisco 'B 15,1100 (ra.U" 
rB. 4,374 kop. 89,' wydatkowano zas ogó- dniach Ul'. w J'ednym ze składów tRkich I' . I k . d I . Ogl. aó jł będzie możua na wy.tawie w ClcIClg<l· 

8
• czy I ze stopOlem arc II~e ta I IDe a aml 0"0 Wylew DuuaJu. · W •• Un;; koo.1n d ... · 

łem /'8. 4,91 kop. 44. W dniu 1 (13) szczury zepsuly około 10 pudów m'lki Bre~rnemi naHtępujący: Jah Ciechań~ki. jOlVego" Wiedniu, w. w"1"tkleh domach, ... od. 
I~ycznia 1'. b. pozostało w papierach pro- pszennej. Leon D.lUksza, Franciszek Kogllowicki i wtargnęla do piwuic. Pomiędzy Wieduiem I Lu" 
centowych 1'8. 1,000 I gotowizu'ł I·S. 1,023 WypadkI. Onegdaj wieczorem. pijany 1'0- Henryk Michałowski. rlenborgiem woda dosięg~ !:l'wierlchoi o."yp' ki>' 
kop 27 1/ •• Na I'ok uieący budżet amIJula. botnik S., Z&mieszkllly ua Balatach, wcllo- _ ___ lejowe~o. Z Salzbarga, fac u i Kreml!lł dO"~~i: 
toryum przewldzianf jesL na 1'1. 3,852, a dZłjc po dl'abinie na dach, stracił równo. wielkie spustoszeaiaeb. Łjkl nadrzeczoe P oda 

l 
. wszędzie ZAnurzono 81) na dwa metry podl"ds'!' 

I wydatkami lIieprzewid1.ianemi ua r8.. 4,000. wagę i spali na bruk. Podniesiono go ze Z CAŁEGO SWIAT A. Wodo uuoai ze eobł CIIłe stajoie. obory. o '; 
Wi,zlenla. W uaslępstll ie inspekcyl, zlaman, ręk~ i potluczon'ł· ll'lo,,'~. .aray, .aj~ce, tr.odę cblewlłA, pta"two, dn .. ", 

dokoDllnej przez r. t. GalkID-WI'askiego, Wczoraj rauo na ulicy Długiej, w bój. -0- .~rzęry. ł'"ed8llan (tor wyo!cig;Jlvy) stoi pod ,!o~_ 
. b K ól . P J K b ł k \V I S O * Kk' R k . j . ń Z tego powodu wyAeigi o,lrocz60o. Wy.t .... Je .. maJł yć ntworJone W r e.twle 01- ce, au ,wy i o o a elItemu . kil' .. * ra OWo e torem wszechoIcy aglelo· .. e nietl<Dięta powodilt. lIehl i Klo.ttml!lłb~g: .. 

• kleJD Clter1 nowe więzieni., mianowicie: leczonego odniesiono do szpitala, gdzie u- sklej na r. ]892/3 obr.oo jedooglo'nie prof. lane. Most 1Ia Altisie pod Hiellan rer"aDY, "a 



DZIENNIK ŁODZKI. 

w~ej po,,6dt uniosł. "ielo "ilI letnieb 001''' (ocellu światła), nie ma cenyl ... 
i ~~1fÓcU J poi~r. Miasta Titu •• illo i "lI8sak", waiący 821

/. karata, ocenio-
'jd'lla1au. są ... kutek oberwania .ivehmory. ny 800,000 frank6w, jest własnością lorda 

Oi • piomn ud.,..,,! ,. rafineryt nafty i We tminster. 
po~ar. lliuto Titusville ,. polowie 'ajwiekszy dyameut posiada radia w 

pełnIe. PrzesIło 150 os6b otra.llo iy- ~I ta' . B . R d B .. 
.city 11 osób zgiuęlo "PłOmieniaeh." a. !li, na wy p~e oueo. ~ą aWwlI 

,~ ier"' poploch.p~oow~ł w obu tyeb !"i •• tAeh chcl~ł go lIabyć l. ofia!'ował .zall dw:> wy· 
~"Cy r.t~w.h Się uc,eut • ., w,teJ połoio- ekWipowane brygi wOJeune l 800,000 fran-

aitj«O"o!C1. W Oil·Clty ~diz.ukano )';1Ż 100 kó IV, lecz radża si~ nie zaodzill ... 
.. "" •. Wyrządzone szkody obllczon n. mlhouy. l\. ół t ł k' KIr .' k "'r pozar kopili ni. IV Przybrami. itwier- I' 110r "!l'a l, _ aro , ma IlIę lIy 
.' dotad nFl.ędownie dmierć 33~ robotnik6w. dyament, wazący 20:> kal·atów. 
~: .... talo dotąu 292, sierot nlelet~ich 692. r ' ied1\wno zmarła księżna d'Os una, z do-
:" t:rJ:ęalenle zle~l. w: Bart były dwa mu 8alm-Sałm, miala tak ciężkie dyallemy 

t,,,,,,,' • .,eml, kt6re doalęgły ILZ do Bzymu. z ul'ylantów i rubinów że od pokuto wala 
-\ ]łosblcle okrętu. DODO"~ z Ulnd_nu, ..'. 
" ".mik "Wilfir6" rozbit aię w poblitu Óha- zawsze no zellle Ich straszuą mIgreną· . 

