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środek czasowy uznauo za konieczne ogra-,
lotorek.
niczyć się najniezbędniejszemi modyfikacya- - - - - - - - - - - - - - - - mi. wstrzymując się od rdzennych reform
taryfowych w zakresie artykułu 92. DlaPodwyższenie
tego to na za.sadzie Najwyżej zatwierdzonej w dniu 4 czerwca 1890 roku opinii raod przę~zy bawełnianej numerów wyż dy
państwa, cło od przędzy numerów niższyell, skręcan ej I nici do szyda.
szych od 40-go, wobec braku objawów,
wskaznjących na koniecznogć wzmocnienia
TI.
ochrony nad przędz!} lych numel'ów, pozostawiono
dawne; od przędzy numerów wyżWyrób nici do szycia w Rosyi należy
do naj świeższych fabrykacyj i rozwinąć się szych, poczynając od ~ 50, zastosowano
może tylko wtedy, gdy nici b~dą wyrabia- normę taryfy r. 7 kop. 50. a od przędzy
ne z przędzy krajowej, gdyż Skręcalnie ko- numerów od 40 do 50 przyjęto przeciętną
sztują zn&czllie taniej uiż przędzalnie, przy- opłatę celną r. 5 IV złocie od puda, czyli
tem, jeżeli wyrób n nas gatunków przędzy opłatę istniejącą dotąd dla przędzy Xi 46.
Bielenie i farbowanie przędzy obłożono
uzywanej na nici nie będzie korzystał z dostateczuej opieki, zagraniczni fabrykanci cłem dla nnmerów niższych po r. 1 k. 10
wobec wysokiego cła od nici gotowych. (farbowanie na koło I' czerwony adryanobędą
woleli zakładać w Rosyi skt·ę polski r. l k. 40), a wyższych po r. 1
calnie i przerabiać w nich przędzę. zagra- od pnda. Tesame normy oclenia pozostaniczną na nici. ?lIając na widoku, że przę· wiono i według nowego prawa z 4 czet·wdza od X. 50 wymaga zastosowania mani- ca, a mianowicie dla przędzy do N. 40
pulacyi grzebieniowej, co fabrykacyę robi nstanowiono dla bielonej i farbowanej rs.
,h'OŻ8Zą. należało koniecznie ~mocn ić opie- 4 k. 70 od puda, dla farbowan ej na kołor
kę celną nad wyrobem przędzy numerów adryanopolski rnbli 5 w złocie, dla przędzy
wyższych, przyczem uznano za wla§ciwe od N. 40 do 50 bielonej I fat·bowanej 6 r .
podzielić przędzę na 3 kategorye: do](s 40, w złocie od puda; dla przędzy od N. 50 i
od Na 40 włącznie do XI 50 i od ](s 50 wyżej bielonej i farllowanej - 8 rubli 50
włącznie wyżej. Ustanowienie jeszcze wyż kop. w żłocie od puda.
Wyrób pt·zędzy skt-ęcanej i nici do szyszego podziału, od ~ 80 i wytej, nie przedstawiało się koniecznem dlatego, że l) naj- cia w ścisłym z sobą znajdują się związkn;
odpowiedlliejszy numer przędzy dla .nici, przędza skręcana w 2, rzadziej w 3, nitki
jest wł~nie ]\i 70 i pobliskie; 2) zdaniem używanI) jest do wyrobu względule drogich
SJwych osób zainteresowanych przedwcze- gatnnków tkanin mięszanych, przeważnie
śnie byłoby u nas popierać przędzenie zbyt p6łwenianych i półjedwabnych! skutkiem
cienkich numerów np. 100 I wreszcie po 3) czego wartość jej w t.kactwie nie posiada
obłożenie zbyt wysokiemi clami wszystkich zbyt wielkiego znaczenia, glównie za~
numerów przędzy, wymagałoby odpowie- przędza skręcana Idzie bezpośrednio na
dniego wzmocnienia ochrony fabrykacyi sprzedaż jako nici do szycia.
Przywóz do lias tego gatunku przędzy
tkanin, wyrabianych z przędzy nnmerów
wyższych. Przy Il8tanowieniu wysokości jest dość znaczny: w 1888 r. wyniósł on
podwyiszonego cia od przędzy numerów 211,133 p., a w 1889 r. 195,357 p. Pewwyżs:r,yc.h kierowano się następującemi za- ne zmniejszenie przywozu w roku przeszłym wyuikło stąd, że zuaczną część przęsadami.
Zmiana istniejących opłat cełnych od dzy sk~ęcanej przywożono dawniej w poprzędzy wymagała przedewszystkiem ko- staci nici na szpulkach drewnianych i wanieczności wzmocnienia cła od nici i przę gę tych ostat.nlch odtrącano na tarę; od
dzy skręcanej; ponieważ zupelna, wszech- czasu zaś nstanowienia IV r. 1887 pobierastl·Olllla rewizya artykułu 62 dokonaną być nia cła od tej przędzy od wagi brutto zamogła tylko w koniecznym związku z opie- częły w Rosyi stopniowo powstawać nieką celn!} nad tkaninami, obecnie więc jako wielkie fabryki, które sprowadzały przęIDe
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- Żal mi biedaka. któremu pan tam
każe czekać na takiem zimuie na schodach
-powiedzi ała śmiejąc się.

