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UZDpełnienia

do Rozkazów
wydanych:

pułków

Jego Cesarska Mość
ajjaśnlejszy Pan,
obecnym w twierdzy iwandrodzkiej Da paradzie cerkiewnej rot pułków:
%6.go moh ylowskiego piechoty i 177 ·go
U&snostawskiego piechoty zapasowej (po
jłdnej rocie z każdego pułko), szwadroou
l5-g o polko Aleksandryjskiego dragonów,
leCioy dywizyi kozaków kubańskich I pół
bateryi artyleryi konnej, obchodzących
''lioje święta pltikowe, raczył znaleźć je
., wybornym porządku, za co wyrata Monarsze UZDanie wszystkim dowódzcom i
przezna cza dla szeregowców: mających sze·
wrony po 3 rnble, a dla innych po l rn·
blu na osobę·
będ4 e dziś

Dnia 31·go sierpnia st. st.
l. Jego Cesarska Mośl! Najjdniejszy
Pan raczył być obecnym d. 28-31 sierpoia na manewrach dwóch oddziałów wojsk
w&rsza wskiego okręg n wojennego: zacho·
dniego (napadającego) i wschodniego (bl'o,
nią-ego się), jakie się odbyły pod twierdzą Iwangrodem i w okolicy.
Do składn oddziału za hodniego wchodziły: 7·& i 10·a dywizya piechoty, 2-ga
brygada strzelców, dwie roty 8 go I jedna
rota lO-go pulku ssperów, lejb-gwardyi
pulk nlanów Jego Cesarskiej Mości i lejb·
(wardyi pułk liuzal'ów grodzieńskich, 5· ta
4ywizya kawaleryi, pięć secin straży po.
~lInjcznej (po jednej z brygad: aleksan·
dro,skiej, kaliskiej, wieł nńskiej, często 
e~wskiej i nowobrzeskiej), 7-ma brygada
"tyleryi i cztery baterye lO-tej brygady
artyleryjskiej, 3-ci pułk ciężkiej artyleryi
oblęiniczej, 3·cia batel'ya b gady konnej
artyleryi gwardyjskiej Jego Cesarskiej
Wysokości Wielkiego Księcia Jerzego Mi·
tbałowicza.

składu

oddziafu wschodniego wcho-

izily: l-a brygada strzelców, 43·cia I 44-a
brygada piechoty zapasowej, trzy roty
g·go bataljono sapel'ów, 2-gi szwadl'on
iandarmów polowych (pl'zy obydwóch odihialach), 37 -my pnłk narwski, 47 -my tabr8ki i 48-my ukraiński dragonów, pułk
Carme n Sllva.
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knbańskich, 3-a brygada artyleryi gwardyjskll' i grenadyerów, dwie baterye 8-ej i
dwie baterye 10· ej brygady artyleryi, 22·a
i 23·cia bat.arye artyleryi konnej, 3·ci ba·
taljon transportowy; garnizon twierdzy 1wang~odn: l·szy i 2-gi bataljon piechoty
iwaugrodzkiej fortecznej, artylerya forteczna z 4-tą bateryą lekką polową, rota sa·
perów fortecznych i komenda aeronao~yczna (przy obyd wóah oddziałach).
.
Jego Cesarska Mość Najj&śniejszy Pan,
czując się zupełnie zadowolonym z rozporządzeń dowodzących, z szybkości, porządko i prawidłowości, z jaką wykonane by·
ły ruchy bojowe wojsk, z post~po w kie·
ronku wzmocnienia obrony inżynierskie~
fortecy i pól bitew, z wyćwiczenia artyle·
ryi fortecznej w zbrojeniu werków, a
wreszcie z rzeźwego i zdrowego wyglądu
i wogóle wytrwałości wojsk-ze szczególnem zadowoleniem wyraż& serdeczną
wdzięezność Jego Cesarskiej Wysokości
Generał-Feldmarszałkowi,

Generał .~eld.

cechmistrzowi Wielkiemo Księciu Micliało·
wi Mikołajewiczowi; Najwyższe podziękowanie: Dowodząeemu wojskami warszaw·
skiego okręgu wojennego, generał-adyutau.
towl Gurko, dowodzącym oddziałami: zachodnim-dowódzcy l5·go korpusu armil
genenł- Iejtenantowi .l!iI·kowiczowi i wschodnim-pomocnikowi Dowodzącego wojskami w zakresie zarządo okręgiem fortecz ·
nym warszawskim, generało.wi Pawłowo ·
wi, pełniącemu obowiązki głównego uaczelnika inżynięrów, generał-majorowi Zabotkinowi, naczelnikowi artyleryi warszawskiego okręgu wojennego, generał-łejtenantowi
Kannabicilowi, komendantowi fortecy i·
wangl'odzkiej, generał-lejtnantowi sztabu
generalnego Czajkowskiemu, naczelnikowi
sztab n warszawskiego okręgu wojennego,
generł/oł·majol·owi sztabo generalnego Pnzyrewskiemu,'naczelnikowi inżynierów warszawskiego okręgu wojennego, generał·ma
jorowi Woroucowowi- Weljaminowowi i naczelnikom sztabów oddziałowych, generał
majol'om Szestakowowi i Klozywickremn,
oraz oznanie Monarsze: wszystkim osobom
dowodzącym, będącym pośrednikami na

kUI'ować z bawełną
używaną dotąd w
przemyśłe. Włókno miejscowej bawełny,
przy swej niedostatecznej długości i wła·
lIciej Mości i fllgiel-adyutantom, wreszcie ści wej mu grubości, mogło być użyte do
wszystkim panom oficerom sztabowym i o· przędzenia na m8Bzynach tylko z przymieber-oficel'om, tndzież panom łekarzom woj· szką znaczną wyższych gatunków baweł·
skowym, pozostającym przy wzmiaokowa· ny snrowej amerykańskiej Inb lunej. Da·
nych oddziałaeh wojsk. Szeregowcom Jego lej przyrodzone te wady materyału po·
Cesarska Mog~ Najjllllniejszy Pan oświad· większało nieumiejętne. oczyszczanie na
cza Swoje Cesarskie .Bóg zapłaćl" i pue- zllyt pierwotnych przyrządach. W talt
znacza dla wszystkich', znajdlljącyeh się uyszczanej bawełnie znajdowano moó·
na manewrach, po rnblu na osobę.
two pogniecionych nasiOlI oraz szczątków
II. Jego Cesarska Mość Naijaśniejszy .torebek. Wreszcie złe pakowanie, bez
Pan, odwiedziwszy tegosamego dnia znaj- prasowania, włókna o~zyszczonego w .oldujące się na Wiśle, pod twierdzą iwan- brzymie ładunki, bardzo niedogodne dla
grodzką, statki flotyli rzecznej wojennej, transportowania, dawało możność fałszo
raczył znaleźć wszędzie czystość iwybor. wania i bez tego niezbyt dobrego prodn·
ny pOl'ządek, za co wyraża Naj wyższą ktn przez róźne przymieszki, jak np. pla·
wdzięczność p. o. głównego naezelnika insek.
żynierów generał-majol'owi Zabotklnowi I
Wskutek brak n niezbędnych wiadomości
OZIlanie Monarsze wszystkim dowodzącym, o naukowej oprawie tej rogliny, mało zna·
a dla każdego z obsłogi przeznacza po ru- nej w kolturze rolnej europejskiej, pierwblu na osobę.
sze próby polepszenia gatunku bawełny
'
(.. Warszawskij dniewnik" ).
0llrawianej W" Azyi Środkowej przez ża
siew amerykańskich gatunków bawełny,
spotkało zupełne niepowodzenie. Zasiane
tam nasiooa najlepszego wśród gatnnków
wełnv
Ś
J
amerykańskich ,,Bea Island", dały nrodzaj
doskonale wyglądający z pozoru, ale z
Interesujące dane o rozwoju oprawy włóknami całkiem słabemi. Niepomyślny
Mości

UpraWa ba

generał-adyutan

WAZyl.

rud'kowej..

bawełny w Azyi ŚI'odkowej pomieszcza
odcinku jednego z ostatnich numerów
.Prawit. wiestnik."
Zaznaczywszy na wstępie, że roślina ta
w zamiel'zchłych już wiekach upl'awiaulł
tam była, jak świadczy o tem między Innemi samo jej botaniczne miano "Gosy·
pium", pochodzące od miejscowego Dazwiska bawełny, słowa sartowsklego "gOZ&"
albo .. guza" pismo przechodzi do epoki,
w której Tnl-kiestan przeszedł pod panowa·
nie Rosyi.
Władze miejscowe zwróciły wtedy na·
tyebmlast uwagę oa tak ważny dla pl'zemyału materyał surowy i od dwudziestu
już lat przedsiębiorą się nader energiczne
środki w celo rozszerzenia opl'awy bllweł·
ny w posiadłościach Rosyi środkowo-azyatyckicb. Ale przy bliższe m z'1Zuajomieniu
się w tę kwestyę, natrafiono na tl'Udne do
zW'yc~ężeuia pl'zeszkody na drodze do osiągmęcla dobl'ego produktu, mogącego konli'

nigd.Y;liigQybyć nie mote; ja nie mO-I nym głosem, a potem - o, l'OIIkoszyl , już
gę być tą, co dawniej, bo jestem Twojąl wtal'zanie tych niebiańskich melodyj,
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dońskich nr. H-ty, po jednej se- I mJewrach, znajdującym sili przy Osobie
cinie z
kozaków
nOl·. .Tego Cesarskiej
lkozaków
l3-ty i l5·ty i secina dywizyi kozaków tom, generał-majorom Świty Jego Cesar·