::: Palli ~Iackay pOSiada nl\jlllękniejsze dya-
:. NI' kole!. Słycb.ć dzwonek alarmuj""y. menty w Paryżu. Naszyjnik jej, dhlgO~ci 

P~!~::~·it~~~i':'zapytuj. konduktor, ugląd.j", 2. metry, z bl'ylantów bez skazy i zarzutu, 
•• gODO • kt6rego d.Dym był sygn&!. nie ma cenył 

do_żonie' mojej hp~I~.z wyl .. ~ał pr~ez okno. Parytauki mało dzi§ nosz~ dyamenty, pl'7.e-
_ I pan, dla tnkleJ b.gat~h, POUl.g .ntrzy- kładając nad nie perły i ruoiny. Księżna 

"~?ŚJi .. o. mi bagatelal Zut 'zaru, że pan Die de D?nd~auvrłle i ~ll'It.uina de Pourtnles 
widliałd r .. houk6w modystki mojej 'ony... starają Się !lrzywróclć J~ do mot\J IV ~1l0-

sób następujący: otaczalI! IlzyJę - wstązką, 

TEATR I MUZYKA. którą zakOl\cz& kokarda, naszyta brylan
tami. 

się d~więki "Heli drr In iegeskr nt". 
Obecnie "Gwiazda Polarna" stoi na ko· 
twicy w jł(loej liuii z .. Holtenzollet:n". 

Kiel, 8 czerwca. (Ag. p6In.). Witane 
odgłosem stl'78lólv armatnich fioty dziś ra· 
no o godzinie 10'/. zawinęły do portu: 
"Hohenzolem", "Gwia~d,\ Poh\l'na.", .. Ca· 
rewna" Admirał Kornllow" i Rtatek war
towniczy." Cesarz niemiecki na yachcle 
"IIohenzoiiern" poplynął na spotkanie Naj
jaśniejszego Pana i Jego Cesarskiej Wy
sokości Cesarzewiczl\ Następcy 'fronu do 
FI'iedrichsol'tn, około którego "Gwiazda 
Polal'lla" przeszla o godzinie 9 min. 60 
1·8no. 

Klei, 8 czerwca. (Ag. p6łn.) Najjaśniej
BZy Pan o g. lO'/. rano l'aczył ndać się ua 
jacht "Hohenzollel'l\", aby powitać cesarza 
niemieckiego i pozo tawał na jachcie 20 
minut. O godzini~ 11'/. CeSdl'Z Wilhelm 
zloiył wizytę Naijaśniejszem u Panu na 
jachcie .. Gwiazda Polal·na". Podczas poby
tu Na.ijaśniej zego Pan~ na jachcie "Rohon
zollel'll", cesarz Wilhelm spotkllł Wysokie
go Gogoia na schodach. Obyd waj Mouar
chowie, ubmni w muudury pułków prug-

• Jutro, IV teatrze letnim, wystawiony 
będzie dl'amat Ed warda Lubowskiego p. t. 
.Zyd'. Główne role w tej szluce odegl'l\
ją: pani Janowska i pp. Staszkowski, 
~'rapszo, oraz nowozaaugażowany artysta 
teatru poznaliskiego, p. Jakubowski. 

* kiego i ru kiego, których są szefami, u~eis-

• Ulalp.ntowana al·tystka dramatyczna, 
pa:na Gabryeltl Morska, wyr6tniana zaw
sze bardzo sympatycznie na naszej scenie 
za dyrekcyi p. Kopczewskiego, obecnie 
z.aog8Źowana do teatrów warszawskich, 
występowala wczoraj w "Końcu Sodomy', 
zastępując w roli Katarzyny II. Czakównę_ 

Najeenu.iejsze perly I kam1enie, 

~,* nęli się wzajemnie kilkakl·otllie. Podczlls 
Prawdziwie piękne turkusy stają się co- wizyty cesarzl\ Wilhelma na jachcie "Gwiaz-

raz I'y.ad zymi. dil Polarna" spotkanie mlalo równie ser-
Mabarl\dża Ulepsingu, dawny kr61 La- deczny charakter. O godziuie 11'1. oby

hol'y, (lensyollowally przn rząd angielski, dwaj Monarchowie popłynęli na niebieskim 
a mieszkający" Paryiu, ma jeden z naj- statku cesarskim ku mostowi Barbarossy, 
piękniejszych turkusów. Jest on płaski, ale skąd, prowadząc ożywioną rozmowę, poje
ma 7 centimetr6w długości, a 5 centillie- chali do zamku, gdzie Ilodauo śuladanie. 
tr6w szorokości. Kiel, 8- czerwca. (Ag. póln.). Cesarz 

Jedeu z synólV Abd-el-Kader'a odziedzi- Wilhelm zaliczył Jego Ces ar ką Mo§ć N~j
czył po nim tUI'kus fetysza, na którym jaśniejszego Pana do składu marynal'ki 
wyrtnięte są słowa, dyktowaue (?) przez uiemieckiej. Jego Cesarska Mość Naija
Mahometal śniejszy Pan udzielił Wittichowi order 

Tur-kus lOa istotną wartość wtedy tyl- Oda białego, hl'. Waldersee orller §w. 
ko, gdy jest ze starego pokladu, ścisły i Aleksandra Newskiego, zaś Lucaunsowi 

.ił. lout seigneur tOllt lunllleur" , więc roz- o ile można. najmniej ob~obiony. Nos7.onr order św. Auny Ilierwszej klasy z bl'yian
po~zynamy spis pereł najkosztowniej zą z przez osoby chore, blednie, zieleni~je i bie- tarnI. Cesarz WillJełm ndzieli! ol'dery 
nich, uabytą w xvrr wieku przez szacha dak ... razem pono z niemi umiera. członkom poselstwa rnskiego i o obom, to
perskiego, od podróżnika Tavernier, za Szcz~śliwi ludzie, kt6rych turkusy za- wal'zyszącym Jego Cesarskiej Mości Najja-
2,700,000 fl'ank6wl Jest ona dotąd własno- chowują piękny kołor niebieskil Dow6d to ślliejszemu PIlIlU. 
§eią perskich monarehów. dobrego Zdl'owia i Ilobrego humol'ul Do Kiel, 8 czerwca. (Ag. półu.). Ich Cesal'skie 