Znowu dzwonek.
- Tern gorzej dla niedyskretnych- odV~l'ł MaurycY-llostanowilem nie wpUSZCZI\Ć
mkogo.
Zadzwoniono po ra;o; t t·zeci i czwarty.
Oczywiście był to gość, który wcale nie
myślał, ze może wydać się natrętnym.
!Jz~o~ek drgał jakgdyby wyrażając gniew
I meclerpli wość.
- Na twojem miejlrou. mój przyjacilllll,
odezwała się zuowu pani de Vrede - poszłabym zobaczyć. kto tam?
- Pani tak myśli?
- Któżby to mógł być? Albo jakiś dos~awca, albo przyjaciel i jednemu i dt·ug!emo będziesz pan m6gł powiedzieć, żeś
nIe sam,
.Kimkolwiek miał być ten niedyskretoy,
nIe ustawał wcale, dzwoniąc uparcie z fu.
ryą i siłą.
MOstatecznie. może pani ma racyę- rzekł
j aurycy pójdę się odczepić...
Wszedł do przedpokoju i otworzył.
- Sapristil ależeś mnie przeu·zymał tu,
zawolał ze śmiechem jakiJi glos kobiecyczy ty wiesz, że tu motna zmarznać?
- Klot,idal
•
- We wlasnej osobie.
I podczas gdy młody człowiek stał bez

