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Z powmlu o~wiadcrenia P9wyższego, móa państwa. ł.tobil~ 'uwagę, że praca. fi\bl'yczua jest: najmniej rIogodną i pożądaną
forl/ll!- opieki nad malorptJlimi, mającymi
zal~,twie 10 lub II lat, r, dyż dla dopuszczenia lnaloletnich do lll'acy fabrycznej 0kreślono wiek uajniższy na lat 12 z powodów pierwszorzędnp~ donioslo'ci. Nauka
i praktyka wykazują zl(o'dnie. że 11rRca w
fabl'ykach i znl<ladach przemysłowych, odbywająca się IV wa~~nk81~h najmniej nawet
ueiążlhvycla , oddziaływa rnjnująco na rozwój
fizyczny i zdrowie dzieci, które nie dosięgly wskazanego wieku. Jednocześnie przebywanie wśród dorosly robotników fabrycznych, zazwyczaj nieodznaczająch się snrowością obyczajów, przynosi widoczuą, często niep wetowaną szkodę moralności dzieci. Zdaniem rady pailstwa, opieka nad
(l ziećmi, połegająca na przyjmowaniu ich do
liczby robotników. przypłacałaby się zbyt
wielkim kosztem: ofial'ą icb zdrowia i rozwbju moralnego. Przytem nie może niegać
'\\'ątpliwoścl, że przynieznacznej liczbie takich maloletnich w porównauiu z i1ościl} i
środkami zakladó'w ' przemysłowych, przedstawiciele przemysłu fabrycznego ożywieni
szczerl} chęcią dania pomocy potrzebującym
łej dzieciom, zawsze będą mieli możność
wy~nacienia .im zajęć ~ardzi~j ~d~owieduich
~Iehkatuemu I~h 0.rgaruzmowl I mepodkopu.Jących zdrOWia ~ moralnycli sil pupilów.
Dla tych wszystkich względów rada państwa uznała za mo~liwe .dovu.§cić d~ pracy
byl~o tych ruałoletmch, lIIeliJaJących Jeszcze
lat 12, któr.zy już znajdują się w fj[brykach . Dalej rada państwa nie uznała za
możliwe rozszerzyć na w8zyskie fabryki zawartego' w projekcie przepisu, żeby czas
racy nocnej, o któr~j prawo nie dopuszcza
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wrrostkó\VTk{)lJieI,~ liczony byl 011 gOllzi- 'gOI1zih pa \tob~.
yroiikC\fwiekii-f5Podlegaj~tOivl do jednego IJlie-;Uąca
ny tO wie~zór do 4 r:utO, nie. za~, jak ()- Ul) 17 l/\t, i ,i',zy tkie wogóle o oby nIci 'lub karze pieuiężnej do wysokoRci ~tu
becnie, 0(1 !) wieczór 1105 r:\no. Takie skró- żeń~kitU, nil< IJlvgl} ~yć !j:atl"ll(lni/'\ne pI'acą, rubli.
ceuie cza n pr:\Cy nocnej (lopuszczone jest pomię<1zy gOllzillą (lziewiąt~ wieczÓr I piąTakie Są w główuych zarysat;h, wedlug
\l1'zez nutę llailstwa tylko wY';'ltkowo i ty!- tą mno IV zakladach przemysiowych: wy- informacl'j .J:tuskich wie<lomosti , przepisy
ko ella tycll fabl'yk, kt(.re zaprowadzil)' u rOQ~\V b30welil\;\llycll i plÓtna, wyrqbów o Pl'acy maloletnich, wyrostków i kobiet,
siebie 18 godzinną prac.ę dziennI) na (lwie welOll\uych, w '\'I'zędzalniach lUlI, OC3yąZ- wpro.wadzone obecnie jako postanowienia
zmiany. W hutacb R1.kJanych , w~llIuK pro· cZl\lnlach lnn i, \~ rl\,~rY~i\ ' h tkanin I!llęsz~- stale do I'uskiejl'o lwawodawstwa labrycz.Iektu ministra lIkal'bu, maloletni byliby do- nych. Arot: ol1ówu}zwąca ego ogralllczeUla negQ.
puszczani do prl\cy nocoPj najwyżej I'rzez możs by ć 1·Q'l.ciągniętą pJ;zez ministra skar'
cZ!.PI·y godziny na dobę i po pracy tl\kiej bu, w I'orożumieniu z mini tr\\ID spraw wemOrliby być zatrndnilllli uie wCl.eśniej j.\k wnętrzuych, także Ih inne zaklady Ilrze)lO polUfInin. Rada pnilstwa uznala ZI\ od- mysiowe, 110 llprzedniem z!\wia~mieniu o
powi ednie~szE\ przedłnżyć CZ:L~ pa-acy uoc- tem fl\brykantQw, Pl,zecl zwykłym term in~j w hutach ' szklanych maloletnim do nem m\iJllU rQbotników, 3) W wypaclkacll
Drogi wodne. J
sześciu jl"Otlzl, lecz pod IVarunkieln, zeby znstugll.rąc.ych na wy) ątkqwe uwzgl9dnicuie
- "KIII'yel' codzienny" dowiaduje się,
po tnkiej pracy małoletni Dyli znowu clo- (.inko to: 1)0 dłuaięj, niesi',cz~ 'ciem wywola- żt\ pol'oszany już projekt urz'lclzellia nil
puszczani do roboty nie ' "l)'czcś~iej jak po n ~j przerwie I'obót w fabryce, lul> podczas Wiśle pOd Warszawą uowej PI·7..yśfani, poupływie dwunastogodzinnpj 1)I·zerwy.
wielkiego lIal)ływu znm ą wleil przed )1\I'mar- !1ejmnje obecnie towarzystwo fraucu.~kip,
Jedną z ważnych i pożytecllnych zmian, kami), komisye do spraw przewslu, a g:clzie na ktorego żądanie spol'zątlzane są już
dokonanych pl'zPZ radę pal"lstwl\ w proję- takowycJ )Iiema, gllbel"lll~tor%y, mo'gą Ilozwa- plany i kosztory~y. Mają by~ m'zą{IZOU6
kcie millistel'yalnym, jest nowy krok ua ill'o- jać na noClII} pracę wyrostkom od 15 clo dwie uowe przystanie: jedna pomiędzy mo·
dze do rozszerzeni,~ pl'awodawstwa fabl'.l'cz- I 17 lat lIIający m i kobietolll, w tych zakła- stami na lewym brzegu W1s1y, (Iruga za~
uego na zakłady I'zemieślnicze. Wedlug nacll prze lIyslowyciJ , 'w któ\"ych takowa je t na Solcu. W zamian za urządzenie przyprojektn. ministrow i skarbu, IV POI·ozumie· Iql zabronioną, z ' waruukił\ln, żeby w ciągu stR.I\, lłrzeclsiębi ercy żądać będą przywileju
niu z ministl'em spraw wewnętrzuych, llY- k~żc1~o lInia I'astępującego \10 pra~y nocnej, pObierania opIat od wszelkich ~tatkólV
łaby pozostawioną możno 'ć r07.8ZerZeu(a IV uie byli " oni 'dopu zćzani do rollotx wcze- przez określoną 1I0gć lat. Budowa pl'zyciągu nowego trzechleCia mocy obowiąZII- liuięj jak 110 poludniu. ' adto komlsyom do Rta(1 w przybliżeniu liczoną Jest na rubli
jącej przepisów o ' pracy maloletnicfl także Sl)ra.w przemysiu i gaberpl1torom I/ozo- 400,000.
na te zakłady rz~mieślnicze, w których za- stalvjoną jest możuó~ć poz)Valania wyl'ost- Komitet giełdowy w Nitszym· Nowo·
stosowanie tych przepisów uzna.iił oui za kom i kobietom ua pracę nocuą IV zakla, grodzie powierzył konstruktorowi przyrzą
pożyteczne. ' ie widząc przeszkód 110 prze- dach wymielli0!lycb, jeżeli OZllaczoue rO,bo- du do pogłębiania 7.,asypanego piaskiem
dlnżenia takiego pelnomocnict\\"a minis trów ' tt 'sJ)~)niane isą .przez nich jedpocześnie i dua rzek, inźyniel'owi-mechanikówi p. Jujeszcze na termłtt trzyletni, rada pailstWI\ n!ze{n z 1l"101V31~1 ich rodzin. 4) W tych rewiczowi, wykonanie robót odpowiednich
uznała za odpowiednie rozszerzyć nll za- za)d ł)dach przemysłQwych, w których za- przed jarmarkiem, na rzekach Oce i Wolkłaay rzemieślnicze moc obowiązywl\uif\ prowadzo ~ 'je t pśmłlaslogllJ!zinna Ille- dze.
przepisów nietylko o pracy, lecz i o nilU- prz(\nvana,' ~raci\ clz(enua ?: dwiema zm\a- Z Se....topoIa dollOSI!łJ te z otwarczaniu maloletnicb.
nami , prZepisy ó'pracy mi\loletui~b, wyrost- ciem !eglugl prtez eiel!nill~ Kerc~ską wePo dokouanin wszelkicfi. zmian i wyll}czeil, kó,y i kobiet I stosQw~ue hyll mają z na- zło do morza Azowskiego wIęcej niż 200
przyjęte przez ra~ę p.aństwa s~ale PI'zevisy stę1)ujlj.cemi znllanami: 11.1 ma\oletni IV wie- okrętów ~BgI\anlcznyc!l.
..
o pracy małoleLmch I o llncneJ 1pracy wy- ku 12- -15 lat mogą. być zatrudniani pracą
- PI'ojektowanl\ r~gul~cy~ POliU I Jego
rostków i kobiet pl'zedstl\wiają się jak Ul\- przez 9 godzin ba dobę, pr~yczeUl praca doPlJwó\\:, pod.łng oblicze II .mllllsteryum .~o
stępuje: 1) Przy zachowaniu ogólnego prze- ~Iie może trwać illużej jak przez 4'/. go- mumkacYJ, kosztować będZie okolo l) nuhopis~ o czasie pracy .malo.letnicJI, ~dy ro- dziu z .rzędu i / b) czas nocuy, w ci~u k~. nów rubli.
. '
.
dza) wytwórstwa koniecznIe tego wymaga, rego me mogą py,ć Ilopu~zczal\i do pracy
- .Pet.l:rsb. wledomostl" donoszą, ze za
małoletni w wieku 12 - 15 lat mog!! być n,\ "loletui niemaj'ł cy lat 15, wyrostki VI zasługi IV spra.wie rozpowszechniania ruskiezatrnduialli pracą w fabrykMb i zakładach ~ieku 15-17 lat ~ o~Opy pł~i że)iskiej. li-IIl"O węgla kamiennego na polu{luiu Rosyi,
przemysłowych do sześciu godziu zrzęd u, czy się 0(1 godziuy .19-ej wieczór (lo 4-!lj Ol'az W celu zachęty do rozwoju żeglugi
z 'warunkiel!1, żeby w 't akim \"a7.ie ~aly czas rano. Za nai'uszenie" tych ' przevis6w \yła- ruskiej. ministeryum skarbu pozW\llilo totrwania ich pracy nie przewyż~ztll sześci~ ~cic ie\e fabryk lub zarz dza·a.cy fa.!w ka.I\ll warz st"," gÓI'niczo-przemyslowemu na po-
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sIJJlerci oędziesz się rozporządz'l m~Jem abyŚ ' wcr~z nic 11i6 rObl',- kiedy wszyscy
mieniem. 'l',ymczasem ja tu jestem gospo- dokola ciebie lp.. a~ ują...
., darzem, rozumiesz? Daj tu Rud,'wę -- do- Widz\}- ze' IWb'zystkiego, żem tu zbyrzucił, wyrywając mu z rąk trenzlę - Ila- teezny.\
:
Jlom myi!liwym nie pJ"Zystoi . woicb . wierz- ': \je 'Powiedzialem tego l~lklly! Piochowców oporządzać. .
trze.
"
I poprowadził klA.cZ do stajni.
- 'rak;"ale cznję to sam i 110~ć mi tego;
Dotknięty do żywego Piotr, czuł się glę- wyjadę.
(Da/$zy ciąg - patrz N,'. 94).
boko poniżonym, pomimCJ jednak gniewu,
_ Bokąd?
nie śmiał 8ni oporu st:lwić, ani glosu \lod- Barnzo daleko.
'ł
nieść. Wykręcił się Da pięcie i odszedl,
- l kie8yl" '1 <!
,!
mrucząc pOII nosem:
" -- :Jutro.
• .
- Widać, żem tn zbyteczuy. Bądź 8»0Zap&nowalo milczenie. Chwila. nade~zla!
Po ukończeniu kolegiam, od miesiąca jtril
fiotr b\\wi! w Geniviel-te. Pewnego uazn kojn)', ojcze, dwa razy nie trzeba mi tego Pytanie, które sześć miesięcy męczylo Juliao świcie , w dzień wielkiego polo\y.ąnia, 0- powtarzać I
na, In iało się I'OZ ~Iązail. Jak? Jakie slowo
zagaclki mlato tl( ' paść pomi ędzy niell? Czek\l!ba~~~l po,kryjol\lu , Rud ~ę, chociaż wiekalie .go powrót' radości i dllmy, czy po.lual, , Zjl była potlozebnll. OJcu do roboty i
IX.
l, ,
wtól"lly cios (lawuej odpowiedzi? Głós tego
jlomknął ku 'kniei Leppo. Wycieczka ta od
ląt dziesięciu byłll jego marzen,ieOl.
Nnzajutrz, kiedy matka z siost,a-ami hyla kamienneg-o czlowieka dr~'\~
pytaniu:
-" J dokądże Iniauowicle chcesz jechać?
;Polowanie było dlań pełne miłych wra· we wsi, Piotr postanowił . rozl1Iówit\ się z
Dó pary'~a.
\
',
'
żeil i przygód. Mial ciągle prawie pl'ZecL ojcem, który przerzucał właśnie zboże 111\
- I'V Paryżu też jeśt seminaryum. ~o~zyma roznal!liętnioną Ilo.lowaniem cudnie strychu. Szybko przebiegt l~ hlopak 8zczel)Jękną Magdalellę. Pierwszy stanął u celu, ble dl'abiuy, ale na. ostatnilll zau'zymał się pewne masz zumiar tam wstąpić ?..
i'? jest przed ~abitą samą i wreszcie od- na chwilę: tchu mu bl'aklo ze wzruszenia, - Nie - przerwał Piotr)
Ciął się szczęśhwie ograniczonemu, a zaro- nie mógłby m6wi6. Straszno mu było za- A więc? .. - znów zapytał "leśniak,
zumiałemu pyszałkowi, byłemu koledze, Pou- czepić ojca. Zdecydbwał się jednak i wszedł. którelnu wszystką krew spędziła do Rerca
Poslyszawszy kl'oki, fermer odwrócił , się męka oC7.ekiwania.
tbualowi. Nawet Magdałena wzięła jego
stronę· W)fllcając w zamyśleniu widział i ujrzał lIyna, który w nienawistnym u-- ' Powiedziałem jll~ 'wam, ojcze,' że nie
wciąż ;ej u~lnleeh życzliwy i slysz~ł słowa: braniu mieszczucha, nie śmiąc 7Jblfży6 się, chcę być księd7.em; uie'wal'to o tem mówiel
Fermel' 9l.\c·zął drUć jak 'irlegdyś u wrót
- ~rawo, Piotrze I Wszędzie pierwszy I stanął na kilka kroków o.ledrzwi. Stal'y
UpoJony, uszczęśliwiony; ' wjecllał w po- przerwał robotę i oparłszy się na łopaci e , koleginIlI. Ul' nk",)'ć wZl'uszenie, porwał się
,dwól:ze ferm~ U progu stajni, z rękami zwróci! ku niemu poważn3' i pytający milcz'lc, do roboty, ale Illo-ła oczy zasłauiana p1erslach za'ożonemi, stał , ojciec. :Biotr wZl'ok.
J
l\l- 2il1r11o śf}l~o l się ~a
łogl Zatrzymał
zeskocty' obok niego.
'
- Chcialbym pomówić z \v:\mi\ ojcze -- ' Slę wre zcie, wllil Mpaf:ę w KUpę zboża i
, _
- WplCasz z lasu?
zaczął Piotr.
,
,
oparł się o mur, jak gdyby wyczerpany te- Tak, ojcze.
- A więc mów, nikt nnm nie prze- nfi kilku minutami prllcy.
- Jak ~iałeś brać konia. bez DIegO po- szkodzi.
II'
" .
'Piotlozel;:"odezwał się sJDutnym,chwyzwolenia?
- Ojcze, surO\TO obeszliście się ze mną tającym za ISel'ce głosemc...dopóki nie skońPiotr, <;.1,I.ciał otworzyć drzwi, fermer 7.&- wczoraj...
czyłell lat piętbIlstu, myśrałem, że będziesz
trz;u;nął Je gwałtownie mIerzeniem pięści.
- Zasłużyleś na to, mój człopcze, ubli- nU pombcnikiElm, zanim obejmiesz 1)0 mnie
. ~ Jak śmiałeś? .. - powtórzył piorunu- żyłu mi.
zarząd fermy. Serce mi się radowało, byJącym głosem.
A
•
- Ojcu się nie pollliba, że. uiczem (Iotą(l łem spokojny...
'
- Zdawalo Oll się... - wybełkotał chło nie jestem, te ~iedzę tu lIic nie rO\liąc, nie- Każdy myślałby tak '- pr1.emówil
pak - że na pienvszy raz ...
prawd aż ?
Pioll·.
- Żeby mi to był ostatni I Po mojej
- Powiedziałeś nam potem, że cbcesz
- Co prawda, niemożliwą byłoby rzeczą,
lO) ,