N ajwyższych

Dnia 3Q-go sierpnia st. st.
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Raoehenstein! 5 czerwca 1863 r.
4 gOClzina zrana.
Mój Hermesie!
Sen nie skleił jeszcze moich powiek od
thwili gdy zostałam 'rwoją nal'zeczoną,
tak, że nic nie rozdziela nas jeszcze, nawet ehwilowe przymknięcie oczul Całą
~oe leiałam z otwartą źrenicą pl·zyslucbu·
Jąesię burzy szalejącej nie.nstaonie. Grzmoty rozbrzmiewały w powietl'zu, a gdy !\iebo wypogadzać się poczynało, nowe chmury n.apływały z drugiej strony; teraz
des.zez szemrze wśród listków lipy, bije o
mOJe okna, jakgdyby pozl'ywane były
1szystkie śluzy niebieskie. A w tym szale ŻYwiołów dźwięczała ini radość tysią
cem głosów, jak cudnej harmonii muzyka,
a ellłe piekło Dantejskie śmiało się i krzy.
~~Io, że j a się szczycę błogością i szezę·
lelem nadzieDlSkiml Ach, jestem s7,cz~Li·
la, nad wszelki wyrazł Chcę podjąć
~I~ę z wszystkiemi żywiołami, i bez wa·
n!, do niej przystąpię, zwyciężę potwo1)', zasłużę, aby zostać uwielbianą żoną
laJgodniejszego z ludzi! Cały zamek śpi
!eszc1e i nie wie, że zniklo z bOl'yzontu
Jego .słoneczko. A ja wiem, że za cztery
godziny stal! będę przed nieugiętym moim
O
jcem i powiem: .Jestem szczęśliwą naniezoną Bronona Hallmutbl" A potem
COd~dzie? Przecież zamek nie zawali się
I~. emuą! Ale spokój, cichy spokój dzie·
~nstl\'a nigdy nie powróci. To co było,

Bl'unonie, muszę raz jeszcze powtórzyć:
Jestem Twoją! Czy rozum' sz to szczęście
nie do zrozumienia? Niebo go nawet nieroznmie, bo atało całe w płomieniacb, a
teraz uderzył piorun, że zamek w posadach się zatrząsł •• A burza ngina gałęzie
lipy, bije niemi w moje okna, jakby chciała wyrwać z korzeniem dumne, opór jej
stawiające dlozewo. Ale zdl'owe drzewo
nie tak łatwo da· się powalić; opol'nie
walezy z wrogiem, ·uchyla gałęzie, powiewa korlIną, lecz w skałę wl'ośnięte stoi
mocne jak skała. Wszak prawda Brnnonie, to twój głos, a nie tony dziewiątej
symfonfi szeptały mi słowa miłości? Co to
jest .mlłość?" · Miłość-o, ·teraz wiem do·
brze: miłość to morze barmonii na kt6rem
płonie olbrzymie światło; a w świetle tym
stoi Hermes i mówi: .Byłaś moją od po·
częcia świata; wiecznie należeliśmy do siebie jak słońce i nieboi" Miłośl!, to uroczystość muzyczna, z gwałtownym łkaniem,
walką i mordercze mi zapasy, które kończą
się radoŚcią, rozpływają w drzącym szmerze jak w dziewiątej symfonii: .choć 'milio·
nem okr~tony, czy przecznwasz świecie
twego StWÓ I'Cę?"
- Ty jeaziesz teraz dalej i dalej cora~ o·
demnie, kiedy cię znów Ujl'Zę? Zy~ muszę
wspomnieniem, ale wspomnienie to oasza
własność niezniszczalna, nie do odebranilI·
Widzę cię zawsze wchodzącego do Giirzenich oa próbie .Mesyasza" HiLodla. UPI'O'
siłam ciocię żebyśmy siedziały w pobliżu
drzwi; powiedziałam, że lepiej słycbać
z daleka, a myślałam, że łepiej widzieć
z bliskll. Cichutko otwierały się dl'zwi, a
ludzie bez szmeru wchodzili i wychodzili.
Słychać było tylko niebialiską muzykę, a
od czasu do czasu odel'zenia batuty Hille·
ra i jego uwagi czynione silnym dźwięcz·

ten rezultat zl'odził przesąd, jakoby gatunki amerykańskie' nie mogą l)yć z po·
wodzeuiem uprawiane w Azyi Środkowej
z powodu niekorzystnego wpływu n nie
klimatu llłdowego. Wobec takiego nieco
pośpiesznie wydanego wyroku, pozostawało tylko zająć się możliwem olepszeniem
gatonku miejscowego bawełny i lepszem
oczyszczaniem i pakowauiem produktu wysyłanego stąd do fabryk w gubel'niach
wewnętl'znych, starania te owieńczone by·
ły powodzeniem.
Pl'óby, przellrowadzone na fermie sa.
markandzkiej rządowej, wykazały możność
uszlacbetnienia miejscowego gatnnkn bawełuy. Jednocześnie zwrócono owagę oa
rozpowszechnienie zasiewów gatunku egipskiego bawełny, nasiona któl'ej przynieśli
do Azyl Środkowej powracająey z .Mekki
i Medyny pielgrzymi muzułmańscy. Naj~statniej8zy :z:aś wpływ na wzro.st popytu
I podwyzsleOle ceny ~przedażn.J bawełny

I

po-, A potem pl'zy herbacie, cośmy też rozma któ- wialil
do końca życia.
A na drugi dzień rano, podczas dzie ·
Wtem drzwi się will tej symfonii! O, Hermesie! Ta dziewią
znowu otworzyły i wszedł-Hermesl By- ta symfonia będzie historyą naszej miłości.
łaby m znowu krzyknęła tak nadzwyczaj- Wieczorem, przed cb61'em końcowym, CZIl·
nem było podobieństwo do mojego marze· łam się Twoją na całe życie, a w nastę
nia, podobieństwo które mnie raz podczas pnym dniu już nie słuchaliśmy muzykigrania Suity Bacba tak I'ozstroiło, że nic llyła oua już tylko akompaniamentem do
nie słyszałam muzyki. Niedt>br1. Hel·me· brzmiącego w naszych sercaeh Alełuja! I
siei Bogowie sehodzą przecież cbętnie w jak zręcznie potrafiliśmy wyzyskiwać forprostaczej odzieży do chat ludzkichi
tissimo i milknąć jeszcze przed nadejściem
Powiodleś wzrokiem po całym Giirzenich, piana. Trzeciego <lnia, oa próbie, siedziemnie tylko nie widzialeś, bo siedziałam liśmy też na ławce pod oknem, prawie sapod światło. Serce zabiło .mi gwałtownie . mi. Zdaje mi się, Brononie, żeśmy rozmaPotem poszedłeś wzdluż kolumn prawie do wiali przez całe te 5 godzin! A spać ani
orkiestl'y i straciłam Cię z oczu w [16Icie- chwilki nie ' mogłam; wczoraj rano znowu
niu sali. Lecz naraz zj,&wiłeś się przy przy odjeździe, zasępiło się tali niebo, jaksłupach po lewej stronie i szedłed pl'ostO by z litości nad olatującym naszym snem.
ku mnie. Zatl'zymałą~ się; li ja szepn.ę - BI'ouonie, czy to były tylko 3 dui, trzy
łam: "PI'ofesor HaLlmuth?" Hel'mes skło - miesiące, czy też trzy lata? Chętnie pl'zenił się jak czlowiek, a ja pl'zed~tawlłam szlabym przez piekło, aby zapłacić za tę
go ciotce, ktÓl"a szel'oko rozwarła zaspaue chwiłkę szczęścia, a potem umrzeć aż do
oczy i znów je zml·uzyll/.. SzeQtaliśmy, chwili, gdy z Tobą nazawsze będę polą
szeptaliśmy bezustaukn, a "Mesyasz" dtwię · czonąl Bez skargi umarłabym dzi isiaj
czał nad nami w całej swej cbwale i ma· gdyż trzy dni żyłam!
'
jestacie. Potem ojciec przysZfdł po nas.
Nawałnica prze zła, leez deszcz wci,*
Brunolliel jak miłym był mój Ojciec! Wszak pada. Ocbłodziło się tak silnie, iż za:ho·
Pl'awda nie zapomnisz nigdy jak dobl'ym dz'ł okna. Skazówka posuwa się nieobła·
dył dla Ciebie w . ciągll tych trzecb doi; ganie naprzód
a moje serce bije gło no_
nie zapomnisz tych rozmów przy obied~ie, Brunonie, ja ;ię bojęl Dlacze~o Ty, mocazwiedzania katedry, spacel'ów po mie~cie i rzu, uie jesteś \Jrzy mnie? Dlaczego mój
ogl'odach, 1& wieczol'em si~dał między mną Hermesie, nie masz slenydeł u nóg, 'abyll
i ciotką, ażebym wiała przy sobie .moje. mógł być wciąż przy mnie! Ach, bo ja
go pl'ofe301'a," który rzeczywi cie, Bóg Cię tak kocham tak kocbam; chciałabym
wie' jaką dl'ogą, z(lobył sobie to miejsce. być słońcem i' módz Cię otoczyć swemi
Ale bogowie cudów dokazują. Później stu- promieniami tak abyś muie nie czuł, achałiśmy Stoekhausena i panią Lemans by.! nawet ~ie ~iedział, dlaczego oaokół
SzelTington, któl'a śpiewała aleluja z taką Ciebie jasno i ciepło.
siłą, jakby jej wtórowały tysiące głosów .
ie bój się o mniel Wierzę w Ciebie jalt
A tak przejęla mnie tem aleluja iż czu· w bóstwo i jestem sil n, przez Twoj, mi·
łam się jakby pierwszy raz w źyciu zado- lo clI
woloną, jakby po raz pierwszy żyjącą.
T"ój mały Liryk.
sluchać chciałabym
Clekałam i czekałam.