Iman A1askatu posiada perłę pl'7.ezroczy- liczby ich należy niezaprzeczenie miss Bur- Uości wyszli lIa brzeg i przez most Bar
sta, waiącą 121/. karatów. Fantazyjka ta dett Goutts, właścicielka turkusów, cenio- uarosy m!ali się (lo zamku, gdzie nastąpi-
koszlnje 800,000 franków I nych po 5 do 6 tysięqy frankaw za sztllkę_ lo wielkie przyjęcie. Przy moście Barba-
Najpiękuiejsza, pod względem odblasku, (?) rosy stanęł Wt\l'\!l hOuol'owa 7. pułku iOlie-

perl a jest dziś własnością księżny J nssu- uia księcia Holsztyun, a na dziedzillcu 
110W. W roku 1620 król hiszpauski, Filip T E L E G R A MY, zamkowym wartll hQnorowa z pierwszego 
IV, nabył ją od Georgibasa de Całais za batalfonu morsld_j piechoty. 
sumę 80,oM dukatów. Dziś ją oceniają na Kiel, 8 cze)'wcl\. (Ag. p61u.). Jego Cesar- PetersburlI, 8jczerwcA. (Ag. półll.) .• JOUl·-
900,000 fl·anków. ska Milść Najję.śniejs~y Pan, Jego Cesal'- nal de ·St.-Petel·sboul'g" po\ViadH, • Przy-
Papież Leou XIII otrzymał od jednego ska Wysokość Cesl\l'7,ewicz Następca '1'1'0; jaciele pokoju ujrzą w teraźniejnem spo

Z poprzedników swych na tronie św. Pio- nn w t'owarzystwie cesarza WIlhelma l tkaniu dwóch potężuych &!ollarcilólv nową 
tra Ilerłę wartogci 400,000 fl·ankuw. księcia Henryka udali się wczoraj o g:odz . . rękoj mię zachowauia i umocnienia qgółne

Obok tych pel'eł pojedynczych, nie ma- 2-ej po południu bal'ką na okręt admll'al- go pokojowego staIlu rzec7.y, tak widocznie 
jących rywalek, należy wspolDnieć: ski "Baden" i podążyli do Holteuau, ce- odpowiadającego intel'esolD wszystkich". 

Naszyjnik cesarzowej Fryderykowej, łem obejrzenia roh6t. około kanału, łączą' Petersburg, 8 czerwca. (Ag; półn.). Pomo-
składający się z 32 pereł, a oceniony ua cego morze ·ba1tyckie z półDocnem. Powr? cnik nadfll·okUl·atol·a aenatu, Smil'uow, mia-
600,000 fl·anków. ci wszy stamtąd o godz. 4'/. MonarchOWie nowany senatorem. 

Matka cesarzowej, kr6łowa Wiktoryn, zwiedzili pancernik .Beowulf", którego ko- Petersburg, 8 czerwCca. (Ag. p6ło.). Z po-
oprócz największego VI &wiecle aynmeutu mendantem i~st książę Henryk prnski, a wodu nkazania się cholery IV Meszedzie, 
,Koh·i-noOl·", ocenioDe~o na 50 milionów, ~ god~. 5

'
/, wrócili U8. swoje jach~y. . minister spraw wewnętrznych uZI.lal za 

posiada naszyjuik z pereł rózowych, otak- Kieł, 8 czerwca. (A8" póln.). ZWiedzając rzecz konieczn4 z&kaz!\~ wydawatlla Ilas-
sowany na 400,000 fl·anków. w Holtenan roboty okol'o budowy kanału, pOl'tÓW jlątnikom, ullającym się do Pel·syi. 

Naszyjnik baronowej Gnstawowej Roth- JegQ Cesllr~ka Mość Najjaśniejszy Pan i Muzułmanom, udającym się do 'rul'cyi i 
schild, skladający się z pięciu rzędów pe- cesarz Wilhelm zwiedzali ten odilział, \V Al'abii, pasporty będą wydawane. 
reł, cenią milion, a baronowej AdolCowej którym zakladają szluzy, (lr~1czem Jeg.o Wiedeń, 8 czerwca. (Ag. półn .). Dzien
Rothschild 1,200,000 franków. . ' Cesarska Mość Najja§niejszy Pan wyraZił nik .l!'remdellblatt" nazywa zjazd w Kielu 

Cesarzowa austl'yacka !Iosiada najpię-I się z wielką pochwalą o kolosalności uu- faktem, gwarantującynI pok6j eUl'opejski, 
kniejsze perły czarne. Wartość ich nie da dowy. 'ajdostojniejsi Goście uiejel!llokl'o- i mówi że IV liczbie osób działających IV in
się oceuić. tnie :Ilwracali się z pytaniami do techni- teresach pokoj" Jego Cesarska Mość Naj
. ~iepodobna wymieniać wszystkie cen- ków, zatrudniQnych prz}' robolach. Wy- jaśniejszy Pan i cesarz Wilhelm zajmują 

nlejSZe ozdoby z \lereł, zakouczymy więc cieczka posnnięta byla aż do Lewensau, nlljwybitniejsze miejsce. 
wzmianką, że perly, gdy są npszoue na częścią ' (lo ukOliczonym już oddziałe ka- Paryż, 8 czenvca. (Ag. p6łu.) . WSZy3t-
golem ciele, nabierają ' bialości I odblasku, ualu. . Ide gazety zajmujl) się żywo wizytą , zło-
przez co zyskują Da cenie. Perły rÓ'towe Kiel, 8 czerwca. (Ag. pójlI.). Na śllla~a- żoną przez Jego Cesor'k'l Wysokość Wiel
mniej 84 uziś poszukiwane, za to czal'lle, nin IV zamku Jego Cesarslia rość NajJ~- kiego Księcia Konstautego Koustantyno
gdy 8ą bez płllmek i piękną mllją formę, ~lljejszy Palt siedział po flrawej stroili e wicza prezydelltoll'i Caruotowi w Nancy. 
'ą n~jrzadsze i cenniejsze od bi.:.łych. cesarza Wilhelma, zaś Jego Cesarska Wy- Liberte wnosi z tej wizyty, że stosunki 