"
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I.

3 wie.rno\f&

II zem , a. \e ,stą ł
przeniosłem nadzieje swe 1Ia

081.·0 y,

.J akóba; za-

wiodłem się: biorą go do wojska. Tak więc

l)orzucicie mnie obaj, zostawicie z parobkatui, ja.k bezdzietnego I
- Pojmuję 'wasz ból. ojcze, ale cóż robić.
- Nie, Piotrze, nie to jednak naj więcl';j
boli! Kiedy po roku pr~by i oczekiwauia
powiedziałem: tak, dałem ci możnOść skoliczyć szkoły,. dotrzymałem słowa, cllaczeg6ż

ty dziś swoje łamiesz?

lIIłody człowiek spu~cił glowQ i milczał.
Tak, wielka zaszła w tobie zmiaua!
I skąd to wszystko ~ Wczoraj cię Bóg up" dobał, dlaczegóż dziś odt 'ąca?

-

1 to pytanie pożost.'\to bez odpowiedzi.
- Oddawna mnie to tll'ęczy-mówit dalej fermer- czyż ja miałbym cię zgorszyć?
- O, uie~:i:ywo zaprotestował Piotr.
~ Czyżbys dostrzegł kie~y TV moich słowach, w wyrazie mojej t,varzy, że ferma
\\1ydaje się mi czemś niegoduem ciebie? Oj,
pl'z,Ycbodziło mi to, chłopcze mój, czasem
nil. myśl: moja wina l l':;zy wtem prz)'czyua?
- Nie, ojcze, tyś nic temu nia winieu.
- A więc winnym jesteii ty! Cóżeś takiego uctynił?- Mówi
ie powiem o tem
matce ani słowa. Mówi Ta tajemuica niemniej od twego odjazdu serce mi krwawi.
Tl"lldno było Piotrowi bronić się od wzruszenia wobec starego ojca, z taką pokorą
szukającego winy w sobie, zanim ją zoalazł w synu. Zdecydował się wypowiedzieć
Wszystko, lecz bez cien1a pokory. Podniósł
czoło i spojrzał na ojca, który llostrzegl
IV tern spojrzeniu jak~ błysk pouw'y, co go
tak często niepokoił.
- Nikt z nas nie winien - zaczął mlodzieniec-jam się uie zmienił i uie zmienię·
Gdym prosił Q oddauie mnie do Rzkól, myślą moją było wznie~ć ~ię, przynajmnipj to
jasno pojmowałem.