rycb
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DZIENNIK ŁODZKl.
grodkowo-azyatyckiej okazały: zaprowadzenie oczyszczania na dżinach I prasowania wysyłanego na jarmark niźszonowo
grodzki włókoa. Pierwsza próba oczyszczania bawelny środkowo·azyatyckiej za
pomocą maszyn amerykańskich zrobiona
z dżinem domu handlowego ,,Albertsohn I
Douglas", który przysłał w 1873 r. do
rozporządzenia adminlstracyi turklestań
skiej dwie takie maszyny: jednę do zaprzęgn końskiego, a drugą ręczną, w celu
wypróbowania ich przy oczyszczaniu bawełny miejscowej. Chociu maszyny te
okazały się nie całkiem przysposobione do
oddzielenia od nasion krótkiego wlókna
miejscowego gatunku bawełny I pozostawiały do życzeula w tym względzie bardzo wiele, były one jednak pierwszym
krokiem w sprawie ndoskonalenla oczyszczania bawełny środkowo-azyatyckiej, naocznie wykazawszy względną wyższość
oczyszczania wMkoa na dżinach nad robotą "czagryka" (miejscowej maszyny),
oczyszczaj~cego w ciągu 10 godzin dnia
roboczego tylko 10 funtów baweluy. W
1875 r. z rozporządzenia generał-gnberna·
tora tnrkieslańskiego, wysIano do NewYorku 20 pudów nieoczyszczonej bawelny
środkowo-azyatycklej, w celu wypróbowania oczyszczenia tego produktu na dżlnacb
filii rozmaitych. Z porównania odbytych
prób, najwięcej odpowladającemi wymaganiom okazały się: dżin "Geol·gja· domu
handlowego "Albert ohn i DongIas" w Nowym Londynie I .Selll'eeding cottongin"
domu handlowe~o "HaU" w Sing·Sing
Obie te firmy wobec właściwości bawelny
środkowo-azyatyckiej, porobiły w swych
maszynach niektóre modyfikacye. Powstałe wówczas towarzystwo środkowo·azya
tyckie bawełniane przemysłowe nabyło
pierwszą partyę, składającą się z sześ~
dziesięciu dżinów piłowych, od domn handlowego .HaU", dla oczyszczania bawełny
~rodkowo-azyatyckiej.

Obecnie, przy rozpowszechnieniu uprawy
udoskonalonycb z dłuższem wlóknem gatńnków bawelny, do oczyszczania włókna
używają się dżiny • Wielkiej manufaktUl'y
jarosławskiej."
Oprócz tego fabryka jaI'oslawska wyrabia dżiny przystosowane
do oczyszczania włókna z torebkami nierozf.łvierającemi się. Zresztą uprawa tych
ostatnich gatunków ustępuje stopniowo
gatnnkom z torebkami,roztwierająceml się.
Pomyśln3 bowiem próby uprawy w okolicach Taszkientn amel'ykańskich gatunków
.uppłaudu" podkopały zupełuie ustalony
po nieudatnej próbie uprawy tutaj .Sea
Islanda· przesąd co do nieprzydatności do
oprawy amerykańskicb gatunków bawełny
w Azyi środkowej i od 1884 r. zasiewy
npplaodu· poczęly się z l'oku na rok szybko rozszerza6, stopniowo wypierając mniej
korzystne zasiewy miejscowych gatunków
bawełny. Dzięki temu uprawa bawełny
amer} kańskiej rozwijała się raptownie:
z 300 pud,lw wlókna .uppl8.ndn," otrzymanycb z posiewu w 1884 r., po upływie
lat sze~ciu, zasiewy tego gatunku w kraju turkiestaóskim dały 1,200,000 pudów
włókna, a w 1891 wywóz bawełn] z Azyi
~redniej do wewnętrznych gnbernij Rosyi
dosięgnął w przybllżeoiu 3,000,000 pnd.,
które obejmują, prócz włókna miejscowego
gatunkn, nieznaczną ilość bawelny perskiej, tl'ansportowanej drogą żelazną zakaspijską·

Obecnie tedy nprawa bawełny zajęła
odpowiednie miejsce w tamtejszem gospodarstwie rolnem, kn czemu wielce także
dopomógł urodzajny przy odpowiedniem
skrapianiu grunt i znojne lato.
.Na pytanie - czy są w staoie ruskie
posiad/ości środkowo · azyatyckie czynić zadosyć w przyszłości zapotrzebowanin fabryk w guberniach wewnętrznych, dosię·
gającemu sumy 10 milionów pndów rocznie-możoa-kończy .Prawit. wiestnik"odpowiedzieć twierdząco, pod w)\rnnkiem,
że nowe grunty będą irrygowane i na/l/ynie dostateczna ilość rąk roboczycb. Weflle słów • TlIrkiestańskich wied ." z czasem
cala i1oś6 uprawiana w Azyi średniej bawełny snrowej spożytkowana będzie przez
miejscowe fabryki dla zbytu na rynkach
środkowo-azyatyckich. A zbyt ten obejmie nie tylko całą ilość dostawionego na
te rynki towal"U fabryk ruskich, ale tę
ilość perkali angielskich, które obecnie posiadają zbyt na rynkach środkowo - azyatyckich dzięki tylko swej taniości, gdyż,
jak tylko okaże sif) możliwem zoiżyć cenę
towaru, wyrabianego przez fabryki miejscowe, to żadeu towar przywożony nie bę
dzie w stauie wytrzymać współza woduictwa z towarem miejscowego wyrobn. "

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
Drogi żelazne.
X Inżynier Aron czewski
ny naczelnikiem I-go oddzialu
teresI'olskiej; inżynier P e tro w
ny oaczelnikiem IV -go dystansu
dlecko-malkińskiej.
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Wykształcenie przcmysłowe.

zapewnia, że ko·
misya stała, zajmująca się sprawami wykSltalcellla techoicznego, opracowała plan
ustawy szkół zawodowych dla kob i e t. Wedlug usta wy, szkoly dzielić się
b~dą na dwa oddzial : l) kształcący ogólnie i 2) włdciwie plofllsyoualny. Na tym
ostatnim wydziale uczenuice nc~ć się bę
dą krawiecczyzoy, haftu, introligatorstwa,
fabl'ykall}'i pudełek i galanteryi. Kursy
mają być dwuletnie.
Szkoły zawodowe
dla kobiet powsta wa6 będą przeważnie z
początkowanIa l'ządów miejskich i gminnycb, co nie wyklucza działauia w tym
kiel'unku stowarzyszeń filantropijnych i
osób prywatnych. Ze swej strony ministeryum oświaty subwencyollowa6 będzie uowo powstające szkoły do wysokości 1,000
rnbli.
•
'
X Ministerynm dOhr państwa zatwierdziło ostaw~ s z koł y o g r o d n i c t w a, wyrabiania serOw
X "Nowoje \tremia'