ruchu. w osłupieniu, nie wierząc własnym
oczom, Klotyłda zamknęła starannie drzwi
za sobą.
- Co, jesteś zdziwiony? Ale nie mamy
czasu do stracenia... Zrozumiesz wszystko
natychmiast... Pani de Vrede jest u ciebie w salonie?
- Czyś zwaryowała?
- Toś ty zwaryował, mój kochany!
I panna }t'ranciszka Cłampin, którą dawny kochanek miał za panię B rack, z najzupełniejszą pewnością siebie weszła do
pokojll, w którym znajdowała. się Katatzyua. Ta ostatnia zerwała się z miejsca,
przerażona trochę szumem głosów i nieokreślenie jakoś niespokojna, jakgdyby
przed blizkiem i odgadywauem niebezpie-
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dzę w motK&CllTZwijliłyją na szpu\J{i, 100zp1eczono szosę 00 uszKodzelt przy prZeJw części zl\graniczne (cło r. l k. 45 od ściu tego rodzaju dyliżansu.
puda) a w części fabrykacyl wewnętrznej .
Drogi żelazne.
'fara dla szpnlek wynosi około 300;. I prs- W zbiorze taryf XI 123 z dnia 28-go
wie w takimsamym wymiarze zmniejszył czerwca r. b .• jakjuż donosiliśmy, ogłoszo
się w roku b. przyw6z nici na sprzedaż ne było rozporządzeuie ministra skarbu.
detaliczną; przywóz zaś przędzy skręconf\i. znoszące z dniem l stycznia 1891 roku
do użytku fabryczuego, zwiększył się nie- wszystkie tat·yfy dła przewozu towarów w
co (60,326 p. wobec 49,776 p. w r. 188ll). komuuikacyi bezpośredniej z zagt'anicą.
Tymczasem ustanowione przez Najwyższy przyczem departament dróg żelaznych jerozkaz z dnia 7 listopada r. 1881, zniżone dnocześnie wydał dła utworzenia nowycb
o rubla w porównanin z przędzą skręcaną, taryf komunikacyi międzynarodowej przeclo od nici na sprzedaż detaliczną oparte pisy i normy opiat frachtowych, w poróbyło na tern, że nici takie idą na sprzedaż wnanin z poprzedniemi znacznie podwyt.zwykle ua drewnianycb szpulkach, które szonych dła przyWOZll, przy niektól·ycb tonie wchodziły w rachubę. Aby na przysz- warach prawie w dwójnasób. Dałej, celem
łość usunąć takie ja.wne obejście taryfy w unormowania. opłat frachtowych w komuwzmiankowanym artyknle zrobiono redak- nikacyi wewnętrznej od granicy podług tacyjną poprawkę. a mianowicie wyjaśniono, ryfikacyi z zagranicą, rozporządzenie to
że wedle podziału artykułu 92, nici do znosi w terminie powyżej wymieniouym 0szycia pl·zepuszczane być mają tylko na bowiąznjąC6 na tutejszych drogach żelaszpulkach drewnianych.
znych bezpośrednie taryfy dla przewozu
towarów do Cesarstwa, z wyjątkiem taryf
Przomysł,
w komunikacyi zakaspijskiej i zamorskiej
II
II
II
pl·zez Odesę, oraz specyalnych dla cukru
nstanowlonych w nowszych czasach. Z
Drogi bite.
dniem 1 stycznia 1891 r . przeto pod wyż- AIinisteryum spraw wewnętrznych, po szone będą taryfy bardzo ważnych dla
porozumieuiu się z ministel·yum komunika- przemysłu naszego, szczególniej żelaznego
cyj, wydało dodatkowe przepisy obowią- i tkackiego. związków przewozowych ruszujące przedsiębierców (osoby prywatne) ko-petersbursko - warszaws)[iego, moskiewruchu dyliżansów na szosach. Wedfug tych sko-warszawskiego i carycyitskiego, z droprzepisów, obręcze na kołach dyliżansów gami połnd.-zachod. ipolesk.iemi. Utworze·
mają być płaskie. nie zaś wypukłe, lub wy- nie i wprowadzenie w wykonanie nowych
gięte i tak przymocowane, aby gwoździe, oplat frachtowych w tych komunikacyach,
sZI·uby lub nity nie wystawały na zewnąt.rz. pisze .Gazeta warsz.". zawisłe zresztą od
Obręcze kół nie mogą być węższe 3'/. ca- uregułowania wszystkich związków przela przy dyliżansach z ładunkiem od 120 wozowych z zagranlcą, pra.wdopodobnie nie
d.o 180 pudów, zaprzężonych w 3 kouie. nastąpi na termin znoszący dotychczasowe
przy wadze zaś dyliżansu razem z ładun- taryfy wewnętrzne, gdyż, wobec trudnych
kiem od 180 do 300 pudów. zaprzężonych warunków postawionych dla. przywozu,
w 4 lub 5 koni, szerokość obręczy u k61 bardzo jest wątllliwem, czy umowy z dl·oma wynosić 4 cale. Dyliżanse, ważlloce ra- gami zagranicznemi o wzajemny przewóz
ZE\m 1. ładunkiem przeszło 300 pudów łub towarów na czas właściwy będą mogły być
też zaprzężone w 8 lub więcej koni, nie zawarte. Naznaczone w miesią.cu bieżącym
mogą kursować po szosach bez specyalne- dla obrad zjazdy nie doszły, lub nie dojdlj.
go za każdym razem pozwołenia zarządza- do skntkn i nie ma na widoku, aby w bliijącego szoszą. W razie ndzielenia przedsię- szych tygodniach zjechali się przedstawibiercy pozwolenia na przejazd tak ciężkie- ciele zagranicznych dróg żelaznych na nogo dyliżansu, zarządzający szoszą wydaje we konferencye. Z takiego położenia sprarozporządzenie stosowne do stanu szosy i wy wyniknąć może, że kołeje żelazne Krópory roku, aby na koszt przedsiębiercy za- łest.wa Polskiego przez dłnższy czas pozo-

bandoll· kOmUnl·kacyo_

I

myśląMaurycego było postawienie sobie
pytanie, w jaki sposób Klotylda doszła do
posiadauia niebezpiecznego papieru.
- Mam nadzieję, że pani teraz zechce
mi wybaczyć- ciągnęła dalej. Pozwoli mi
pani doprowadzić sprawę do końca .
_ . Pozwalam na wszystko i głęboko
jestem pani wdzięczua, - odrzekła pani de

I

Vrede-proszę rozkazywać, będę posłuszna.