(D. c. n.).
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łlldnill Rosyi r~loiyć na rat.-y d1.ie&ięciole
- ,Agenci berlińscy za:wiadowili IJ&r- zy . iIt.-owej kobiety, której nik łep! ~ 1 d . ło ię do mienillnis k. Wyty
tnie tl"laly Z:1 1I'lbywane z" granic,! l,rzez ~zł1.wskich hallrtlllrzy trzody, iż wedllni&l"Zd ocl pani LUtlowej III!. gceni warszawskIej Rklego, w domu wdowy SzYluko przy
towal'ZysLwp PłrQ.·U lki do tr;III'l'ortn wę bedi(l,cy wllie,,1i punowlIill IIOd ,,,,!'H do mi- o(lcI"l\ nit! I'utrafi złożyly się nil świetne KonstanLynolV kiej. Pdsłyszł1.WllZy C1
gla k:1mienutgo.
ui vl'yum II nel:u "olw ..rcie Kl'anie)' dllL odtwołZelli ruli ' ZUZ&JlIlY, \ y ' we w
kroki zmierzające 1m nri~ Zblliu, zl
- " tych dnia eh w.nmL\\ iOllo z Rtui przewozu lI'Zody od .trolly RIl yi i że gfotym rellertua.rze naszego gogeia 'mu- )loczęli nciekać, lecz Sl'ost l'zegł icłJ
!,i e)"w~ze w Lym r~~u .Iwil' barki llllrow ..j I'~'o~ba ich nla wszelk ip willoki "W?oględnie- jącej mlt-j 'ce.
I'ubliezno " przyjm6w&ła 'zmiolt, który po koczy wszy za ucie
żeglugi k~ir.cia Gagarina z » ty~iąc mi lila.
;o rtytitkę owac)'jlli~. Kil edya Pll ,zł pr - cywi, I)ochwycił jeduego z nich i
pudów nllfty. 'I'O\\"rzy two ż glugi Ilnr,,H.
w ręce
Iicyi., PrzlllI ~QJ'ytllrz, prLy
- llini. teryum kIL"bu porozumieLI' się wie całkiem !rładko.
wej zobowi!!zalil sil} ńost'LI\ić lam II' ciągu z i"i;,lIu'YUlh 81lraw ""grallicznych co do
'a 'liellzide zapllwiedzi o .pół-wiatek ", rym są mieszkania księży, przechodzi
roku bieżącego 400,001> l,udów.
le1egratle-Lnego .Iono"z nia przez kon ulów komedy'l Uuniasa. w której, oprócz p. Lii , gle dużo osób, mimo to jedna.k zlo
rnsklel! o c na h I'yb" rynk ;l.cb 7.l\gru- miał wystąllić t{o~ innie p. Boi ław L z- w ród bialego dnia byliby zrĄbowali \I '
Drugi żelazne.
- .Kuryer I\'ar~zaw~ki" dl! lat1llje ię, uic7.lły ch, Cł'1 m \loJlarci:. bandlu IDOI'skiego czyński. Uozumle ię, że przy takiej o
tko z mieszkania ks. W., gdyby nie
że projekt wykupu przez skarb 7. IwĄ em IlIozemys łowc w bieIOl'n~kie".
dzie Iłowa i wyborna sztuka mu iała przy- 8Zono icb przyp:\dko\\'o.
Kredyt.
ciągnąć pu\,\iczno Ć, zwlaszcza, że przed(-) Zemsta. W obotę o godzinie I
roku bieżącego kolei tere. polskiej, z pOWIr
du wygtąpienill kontrolem )lIIlistwa, sta.- PoczynajlIc od dnia 27 b. m., na stawienie danII było ua benefis łyunej SI"- wieczorem lokat.-orzy domu p. Msc&
nIJwcza je..t odlożony do czasu uregulow,v w xy. tkiclo IItacyaelo dróg poludniow6-7oa- trstki wurMzAw klej, która i łodzilLD opano- ulicy D10giej \loslyszeli hał&S przed do
nill k we~tyi zajlowi edzianego wykupu Iiuii choduiclo wylławane będą pożyczki lIa zn- wało. całkowicie oel pierwszej chwili uka- i wołlluie: r tunku I Okrzyk powtórzył
kolpi brzesko-moskie\\"skl~j. \\' IIlllltę(lstwie staw tran portów 1.llożowyclo. Procent wy- zania ię U,L Dl\! zej . cenie. Bilety r ozprze- kilk krotnie, poczem posły~ZIlno str
tej zmilllly o,luogi rządowe: brzesko-c1lelm- nosić ma I'oczuie /jOl. za CZM korzystania 11:1110 w~zyst ki e, ~poro osub ode zło z ni- jęk. Kilka oslib wybiegło z domu. W
ska i sirullecko-małkiilMka VOZOSl.I\lIą n alłal z pożycz ki i 21:1. komisolVego od sumy czem 0(1 kil 'y.
ciemno ci nocnych ujrzano pod park
PI'Zed ró7opotzf)ciem przed tawienia za- posuwającego sil} woll\.Ym kl'okiem mę '
w eksplol!.tllcyi zarządu kolei teresl,ołsklej pożyczkowej .
i w tym cel u zawarl.l\ będzi e nowa umowa
Pienląllze.
wił1.domioll o publiczność, że skutkiem zmitl- zu ę w stronę ulicy Zielonej . PI'Zeko
pomiędzy rządem i towarzystwem kełei te- .Petersh. iistok" clono i, że lIlilliste- ny w repertual-le teł1.tl·u warsza.wskiego, ~ię, że był uim niejaki Wolasłak, ug
rynm skarbu uwalo Z.I konieczne zl\broni~ I'. Le 'zczY",~ki nie mógł przyjechł1.Ć i że n)" nożem przez jednego ze swych koh'g
respolskiej.
- Wedłng waruuk6w umowy pomlędT.y stol cznym kantorom bltllklel'sklm urząc\za- zamiast zapowl~ dzlaullj sztuki powtór-'o n ą który oildawna czych,\1 nali, aby wyw
rządem a koleją WIU' zawskIJ-wlelleoi ską co lIia w Iliewielkich miastach stałych agen- b~dzie .Fra.nC<ilion· ... Zdarzają się wypad- zemstę o jakieg nieporozumienia. Pus
do )lrzylą czellia linii bydgoskiej, za tel'min tur lub filij, gdyż I""ZY mnóstwie wydzla- ki na gwiecie ... lecz ilziwić się uie możuł1., no się w pogoil za. złoczyńcą, lecz bylo
połączenia obu dlóg )lr~yjętą jest dala od łów jednego kantol'o, kontr·olł1. stajb
ię że wYPILdki podobne zniechęcają publkz- ~aJlÓżno. O mknął ou prawlIopodobnie
ność i od~tręczają, ze szkodą 1\l '1 sprawy pola przy ulicy Długiej .
dnia l stycznia roku 1890 I od tegoż cza- IllemoiliwII.
- Do .inla 12 rnl\la włącznib, dziesiątki teatm w nuszem mie<cie_
(-) Ostatniego rabusła, który wraz z
su liczony będzie portzil1ł zysków z ek. ploP~ mim o doznanego zawodu, puUłiczno~ć nymi napadŁ na p. Bigalke, kasyertl to,
atacyi linii warnawsko-wiedeńskiej . \V ra- I piątkł dllwu e z ""J1ł~al1li polskiemi przyj zie wy)(upu kolei lirzez rząd lub i ch wilą mowane bę.lą I'ó cenil! niższej o 25"1.. a prl~pełn iająr.ł1. widownię Voddała ~ię całko- rzystwa akcyjnego Karol" cheiblel'a,
ustania koncesyi dzierżawnej, cltly majątek z/ltem Ilziesiątki \,0 7'/., a piątki 1'0 3'/, wicie nrukowi wykwiutupJ , a peltlej swobo- tych dniach policya aresztowałł1.. Je.~t
Huii bydgoskipj )ll'zechodzi bezvhr.tuie IIIl groszy. Następnie od .Inia 13 maja I'. b. dy i n ń tul'alności nFI an~illon," wyrażając brat wczegniej schwytanego herszta oj!
do ) 2 stycznia I'. 18!J1 wllrto~ć tej monllty swój zachwyt częstemi i hucznemi okla~kami. szk6w, ,Józef Kwike~t.
rzecz rządu.
l-) Śmiertelny wypadek. Wcooraj
- Na W} koóczenie robó~ budowlanych spadnib do połowy, t_ j. dziesiątki wlllte Benefisantce podano poduszkę kwiatową od
artyst6w tutej8zej sceny, wspaniały ku z południu z rusztowania przy uowobudQ'
na cał~j dlugoki kolei w&r~il.wsko · wiede(l będą 5 groszy, a III/!tJ.:i 1'0 'i.'/. grosza.
Podatki.
kwiatów, wieniec i mn6stwo bukietów.
cej się fabl'yce p. SiłherHLeina na placu
skiej, l"IIela zarządzająca tejże kolei wyzna(-) Z sądu. Pl"Zed kilku wie iąc:lmi ~ 1082 spadł murarz, Antoni .Barani
- .Nowoje wremi lI" (10110HI, że ministeczyła dodatkowo rubli 5l,095,
- " Petersb. wiedomosti" dOllosza, te rya sk:arbu i "I"'aw \Hwnętrznych zllmie- robotnica niejaka Ma(lska, pracując w fa- i zabił się na miejscu. Wypadek nast4
projektowali e jest bezpośrednie prze;yoże nają wyznaczyć speeył1. ' llIł komi~y~ z si e- bryce p. Mettoen\, straciła dwa palce u skutkiem usunięc ia si~ kawałkIL muru,
nie towarów z 11 gl'UVY kolej owej IIIL drQ- dzJb'ł w Wal'~zawie, cel~ !Il IH'zeprowlidzc- ręki podczas Ilracy. Ovu!!ciwszy fabrykę który trzymał si.; B.pracujłcpl'Zy budowo
(-) Znaleziono w niedzielę na 8kw~
gę żelazną zak&'ipij~ką , jakoteż przez No- nh\ gruntownej rewizyi syMtemu po.latk6w Mł1.il ska po kilku tygodnillch wyleczylu się,
lecz tł o dawnej łlracy powrócić nie mogła. miejskim pl'zy ulicy Widzowskiej zwlo
worosyjsk, Rostow Jlad Donem, MaryupoI państwowych.
Przemy".
Zwr6r.ih\
sil}
więc
1.
lll'o~bą
do
zal"Ządu
nieżywo
uwodzonego dziecka.
i 1'n~anrog. Z o~warciem komunikacyi
- " Kuj" donosi, że w tygodnia ubie- fIlbryki o za)lłacellie jej odszkodowania, . ~ (-) Szczepienie ospy. W tych dni
bezposrednipj mużua się spodziewać obulźania OllhLty przewuzowł\j o 25 - 40 kop. glym zjaztl kolejowy wznowił slve posi~- a kiedy jej ollmówiono wystąpiła ze skal'- rozpoczęto szcze)lienie ospy l!zleeiom w
lIa pudzie w kiemuku od lIumrkundy do dzenił1., przerwane na czas fel'yj świątecz- gą do sądu. Źle poinfol'mowaua zaskarży- wiecie łódzkim. Szczepienie odbywa .
Moskwy.
nych. PI'Zedmiotem obrad będą obecnie, la syna właściciela flIbryki, zamiast sa- I w szkołach wiejskich pod kontrolą leka
- 'l'o war7oystwo kUI'sko-kijowskił\j dro- mi~dzy innemi, taryfy .U .. bawelny i wy- mego fabryklLnta. Akcya wytoczona była powiat.-owego dora Wieliczko, z zastosow
gi żelaznej wkrótCll przystąpi do robót robów bawelnianych, nil! pozbawione po- o rubli 250. Do sprawy stanął pozwany, niem wyłącznie krowianki.
przedwslę mych ~kQło budowy drogi żela w&:in.egll znaczenła dla. pI·1.emyslu krajowe- ktMy fpo zapropouowaniu przez ~ędz iego
(-) Teatr letni.
~zon letl,li w r. bi
znej knrsko-worone~ki~j .
go. Rozmaite vogłoski o zasaduiczej zlllia- dobl'owolnej ugody, przystał na podlLwane żącym , jeżell nie zajdą nieprzewidzi
- Istniej e zaminr nłożeu ia w kOllcu nie taryf dla baw elny 1l(L ni e korzyść okrę- przez Mailskf\. warunki, t. j . ollo wiązał się przeszkody, otwarty będzie w uaszem mi
nadchodzącego Io\ta Ilrllwie 1111. c.1łej linii gu lótlzkiego nie są 1'1'" wdó)lodobne i ocze- przyjąć powódkę do fabryki, w której 0- ście IV dniu 3 maja, t. j. w przyszłlj. so
tambowHko-sal"/l owskirj podkloulów, nasy- kiwać można 1·ILC1.Pj zmian nieznllcznych.
trzymlL lżej sz~ robotę , z wynagrodzenillm tę. W dniu tym to)Varzystwo dramatycz
- Z Aschablldu tłbno~zą, że wiceprezps nie umiej zem 0(\ dW\1 rubli tygodniowo. ne lubelskie
~yrekcyą. p. L. Dobrzań
conych chlorkiem cyllku, chroniący'" od
gnici;l.