* sokośt Cesarzewicz Następca '1'l'onu z le- pomiędzy Rosyą i Francyą "ą. obecnie ści-
* * w~j. Monarcbowi .. zamienili serdeczne toa- :llejsze, nii kieuyliolwiek. Ścisłe zbliżenie 

Z dyament6w IVspomieliśmy już wyżej sty. l~ozmo\Ya za stołem cechow~la się to pomnaża widoki pokojowe Europy. 
,Koh·i-noor", własllość królowej angiel- niezwyldem ożywieniem. O godzinie 7-ej Temps stwierdza, że wizyta owa wywrze 
sklej; dalej następują: wieczorem w zamku odbył się obi al! na ~O tem gł~bijze wra.żenie na. olJinję publiczuą, 

,Regent", od roku 1887 znajdujący sil} osób. Na obiedzie galowym cesarz WII- iż była dl& ws~ystkicb niespodzianką . " .re-
w Lnwrze, ' oceniony 3,125,000 frank6w. hełm, wznosząc toasL _na cześć Jego Ce- żeli Rosya - powiada dziennik - pragnęła 

,Sancy", warto~ci 600,000 f J'., należal sarskiej Mości Najjaślllejszego Palla, I!O~ ożywić w serollch ft'aucllz6w wspOMnienia 
do ksi~żny Demidow, dzig jest własnością wiedział: "Pij.ę za zdrowie Jego Cesarsk~eJ Kronsztadu, udało jej się to naj wyborniej. 
Sll"a Iamsetjee Ieejeeuhoy z Bombay. Mości Cesarza. Niech żyje Cesarz niskii" Demollstmcya w Nancy stanie się nową 
,Ol'łow", zakapiony lirzez księcia tego Po tych słowach, orkiestra mal'ynRI'ki za- rękojmią (lokoju i świadczy, że w ciągu 

nazwiska dła cesarzowej Katarzyny II-ej, grała 1'11 ki bymn uarodowy. Jego Ce~ar- roku nic się w EUI'opie uie zmieui~o". 
kosztował 2,260,000 fi'. i dożywotuią pen- ska Mogć Najja§niejs7,J Pan odpowiedział Paryż,8 czerwca. (Ag. "ółn.). Prezydent 
ayę 100,000 fr. Oprócz lego spl'zadający to~atem za zdrowie cesarza Willlelm~, wy- Camot powrócit ln wczol'yj o gollz. 9-ej 
go, niejaki Safra$, otrzymał szlachectwo. raiając serdeczną wdzięczność za tloznane wieczorem z Nallcy Na d WOI'CU powitał 
Dyament ten jest obecnie wlasllości,! ko- przyjęcie. O godł.. 9 m. 30 Jego Cesarska I go tlnm okl'?ykamł: I,Niech tyje Francya! 
rony ruskiej. Mość Najja~llIej zy Pan wyjechał z Ki~lu NieclI 1yje Rosyal". 
~orona &ustryacka wa .Florentyna", 0- 11(\ jadlcie "Gwiazda północna"; flola Ule- I Paryż, 8 czerwca. (Ag. p6ło.). Wedłng 

cemonego lIa 2,600,000 fi'. miecka saluto,vała, przyczem z okrętów miejscowych gazet zjazdy w Kielu i Nao-
.Gwiazdę południa" knpił radża indyjski niemieckich rzucano snopy światła ele- cy dowodzą, że w dotychcza owym stanie 

za 4 miliony franków. ktr:vcznego, gwiece rzym~kie i rakiety. rzeczy nie zastły żadne zmiany. Rzeczoue 

miony w o tatniej cb .... iii o przyjeździe 
Jego Casarskiej Wysokości, oczekiwał na 
Wielkiego Ksil}cia na kołei, wraz z liczuą 
grupą studentów. Studenci powitali Wiel
kiego Księcia okrzykami .Niech żyje Ro
sya"1 i zaśpiewali ruski hymn narodowy . 
Ludnoś~ pl'7.ył'Jczył" się do student6w. 
Jego Cesal'ska \V ysoko§ć udal się do łll'e
fektlll'y, gdzie nastP,pnie przybył prezydent 
Cl\I'nol. Rozmolva trwała 10 minut, po
czem Jego Cesal'ska Wysokość, wśt'ód 1'1\
dosuych okrzyk,)w publiczności, powrócił 
do ContrexviJle. 

Contrexeville, 8 czerwca. (Ag. 1)6ło.). 
Jedeu z oficel'ow ślvity wojennej prezy
tlelltl\ Carnota, pnłkowuik Dalstein, przy
był tutaj, aby imieniem prezydenta złożyć 
Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiemu 
Księciu Konstantemu KOllstalltyuowiczowi 
rewizytę· 

Praga czeska, 7 czerwca. Dotąd z wnę
trza kopalni przybramskich wydobyto 307 
zwłok calych, nie licząc masy luźoych 
CZłOllkólv. Są to trupy z szybów, otacza
jących spalony szyb "Maryl", lub z leżą.
cych powyżej spalonego; dotąd bowiem do 
sameg.o szybu .. Marya" akcya ratuuko wa 
uie dotarła; trupy pr7.eto, zalegające salllo 
duo tegoż, nie zostały dotąd wydobyte. 