i

mianowana kolei
mianowakolei sie-

N.211

X Koleje południowo-zachodnie otwoI • "Dień" słyszał, ~
rzyły w Kamieńcu Podolskim agenpaństwa opracowało jut projekt pr~ ~6br
t u r ę handlowo-transportową, która przyjwej orgauizacyi sprawy prz eSledi'~lo.
moje do ebpedycyi na te koleje) wydaje
Ro yi. Projekt ten jest bardzo obs ea "
wszelkie transporty I towary za frachtaZe szkół. Wczoraj rozpoczęły się w tn- i nadaje przesiedleńcom cały szeregzerny
JOi zwyczajneDlI i pogpiesznemi w komnni- tejszych zakładach Daukowych wykłady wych ulg.
lOkacyi miejscowej I bezpośredniej. Opłata azkolne.
• Przy ministeryum dóbr państw
za przewóz obliczaną będzie do ltacyi
Do wyższej szkoły rzemieślniczej stawi- dzie utworz.oua centr!llna iustyt:cbę
Prosknrów.
'
ło się 193 kandydatów, z tej liczby 4 zda- a g r o u o m I c z n a, maJlłca na cel Q bada'"
wało egzamin do 4·tej klaay, 15 do 3-ciej I popieranie rolnictwa I przemysłu
Qj,
PleJlllłd_e ł kredyt.
ski ego w Rosyi. ;Instytucya dzielić 8i:~
X Projekt reorganizacyi b a n k u w ł 0- klasy, a 174 do klasy pierwszej.
Z pomltnionej liczby przyjęto: do 4-tej dzie na oddziały: rolniczy, gruntowy -"'I'
śclaóskie~o, opracowywany
obecnie,
proponnje otworzenie nowych oddzialów klasy 4-ch uczniów, do 3-ciej klasy 2-ch, lB.iczno-ter.hnolog!czny, botaniczny, ;~
a
do
l-ej 60 - ogółem 66.
glczno - zootechniczny, meChaniczny i 1110tego banku na równi z oddziałami -bauku
Z klubu cyklistów_ Na zapowiedziane teorologiczny.
eszlacheckiego I kl'aócach państwa. gdzie
• .Nowosti" zapewniają, że infol1llae
dotychczas oddziały bankn nie funkcyo. Da sobotę wyścigi cyklistów warszawskieh
nowały.
Z tego powodu ministeryum wybiera się z Łodzi okołG 20' 8tn człon gazet, jakoby w jesieni tegorocznej ~
spraw wewnętrznych zażądało od podwła ków klobu tutejszego. Pomiędzy Inny 111 być zwołany z j a z d wet e r y n a r z
dnych organ6w administracyjnych dostar- stanie do konkursu wyścigowego z klnbu oraz jakoby ministeryum postanowiło 1I~
czenia przed upływem roku bi eżącego łódzkie~o p, Koenig, ciesz'lcy się sławą wadzić nowe Inspekcye weterynaryj ue
wiadomości: 1) o ilości gl'notów należą najlepszego jeźdżca. Na wyścigi warszaw- bernialne, niemają dotycbczas żaduej
cych do włościan i obywateli; 2) o wymia- skie podąża również kilku cyklistów z za- stawy.
w j eaieni lOku bieiącego b~d.ie otwoflOU bracb dokonanych w cią~u ostatuiego dzie- gl'anicy, z których jeden, p. B. z Zittau,
mi;;a opecyalna dla opr cn,ania o.tatecznego Pll
sięciolecia zakupów ziemi zarówno przez 'przy był onegdaj do Łodzi.
piłOwo wyJtopie mIast domJoioln1<&"
Osobiste. Malarz I I'ysownik, p. Włodzi kl aj o po łod D iow o-z ach od ni m.
włościan jak I przez obywateli ziemskich
"
•• GraŹdanin" dono8i~ że według obliczeQ m.i .
z zaznaczenieD\- ilości nabytej na gotówkę mierz Zamarajew, po kilkotygodniowej nieaterynm
sp'raw
wewn~.rznych,
potrzeba
b~dzi,:3
i na kredyt; 3) o sprzedatach majątkqw obecności powrócił do Łodzi.
m~ionO. lubli n.a obsianie pOI i "abe"pi" ...
U Izraelitów l'ozpoczęły się wczóraj olelodnoicl
dokonanych przez organy pod władne mini·
od głodo w gobernisc&:OI
stery um dóbl' państwa, departamentu ndzia- wieczorem, dwa dni trwające uroczyste Jowskiej, ołonieekieJ, woronoskiej, bes&rt.batiej"
święta
Nowego
rokn
(RoBzbasznne)
5653
kurskiej,
tulskiej,
cheraońskiej, eh"kOwskiej .. '
łów, ministeryum wojny, a także o istnieod stworzenia świata podłng kalendarza marskiej, tanryckiej i ziemi Wojska Dońsk. .
jących sposobach gOHpodarowania.
jlebrajskiego.
Poczty l telegraJ'y.
'Varszawa.
Z Hamburga zawiadomiono onegdaj zaX Główny zarząd poczt i telegrafów mieszkałych tutaj pp. M., że nmarł tam
Na wniosek ady nniwersytetu war&z~lI_
zawiadamia, że otworzono n o wek a s y na cholerę brat pani M., Antoni Kornacki, skiego władza ministel'yalna zaakcepto\f&.
o 8Z C Z ę d n o ś c I .pl·zy Instytucyach p ocz- ·bnchalter.
ła odbywanie przy tymże uni weuyletie
towo-telegl'aficznych w Pyzdrach, w gnŚmiertelny wypadek. Onegdaj na łą- e g z a m i n ó w n a d e'n t y s t ó w dwa
berui kaliskiej i w Żytkowicach, '" guber- kach we wsi Ruda pod Aleksandrowem, razy do rokn, t. j . w d. l - 21 listopada
ni mińskiej. Jednocześnie główny zarząd powiatu łódzkiego, dwaj cbłopcy, pasący t w d. l - 21 marca każdol'ocznie, do
donosi, że czasowe instytuc1e pocztowo- bydło: 13-letni Ferdynand Frejde I 9 letni czasn wydania uowych pl'zepiNów, wypra.
telegraficzne: Iwangl'ód-forteca, w guberni Aogust Ferster, zaczęli mocować się ze cowanych obecnie przez komlsyę, adoty.
lubelskiej I Birsztany, w guberni wileń sobą, przyczem pierwszy z nich trzymał czącycq wydawania slopni na dentystów
skiej, zamknięto. W oddziale pocztowo- BÓŻ w ręku. Młodszy przewróciwszy star- i lekarzy-dentystów.
.
telegraficznym Monast yryszcze, w guberni szego, upadł na nóż tak nieszczęśJi wie, że
P"ezeB kolei fabryczno-łódzkiej i iwau.
kijowskiej, przyjmowane będą nadal depe- przebił sobie bl'zuch bardzo głęboko. Za- grodzko-<\ąbtowskiej rz. r. st. B lo c h posze m i ędzynarodo we.
nim sprowadzono lekarza z miasta raDio- wrócił z zagranicy.
Przemy.ł_
ny chłopiec wyzionąl ducba.'
M n z e n 11 e t n o g r a f i c z n e ma byt
Pożar. W tych dniach we wsi Jedlocze otwal·te w Wal'szawie jeszcze w ciuu r.
X Warszawska komisya fabryczn a
olecHa uzupełnić formę książeczki pod Zgierzem wynikł pożal' w obol'ze spad- b. Konce.syę na nie otrzymali pp. Jani~ow
obrachnukowej robotniczej rubrykami: do k~bferców Wilhelma Leperta. Ogień szyb- ski i JaSll"zębowski, którzy obeC1lie poszuzapisania rodzioy, kal' nakładanych i nie- ko wydostał się na zewnątrz i w chwil knją odpowiedniego lokalu w ceu~ 600 do
\V muzeum pomieszczontl będą oszczęśliwych wypadków w fabryce; oglo- kilka dl'e wniana połowa obory stała w 800 rs.
sić, że książeczki robotnicze nie ulegają płomieniach, które przeniosły się na dom kazy, przywiezłoue przez p. Janikowsir.ie.
opiatom stemplowym i wogóle żadnym; or- mieszkalny. Z powodu słabego I'atunku go z Afryki w liczbie 2,000, tudzież zbio.
gana policyjne powinny zmusi6 fabrykan- ogieu doś6 późno st/umiono, Ocalała je- ry b. zwierzyńca w liczbie 6,000 przedtów do wypełnienia rozporządzeń z dnia doak część domu, mia~owicie parter I cz.,ść miotów. Oplata za wejście do muzeum ma
8 stycznia I 8 lipca r. b.; zarządzić ochl'o- obory mnrowana. Dom byl ubezpieczony wynosić 10 kop. od osoby.
Po nkończen i u odpowiddoich ukladów
ny maszyn i aparatów, aby nie powodo- na sumę rs. 300, obora zaś na rs. 200.
wały nieszczęśliwych wypadków. Starego Poszkodowani nadto obliczają 8tl'aty w nankowych za gl'anicą, p. Mercere, otworzyla świeżo w Wal'szawie szkołę kl'oj,
wzoru książeczki Illogą być tylko do cza- różnych rnchomościach na sumę rs. 150.
Kop rozbIegany. Wczor~j rano, ro,biegał Bi~ koń na sposób francuski, oraz wyrobu haflów
su zużycia się ich, nowe zaS mają by6 na p.
L.
z
~onstant~nowa.
Urwawsz>:
orczyki,
gal?
byw811e w drukarni gubernialnej; przepisy pem pobIegł w kierunko Starego·Miasta. Tam 0"- artystycznycb.
...
"
o ocbronie mechauizmów należy wywiesić łował zatrzyma~ go wyrobnik Kaszak. Koń stanął
Wobec zanlech~nla ••mlaro .urządzen .. ogól.e}
d~ba. i zanim K. miał czas od3koezyć, zranił go wystawy 8portow~J w. '\Varszawle, g.rono ezłonk6w
pnbliczuie.
X Z Dąbrowy górniczej donoszą, iż ta- kOP.Ytem w r.mi~ i p~zewr~cił. W tej obwili z dru- towarzystwa ~ leckIego opracowuje p r,o ~!lm
glej strony nadbIegł .. raehta i poch"yciłkoniaza Bpe.c y~ljl e J wystawy myśl!wskl~l· Od·
meczne zakłady górnicze wskntek ogrom- cugle.
powl~d~ wmosek będzl. prz~stawlony na Jsdnem
nych z a p o t r z e b o wa ń ż e I a z a pod
Złośliwa krowa. OnegdaJ wiee.orem, na szoBie z Daj bliis.ych ogólnych ~ebraD towarzystwo. Gł~
wszelkiemi postaciami, jak; blachy, d~Qtu kooatantynowsk.iej, krowa. wyskoczyła z gromady wny et:l wystawy. ~a .81V zasadzać ~a P?~U'Il'll
i t. p., zOAcznie powiększają swoją produ- bydła, p§dzonego do miasta, rzuoiła 8 io Da prze. wszelkIch nlepszen, Jakie w sztoce łOWieckiej "P~
chodzącego szosą lł·letniego chłopca., Nawrockie- w&dzon~ z , bac~n'ł . uwagą Da. główne. Z8. lan18. mkcyę. Fabryki podniosły cenę wyrobów o go i, porwawszy go na r~i, przerz;ol!iła poza. aie. atytncYJ} cznw&J!łcej Dłld ochronI} zWierzyny 111·
10 kop. na pndzie.
bie. Chlopi .., pro.z strachu i lekkiego otłuczenia, r.ijdzaolem prawld~owyeh, !.~yon.lnych polo"ou:
.KDr}er poranny. don~sl, ze p. \Vł. Hysyro......
X Paniom Griazuowej i Akifiewej, oby- żadnego niebezpiecznego szwonill ni. oduiOsł.
Wypadek. Nocy wczorajszej o godzinie 2-ej na sprzedał w ~oskwle swoa s taj Ul' wyścIgI!"
watelowi honorowemu S. Ganieszynowi,
stacyl Andrzejów wysko~zył ~ szyn parow6z,'po- wl}'"Dwulatk:i: :<?QnDeSma~el" "G&D1medlol"', ,,~erl.
pauiom Sadowuikowej j Fomińskiej, dozwo- wracający z Łodzi do Koloszek po odprowadzeniu don, .Alcydor I trzyletnI" .Ka~rzynę. kupU p.
lono założyć towarzystwo udziałowe, pod pooiągu, przychodzącego tutaj o godzinie l.ej po Mamo~,ow, tnyletJUog.o "Lor~& ~ &I~er& . nabył~.
nazwą .'l'owarzystwo. pokrowskiej fa b l' y- pOlnocy_ Wypadek nastąpił skutkieUl dego nos ta- Nosowlcz, a eoteroletulą .Pa"ssl1Dę -p. M. IV. •
Łomźa,
ki pel'kal wych chustek dl'uko- wienia zwrotnicy i, oprócz niezna.cznego uazkodze..
linii, nie miał żadnych zły_h nast~pstw.
D . ki t . .
.
t · llVa
w a n y c h P. Grlaznowa·. Kapitał zakła niaKradzletł.
Z mieszkaoia Adama Leoniak., przy
~'ę
S al ~Dlom pl ezesa owa~ zy~
dowy towal'zystwa 1,600,000 rs., podzielo- ulicy Drewnowskiej, skradziono ooegdaj kilka s.tok dobroczynnoścI, regenta p. Szymansklego,
ny jest na 320 udziałów, każdy po 5,000 naczyń kuchennych; w~rt?ści rs.. 5.
.
otwarto w Łomży przytulek dla starców
.WczoraJ rano, kolonIkle, z LIpna pod Br.~zlD~' i kalek. W umy§łnie wzniesionym budyn·
1'8. Fabryka znajduje się w Iwanowi.GawroóBklemn, skr;odzlono w na.zem mleJCl8 kn pom;eszczono J'Uż bezpłatuie kilku starWozniesleósku, w gnberni włodzimierskiej . •~',
Erebaka, wartoŚCI ra. lo.
,.
.
Siedliskiem zarządu towarzystwa będzie
ców, kt-6rzy do końca życia znajdą tam
Moskwa.
spokojny wypoczynek, W pl,zytulku jest
Pani Katarzyna Kesslerowa ofiarowała także apteczka, a lekarze ofiarowali si~ '/I
X Kupcowi moskiewskiemu, E. Herzenbergowi, dozwolono zaloży6 towarzy two na budowę kościoła Wniebowzięcia N. M. w oznaczonych godzinacb przyjmować bez·
udziałowe, pod nazwą. 'l' o warz y s t w o P. rubli sr. sto dziesię6, za co serdeczRe płatbie niezamożnych chorych, udzielaj,c
z akł,ad 6 W tor fo w yc h E. H erz en- .Bóg zapła61" składa lal. Szmidel, proboszcz. z apteczki biedakom lekarstwa.
berga".