taszkenckiego ocJdzialu towarz.vstw'l ogro- W pierw8zy poniedziałek po dniu, w któ-I skiego wyslawia ,Jia.lkę" z pauną Juli
- DYlbktor towal·zystwa. żegl ugi 1):1)'0- dlli~zego, Krau. e, po(lał wiadomogć o no- rym rozpatrywauą była spl"llwa, lIań ka Leichnitz w roli tytulowej i z p. Recki
wej filllollld.ki ~,HartlOalln, stara. się o wym gatunku bawelny I'os nącej IV postaci udała się 110 f"bryki, ł ecz zamiast przy- w roli Jontka. Opr6cz wymienionych, u'
kouceYy~ IHL lItworz\lnie towal'zystW:1 ak- tlrzew~k. Panu K"'lU~e ud "lo ~I ~ wydobyć rzeczonej roboty otrzymała takąsamlj. jak rzymy na scenie iunych jeszcze zm\iomyc
cjjnćgo, cplem (lobudowlluh drogi ż~llLzllej z tego glltnnku bawełny wl"kno, dobrocią przed kalectwem, Przeciwko temu jedoak panię Idziakowską (Schnebelin) w roli Z
~y hh-~ki j, h~z wszelkiej zapomogi i gwa- nie u8t~ pnjące konopn~lllu i Illoglice być Maitska ni~ protestowała, pomimo, że z ru, p. Mareckiego w roli Janusza i p. P
wybornym ,"atel'yałem na postronki i grub- powodu swego kalectwa zajęciom podillać tiuszenłro w roli St.-olnika. Do składu s
rancyi 7etrolly rządu.
- Ga7.eta • Krym" notuje I,ogłoskę, że sze tkllnlny. Wyroby z tego włókna um ie- nie mogła. Dopiero przy wypłacie zarobku łych artystów majlj. należeć znllne z g
skarb lllLbywa nIL wlasnośĆ kolej doniecką szczone będlj. na 11I·7.Jszlej wystawie w'I'a- otl"Zymawszy za calotygodnlową pracę tyl- ścinnych występów w teatl'ze łódzkim śpi
dla 1'l'Zewozn węgla kamibllnego.
szkiencie.
ko r8. l kop. 20, voczęla się dopomiuł1.Ć waczki, panie: Piasecka i Bocskay. Dr
Handel.
- \V Warszawie w ubiegłlj. sobotę Sp:1- o dotrzymanie warunków umowy. Wytł6- rekcya opery i operetki spoczywa w r~
- " illlstel'ynm slll"awiee1liwo:H, jak t10- lila się Zllllczna czr.~ć f'lbryki I,udęłek maczonojej, żejeszczeniewożna było znaleźć kach p. Balcarka. Dział komed,owy r
noszą "NowogtJ", opracowało projekt nie- EI'enfrieda )lrzy ulicy Pawiej.
stosownego zajęcia i ż e w pierwszym t y- prezentują IV towarzystwie lubełskiem
kt6rych 7.lIIio\ll i uzu pełnień w US\"1 wie han- Z 'amarkandy dOllOSZ/!, że spaliia się goełniu musi być zadowoloną z mni~jszego panie: Różailska, Czarli, Feliilska. oraz Pl"
dlowej. 7.I\O\iel"lIOlle są skrócenia IV doko- nowo urządzona fabryka IJczyszczania ba- zarobku, P"zyszla więc i w następllym t y- Dobrzllilski, Gloger, FeUliski i inni. Ca~
uywanlu czynuo~ci i jednocze~nle ułatwie welny moskiewskiej firmy ~leyerkort ze goduiu do roboty. 7.11. cały ten tydzieli towarzystwo 7.jeżdża do Łodzi w przy8%1
nie apelacyi od wyroków sądów handlo- składem bawelny.
pracy wypłacono jej tyll\o 70 kop. Teraz czwartek.
wych, któl'a obecnie wymaga znacznych
- W gubernljekaterynosłł1.wskiej, w po- dopiero ~aliska zwróciła się z reklamacyą
(-) W teatrze Thalia p. A. Kannet d
środk6w Jlienj~uych.
Wszystkie wyroki wiatach: jekaterynosłlLwskim, pawlogradz- do p. Bertoldtl lfettnera, włllŚciciela fabry- w sobotę drugie pl'zedstawienie magiczn~
sądów handlowych IV lIlibjscolYościa.ch, gdzie kim, bachmuckim i górnodnieprowHkim od- ki, glłyż. dowiedziaŁa ~ię wreszcie, że ou na kt6rem dość licz 'e zebr:1na publiczn
zaprowadzono ogólole lirzepisy 8'1dowe, Ula- kryto bogate pokłady gliny ogniotrwałej jest faktycznie odpowiedzialuym za sprawy zabawiła s ię iloskonale. Następne przed·
ją być wykonyw'Ultl tylko 1.& pomocą wy- i porcelanowej (kaolinu). Obecnie przy- fabryczne. '1'en jefulak objaśnił jlj. że nie stawienie urządza pan K. na cel dobr~
dawanltl listów wykonawczych; kOllluniko- stąpiono w wymienionych powiatach (\p jest obowillZllUY spelniać zobowiązali cu- czynuy,
wanie się zaś Mądów z wladzami policyjne- budowy fabryk wyrobów I'orcelar,owych.
d7.ych i p07.o~tawił jej do woli pozostać
(-) f'onograf. 1 Zarząd tA)\tarzystwa ak·
mi, IV celu zabezpieczeni.. wykonł1.nhL ich
- "Birżewyja wiedoDlosti" llouoazll, że w fahryce lub nie, na tych warunkach, na cyjnego K. Scheiblel'a, chcąc dać OltcyaJi.
w,Yroków, będzie Hkasow~ue. Co do spraw w Jliagolnej wyżynie z!lgl ęb ia donieckiego jakich pl'acowahl w ostatnim tygodniu. stom i majstrom swych zakład6w spos~
wekslowych, nal eżących \10 kompeteucyi odkryto rudę ~rebrną, zawiel·ł1.jącl!- okolo Na takI!- )lropozycyę oczywiście AIańska bność do za)loznania. się ze zdumiewającYI
sądów handlowych, będą u~tanowion e na- 440;. czystego metalu.
zgodzić s ię nie mogla, gdyż 70 kop. t y- wynalazkiem Edisona, zamówił tlla nic~
stępujące przellisy dodatkowe; skarga moWykształcenie przemysłowe.
go,lniowo wyst:ll'cznlo jej z:1ledwie na. 0- specyałne IU·7.edstllwicnie, ktflre odbyło s~
że być przysłali" pocztą, dochodzenie kusz- W Wilnie wkrótce ma być otw"r!.ą płacenie mieszkania.
pl'awę sw .. 0I1dała w sobotę wieczór na Księżym-Młynie. T~
tów , sądowych 1 strlLt odbywać si~ będ7,ie szkol" rzemi6§lnicza z kursem trzechlet- jeanemu z adwokatów tutejszych. Naj- goż wieczoru p. Schnabel robil doświadcz~
na zasadzie pl'zel'isó\\' !Irawa cywilnego; nim.
pierw wystąpiono przed sędziego pokoju nia z fonografem w jednem z mi~szkai
uiestawienuictwo ui~ ł10ciąga Ztl ~obą kary.
- Dzieuniki petersburskie donoszą, iż 5 re~iru ~i~st.a. Łodzi o .rozwiązanie umo- "rywatnych na KsiCj'lym-Młrnie.
Sądy handlowe przysądzać będą wynllgro- istllieje Ilrojekt utworzenlt\ nowej szkoly, w~ .1lleWłaSCIW!e zawm·tej z syuem włll'(-) Dziś w teatrze Victoria nil bene!l
dzeuie za vrowlIdzenie sVmwy na zasadzie w której mogliby ksztalcić się praktycznie śClclela fa?rykl . Gdy .zapa<Ua decyzya zl?{0- pp. lIIielnickiego i Knapczyńskiego wysbJlrzepis~w procedury cywilnej_
hOlluwcy ryb.
d!la z pros~ą po.wódkl, po !Ilu'awomocnre- wionlj. bęrlzie zupełnie nowa sztuka p. L
- Zaniechany projekt regestru firmoWystawy.
UlU takowej. Manska \Vystąpll~ z powódz: .Ewunia.~
Wspominaliśmy jut, że bene~'
wego poruszony jest lIanowo. Ministel'yum
- \V jesieni roku bieżącego nm być twem przeolwko p. Bert.-oldowl ~et~erowl sancl nil! 8icz~dzili trudów i kosztów,'1IiesprawiędlilVOHci, wyznaczyło komisyę, kt6ra otwalta w ŹytoOlierzu wystawa produktów o t:lk~ainą sumę odszk?dowallla. j~k po- by pl'zedstawieule wypadło jakuajświeWiei
ma zbadać i o ~euić zarzuty, jakie "rzeciw- rolniczyoh z Polesi II wolyńskiego.
przedUlo. P.ozwany, s~Jąc osobiśCIe ~o nietylko pod 'względem wykonania, lecz 1
ko regestrowi firmowemu postawiły niekt6Wystawa przemysłowo - rolnicza w sp~·a.wy pro II .0 od~alen~e ~owództwa. i\Ian- pod wzglę(lem wystawy, która wymaga'
re komitety gieldowe i zgl·olllad7.enhl ku- Chersonu otwarta bętl.zie w dniu ł9 pai- skiej, utrzymując, ze lIIe Jest obowllj.zany tej sztuce specyalnych III·Z,l·~tOIVa(1 I akctpieckie, wMkutek któl'ych projekt poszedł tiziemika.
płacić jej odszkodowania, gdyt zdaniem soryów.
IV odwlokę.
,
- "Petersb. wiedoDlosti" (lonogz.}, że jego fabrykant odpowiedzialny jest za wy- PI'ezyuent miaMla Warszawy wyjednał w Hamburgu otwartą będzi!> nielmwem padki tylko wtedy, gdy, wynikły z jego
decyzYę wladzy wyższPj Ila urządzenie jar- wystawa artykul6w ruskich, wywożonych wiuy. Na poparcie tej obrouy dał pr.o!ymarku wl.'łuillnego w WID mieście w zwy- lIrzez Olorz~ Czal"Ue i. Azow~kie. \Y )'ata.- kład z własnego życia; pracując niegdyś
klym terminie, to jest od duił1. 15 do 18 wI) lIrz~z"jlj. firmy handlowe z RostOWA jako mlljswr w pewuej fabryce p. 'B. uWarszawL
szkodziŁ sobie rękę w ten sposób, :i;e do
czei'wca włącznie, prqcz~m otwlu'cie placlL Md DooelU i z 'l'aganr·llgu.
dziś dnia lila palce sztywne, w wielu rajal"l!larczne~o nastąpi Da trzy dni \)"~rzód,
- W radzie nliejskiej warszawskiej do'
to Jest 12 tegoż miesil}ca. W tymże (lniu
zach przeszkadzające mu w Pl'acy; za broczynnoHcj publicznej l)Odniesiono projekt
to kalectwo nio nie dostał od )lryncypała, l1twIJrzenia szpitala tlla suchotników.
rano rozpocznie si~ lIrze\\"pienie wełuy na
wag;lch n:ipJskich za Opllltll 2 kOjliejek od
i )lonieważ poniósł je z powodu wypadku,
- Otwarte niedawno sale zarobkowe
puda.
'
(-) Z tsatru. Sobotnie Ill;zedstawienie nie żądał nawet wynHgrodzeoia. Sędzi:1 Staszyca IV Wal'Szawie, zat~udniają obec'
- W WarszjLwie, ka7.ał się w handlu .Ćwiartki I'llvieru" . Sardou 1111 korzyść pokoju uie podzielając wywodów tej obl'o, nie 50 stalyoh pensj/oDarzy płci obojga,
świeży kal\'ior kmjowy, którego fuut sprzd- ochronki kattllickiej, prawie całkiem uapeł ny l stwierdzając kalectwo jawne, wyro- przeważnie szewców, krawców, stolarzy,
uilo widownię teatl'u Victoria. Był to kiem z dnia 18 kwietnił1. r. b. przysądził glusarzy i Szwllczek_ l\aj\viększy konty'"
claje si~ po rs, 1 ko". 20.
Warszawski s~d halllllqwy oglosil trzeci \~ystęp pani IAuowej, ktQry po- pow6<lce od Mettuera rs, 250 odszkodowa- gens męski stanowią rzemieślnicy rekon'
wi6(U
się nie mniej od vlerwHzych dwóch. nia i 25 rubli kosztów.
upadlo!!ć firmy "N. Lotto i Rostlugerten"
\~alescenci, wychodzący ze szpitali, II kow osobach Nacltmtl1la Lotto i Jak{ ~a Ro- Niezl'ównaD<l 8wobodll, naturalność, wy(-) Zuchwałość złodziei. W niedzielę bIecy: szwaczki, kobiety niemłode, nie IDOengel"teu.
kwintne lIJllnier,f i OIVIII'I"Zebiegłość i filiI\- o godzinie 5 po I'ołuduiu trzech złodziei gące utrzymł1.ć się z szycia na mle.4cie.
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