Ostatnie wiadomości uandlowe. 
WarlllWI, &-go czet WC". \V"!{AI,,, kt6t. te rm. na: 

n.rllll (~ d.) 4.6.70, 17', .. 8l'I,.8i'l. kup.; r,oo
Ilyu (3 m.) - - - kop.; Pary. ( 11/ 01.) - - kop.; 
\Vledeń (8 d,l - - - - - kup.; ł'l, li"T Ii
k"i~&eyjne Kr6le.twa P.l.\io~, dn •• 98.M i1d, 
-.- kop.; taki .. 1 male 93.65 "li., -.- kop.; 
5'1, ruska poiye."" ".chouui. H-ej . 'nisyl 103.5'1 
'~d., - .- kop., Uf·ej .misyi lQ5.75 żąd., 
-.- kup.; 5'1. obligi banko .. Iaoheeklego -.
tl}d., -.- kup., 5-/. rllska pożyczka. premiowa 
• 1861 roku l-ej om;'yi -.- kup; taka •• 1~!J03 r. 
lI..ej emisyi -.- kup.; 5'łft. pOiyczk.& we"n~tn.11. fe· 
ryi l-ej - .- i~., - .- kup., takai .eryi lIl-ej 9;;.50 
ż,d . , - .- kupr, 5·" 11It1 zastawne ziarnuie (-ej 
aeryl dule 10'2.50 tąu., -.- kup.; takiet mate 
-.- ląd., -.- kup, tatd" U-ej .oryi - .- .,d., 
ITI-ej s.r,i m&!e 102.00 iąd., 101.70,75,80 kup., V-ej 
seryi - . - żąd., -.- kop; • ." liaty ' .. UlWO. 
miasta IV ......... y l-ej •• ryi 102.25 żljd., -.- kup., 
n-ej seryi 102.35 ż'ł'l. -. - kop., rn-ej a .. yi 103 
'.d., -.- kup.; IV-ej seryi 101.50 t\ 1.; V-ei 
.eryi 101.60 i~tl, - .- knp., VI-ej aoryi Hl.50 
tąd., -.- kop.; 5'1, obligi miM t, W.r .. wy 
dllł. 100.50 i'!'l, -.- knp; hkież mat. -.
il}d t -.- kup.; ó·,. listy Z'\SŁf.W08 mwh ł"Jzi 
I soryl 100.50 itd., IT-ej s.ryi -.- tą'l., ([(·ej .. · 
ryi JOO.OO żłd., - .- kup, IV-ej •• ryj -.- ż~'I., 
- .- kop.; 6"1, listy ustAwu. miasta " ... 
lina - .- iąll., takież miasta LnbHn.'\ -. - i11., 
takież miasta Płocka. - .- ,z\d.; ()'J. listy zMttLWne 
wil.dokie -. - tą-l.; 5'/. takie. 101.00 .,'1. 
łJyt&kout.O: Berlin a1f,u r,~ II+lyu 2'1 ... t P&ł'ri. 2'1, '/0, 
Wielleti " /f. ' Peters"'lr~ 4- 1/2"/.. Wtt.rtoś6 k:np IHJ '~ " 
IHKr,eeniem 5' 1.: listy Z;łLoItĄ.vrQ8 ~ielni '{ le :l190, ,..r ••. l I [[ 88. l , 1 .... I1.i 48}j. Ii.t., lik .. i t""YIUe 
7.'. poiTe.~. (lra,.i ',,,. I 131.3. I ł 112 L 

Peterat,urg, S e'enr.!&. \V.,'(~le III" I,on.llu 9.>.23, 
n 1)(,tyc.ck ... "3~IH)llnia. 10312. H( 11 ') ;'Y" zkll w.:I.: lIo · 
,luilll. 105.\2, 4,1/,·I.Ii-tt,. Z&"t"",w~ kra 'y t. z.ie n ... k.ie 
147.87, ",ke,. ..... "Im rn.~ .Ił • ......... IJ .... ~..-. 
D"'ltll 265.00, peterlł"ursk.ieęo bAuko. ~1".kuut.O .. f'e"o 
ł7J.OO. ha.nkn lUiOfl',QI\Tolo\'fe !1"I ł3> 0·1, ""'N~'\"" 
Ikiego b&nku dy:tl.ollto ~e.tD -.-. 

811rllll, S-go czerwca. IlS.UKU+lt.y rll"kie S'\foI.t.: 
213 łO, Da dost.aw~ 2.1375 ", ""'k"IA O'" W""r"'&,,, \f'~ 
21325. u .. Pater_buri kro ~1l 15 II'\. P~t~"'ibnr~ 
dl. ll2 80, na [,.n~yn kr\L 20.3J'I,. u& I,.n~!u ,n. 
20.35'1 •. na IVi .. loi1 17075 kup,)u! ".In< 3·H.6~; 
6'.A lilłLy .. ft.sl&lIfna 61.25, 4."J. lilty 1ik.- i. łlf,.tJYl ue 
65.7ó , pot.,uk. rd.6l& 4·'. z l 'ł' t. 9;.2:1, .\ lłi . :. 
1887 r . - .- .6", reuh. dll~ lOi lO, 5'1. f. xl. ~ Ilh\ 
r. 103 70. rOi,"k& , .. ~boJui. II elu. - .- . nr o-ui· 
,yi 70.00, 54

/. Ii~tl &!lJJłJLwue rn.cki~ -- .~ t 51 .. P?: 
żrc"k.. premio"a 1i 186\ tDkn - .- l .. k.lU; li lj'}) 

f_ -.-, akcle dro~i iel. W&f:fuw'ikf)-'ł'f: p' la:iot<iej 
219.00, akc1. kre11to ..... "rT~>ki. 171 31, Rokey, 
"a18 .... ".k.iego l.t!Luko b!\utl.h",,,~ J - -. tł,.k 'tUt.G
"ego _ ._, d,.k.oa· u.ielJlie·k.ie.:.,l)&.l\'tn pl\i·l\.W., 
3"1. pr" .... tua 1'/,"1. · 

landya, S·go uerwca Pdiyelilln. rnd(1l 't; UHJ f. 
li ew.i.5yi 9;.i5 , 1. 1

/. KOtlSIJ1& &:ll{iell1:.t: i&96I1!I.· 
WlflU,WI, 8.g,) ez;9r"Clr\.i"~ D'L ." IIlcll \Vllłt" .... 