masła

skiej.

we
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Z CAŁEGO ŚWIATA.

KRONIKA POWSZECHNA • •
•

" Na mocy postanowienia rady palistwa,
w końcu sesyi ubiegłej, utworada specyalna IlOd przewodnictwem dyrektora depal·tameutu ekouomii państwowej I-ally państwa, dla wypracowania przepisliw o nO\Vtlm m i n i s ter y u m r o l n i c t w a. Miuistel'ya spraw wewn.,trznych, skarbu i dóbl' państwa wysiały za granicę urzędników do szczególnych poleceń dla obeznania się ze stanem
ministel'Yów rolnictwa i przemysłu wiejskiego w państwach zagranicznych.
* Ministeryum komnnikacyj wydało rozporządzenie do wszystkich dróg żelaznych,
aby uczniowie razem z towal'zyszącemi im
os.obami, o ile można, byli umieszczani w
pociągach oddzielnie od inoych pasażerów.
Na początk~ i w końcu feryj, kiedy przejetdżają dl'ogami żelaznemi żelaznemi w
większej ilości, mogą być przyczepiane dla
nich oddzielne wagony.
" Ministel'yum spraw wewnętrznych po·
stanowiło założyć we wszJsLkich guberniach i powiatach s p e c y 81 u e k o m i s y e
przeci wpożarowe.
powziętegp
rzona będzie

.." ~ Poznań. Komisya kolonizacyjna n.br~·
w drodze subbasta.yi s~~o"ej dobra rycerskIe
Gollrz, w powiecie tninskim, 1iC".~ee 466 be·
ktarów, .~ som~ 320,000 marek. Właścicielem
dotychczasowym był Cbłapowski.
.". Pierwsza kolej zębata we Fra~c~1
z08t,ł. otwarta " tyeb dniach w obecnOŚCI IDInistra handlu Roch!'t. Kolej idzie n' góre R"
vard, "ysokości 1,545 st., z której roz:"'"
si~ wspaDiały widok n. jezioro Bourget I Alpy • sa~.ndzki. i delfl6skie. Miejscowo.lć \I
oddalona jest o sześć kilometrów od AlI les
Bains . •
.."" Kongres volapilkistów. Od lat d"":
D.sto, t. j. od ezasll wynaledonia nowego Je
zyka, liczha osób, które siQ mu odd.j" n,osl.
do trzech milionów. VolapUkiśei, jak o tem
mo~ua było dowiedzieć ei~ na miod.Zy.~ro~~
wym kongresie ioh w Brnkseli, pos .. d~a •
czasopism, w Chinach, Jo.pooii, AustralII, B~
syi, Francyi, Austryi, Belgii.

*""

'tf

Nowy kometa. Slawny .stro nOID ł
Genewie ame rykoń kiej, p. Brook., Sp?str,~_
w d. 29 sierpoia komet~, " k,udym dOlem
skuj,cego na blasku i ŚWietDości. NielViadO!110

DZIEf'.'N!K

N.211
~ będzie "idzialoym golem okiem,
"~' "szelkich jedoakte obliC%eń .. trooot;-Jeb "ypada, te " tym roko jeszcle przed~1D.m ".paoiały "idok. Kometa szybko
~~ lit ko s/ońco i ziemi, a poniewat biene
~ ok p6lnoeoej p6lsfery, zdaje siV, te hę
~~ • DIS "idzi.loym.
Gołębie pocztowe. 2y". .aj~cie siV
~~ eorol'ejskich hodo"l, tych oo"ego ro~ . gońcó" daje pismom zagraniczdym po...lldo przy/oCleoia ciekawych danycb. hi~ poczt gołVbicb • Od c• .,ó .. Diepamiętnych
.DO jol icb, jako ."iastooó,,; siłacze ilir- t olimpijskicb, przy pomocy tych ptaków,
"'\damiali s"oich o .wycivstwie; tak samo
"~~"ali te! rzymiaDi. w czasie wyścigów
~,ych. Sztoka wojeDDa zrobila z uich utyk pO ra' pierwszy w c•• sie obl~ieoia Mo~1 nS 43 lata przed Obrystosem. Odt,d po~".DO si~ niemi cz~sto, a miOdz, iooemi,
"asi. obloteDia Jerozolimy. Przed dwoma
;11 ••mi tylko hodowcy belgijscy wprowadzili
lo Fraocyi trzy miliooy tyeb ptaków. KoreadeDei ,oglelskiego C%asopiem•• D iIly Gra~. pOsłogDj ••iV gołębiami, przesyłaj,e ryJUki' i wiadomości z miejs.. wydarzeoia.
ł Ratować konie w czasie pożaru oi."I~:jest rzecz.. Wiedz. o tern dobrzo 101.jciei,l. icb i staDgr.ci. Przestraszooe z"ierzV
f"I płoo,c, .trzech" gioie, oio J.j,c wypro,.dIić siO z plomieoi.
A. jedoak tak latwym
jeot raioDek. Wystarcza osiodlać czworooogie" przyjaciela lub wlotyć oa1l oprz,t, a daje
polodować sob., jak dzieci~. Kto wie, czy siono lab oprz,' o"a oie przypomina mo ko.",oości spełnieoia swego obowi,.kn .
, Sposoby na obł "kanYClb. Niepodobna
"jU~,yć mn6stwa najdciwac.niejszycb przywidzeO,
'web obłąku! dozoaj~. Jeden wyobraź.. lobie, iś

itI'.'