komisyj rolniczych, tworzyć się mogących 900, cukro ..y - - -, fuólo. - - - sa kon•• '
przy ziemskich i miejaich zarz~ach, to- k~ jagl&Da - - - , olej rsepakowy - - -,
- - - sa ~ud.
warzy8twaeh rolniczych i illJlych potło b"any
Dowledono plUlliey 100, tyu; ~, J~e mienia
syonarze zaopatrzeni w antisekciarskle bnych instytucyach. Celem i obowiązkiem - , o .... %00, ~..\JIl Jl(!haell~ - k~J.
WarsZewr, 26 kwietnia. Ob..ita 7W'/• ...kcyz~
dziela i odrljCzniki, będą mieli prawo ur14- l'zeczonych komisyj ma być popieraąill
dzać dyspnty z sekciarzami pod samym rozwoju róznych gałęzi tolniczego !prze- po k. 9'//1.. St<mlll\'k g...._ d ,wiadrI.100-307'1l:
Hurt. IJtł&4. aa. "iadro k.op. 8~ł-826), u. garo. 20M
tylko dozorem miej cowego kaplana.
myslu, a szczególniej pszczelal twa, sado- -269. "'yuki sa wiadro kop. 835'-838', n garuiec
272-273 kop. (s dod. Da wylltbn. 2'1.).
- "Petersb. wiedomo ti" dono zą, :re wnictwa i le nictWIL
PelerablrD, 25-g0 kwi.tni... Mj ... mi.j""" ~7.00,
niektórzy z archierojów nakazali duchoPetersburg, 26 kwietnia. (Ag. p.). Komiwieństwu parafialnemu po wsiach i mia- tet minist~ów zlecił mi~t~yum komuł\iIąo P..8Il;'a w m. 10.75. Zyto 7.50. Owi81 w lU. ~.7a,
Konopie w,•• ł5.00. Siomie In~e w m. 12:75,
steczkaeb, w razie zjawienia się cholery, cyj przedsIęwzięcie środ!i.:ów kil okazanIU Pogoda.
po kaMem nabożeństwie odczytywać i tló- przez zarządy kolei żelaznyel poparcia
BerUa, Zł k1"ietaia. P....""ic.. j8(;-l98 na kwi.e.
lUj 195.25, nr. WlUI. ~~ 18(;.00. Żyto 161 mac;,;y.! przepisy o środkach u~bronieDia różnego ~odz ..ju wystaWom. I •
i67,
n& kwi... maj 164.50, ua wr.e!. p&Źdz. lM.OO.
się od tej choroby i sPQsobach udzielania
Petersburg, 26 kwietniIL .(Ag. p.). MIL1v"" ol, 25-g0 kwi.tnio.. B..wehlo.. Sprawo.dani.
pierwszej pomocy.
nisteryum komunikacyj wy ~pito do komi- "-oUtowe.
Obrót 12,000 bel, • tego na ap.kulaeyę i
- .Petersb. wiedomostin przytaczaj!! teto. minrstr6w z przed tawi niem o deey- .y",6. 2000 bel. llocno. IliddliDjf &Dlertkali.m:
pogloski o projekcie utworzenia komisyi l.yę rozpoczęcia j uż w r. b. budowy u u- na kwiecień maj 6 1(", een&ł na maJ eserWU~Q 6 1/ "
Dl\by,..y, na caęrwi6e Up\lle 6"/..' l'P~edawcy, na
pecy",lnej celem opracowauia kwestyj ryj kiej kolei :i:elaznej.
sierpie6 (Pl/", spriedawcy, u~ aierpieil 1fr~
wzuo zenia mocnych budynków w obwodzie
Ateny, 27 kwietnia. (Ag. p.). Minister lipiec
sień P I,. sprzeda.wey, Ul. Wl'I8L - - - , Da
Semirieczeńskim dla zabezpieczenia ich prze- spraw wewnętrznych l,olecił prefektom, aby "n. p&Źclz. 6'/.. apn.edr.wcy, n.. ~u. listopad
w dniu l maja nie pozwalall na żadne po- 5"in .proada...ey, D" listopad gruu ••tl 5"/.. Iprzeciw trzęsieniom ?ierui.
Wilno. 'raczący się od lat kilku mię- chody po ulicach i placacll, oraz na żadne daw.y.
dzy ruiasiem i intendenturą proces o mury z charaktereD! manifestacyj zebrania IV miej.
byłego klasztol'D św . Piotra na Autokolu scach publicznych. Minister wojny rozeTELEGlU.1Y GlU,OOWE.
w Wilnie - zakończył się wYI'okiem se- lał dowódzcom instrukcye co do wspóldzialania wojsk w razie potrzeby dla utrzynatu ua korzyść intendentury.
Z daia 26IZ duia 28
Izyum (gubel'Oi cbarkowskiej). "Slowiań· mania porządku.
Giełd.' Waruaweka.
skie" wody mineralne powiatu izyumskiego
W iedeń, 26 kwietnia. (Ag. p.).
PodZ.dano z końeem gi.łdy
zyskują coraz większy rozgłos.
W rQku czas nie~orządków wznieconych przy bezZa wekale krilketer.l"wl
zeszlym budżet zakladu kąpielowego przy· robo~iu IV Biały, wolsko strzelalo odtremi
I;
!aUa
szedł już do równowagi, dając docuodu ładun'kaml. UI·zędowe zawiadomienie oz- n& Berlin ... 100 mr.
&4.70
899
9.0~
17,663 rs., czyli półtom raza wię cPj, oli najmia z tego powodu, że wojsko post, piło na Londyn sa 1 Ł..
ua
Paryi
za.
100 fr.
36.20
36.przypnszcZllno.
słusznie, gdy bowiem przychodzi jnż, nie76.3(1
a,: Wiedeń za 100 li.
76.70
Charków. Towarzystwo chl\l'kowskie stety, do użycia. broni, czynić to należy Da
Za pa)ler .. oIW. WI.
pszczelnicze otwarło stale muzeum pszel- seryo.
89.30
nicze.
Londyn, 26 kwietlli~. (Ag. p.). Z Za.n- LiJty likwidaeyjne lU. Pol. .
!I9.60
00.50
R
••
ko "o;;y..ka ... ehodn~ _
lOO.65
Tyflis. Piętuustoletni syn prokuratora zibal'u donoszą, ~ Emiu pasza z licznym
87.50
•
Ia·/.
poi:
.....
wnL
r.1887
.
87.25
tyfilskiego, Smittella, zastrzeli wszy niec h cą· naller ocldz iałem wyl'Uszył z Bogamojo Li\,'y ... t. :dem. Seryi I .
9a.a&
95.50
cy kolegę swego Za(lOrożczenkę <lo tał 110- IV gląb Afryki.
9łaO
9ł4O
1J
.-,,.
"
V.
mięszania zmyslów.
Petersburg, 27 kwietnia. (Ag. p.). Ter- Lllty ... t. m. War... Ser. I .
99-25
:~, 951fi
Szczygrów. We wsi SIlrowie zupełuie min o bowiązujący t.ymczasowych pl'zepisó)V
n
n
_t·
" V.
Li.ty .... t. m. t.o<Ui Seryl ( .
trzeźwego włościauina Cbal'ina zjadly żyw- co do żeglugi na wewnętzuych wodach, ze
" II.
cem psy o sto kroków od domu.
wszystkiemi zmiauami i uzupełnianiami,
n
IJI .
Z literatury i sztuki.
przedłllżol)y został aż do ukończenia ogólG
I
ełda
Berlłń,ka.
- Wyszły z' <h'uku . Szkice cywilizacyi nego nowego opracowania tychże przepiAfryki polndniowej."
sów.
Banknoty _ki. laru . .
, 226.- 225.76
226.25 225.50
- Ukazała się powieś~ "Stój, chwilo" p.
Moskwa, 27 kwietnia. (..Ag. p.).
we
l'
" na dOlIt.. " •
3'1.%
as/.. /.
tanislawa Pileckiego.
przepisy o pomocnikach adwokatów przy- DyllloBte prywatn.. . . •
- Pan J6zef Wodzyński wydał w języ- slęgłych przedstawione zostały przez star·
\
ku fl'3ncusklm chwaloną przez pisma pa· szego prezesa moskiewski~j izby sądowej
ryskie powieŚĆ p. t .• Caritas."
rlo mini~teryum sprawiedliwości, gdzie pod7
legnją szczegółowemu rozbiorowi i poróDZłENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
wnaniu z obowiązującemi ustawami i pełMaltehtwa zawarte .. dniu 27 kwiettila:
nomocnictwami rad adwokatów przysięglych .
W paraftl katolickiej. li: J61.tP.rdek _)Maryann.
ROZMAIToser.
Mówią, że (lepartament ministeryum przez Xwapi.., J6.M Ko,b.er.ki - J6.ef. Kumierczak,
zażll(lał przedsta- Wawnynieo Fułeclti s Agnieurą Reje ..."., Piotr
.. .·z
Rapała z Karyaną XOIbUll, Francio••k Riuk••
x Nagrobek rektora. Krzysztof Preibisius, IlrQlturatora izby sllelowei
profesor jurysprudencyi, Ilierwsay rektor uni- wienia mn motywów, którBmi rada kiero- Annt(Ho,rman, knacy Wolt. Znl&llJUt Wojnowak.,
wala
się przy ułożeniu rzeczonych przelli- J6 •• f Cieśla z Hary"nnł 8taslno"","., Józef Gra·
wersytetu w Lipsku, zmarł na tem st.nowisku sów.
czy" I Józef.. Fortuna, Juljan KaeproWie•• Ag·
w r. 1654. N. płycie grobowej wyryto mu n.·
Petersburg, 27 kwietnia. (Ag. p.) D?i:isie;- !lies.k. ŁukasIk, Wojcieeb. llonow.ki ,- Karyann't
,
Nowiń'rą, Fryd.ryk Augult Simon z Sabill. Wa·
st~pujllcy napis:
• Primu s docuit, Rectores CjuO(lue sze zebranie ogóhle akcyonaryuszy wolsko- Usiak .
kamskiego
banku
j ednomyślnie zatwierdziW parani ewa.geliokleJ 12: Emil B.buke z Szar·
Lipsiens es mortales esse." (Pierwszy ło sprawozdanie za r. 1889. Zysk banku lott~
Lnseh, l&n Fryderyk; ~.id.r z EID4 Langer,
dowiódł, i~ rektorowie lipscy s'l talde śmiertel wynosi rubli 298,381, dywidendy wyzna- Jan J.rka z Ann. Dorot~ Behnke,
B.inhold
Kablfurit z Id~ Kl.baeh, Gustaw ROlenteld s Er·
nymi).
czouo po 48 rubli od akcyi, resztę zysku nestJD. Dreger, Ferdynand Jakubowski I Maryą
X Oberwanie się 8kały . Olbl'zymj odJ.m 91,525
rubli 74 kop. zaliczono do dywlden- Han, Gotfryd Kraj.wski ~ ROZ1.~ Sehroter, Frau·
skały spadł Da tor kolejowy w }l:rainie we dwie
dy zapasowej, kt6rej suma ogólna sięga ja~ eiszek Eekert z H.nryetł LeM, Ferdynand R..zke