8khl' ''0. P8'leuićlI. "'Q u!' l. - fI:l l U , I , ło~l" l 76,-
78 l,'" bl"l. - -810 ... ybor.... - -S;'l . '!UJ 
wybarolf! G3)~j() Ś·e.-ll i e - - - 'K ,d 1i.y"" -
. - - , jteztllieó. 2 i , .. u}"1 - - -. fttf' ld'i 213 -
34:5 gr,k" - - -. n"llik let!t\ -. .itu,,, I -
- : rz.epa.k 'aJFł .ilU . - - - .rrlJ,tf. w.rll)' - -
- aUkrowy - - - (tł." .1", - - - ~ k~n\łeJ 
i~~a jaglana - - - nlftt ue ,,",Ił '"' - - -. 
IllioUT - - - u puJ , k tWa. -- - -. kG
rr.Qe. 

OO'l'f'i6J.iou •• p ~,el.li'~1 Gn. ',tst. l.» j,cz.Ln : eui'ł 
- ,0"1& 100, "Uol:III .. . ,ln.,:.Cu - kur.!J . 

Wanuw •. 8·go cz.r"ca ()~o .1 .. _ U~rt. .kt. 1. 
u wia.1ro 100': 11.1\ brutto z potr..., ~ 'f .. 1t.1~' 
netto be.z pou-ą.c.;' '&.'\ 1dv: !:S.S'" brattll z pDtr. "21/ .. , 

8 G7' notUj 1J,e. pot",,- .yukl s& wi&,lro Hl', I t 4J 
brutto z potrąc. 2'1.. L U7 netto b.. p.tr+ '., " 
la>: 8 96' brat"> • potrą •. 2'1 .. ~.19 u.t\,> be. Ilotr. 

8'!rllll, (ł ·go c.zerWJ& .t'.Kńl_1· · .... Hl! -!lł .i L eter. 
186'1,-187, u. lipie. oierpi.6 lBil'I.-18i'1. 1.1'" 
183-1 9

1 
II •• 'erw. 19J '. ,-19\, u.lipi .. sierp'." 

117-17 1 •. 
Nlw·York, 7-g0 Clsrwc.l Ul.w'41na 7'1, " Now. 

t)-\ean;e 7'/ •. 
Nłw-York, 7-1:0 uer.. KAW' &'0. ~ 7 13. 

Kaw ..... 1 l(\w ul"lil1\\cy li nerw - -, Dl lip:ec 
12 t7. 

~adża Golkondy ma IV skarbcu swym Kiel, 8 czel'\\ ca. (Ag. Ilółn.). Statki <Je- gazety znajdujIł, że sto unkl przyjazne 
"Nlzam'a", wartującego 5 i p6ł miliona. 8&1' kie wpłynęły do "ortu przy ulljpię- między Rosyą i Fraocyą, jak dotąd, tak i L I C Y T A C Y E. . 

.. "piggo t" , przywieziony z Iudyj do Au- klliejszej pogodzie. ;iebo było bez chmnr- obecnie, zapewniają pokój. WedŁug .Jonr- DRia. 20 ezerw.~ r .. b., . IV r.ądzi. jribcrl1l.l\lnJm 
gili pl'Zez hrabieao, który dał mu swe ua- ki PorL III'zedstawlllł czarnj'ący widok: ulII des Debats", zJ'azd IV Kielu dowodzi, Inbelikim, "dbę~Z1. SIę h~y~ac!~ n~ ZI.!'S"'~. dl)-

i ,., . -" . k' b 'tkó . 11 . J C k 'I ' ,.. - I' P ehodu InbclskleJ kil y meJ.ttoJ z rZWl ., Cj.~" zw sko, wart 750,000 frauków. Był pusz- 26 ru"nue'C IC s.a IV wOJeuny~ , przy- . ze ego esars a .. ost! • RUaso eJszy an roku l JJ 1 91 i lGG,; od .llll1y 7 ~ .... r"""Dle. 
~I ODy W leteryę r. 1801. Co się II nim sta- brallych różnokolorolVeml flagami, p!lrado-I pl'l\guie utrzymać na1~żyte stosuuki z Niem- Wad~ 79 H. ' .'. _. 
o?-niewiadomo. wało, a z ich pokładów rozl~g,\lo Się gło- cami. Dwa. 28 ~zer!,," r. b., IV mr.glltucle .m .. X.h "-

,.Basza" wicekr61a Egintn kosztował ślle Hoch". Gdy Gwiazdl\ Polarna" Nancy 8 czerwca (Aa puln.). Jego odbfdslo SIę lieyW:y. na a-letni. iWo .. . "~, o~ 
.00 .. "". ' - ' "'. .• d.,. 13 tyczm. l 3 r. do te(o. d1ll& blh rok. 
! ,000 fi'. Piękny ten kamłe6 Bzlifowany przeplywałA pod n~Dllecką banderą wo- Cesarska Wysokotić Wiellu K iąu KOO-I doellodn hli.kiej b.y miejalr.irj • nemi olinm)' 
Jest w ośmlościau i waty 49 karAtów. jenną, na itll\kaw niemieckich orkiestry I stan ty Konstantyuowiu przyby-ł tu nie po- 5,ti75 rL l'Oe%I1io_ W dy .. ' 5~1 ... ' 

"Wielki Mogoł", którego szczę§liwy po- wojskowe wykonywały ruski ]lymll naro- <lziewanle i incognito o godzinie 4-t~j po 
aladacz, szach perski, nazwał "Deriai- dowy, a z "Gwiazdy Polarnej" rozlegały połndniu. Pułkownik Cbamoin, zRwiado-



TELEGRAMY GIEtDO~. 

Giełda Warszawska. Z dlti, 8 IZ dni, 9 

ZapłllCOuo 

Z. "ek.11 kr61k.tor.,lnlw. 
1& SerIin ss 100 mr. • • (670 468; 
JlA Londyn && 1 Ł. . . . . 
• & Pary. SA 100 fr. 
U Wiede6 sa 100 L 

:t,d&no o ko6eelD 'l'iełdy 
Za ,.plery p ... twowe 

Li.Ly lik .. i.laeyj • • Kr. Pol. drob 
Rnlka pozycna ... chOolui& . 