~ii firmament na koil~u palca, inny że jest dzban·
wody i boi si~ ruszyć, ..by nie uJed. rozbi-

~..

ciu;

trseciemu zdaje

lIii.go

się.

wyleczyć, kładąc

te nie m&

.mu

głowy.,

Moina

ol~w:ianą mieduicę

...

cieiJtDiejl}ce rzekomo mieJ sce. C10zar mJedwey wy·

"".dsa go z błędu. Inny znowo przypuszcza, że
~I nieboszczykiem i nie cbce przyjmować ładn ..
pożywienia. Jeduemo z przyjaci61 takiego obłą 
..,go przyszłe myśl szc.~śliwa. Udał OD u~arle
go. poloiono go do trumny, a w kilka cbwil po... przyniesiono mu obiad. Rzekomy nieboszczyk

r.

-.idąc, że kolega-trup spożywa jechenie,
d jego przykładem I zootał wyleczooy.

poszedł

TEATR I MUZYKA.
• Grono aktorów prowincyonalnych zawi;zoje towarzystwo udziałowe z zamiareni podr6żowania podczas zimy po miastach prowincyonalnych. Nowe towarzystwo tem się róźni od dotycbczasowych,
iż każdy z uczestuików wkłada nmówioną
kwotę pien iężną, a temsamem staje się
faktyczny m współwłaścicielem p rzedsię
bierstwa. Na czele spólki , jako gerent,
stlje podobno kobieta.

T E L E G R A MY.

berpI'oknratora synod n Sablera. Przy śmierci obecnymi byli: b. bisknp stawropoiski
uI'k ołai namiestnl'k łaHerman Ładoski', al
,
wry I:r:ajasza, protojerej soboru kazańskiego Lebiediew I inne osoby duchowne.
Petersburg , 20 września. (Ag. póln.). _
Gubernatol' podolskI' Glinka mianoway'
członkiem rady ministra spraw wewnętr.
nych.
•
Pozn ań; JB września. Nadl!Szla tutaj ze
.•.
i
d
.
S zwaJcaryi wi&,llomość o .mlerc
ra cy
tajnego Giin'ther'a, od 1B73 do 1886 roku,
naczelnego pl"lIresa W. Ks. Poznańskiego.
Toruń 18 września. Pod przewodnic·
. .
twe m pl'ezesa komisyi ko I oOlzacYJneJ, Wittenbnrg'a, odbyło się tutaj zebl'anie Pl'zedst&wicieli dóbl', rozkolonizowanych w W.
Ks. Poznańskiem J Prnsiech Zachodnich.
'
P ostanowiono założyć w T
orunlD agentarę, zajmuj~c~ się sprzedażą produkcyi
dóbr rozkolonizowanyell i zakupem przedmiotów potrzebnyell w gospodarstwie.
ół )
Haga, 20 września . (Ag. p n.. Stany
generalne otwarto dziś mow~ tronową kró·
lowej regentki, w której glównie ~wróconą jest uwaga na efor my wewnętr~ne.
Wiedeń. 20 wl·z8Śnia. (Ag. pólu.). We-

ŁODZKI.