minuty po przejściu przez to miejsce pociągn
. I . d
~ Em,. Kep6, Edward Rei.bold Dorufeld z Bertą
- 6 bl'
863 ,o
8
rll I, U1eza eŻDle O rezerwowego Alwin~ Tir..e, Wold.mar Fiseber z Juli&ll1l. Bcbul.,
lruryerskiego.
Jau Sebaebt ~ Antoni.,. Bnner.
X Uczta w Kongo. Agent [rancu,ki p. kapitału wynoszącego 3,599,189 rubli.
Z. arll .. dwu 27 kWi.tnia:
Petersburg, 27 kwietnia. (Ag. p.). ,GI'aMuzy trafił w Kongo na uczt~ , lecz nie tak,. żelauin"
donosi, że minister skarbu zamie- . K.aI.1I0y: d.i••i <lo la.' 15-'••,.uto II, w tej
na której jadł, lecz taklh na której jego jedli. rza W jesieni objechać prowincye azya- Uczln.e . c:llł?PC~ ". ł, d".,.,eą~ 7, dor?oly.h..3,
pozostawiwszy w pewnej wiosce po drodze do
. .
.
.
d T k tu
w tlIJ li""b,e m~ ...y.u 2, kob ••, I, • liU&uow,me:
asz en .
Paweł Grodzińl!ki , lat 59, AUguBt Heuryk llo.sler,
załogi Bangoi kucharza, który miał przyrz'ldzić tyckle, I ozpocz~n~Jąc. o
Londyn,
27
kWletOla.
(Ag.
p.).
Stanley
lat
49, Ludwika Lipow.ka, h.t 18.
śniadanie, udał si~ p. Mnzy w towarzystwie 11
przybył elo Duwru, gdzie powitali go bur- . E~a.gelloy: d... er.i do lat 15-t. q zmarlo 4, .. Lej
senegalczyk6w i gabo(lC.:yków na wycleczk~. W mistrz oraz generał \VolIesley i inue zna- bc.b,~. cbł?peów: 2, d.' ........' . , dO,,08łych . 1,
kilka dni potem przybył do ·Bangui, z kuchar/. o· komite osoby. W Londynie na dworcu il.~~.~cs~buj;~i~~y~;. - kob.et l, a m,m .. ie••:
kropnemi wieściami, trocbe zaś pbiniej ledwo żywy
i taly go zzapalem niezllczone tłumy
Slarozaka ..i: dzieei 40 lat 15·'It 1000rlo 5,
z przer.uenia, zmeczenia i głodu przywlókł sie po\~
publiczuości. Wieczorem Stanley wyjechał "l tej lie~~ie' c.hłop~w 2. doie'!e•• , 3, ~oro.~y~b
także jeden z senegalczyków. Okazało si~, 1e od- do &ngringbam, gdzie bawi ks. Walii, l, ", tej hczb.e 1D~""yzu ILkob.et - a mll.now.e":
dział p. Muzy w napadzie na pewn,. wioskę U kWrego znakomity podróżnik zabawi do 1Ioszek Kott, lat 79.
powystrzelał wszystkie naboje, a w odwrocie poniedzialku.
..........- _ .........~....._ .........~...._ .....
bezbronny, z?stał obsaCZj)ny przez ludoterców
Wiedeń , 27 kwietnia (Ag. p.). Według
WYKAZ LISTÓW
miejscowyeh l bez ceremonii spożyty. Administrator okr\jgll, p. ChaUet, W) ruszył z dwiemIl prywatnych wiadomości z Sofii, Stambułow niedm·ęcto1łyclł przez tutej8~1ł stacyę poc:tnczyli
i
przygotowania
wojenne
na
wielką
tvo-teleg/'afi.c.znlł
z pomad" 1łieilo1:ładnyr./i
kanonierkami w pocl.M celem "karani:. dzikich,
adresów i illlł1jclł 1l7'zycZy'I1.
lecz znalazł tylko ślady uczty w miejscu wsk.· skalę, pod pozorem obawy usiłowań uwoluaty rek.lIIll1l1e"u.
zanem przez senesalczyka, kt6""mu w sposób cu- nienia Panicy, przedsięwziąć się mających
downy udało 8i~ umknllĆ OlI uczty, 7.apewne jakoby z l'ł1acedonii. Sprawa Pauicy toczy Graubergowj mi.jseowe, Obleimowi _ c."t.oehowy,
się przy drzwiach zamkniętych. ,Politi- Wojeieebowi Ś",ittcz&k I Uniej.wa, P..włowi Po·
bez po?eguania, po angielsku.
sehe C9rrespondenz" donosi, że z RUIUllDii, pow z Wobolnik, ' Sianiała"owi GrabowIkiemu z
liczna drużyna bnłgarskich emigrąntów WUliey, SI<nyp.ko," z Dokazyc, Berkowskiemu.
przedostała się do okręgu widdyflsldegO' i W ...... ..wy.
Llaty pl•• l,t ••.
miała jut tam starcie z wojskiem bulgar- Otto ..owi TUm'no," I W....szawy, Alek.androwi
kreślouy, krwawą dysenteryę (cholerynę) ,
skiem, o rezultacie jednak starcia. dotych- Polanowski.mu z Pruhn.
dysen teryę dziecięcą, czarną ospę i wście
Petersburg, 25 kwiethia: (Ag: p.). Na czas nic jeszcze niewiadomo.
Peay"'l.
kliznę. Władze policyjne w ciągu dui pię
Julianowi Zawadskiemn z Waazawy, B. S.nher·
,
ciu (do 15·go) winuy zebrać dane te od katedrę, opróżnioną przez Śmierć prof. Botskiemu zwr6ton.a z )[ławy.
władzy duchownej i przedstawić lekarzom kina, wybrany został jlrofesor warszawI
Ostatnie wiadomoHci handlowe,
llowiatowym i miejskim, ci zaś po podsu- skiego uniwersytetu Po pow.
USTA PRŻYJEZDNYCH
Petersburg, 26 kwietńia, (Ag. p.). Z pomowaniu danych, w ciągu następuych dni
Hotel Polaid. Nengebauerow" & Tom...owa,
wodu
npartych,
11
po-,bo1izących
z
niewiapięciu (do 20·go), przesłać je winni urzę
W. razawa 26-go,kwjetaia. W.k.l. kr6L tenu. na: Kuoch z Łęelyey, Kozłowski, LeoInicy, Audrej.w
dom lekarskim, które sprawdziwszy te da- domych źródeł ' pogłosek o zamierzonem Berlit (2 ,1.\ H.70 i~d., 44.71'/.. 50, 55 kup.: I,on- • Pabianic.
Hetel Vlotorla. Allmoun z Koskwy, Penk.r z
Ile ze statystyką ogólną zmarłych w guber- jakoby wypnszczeruu nowych seryj poży dyli (3 m.) 9.0, i:ą'1.; Paryż (10 d.) 3620 ż'!'l., 36.02'/.
W,.deń (8 d.) '76.60 żąd, 76.25 kup.; 4'1. li- Cbę.rtochowy, Silberoteill z Tomuzowa, Sebi.blieh
ni w ciągu dni dziesięciu (do 30-go), ode- czek premiowych, ministeryum skarbu o- 'kuP';
aty
lik ..id.l{r6\. Polik. dnie ~Y.flO tąd.; male 89.40 • Reicb.nbacbu, Ciatyńl!ki & Qpoena, Slebl. z Geie·
szlą uporządkowane dane departamentowi głasza, że wszelkie ppdobne pogłoski są żąd.; 5'1, pożyezką IVsebQdaia II emi.yi 100.65 z,d.; liIll/entl.
'
,
medycznemu IV ministeryum spraw we- znpeluie bezzasadne.
4'/, pożye.ka wewnętrzua • 188'1 roku 87.25 ż'!'l~
iirud Halel. A. ~ilioah i L. Becker z Wa.rs.awy,
Petersbur g, 26 kwietnia. (Ag. p.). De· 5"1, lis.ty .... tawne. ziem.kie ł lI6r. 95.50 ~tJ~ II
wnętrznych.
s~b:~~
~~Ó~..~mK:noz:. Cbemnie
ht. A 94.\jJ .~d., 94, 9ł.lO, 05 kup.; 01, hsty
- "Nowoje wremia" dowiaduje się, że partament medyczny op'ra~owywa projekt sery'
z.!t~w .. m. W...za",y l 99.50 s~., li 97.50 i~d.,
.lłelel Maote•• el. 'iadwikomki ~ Bibki, Taub jednocześnie z rewizyą wydziałów rem'ontu dot.rczący unormowania wynagradzauia le- Ul 96.40 i~~., IV 9'\'.30
~4.05, kup., V :,\25 wureel z Petersburga.
~Ia kolejach gwarautowanych, zrewidowana kllrzy za wizyty, operacye I wog61e za ż~d '7 94.00 kup. Dyskouto: n.r)iu 4'1.. Loullyo 3 t.,
·będzie szczegółowo pozycya wydatków na. wszelką pomoc niesioną przez nich chorym. I Paryż 3%, Wiedeń 4'/" Peter,h,1I' 60f0: Warto U
WYKAZ DEPESZ
z.potr. 5°/0 : listy, ~Mt&wn.e zie~nBk!8 163.6.
Petersbur,l(. 26 ' kwletnły- " (Ag. p.). Sta- kUpOll1t
utrzymanie zn a'.l~n.ej liczby · urzędników.
wars •. I • II 33.-, Łod .. 230.8, h.ty lik..,,\. I]iB.l, 11fedoręczornJcl. przez ttlUjszlł stacyę tele!Jl1YWedług informacyj, zebranych w ministe- rania rządu bncharSkiego ci uwoląienie od '1!~ye.ka re"lioo.. l ~35.8. rr 66.7.
ficztl.q Z powodu łlieodnalezienia !IIl"esaWlU.
cła
towarów
za.m:auicznycb,
Il'yum komunikacyj, wielu ·z tych urzędni opłaty
Warszaw, 25 kwIetnia. Targ na. 1\1&"" Witltowków, pobierających wysokie pensy e, nie przew'ożonych do Bucllary 'z pó14ów ~orz'tl skiego. P~enjea. ~tn. Oltl. - , pitr&. itIob,,. - - B.ket6w bot.1 lla.taefla. I 8....1&, Abr~maollll
biała - -630, wyborowa G40-650,
żyto Stare mi..to 1Io 179 & Sier.d.., Ferdyn&Ddowi
.oddaje z8,l:ządom żadnych nslug faktycz- Czarnego i Kaspijskiego drogami zakau· -wyborowe
- -510, sretluie - - - , . WIUlliW8 Sellll.iderowi posłal.eem Ruda. C'ę'toełlowy, An·
llych i zajmuje swoj~ poslIlly w charakte- kasllą i zakaspijską, nie o{luiosły skutkm - - j9CZD ieu 2 i 4-0 nęu. - - -, O\lł'l811 300- teillbargowi z W_wy, GliJuIaa Gl'I.lld botel •
Petersbur g, 26 kwietnia. (Ag. p.). Komi- 350, gryka. _ - .-, rZ81lik letni -, simo",. - Od..y, No""y Rynek lk 624, Cb&imowi Cuki.rowi
u'ze synekur.
- .Petersb. wiedomosti~ donoszą o pro- tet ministrów zat\' ierdził Ill'ojekt n. tawy -, nepak ~ap. z,m. - - -, I""'b pot.y lIOO- z ŁowicZ&..