ł'l, poi. ..... n. 
Liliy .... t .• ie,u. ~oryi r A B 

" " " UlA B. 
Lilty .Ui. m. Wa,. •. Sar. l . 

" " 1t V LI.ty ... t. m. Łod,i Seryi I 

Giełda Berlińska. 

II 
lU 

Baabot1 ruokie .. ru . • 
" ., na tlona "O 

98.80 !l8.75 
103.~O 103.50 
~.7a 9ó.76 

102.50 10250 
10'2.- 102-
1O'12~ 102.25 
10150 10150 
10060 

21340 21350 
213.50 213.76 

D,&1to_t. prywatne • 1'/,°'. l ' :1. 

1l0?"ETY j BL'1ItNOTY 

Kupony eol. 
Ituki nic t:JI,...·lie 
An.tr.f&ckie h .. nnntl 
Praaki 

Not. .,.~d. 
153 -
41-
8035 
3825 

aieurz. 

o 

nZIENNIK..LOoZKI 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 

Hotel ... llkl ' SaltomaD ,Faipciwskl • Warna"y I 
JaDu._ • KUahei.. Sikorski. Biele,..., z,,8iel
ski • 1I0ln" Bartko ; Tom ........ 

Malie6,tw ...... arte ... dlliu 1-8 czerw .. : 
W ,.,aftl katollckilj. 20: Fraueinek Z.rz!c~; z 

Browlawt Y&rJ'un~ L:1&k"".~., Je Marki.wiez BVSHO. 
• Anielł Chm elarezyl<, K.rol Robert Walter z 
AJII.tJD~eiu. Kuimieh Brodnicki z Anioltiną , Dr • .l. Snlłnller.kl, ortlyaator szpitala Ś-g. 
P'Olro". • AntoIti Boro ... ti s Ma'lanu. Ogra- I llikołaja i lek.rz adrojow, po powroci. z zagro
do" .. "k. . b.~ Ko •• kie"ic. z LudWIką Łyskow- Iliey, praktykajl .I.le jak lat popnedltioh w Buk. 
• ką, JuUan Ś".erezynkl • M.ry ... , Roszczyk, 1034-,ł 
Konsta.ty Błotnieki sTlelll. KorkollAaą, Woj-
ei.oh Ju.6Jki z Alltonlnł MILci • .ark. Wojeiecb "'''''''-_ ........ _ ..... _ ..... ....,''''''' ...... ''''''' ............................. ::z 
K'dmirek o JóaeCł O".iu, P.weł KowaIJki z ~ 
HArlanną Brernaeką. Ber.ord Wlady.la .. Sipold • 

Rozkład jazdy pociągów. 
Weronlkt P .... o!i6eq. Floryn Sienee1 • Fran
eiuk. Smoliń.kł Staniała .. Olejniczak o A .. ą l'o· 
radowlkt. Wojeiecb Pomoraki z Józefą :l:a.rnleetą, 
W .. wrzyniec Kulik. Fraaciazkt KO"alską, Ignaey 
Kubul."i .. z Anielą CzarioU6Ikt. M,teosz )Iikołaj - Il' R Z Y C H O D Z • 
aylt • y.,y.un'kPrsk.l, Jan Ed" .. rd Kopieki z ' r 
Otyli,! Jobeb. wuyn KUió.ki z Ma,.".nllł Olej- Ł Ó D Ź __ ~~ .!.!.y I • I • u t y 

niw":~raftl 1,,"gI8Uokllj. 1: JlIłinsz K1u.th • Ma- fi 011 8112191421 4/461 81~811f11" 
rn Niekol. I O D C H O D Z ~ 

Katllloy: Dzie~1 do lat 16·tu smarlo~. ... t_j Kolu .. ~ . . . ł'l00 7 O 7 34t 7 54 942 Z •• rU w dltiu 7-8 czerwca: . 1 8 I 
liczbie oblopedw 14 daJ."eząt a doroalyeh 2. Skie .. i ... ite tO 51! 25 l 20 8 09 
w tej lic,bi. ~łi: •• y.n 2, ~oblet - a Dll.~o .. leie: Warszawa . 930 łO 11 00 540 
Józef Nawroek •• lat 32, St.nWa .. Pawlo".k, lat 43. Al k l ó 320 850 320 

Ew •• glołl ey: O.i ... .i do lat 16-to smarlo 6, ., tej e ,.UI r .. 
licobI. oblop.ó" 3 d.I ... cz., 2 dorOllyeb _ Piotrk6 " . 5 45 2 17 6 42 

Slu.lIkoDlI. Dzieel do lot 16-trl .... rlo - .. tej GrweIL. . 1050 852 I 50 
Uabl. ebłollCÓ" - d.ie"e.~t - d""·'1 . h 1 Sosno"i-. . 10 O 805 I 05 
w tej Uewi. mite" .. 1 kobiet -" milllowicie: Tom.nów . ~ 23 603 
Honek Da"ld ,dzyfuki, lat 18. Brin • • • t'll3 332 

____ """' ...... ,.."., .................... .,.,;;, .. .:".;.;..,;,,;,,..,. I"angr. )J~ . ł tO 8 1153 
- s Dąbrowa)! ~ 2 42 5 9 05 

Peteubarg. 823 
Yolk".. . 12 2 

623 LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Grud HoIII. A. Werblowski • Pete .. bnrga. K. 

Lauge z Tom_lIowa, K. Bergman z Katowic, J. 
Aj •• nberg z Cb.rko,,&, Berliaerblau z WarlE""1, 
J.rem.J .... i Orłowlld z MOlk,,! 

Hlla ' VloI .. I.. Silb.ntein z Piotrko .. a. G. 80-
lich I Bielitl. h·,j .... S. l·oloki."i .. i O. Haubold 
• W.ro .. "y. 