- - kup; Pary. (10 d.) - - - LICYTACYE_
kup.; WIedeń (8 d.) - - - - - kopo; 4'1, U.ty
lik'rldaoyjo. Kr6Ieat... Pol.kl~o dole 99.1~ *ł d ,
Doia 29 wrzdnia r. b~ w binrze powiatu ma_ ._
kop.; takiei mało 98.90 *,d., - . - kupo; ryampolski.go, odb~drie .i~ Ueylacya n& trzyletaił
5'~ maka poiycska wlchodult. u ....j emilyi 103.00 dzieria"o od doi.. l atycznia 1893 r. do tegoż dni.
*tJ, - - - koV·, Dl....j omily! 105.00 itd., 1896 r. dochodn maryampoJskiej kasy miejskiej •
- -- kup.; 5'/. obli~ bauko ..!&Ob.ckiego -.- u "ini, od l1l1Ily 1,02;; rB. rOCZOle_ Wadyum '/10 8Uąd., - .- k.; 5'/, ros a pożyo"'a premiowa I 186h. my licytacyjoej.
l-.j emi3y! -.-' itd, -.- kup.; tak ... I 1866 r.
l ....j em. -.- żtd, -.- kup.; 0'/. poło ".WD~t<&n.
.ery! r ....j 95.65 itd., - . - kup, tak ... eery! ID-ej
9~.łO itd., - . - kop.; 5'/, wty .... tawn. liowaki.
TELEGRAMY GIEŁDOWE .
l-ej doie 102.80 itd., - .- ku.!'.; taki.. mai •
_._ l,.a., _ ._ kop., takiet U-e) .eryi _ . - i,d.,
UI-ej małe l02,łO *td., 102.20, 25, 30, 35 kup., V....j
Giełda Warszawska.
eeryl - .- itd., - .- kop.; I>Jj baty lastawnO
Zapłacono
miasta War".~J I-ej .eryi 102.2:) łąd., - .- kup.,
u-ej ..ryi 10'l.251,.a., - .- kup~ m -ej .eryl 10'L.00
Za ",kile kr6fkotar.l.o .. a
sąd., 101.a5 kup.; IV-ej seryi 101.65 i,d.; V-ej
oa Berli. sa 100 mr. . . .
ł8 92'/. ł8.80
... r'l 101.65 iąd., - .- kop, Vl-ej seryi 101.60 Da
Londyn sa 1 Ł. . . . .
9.93
9.91'/,
ląd., - .- kup.; 5'/, obligi miasta War ...", na Parlt sa 100 fr. _ . _ .
39.65
39.(5
doie -.- il!d .• - .- kup; taki" mai. -. - na Wiedeń sa 100 11.
83.30
83.qd., --- kup.; 5'1 mty &&stawn. miasta Łodsi
tłdano I ko6.eem giełdy
I soryi _ ._ 'łd, h-ej eeryi _._ itd., W-ej ...
Za papiery p.hl .. owe
ryj - .- i,d., -.- kop., IV-ej lerYl -.- iąd.,
- .kup.; 6"/, lilty .astawoo miasta Ka- Lilty likwidaeyjoe Kr. Pol. drab . 99.15
99.15
lisza -.~ itd., takież miasta Lublioa 105.75 i,d., Ro.ka pooy•• ka ..schodnia . . 102.90 103.takież mi.sta Plocka - .- ż,.a.; 6'10 liaty ..... tawn. •
4'/.
poi
.....
WD.
95.65
95.65
wilCskie _ ._ ż~d.; 5'/, takie. _ ._ itd., _ ._ k. Listy l&:lt. siem. Seryi r doże .
102.80 10280
Dy.konto: B.rliu 3'/" LOll(ly. 2'/.. Pary. '1.'1.',/..
u
"
"
Ul
małe. 10'l.!O
10230
Wied.6. ł'/.. Petersbnrg 4~.'/,. WartoU knpuo" I Listy ..... m. War... Ser. l. . 102.25 102.20
potr'l"eniem 5'/.' U••y "''''''' ne oiolD.~i. 116.1.
101.65 101.60
"
.Ił
'.J.
V
war... l i U ~23.0 . f.od,i 183.ł , li oty likwidacyjno Li8ty z.. t. m. Łodsi ~eryi r
115.1, pożyczi<. pre,oi o". l 88.~. II 9.2 .
li
dłng wiadolllości podanej przez .Nene
8"U., 20-go wrzdnia. Banknoty "ullu. laras:
"
W
freie presse", austryacko-węgierski minister 205 olS, na dost.. w~ 205 .~O, ...kole .a WIJ .a..~
Giełda Berlińska.
wojny, do budżetu, jaki wkrótce ma być 205.35, na Petersbllrg kro 'I.0U5, Da P.tersbnrg
przedstawiouy delegacyom wspólnym, nie dl. 20415, na LoDdyn krót. 20.a6 l{•• 11& Loorlrll rlr. Baukooty r08ld. saras . _
2C5.45 206.05
zamierza wnieść wydatków wi~kszycb, 20.31'/., na WiOlleń 17005, kupo"y .elo. 3'U.6O;
"
"na doatawI'
205.75 206.25
~
5'/. lis,y sastawue 65 60, 4'1, listy IikwidacYJ n.
pierwej bowiem przystąpi do reform po- 62.90, poayeoka ro.ka 4'/•• IIJM r. 96.60, l'l • DyJkonto prywatae . . • •
1'/,'/.
1'1,'/.
ważnych. Pl'llgnie on czekać na dalszy 1887 r. -.-,6'/. reo'. zlota 103.80, 6'/. r . • t.. I
rozwój kwestyi o dwuletnim terminie sloż- r_ -.-, pozy•• ka w•• bo,lnia [[ eID. 65 50. II[ etDi
by wOJ'skowei w Niemczecb.
syi 66.75, 5". li.ty ,asta"ne rn.ki. 102.80, 5'1. pl>'
"
ayolka premiowa o 188l roku 1 ~2 M , takd • 1!ltI6
Medyolan, 20 września. Kongres litera- r_ H300, &kc,. drogi hl. "ar......ko-"ie'le6•• i.j
cki orzekł, iż nabycie dzieła sztnki nie 20610, &key. kredytowe aU8tryaeki. 167.20 . akcy.
DZIENNA STATYSTYKA LUDNO$CI.
daje prawa do reprodnkcyi.
..ar ..a"akiego banku baudlowo~o - .- . dr.kouto
Z.arll w dniu 20 wrsdnia:
Kraków, 20 września. W tutejszym szpi- wego
·- .-, dy.kooto uioillieok,ego ~&nkn p&Iur, .. ,
Kat~lIcy: (w parafii Wniebo ..zięcia N. łL P.
'J
30/ru prywatu8 1'/.0J..
talu wojEko ym uwieszczono 14 osób choludy., 20-1f0 wrzdnia. Poży.zka rnaka • 1889 r_ DSleCl do I.&t 15-tu zmarło 12, W' tej liubje cbłop.
0610 5, dziewcząt 7, doro.łycb 5, " tej liuble
rych na cholerę. Z liczby tej d wie OBoby li emillyi 97' .. , 1;0/, Kou.ole ""gielskie 97.50.
męzcJyzn 1, kobiet 1, a. mianowicie: Łukasz
zmady.
War" awa, 20 września. TArg na placn Witko.. - WIPyszczek, lat 63, .Michalina Wietecka, lat 38.
Kraków, 20 września. Uczeń szkoły re- skiego. Pn.ulo. 8W. "'d. - - - , p.tra i dobra
EWI.glo/loy: Dzieei do Jat 15-to zmarlo 5 " 'ej
alnpj, Sieprawski, zachorował na cbolerę. - "'615, biało 625 -635 wyboro". 640-650. żyto liCłób~e . (hł~pcó~ 5, dz.iewcz"t - , dorosłych 1,
ó
B
k
wyborowe 480-aoo, jreduie - - -, Wa.dUWA -- " teJ liczbie m~zcz,.m 1, kobIet - , a mianowicie:
. . P Odgrze
POClągl
- onar a wstrzymane. __ -,j~c'illień 'l i 4-0 nę~. _ _ _ , owi •• 285Pasporty do wyjazdu wylla wane będą tyl- 340, gryka - - _ , ..eviI< letui _ , si,.owy _ Karol Bote, lat 65.
St.rouk •• ol. Dzieci do lat 15-tn smarło ł, w tej
ko absolutnie potrzebującym_ Szynki f:a- - , ..epak rai" .iw. - - - . grocb voloy - Iicsbi._ .obł.opo6.. a, dziewez~t (1, 40rosl ych-,
mykane są O godzinie 8-ej wieczorem. Jar- - , ookrow, - - - . (&801. - - - sa ko .... , w
tej licsble m~tezyz'n -, kobiet - , a mianowicie:
mark koński odwolany. Ogłoszono szcze- kas.a jaglana - - - , ol.i ... pakow, - - -,
"a/tehtwa sawarte w dnia 20 wrzdnia.
gółową instrukcyę profilaktyczną. Komu- ~:,~y - - - za pud., kartofle - - - oa ko Katolloy : (W parafii Wni.bowzi~cia N. M. P.
nikacya piesza z Podgól'zem przerwana.
Dowiezion. pazeoioy 600, .,ta 1000, j~c'IDielli.
Konstanty Derkow.ki z Magdaleoą Bojakiewio.,
Były tam znowu trzy wypadki cholery.
-, owsa 800, grocbu polu.go - korey.
Antoni Borowski z Stanisław~ Kaczmar.k, Ignaoy
Kraków 20 września Rozkazem namie-I WaruaWI, 20-go września. Okowita. Hurt. oklad. Witaszek z Zofią Krajezyńsą. Leon K~szycki z
stnictwa ~szelkie tal'gi widowiska wstrzy- za wiadro 100": 11.02" brutto. z pot"e. 2'/.. 10.80" Emili, Scbolz, Józef Kolig s AOtODiną Binias,
•
netto b.z potrąo.; sa 18': 8.00 brutto z potr. 2'/.. FranCIszek Gruszez~ • J6zefą Brzezińską, Jamane.
' 8.4a" netto be. potrą.. Szynki za ...iadro 100': k6b R6życki z JoliaODą Ryba, Franeiszek Garnys
Kraków, 20 wrze§óia. Dzisiaj przybył \11.17 56 brntto • potrą.. 2'/.. 10_95" netto b•• z Emilią Boro .. sk~, Piotr Łopuszyński z Maryą Gartntaj namiestnik hr. Badeni. Na PodgÓl'zn ~otrąo., za 78': 8.71' brotto • potrą.. 2"/.. 8.5!" tenbubn, Aleksander Kosiorkiewicz z Maryann,
Drewnowicz.
zam k nięto wszystkie szkoły. W Krako wie netto bez potr.
.
.
Ewa.glellcy: Edward Jan Nimhio ze Stef..ni~ Goldzacborowały znowu 4 osoby na cholerę,
Berll., 20 w..oś~a. P..eUlea H5_-1 ł!6, na Wrl .
.
i
P d .
dk '
paźdz. 164.50, na li.topad Jl'rndz. 156.7•• :I;,to 142 Bobel, Karol Simon. MaryiDną Reiber.
Jedna zmar a.
o eJI'zane wypa I sz~rzą -liii, oa wrzes. paźdz. U~.50. na patd •. listopad
się W gminach okolicznycb.
149.60.
Berlin, 20 września. Profesor Kocb zaHlVre, 20 września. Kaw. !f0011 .. erage Sant08
LISTA PRZYJEZDNYCH.
lecił
energiczną
asenizacy ę Hamburga, na wrzes. 87.50, na grudz 88.75, na marz .. 85.15.
Holel lI.oleu"ol. Reiehel z Berlina, G6recki i
W przeciwnym bowiem razie cholera w Mocno.
Grilnberg z WarsZ&Wf, Semu z Sosnowic
d
d b .
ó .
londyn, 19 wrzośnia. 96'/, cukier Jawa loco 15'/.
Hol.1 Victoria. WI. Jaminski ze Lwowa, N. Sus.przyszłym ro k u praw opo o Ole powr CI. spokojnie. Cnkier burakowy la'/••pokojnie.
ezynaki t: Clunielnika Olex i J Orsag t: Warszaliverpool, 19 wudnia. Baw.tua. Spra",o.danio wy, S. Podkaminer z Cberoonia, Lo Morawski z PoHamburg, 20 września. Buletyn urzędowy: Wczoraj zameldowano chorych 206, końcowe. Obr6t 14,000 bel, • tego na .pokulae" I znani&.
zmarłych 105. W Altonie chorych 17, wywóz 1500 bel. Stale. Hiddling amerykahka:
zmarłych 8.
na wrzesień październik 4 cena, oa vatdzier•
Ch I
w maga nik listopad 4 cena na lilItopad grudzIeń 4'/"
Bru k 8e Ia, 20 wrze Ś nla.
o era z
sprzedawcy, na grndzi.ń .tyozeń 4.'/.. cena, na
Rozkład jazdy poci/lgów.
się na przedmieściach tutejszych. Znowu styczeó loty 4'/...abyw.y, Da Inty marzec 4'/.
zacborowało osób 18, zmarło 8.
nabywcy. na marzec kwiecień 4"{" c...., na kwie·
.
I PRZYCHODZ4
Roterdam,
20 września. Sporadyczne cień maj 4"/.. oabywcy.
Ł ÓD Ź
Godziny I .Iouly
wypadki cholery azyatyckiej w Holandyi
New-York, 19-9o wrzośnia. K..wa Rio li 7 15.00.
mnoż~ si~. W Roterdamie był znowu je- Kawa li 7 low ordiuaty na pud •• la 95, na grodz.
t lOl1 BI12191421 41461 81:18ItOl.t6
den wypadek śmiertelny, w Tilburgu zmar- 13:70.
ły dwie osoby, w Berlicbum jedna.
o, ~:':'i~'r' 19 września. Baw.łua 7'/. . .. I\ow.
ODCHODZ4
GO d z loy I minuty
Paryż , 20 września. Onegdaj zachorowaŁ Ó D Ź
ło na cholerę w Paryau 41 ób 29, zmarło
:Ilł51 7115/ 11201 610:1/ 9159
MONETY i BANKNOTY
15. W Hawrze zachorowało osób 9, zmarNot. urzęd.
nieurz.
ło 4.
UWAGA. Cyfry oznaczooe grubszym drukiem
KOPODY oelne
158'/.
wyr&żajł czas od godziny 6-ej wieczorem do goM.arki niemieckie
i9
dzin Y 6-ej rano.