_ l'lIiuisteryum sprawiedllwości odmówi(lwom kandydatom do posad sądowych
zaliczenia ich w tym charaktene do watszawskiego sądu handlowego, ponieważ sI!·
dy handlowe Dle są wymienione w szeregu instytucyj, w których mogą aplikować
kandydaci do posad sądowych.
_ Muzenm zoologiczne hr. Branickich
w War.Rwie wzbogaciło sięlicznemi zbiorami ptaków, nade lanemi przez zarząd
Jardin de plaute" z Paryża i korespondentów specy",lnycb.
_ W sprawia projektowanpJ ulniany
sklepu spożywczego urzędników i oficyalistów kolei tere polskiej na stowarzyszenie
spożywcze uczyniono już przedstawienie
do władzy, z dołączeniem zażądanego wykazu imieunego osób, mających należeć do
stowarzyszenia.
_ Począwszy od minionej oboty, pp.
przemysło\\Tcy, fAbrykanci, majstrzy, oraZ
zawiadujący warsztatami, mogą zakupywać
w kancelaryi warszawskiego muzeum przemysłu bilety po 10 kop. dla swoich pracowników, pragnącycb zwiedzić wystawę
rzemieślniczą . Bilety powyźsze sinżyć bę·
dą tylko dla osób przez pracodawców podanych.
_ .KuJ'yer warszawski" donosi, że pewien przedsiębierca prosi władze o pozwolenie zbudowania wygodnego furgonu z łóż
kiem {lo bezpłatnego IJI'aewożenia chorych
:z cyrkułów do szpitali, byleby mu wolno
byl o nalepiać na furgonie ogłoszenia. Wła
dła zgadza się, żądając tylko, aby po każ
,dym chorym łóżko poddawano dezinfekcyi.
_ Jeden z cukierników warszawskich
'zamierza wyrabia ć konfitury z fijołków.
_ Kuryer corłzienny" dowiaduje się, iż
:zarząd' wojskowy czyni st:u-aoia o 11I·zel,row&,lzenie linii kolei konnej z W 3.I·szawy
>do Bielan. Liuia ma być jednotorowI} z kilKil zwrotnicami.
Petersbur g.
_ "Nowosti" donoszą, że IV min!steryum
spraw wewnętrz nycl. rozważany Jest projekt zastosowania rewidowan'ych. ~be.c~i~
przepisów ustawy budowlanej mIejskIej I
do tych osad wiejskich, kt6re ze względu
na swe polożenie,
mają
szczególniej
ważne znaczenie haudlowe i przemysłowe,
]ponieważ wskutek drożyzny placów pod
'budowę, nie można wymagać zabudowywa'lia nano\\'o po pożarach tych osad w ten
.sposób, aby pomiędzy domami znajdowaly
.się puste miejsca..
- Alinisteryum praw wewnęt.r:l.llych,
"IV porozumieniu 7. ministeryum skarbu, zajDluje się sprawą kredytu na budow ę
w miastach powiatowych Królestwa Pol;gkiego domów własnych jednego typu na
.pomieszczenie w'zęl1ów i kas powiatowych.
_ Komisya specyalna nznała. że żadne
:z dzieł o wykształceniu elementarnem
'w Rosyi, napisanych IV ciągu ostatnich
Dat dziesięciu, uie zasługuje na nagrodę
konkursową, t. j. medal zlot.y imienia byłego prezesa "towarzystwa pedagogiczuego"
WOI·onowa.
- Główne obsel'lvatoryulD fizyczue w Petersbw'gu otrzymuje codzień 150 telegl'aIDÓW meteorologiczno - sprawozdawczych 0<1
różnych stacyj z pailstwa i zagranicy.
- Rada palistwa zat.wierdziła wniosek
ministra sl'r,\wiedliwoiici w kwestyi uowego porządku kontroli uad 7.arządami kon·
kursowelOi iuteresów dłużników uiewyplacalnych.
- Celem jaknajprędszego konstatowania
istuienia chorób zaraźliwych , decyzya ministeryalna postana.wią ściśle legestrować
~tatystykę wypadków śmierCI, pochodzą
cych z chorób zi,\raźliwych i poleCi\ proboszczom lnb duchownym wyznań niechrześciailskich lub dozoro\ll cmentarnym wśród
swoich obwodów, w ciągu pierwszych lO-u
dui każdego miesiąca (do IO·go) wy,Pełniać
cyframi rubryki na umyślnie przygotowanych do tego szematacl~, wymieuiających
następujące choroby zaraźliwe: ospę, szkal:latynę, krup, dyfteritys, odrę, kokI nsz, tyfus wysypkowy, bl'zuszny, powrotny, nieoło