Klotylda spojl·zala badawczo naprawo i
nalewo. ·
- To pańska sypialnia, tam w glębi?zapytała Maurycego.
-- Tak.
- A co za nią?
- Umywałnia.
- Doskonale. Chodźmy. pani!
czeństwem. Znalazłszy się IV obecności
I dając znak Katarzynie, żeby szła za
pani de Vrede Klotyłda zmieniła najzupel- nią, skierowala się wprost kil umywalni,
niej swoje maniery i stała się pełną sza- którą przepierzenie tylko od sypialni dziecnuku, jakgdyby wobec królowej.
1iI0.
- Proszę wejść i zamknąć drzwi wew- Niech mi pani raczy przebaezyćl zaczęła. Nie jestem godna mówić do ta- nątrz, a uiech pani nie otwiera, chyba aż
kiej, jak pani kobiety, ale Ill"Zychodzę, aby pan de Fonde, albo ja, zawołamy.
ją w·atować.
Wszystko to nie trwało pięciu minut.
_ Ratować?
Katarzyna natychmiast zrozumiała sytu- Za kwadrans, a może i wcześniej, acyę. Kiedy wreszcie Manl·Ycy zostal sam
pan de Vrede stawi się u paua de Foude. nasam w salonie z Klotyidą, ta ostatnia
Proszę pl·zeczytacl.
parsknęła śmiechem.
I piękna Veronese podała dawnemu ko- I pomyśleć, żeś ty dotąd nic a nic
chankowi kartkę li8towego papieru, pier- nie zrozumiali
wej nim zdolał on z Katarzyną ochłonąć
- Najzupelniej nic.
- Ona więcej ma sprytu od ciebie;
ze zdnmienia. Kilka słów. ale bardzo wyraźnych:
prawda, że jest na to kobietą. Trzeba ci
"Czy życzysz pan sobie wiedzieć, dok~ wiedzieć mój najdroź8zy (nie wYlozekala się
jego żona udaje się regulat'nie trzy razy na tego tytułowa.nia), że pau de \" rede od pól
tydzień? Ulica de ła Beanme, 111".22. miesz- roku jest moim kochankiem.
kanie paDa de Fonde. Jutro w środę o
- Jakto, od pół roku?
trzeciej."
- No tak.
Skąd mogła pochodzić taka dokładna
- A twój m.ż?
infot·macya? W każdym razie od wroga.
- Jaki mili?
dobrze oznajmionego z rzeczą. Pierwszą
Odpowiadała z n&lwo.. ałe zupełną

szczerością· Nagle błysk wspomniemIl. 0świecił ten lekki nmysł i .roześmiała się
znowu.
- A, dokt6r Brack? Zapomniałam , .. To
ty nic nie wiesz? Mój Boze, wyszły już
były zapowiedzi, gdy w tein, na dwanaście
godzin przed śłubem.... zakochałam się w
pewnym klownie. Poszło więc wszystko
do licha! Klown wkrótce pnści! mnie kantern dla jakiejś wołtyżerki, a ja wzięłam
sobie de Vrede. Oto i wszystko,
Zwierzenia te przerwał szum głosów;
halas rósł na schodach.
- Patrz, to on, mąż!... Co za jełeń!. ..
Idzie w towarzystwie komisarza policyjnego... No, mój najdroższy, nie trać tylko
zimnej krwi, a odpowiadam za wszYlltko!
- Ależ -jestem jak w łesie!
- Tem lepiej, będziesz miał niespodzi&t,tkę rozwiązania. Już. .. Słuchaj I... pukaJ'ł
do drzwi...
iłny głos wołał z zewnątrz:
- Wimię prawa .... proszę otworzyć.
Klotyłda dorzuciła, dusząc się od śmiec.hu:
- I co też to za głupcy, ci mężowie I
Każ im poczekać parę minut... Zamykam
się w twojej sypialni... Nie, ja pęknę ze
śmiechu... Za chwilkę się zobaczymy, mój
najdroższy•
I znikła, zachodząc się wci~ od ~miechu. Maurycy zaczynał odgadywać genlalny płan swej "jluyj&ciolkl. Poczciwa dziewczynI. zjawiała się na obronę prze§ladowanych. Tymczasem trzeba bylo zdecydować
sili Da coś. Grnby glo jaki!, zapewne
komisarza policyjnego, zawolał po ru
trzeci: IIW Imię prawa, prollZę otwol'%Jćl~

(D. c•••).
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staną. tylko przy taryfacb lokaluych i ż~ Ilctól'll z~P!lwniła
jej korzystne miejsce w
przemysł łlI\SZ nl'~ mają.c"\{ewtl')trznyell ta~ Łodzi. Tulaj
mjfurka zaprowadziła ią.
ryf bez ośrednic I