(3 01.) -

i

Petersburg, 20 wrześ nia. (Ag. póln.). WBesarabii jak dono szą .Peterb. wiedomosti", odbf}dą się wielkie ćwiczenia
wojskowe, w którycb wezmą udział dywizye piechoty 14· ta i 16·ta, kilka batalionów rezerwy, 4 · ta brygada strzelców B-a
dywizya jazdy i odpowiednia liczba artyleryi. Manewry potrwają okólo d w h tygodni. .
Petersburg, 20 września. (Ag. p6łn.)_
Wczoraj zmarł metl'opolita petersbul'ski
Izydor. W d. 4-ym września metropolita
zacborował na różę na lewej ręce. Od d.
l3-go b. m. zapaleo,ie pojawiło się na
brzuchu, upadek sil wZI'astał, lecz przytomność nie opuszczała chorego. W nocy
z niedzieli na poniedziałek stan pogorszył
sie znacznie. O godzinie B-~j rano metl-o Austryaekie bauk:noi1
Ostatnie wiadómości handlowe.
polita przyjąl św. :Sakramenty, rozmawial
W.nza.a. 20-g0 wrześoia Wek.'. kr6l. terIO. 00: Frauki
z doktorem i przyjmował towarzysza 0- Bio\'r lin c:ł d.• ł8 !tll/J, 90,85.821/.,771/2 kup.: J.on1lyn

.,

8~ -

39'/.

WELKA"WYPR,ZEDAZ

naszego skladu zaopatrzonego jaknajobficiej w nobór wszelkich "NOW06Ci" 'lłll 6et=on, Od pobieranych dotychczas absolutnie stałych cen ustępujemy 15°10 rabat-ą. przy zaku~ach od rs.10 wyżej.
mT Ceny absolutnie stałe. - Q

Herzenberg &Israelsohn
N.·. 23. Vlica PiotrkoW6ka

~r.

23.

Mam honor niniej zem

donieść

Szanownej

Publiczności

FILJĘ

miasta

Łodzi

iż

i okolic,

z dniem 1

wl-ześoia

przulosJell

egzystującego

mego od 70 lat

warszawskiego MAGAZYNU MOD
E.' LOTH
pod

Jirm,

z tymczasowego pomieszczenia do mego specyalnie w tym celu urządzonego sklepu, przy ulicy PlotrkoW8klej Nr. 49. obok księgarni Schatkiego,
Ośmielony dotychcz&sowem powodzeniem, pozwalam sobie mieć nadzieję, że Wielmożne Panie w przyszłości raczą nmie zaszczycać swojem zaufaniem
kt6remn postaram się godnie odpowiet\zleć, Na zblitający się sezon je8ieooy ł zimowy zaopRtrzyJ:em mOJjfazyn w bOlraty WYbó~
najoow8zych artykuł:ów jako to : lWo,śwież8ze kapelu8ze jesienne i zimllwe, kapturki i berety dziecinne, kwiaty baJOwe
i dekoracyjne, r081lny 8ztuczne do ozdoby apartamentów w koszyczkach i wazonach majolikowych, IIrlrlandy i welony ślubne. woalki
nellrUżykł i żaboty.
'
Przyjmujl! się kapelusze do prz'ęrabiania, odświezania i garnirowania,

STAN RACHUNKÓW
Banku Handlowego w Warszawie
po

dzień

31 sierpnia 1892 roku.
" WARSZAWIE

Stan Czynny.

3 do :i.OOO rub~
Ino,trzebrlV do korzystnego handlul
proszę składać w ad mi·
ln"ILr'lr.v, Dziennika pod lit. A.

Goto ....izn.. w k&Sie
•
.
.
.
.
Rachonki biei.ce w b.nkach ntdowych i prywat Dych
SJ,."p webli opatrzonych najmniej dwoma ~pisami
.
Skop papierów poblicznych wyloso"&DYch • koponó.. biet'lcych
•
.
•
.
.
.
.
Skop sol.. - weksli, ..bupieczonych papierami pnblicznemi
lob hypoteką
.
.
.
.
.
Pożyczki na ....ta.. papierów poblicznych i towuów
llooeta brzętzlłC" stano ..iąca własność b..nka
P.piery publiczne własne
.
.
.
.
.
Tr.ty i weksle na zagranicv nabyte 11& włMny rachune k,
UposaUnie lili banku .
Korespondenci.
.
•
R.chunek z oddziałem b.nn.
Weksle prot.otow..ne .
Wydatki bieżące
z r. 189'.1
Wyd..tki .wrotne
Nie ru chomo~ć
•
R ..chonki przechodnie

19ł6-3

W

każdym

pokój do

czasie

wynajęcia

całodziennym utrzymaniem lab
U.'U''''I''' V, ulica Nawrot, dom Tyszera ~
wiadomość u pana Cbotiaje-

1949-2
OB'J,lIBJIEHIE.

Stan Bierny.
K ..pitał

,akł.dowy

Up088Źenie Illi banku
Fundll8z r ezerwowy
.
•
•
•
Rezerwa op.cyalABo
•
.
•
.
Wkł.dy na rachunek przek.zo ..y i lokacye .
Korespondenci.
.
. ..
Rachunek • oddzi&łem b.nku
Tr.ty przez b&nk akceptow.ne
•
Dywidend.. od ..kcyj b.nku niepodni ..ioJl&.
,
.
Procenty, przypadające do ...pł.ty od wkł.dów i oblig.cyj
Procenty • komis
•
.•.•

R&chonki przechodnie .

T.wuy w komis odd&ne

1950-

jlii:::::::::::::::~~~i[~~~!f
~ :jlf":::!!!::::::!:~i111
.:!
Upr..... oiV SunoWBIł Publiczno~ o ŻfIwe w sklep.ch 016wk6w pier....s••j czyoto swojoki.J {..bryki pod Jirm,.

•

matematyki

potrzehny zaraz na
w administracyi "Dziennika".
prowincyę .

Wiadomość

8t. JI&JE'''SJH I S-ka.

1925-3-1

niektórzy eprzedajlłCY bowiem nietylko ••leceJ'l opuci. i stal•
ołówki z.gr&Diczne, al. nawet nM'. teod.ocyjnie ganil!Adrea fabrykC uJ. Złota 61 w W.rs••wie.

Krzysztof 'Brun i Syn

UZDOLNIENI l ZAUFANI

sortownicy

wełny
warsza wsltich
natychmiastowe i
uprasz& sil} nadRaJchmana &

_ ,tr.,nOIl"., Se.,atalrsi.a 26 W WarszawIe

1913-3 ,

w WARSZ&WIE. PLJ\.V TEATR&LlWY
.

dla wszystkich

nUca Plotrkow8ka Nr. 93.

od lat 15,

BIURO OGŁOSZEŃ
pRZYJMUJE

gospodarsko-rolnicze.
Okucia do drzwi i okien.
Piece i kuchnie żelazne.
Drzwiczki hermetyczne.
Wyżymaczki oryginalne ąmerykańskię
' ".
"Emplre

KUSZEWSKI & C~

istniejące

Inseraty i lteklamy

Narzędzia

Pp, C.

Pierwsze w baju,

Warszaw.a, Senatorska 26,

cechów.

CENNIKI ilu$tro\vane na żądanie franco i g ratis.
Bepre~entancf. na ;Łód:i

Rajchman i Fr~n~l~r
do wszystldch dzienników

polecsJą:

Narzędzia rzemieślnicze

~ Żadnych filij

wszystkich 'gazet warszawskich , prowincyonalnych, ruskich i zagranicznych

pO cenach redakcyjnych,
Przy większych zamówieniach odpowiednie rabaty.

Dwie IDło~e osoby
z

wyższemi

patentami warszawskie·
Maryjskiego Instytntu, posiadagruntownie języki niemiecki i
111"1iU O U",., życzą sobie udzielać lekAdres: ulica Kamienna ]Ii 11.
1841-3

Redakcya ogłoszeń l reklam, kosztorysy, ObJ~Bi6nia, orerty, Bumery gazet, katalogi ł t. p. bezpłatnie i rranco,

••":a Bioro

OgloS'Leó Raj ehllao& I Frendlera żadnych
filij w Jlidcle Dle posiada,
1609-0