jałcie zakładania szkół niższych misyonarsklch w guberniach nftjbardziej dotkniętych
aekci&rlltwem. Po ukońeuniu lwrIIu, mi·
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, -llliejszem mam zaszczyt zawia.domić zauowne Damy,
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w Aptekach ' i Sklar!ach aptecznych.
Don ZDRO'" A
Wys. c. k. Na.miestuictwo galicyjskie

prze~

Z AKŁAD

~i::i:::::::::::=::::7~15--:2~O:-:1:i

HOI\9R.
Upomy rr.

FABRYKI

Piotr-

Opart:.'\ II'I,jpie.r·\v na dłu ższej praktyce v Warszawie, "astępniemając5 1at magazyn pier wszorxęfllly w]<ali zu, CZI\ję się
na mocy zadowolni ć ch oc iażby MjwybrerluieJ ze gu~t,y.
Pol ecając się ł ask awym względom Wi e lm oż ny m Paniom.
Zostaję z S1.ucunkiem

i 06'abUnłycll

Nl\grodzona na. WY8~w:tch
hygieniczno- Ieka.rskirh.

Helełł6 Nflda6.

poBblX1>' Gy!,: l~ 3 1'9 11 1ijlOlloocK3ro
Cy,lle6BwlillpileTltlno
C'Io1IsAM
OJ<pyra
tł. A. 6tnoycou'b, lKYTeM.·
CTBpo~ili 81. rop. Jlo)lBU 1ł0 Bn
,lI;se8cKoli yJlH~fI Nt 1437. lIa
BillU II J03U CT. Y CTIUI3 l'palK.IIRBCK.
Cy )l"lTp.;';~BBJlReT1>. qro aoAOpt.llB
]!l90 r. 11'$ 10 '1acOB'b YTJlll, lI'L
)lOKt .NIt 4\l3/ )1O TTelly)lHelloii y.lu
1\'11 B'b rop . . J10.ll911, 6YA8J"b lipO HBB6)leRa lIy6.1UQU3a npo,D;a1IU1 )lUli
lItll1l8ro BloIy~ee1' 8a,
1I{arolA6paHy 1'0J(b,D;qo6611ID,
Il\aro HS'io ~e(itlllll, KUHI'1>, 60l!RIł
.KOpTa, o~ReHnlll'O )l.JUI TOprOB'b oB'"
102 py6. - KOU.
QUBCb. o~lIHKy Ił C8K06 opo)la ·
B3elloe ully~e0T80 IoIOlll80 pll8ClIO
Tp'llTb B'b ,Ileęb llpo)lRIIIK_
r. J10,l,ilb, 14 AOpiillll ,;{aR 1890 r.
Cp.e611h1li llpuCT801> 1l1:.~nvt.nll"'. '

On

b" ~~\:~~i~t~ ~: ~~~\l~~!o ulicy

książki

EKSTRAKT i KARMELKI

Piotrko''I'HI'1l Nr. 2.,:1,

kwietnia r.

druki i

Ka!~lących

Bla

Jakób G'lłtma'lI!I'I,

Letnie mieszkania Rudzie Pabia-

w~'l.elld e

ula ~auów ~oK~jll i [lllinuYLll.

Zli odzyskanIe skradzionych n mui w nocy 1. 22 na 2:{ b. m.
żełazn~j: \\' /l'0towiinie rs. 1./jOO i .Iwór,h
sztuk 1)% pozyczkl premiowej pier wszej emis)'i sery i 069t11
NI 11 i seryl lM·W Xi 28, oraz z/\ wykl'ycle spmwcy kradzieży, przeZ1111czam powy:l.szą nagr'Odę. Celem ostrz ż~nia, aby
nikt l ue naby wnl ~Ja-adz io nyc h premiówek, poczyniono sto~o
wlle h oki.
nli~",

dowodów l eg i ly llla r, yjlł )'ch l'nhuluików.

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,

... ~

z wylllmanej kl\(ly

ądll,

7. lIll l sY \lltlłia

:

300 rs. nagrody!

(plldpisano) J . Cholewicki
Za, l.gntl n o:lćz oryginaŁe m §wiadczy
Kurator masy

fabryczne

KSIĄŻKI
dll
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\lzld,J~~~:;~~~:~~~~
--=-:;-~-----;.......
łl'
L.:J::
.......:IC.AIL..-~-.....
L........-

złon e"

S'ł 110

do r,a pisywa uia ma loletuich robof uików l onl'l.

11>_1-' IW i edeń,

o godzinie
wili. się w
cywilnego Sądu Okrell'owlell'O
kowskiego w Pfotl'ko
I<"-'1n"-n ,,. IO'1"
sta wienin potrój nej
tó w na. syndyk6w
po wyższej llUI.sy upadłości.
,
Piotrków 13 kwietnia 1890 r.

"Dzieunika bódzkleko"
nabyci[J.

WYda~~~~t~de~~i~~!~~;:mleko 8łoll- r.M~

wzgl~lom

Nicholson, IX

I\tlll1iili~trl\cyi

PRZEPISY OPRACY MAtOLETNICH ROBOTNIKÓW

gdzie
ki , kawa i hel'bata, 1\ także młeko kuracyjne (~terylizowane) ~
' ~
pod kontrol'łlekarsk'ł prqgotowywane. Polecajł!c się laskall')'Dl

i szam w u zach usn\ya na.: z
przyrząd patentowany.
na żąd anie

W

i.M

w której,
mleko 8l:odkie i kwnne, swetankę dodk. i kWl\!mą, nll\"'",o
toł:owe i do potraW', różne tltlry i t. p .
Przy l!kI pie urząd zone będ'ł

.,Głn~hotij

piętro

pauny Pllldlny Buchow8kiej (byłej
dyrektrysy w Pasażu L. Meyera).
, Łaraniem moim będzie pod względem gustu jako też i
mody powierzone mi roboty z całą umienności'ł wykouywać.
Z szacunkiem
pod

----~--~__-----2~:!~;I~~~~~~~~~~~~~z!r:E-::-z~
Nioiej zem mam zaszczyt uwiadomić zanown'ł Publicz- I'!M~
no Ć, it z dniem 22 kwietnia (3 maja) ot.wiel'Bm

lodzi, ulica Dzika Hr. 523-\ II

L E CZNICZY PRY W A TNY

D·ra Jana Gwiazdomorskiego

__ WKRAKOWIE

przy ulicy ŁOBZOWSKIEJ pod Nr. 32

0011 ftaroJny. w nowym wyłącznie na cele lecznicze we{Uug' wymagań
nowoczesnej higieny stawianym bmlynl-u. Przyjmuje cborych obojej płci
na wszelkiego rodzaju choroby, wykonani.." oparaeyj itp., z. wykluczeniem
, chorób zaraźliwych I umya/owych. Pokoje dla choryeh na l eżycie wentylowane. obuerne, z komfortem urz~lzone. Korytar.e i schody zim.. OP&11Ule, Czytelnia, O.obna sala. opera.cyjna.. W lecie ogród spacerowy dla
Chorych. Staranna opieka I wszelkie wygody zapew'nione. Wezelkle ką ·
piele w mieJscu. Ceny wraz z opieką l ekarską I z.pelnem .tr.zymaniem ,
apl.k, I kosztami opalrunków chirurg., od 4 złr. do 7 złr . na dobę.
~a;I~'~li;~l P::~I*~_ się· Ustnych wyjaśnieil lId~~~~Z~~j-

l'roer:::.

06'bIlBileuie.
OB'bHBJlEUIE .
CYAe6obl"rrpKC'roB1> C'Lt8)la Mu.- CY.ll66nblii llpuc'r3D'b C,,:I\3,1,a MI
Cy,ll.elt 3·1'0 IIe'rpoKoBCKtU'o poObl X'b OY,D;eli 8-1'0 .uel1'ill~Kolocl,a"'.
tł. A. 6'liloyeOB'L, lKHTe.u. OKpy ra I1rnaTiił 3euorrOB'b CVI~IH B· _
.eTHV'Uilllll B1> r . JIO)l311 !JO J311)lseo- ClIiiI. lIIH Te.l bCTBy lOJ~in B'Io
y.lluull 7IiI 14;371- 'lu oCRoBaRix Il.S U,' fl1> AOJolt N. 1431, O""hH.'~ H,"T., _
c·r. YCT. r pUlK.ll. Cy;.;onp., '1 1'0 30 Ao p1lJUI Qc m 1890 r.
HC1"b qTO ao Anp1ll8 189\l 'mo. yTpa B'L rop • •1I0,I,31l 111.
10 qaCOD'L yTpa, II'L AOllt lIl'fM pRa nO,ll.1, N 1437
621110 l'OpBOMy·PhlH Ky yllll· llpo)l30llTbCIl .1181"'I"M\>6 l:~(
rPI? J10)lSH 6Y,ll.(lT'L upo· llpllll:tJ\JlClKllIUCa .:lIupbHo
I u"oOA'<U " lly6.IlU'lHaa upo)lalKa )l.DU. RY, SUKJllOqaIOU\ceC>I . B'L
HYYD\eCTBa, uplllla,D;llelKa B 01\111<61\806 a1 5 py6 . .,.
HlleRy IllTeiio60KY, COCTOU- y,ll.IlIu 6TBopeHie .npeTenaiii
US'b lle6e.!l u u BOAOKTo, ollt- A){;;ęp,/- .
.
AU TQprOB'b D'b 195 pyG.
.
.
, OnucLI II uI\flUKY
O ł\tB.Ky II ciu lOe opO)lU- IIpe)\JoleTOOTo MOlltlł O Vą ~'C MI:\TVI\lB ""
ul.I~ll\ec:rBo l.IOJKBO pa.sCl.IO- y CY.l\e6HaJ·0 IlpU<lTaBa. II B'b
Bo )l.6UI> Upo)l.UlKH.
Opo_~3l11 H I/a 111lCTt 09011.
.JIOASb, 14 AOl'lI.111 1890 -r. l i '
AUp'llJlH 10 )lH~ 1890 r. ._
ĄelJshllI llpnc:r8ll'b 6tlOyCOB'b. Cy,ll,at;ublii fIpu c'rao'b, Cy1UllncH1'
. I,
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