G Ł O 

5 w3 

Wiedeń ., 1 1225 
Krakó.... I 533 
Wroel"". 4 31 
Berli_a • . 9,21 

10 
705 

1207 

-- E- N 

Glówny 8klad 

Zakładów Żyrardowskich 

750 
950 
701 

w Łodzi, uUca PlotrkoW8kn lWr. 249 (6 nowy), dom własny 
POLECA 

563 

92-' 

Ł Ó D Ź 

Koluszki. • 
Skierniewie~ 
WIUSAwa • 
Al.kJanllro ... 
Piotrkó .... 
Grwca • 
Soouowice. 
Tomau6w 
Bziu. . • 
Iwangród l Iwan. 
Dr!brow.. ( Dąb. 
Peterlbnrg 
Mo.k ..... 

N 127 

I 
ODCHObz~ 

a.dl l. y I .I~ 

~;-ł:!ł 7115/ 1/201 6% 
l'RZYOHODZ7' 

6:48 81

1

18 2132 717 ;; 
8105 438 8.i~ 117 
10~2 6/501030 &) 
120 9 10 l!i 

9,30 3j51 12i. 
215 H~ HI 
3)00 915 HI 

1038 1 M 
2lló ~lI 
507 I lO!! 
8 j 6 II! 

1058 33, 33) 
"'ledeń . 
Kl'ak6w • 
Wroela" • 
Berlin. • 

11 03 11 ,03110, 8ol1 

705 431 

: 9119 
7

1

10 I~I~ . 625 650 G~; 

UWAGA. Cyfry oznacEon. grn •• zym drułi .. 
wyr.hJ~ eza. od godziny t>-ej .. ieezorem d. g~ 
dziny G·ej rano. 

~o-ooo~ 

O Tł6m8umia do weksli 8 
)1(8 Ił do nabym ... kantoru drukarni )(8 

"Dziennika Łódzkiego". 

~OOOO~ 
------ ~-- - S 

"~~~!!~!~:~!~~~-;.t wnrSJl.akc. 
I II pożyczko-

ruchomości, pnI 
Xł 55/31, zagill4l. 

zrobione_ 1 H6-

mo,., r.UR.łet6 poruieezezenie i 
k~. Oferty pro .. ~ . lda.lat w .~d!niaiBtru,- I't,.= 
eJi ,.Dtiennikah pod lit. E, 'tamże 
,.yn.j~ei& od l lil,e& r. b. 

pokój Z osobncm wejścicm, 
z n",un dla pn<yz"oilej oB.bY· Uł8-3 

Wyroby płócienne, . pończosznicze, dgmską 
i męzką bieliznę. Wielki wybór materyałów 
meblowych, pluszów, firanek. Kołdrywa-

y znalazca r~czy zloźyć 
w magistracie tutejszym. 

1147-

Droga Żelazna Pabr)'tzlIl' 
towe, jedwabne, wełniane i bawełniane. 

poszukuje jakiegokolwiek 
Ulica Zawadzka X2 9. 

praktyknje w Busku. Tegoi do naDY''''I"u,,;ul, 
opis Buska. k. 60. 

g]~~ Zak~ nan fl 
Zakład wodoleczniczy D-ra ChramC3, 

przyjmuj. Pp. go§ei do koirt. maja 
..... ch od 3 zt. 60 et. dzieDDie. za po.:ój' ·ł&I'Il5f'l[,$ 
kompletaie nrządzon1 • poAeielą. 
wienie i kąpi.ele. !ia żądauie 

Dr. Vhrnmlec. 
832-3 

..... NA ŹĄD,uIE SZCZEGÓ.to\\'E CE~NIKI. __ 

W adminlstracyi "Dzieunika Łódzkiego" SI) do 
nabycia. 

Oddział detaliczny fi rmy 

BURWITZ i SYN W Łodzi 
uliea Piolrkowsk. ~r. m 

dom Rosellblatt& 
poleca w lVIELIUlI WYBORZE 

najmodniejsze krajowe i 
zagraniczne 

Ihtol~"ft I" na ubrania mczkie 
u na skoiiczou; juz 

sezon burtowy, po 
teBaeh zDltzule ZIllioDych 

..... lecz stałych __ 
963-24 - 1 

B ... ~cu!e l"CP. Dl DO"~ 

l1Iies:zkałlie, 
skladajl!ee się Z trzecb pokoi, 
kocbni, na trzeciem I ,ięt.rze w PRZEPISY 'O PRAGY MAŁOLETNICH ROBOTNIKÓW 

nepeBoaHaro nMCbMa 

nie, jest .0 W)·D.j ~eia od 1 
1'8. 200. L. LlebleDreld, uJ. z,8cnOIU11I181 
:IIi 268-B. 1144-3 Ksi~żki fabryczne 

lUl locenc~ D.I'1'i>AecIn 
A. HKoGeoua )la aK. KOO, 

~~I;;;~-;~~-:;,.,.~OK~8 tiUoi::::::e.tU.~"!:~. 1a •• 

Łódzka. 

Do wynajęcia od l lipca r. b. zapisywania małoletnicb robotników, oraz 
R. BoiA.e.lInl •• 

mieszkanie: K S lĄŻ K I 
3 pokoje I kuchu In, I-s:ool ~~~ d I I d dó I It j b b 
piętro. za fS. 260. UliCA O zap syW&n & owo \V eg ymacy nyc r J O-
wa X. 3 w domu T. Sudra. lnlków. 

1133-3 

---- Szematy do zapi,sywania 
wypadków w fabryce, 

oraz wsr.ellde druki służące 

z k Dcbnią na parterze, oraz 
ny spichlerz z asfaltową 
dłogą, mogący słuiyć na sk ~u •• , ... 'W""'" 
Ulica Widzewska IIi 48, 
Braude. 

ula ~ąuów Duruiu i [mjnnycn~ 

do zapisywania KAR, 
zatwierdzone przez inspekcyę 

fabryczną., 

są do nabycia w Administracyi "Dzienni
ka Lódzkiego". 
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