1>_

referatu, który b~dzie
11& ogó1nem
nie
raldu rocznem,
6gł ~a4~ Ken
lItyno ką, du l1tej ..kich p"
10*
- Przed zahyil}!'dzsnielD OO(IWlaZlli ...,_~
Ytu IV itesarstwie dla ~woich wy- którzy dziewczynie odel>rali rzeczy
a
rajtwpl'ÓW
obecnie podat~n, kt6J'y
'at.ąmi. t ,z Cesal'stwa przy za-I furce wyplacili kilka I'lIbli wyuagrodzenia.
prowact'zónych tam JUż taryfach wywoZll- •~łI,rz rozą.r.a\)
roluie szpitali i zakf!uló
e {]zie",e~nie ostnydz
wyth n:wll'na i rynki tIltejsze pr%epehlfą włosy na krótko, 'je
w miejsce o!lllOr;l\ll€l!!O
wy twoi', ,jeg:o przem,ysł.u" zwłas~c~ ~o,w&- szeg ro~k~~u, b jej _'pełnił!\ tego pierw- szono go w bardzo
go, dl', Gustaw
ab
,żal ylo (li~kn~ch
_(- W ?gródkach, Dziś _ IV t trze Je- n(l. cel powyższy
ry tkackIe, Jak to SIę JUZ obecOIe dzieje 2: wło w I Ule m ogła
podatek z lo )
przetworami młynar ki ęmi, RzecZIł terali miały przeszkadzali jej 0)ą<1 ula czego one tam .Dzl ecię tarego MIasta, r -Kllpel- ryi klasycznej. Dobrą my~ł, ja'k zapewn'
w slui.bic, Za nie- , mistrz orkiestry
I\rzemysłowćów i fabrykantów
szych, ,posiu zeli~two karcono ją SUl'OWO i jedno- choty konsystuj wojskowej Wf pulku \lie- "Kuryer wal'szawski", obecuie wzięto
l}cego IV Łodzi ,Dietric) l uwagę przy obmyśla.niu fuuduszów lIa
kMl czy "Gazeta WIU'S'lawska", aby dla
Zł
ezemie dano płaczącej pierw ze objaśnie- obchodzi 4,lzisiaj 25 -letni
jubiłen
pobieżeuia możliwej tej al\omlllii co )'ychklj lia ~
dzial - kładanie i ntnymywanie domów podrzu~
czek\,jącJlch ją obowią.zkach, ){jały n08ci kapelmist
rzowskiej
,
Ul-tą.dzen
iem
IV
Pawyjednali n właściwych władz prz łużenie polegać te ouowjąl\ki
ków, Według przetlstawionęgo wladZ)
tel'minn znoszącego tnryfy w istaleją"Yeh ey l zllpnLzaniu.. , na chodzenie 110 Jlłl- radyzie kOllcel'ta, IV kt'órym weźmie udzial wyższej projektu, każdy los w każdej kla.
zwi:)zkac h war zawskich, gdyż przerobienie dziewczyna nie miala znajomych, Alloda także kapela fabryczna scheiblerowska, - sie loteryi winien być opodatkowany I'UI
taryf wymagać będz.i!l I'luaczntlgo czasu i , il'-uvarkown ła jllllnaki ': pojęcia o służIJie, W :ĘIelenowi6 koncer~ Qr)l:iestry 3 I>at"lio- blem, czyli, że właściciele ćwiartek 11rzl
wi rlkiego nakłauu ~racy, w.obec czego ŻII' \-zeczy" niezw.tcz-ajn}"cb. L ' ią.dlU\q od niej mI st.rzetc6w z Goslynilla, 1 pOI! Idel'ltnltiem wykupnie biletów płaciliby zamill:!t I'S, '
tJ'czuła obawę i p, Dmuchowskiego; o godzinie 7 1 /. wieczór kop,
iłną miarą na Nowy Rilk nie może być u- zwi erzyła
6, o 25 kop, więcej, NieZII&Czny te;
się z niej towarzyszkom, z któ- wzuiesie Bię bałonem
.. E~perance:- palli dodatek 1)l'zeJIstawia w ogólnej sumie im
koilczone, chociażby nawet przed tym ~r- remi pierwszą noc przespała,
sądząc w swej Alicya Richaru, W
ogrodzie
Bendorfa
milll\lII zagrani"CZlle zwiąZKi przewozowe zo- naiwności, ze aą to slpło\'j"nicl
ponujlj,cy fundnsz, gdyż licz ąc dwie sel'YI
l jej ,,pall_['koncel't urkiestry p, Kleiuiua, - W lasku
staly ust:)nowiQnę,
loteryjne, w cią.gu I:oku wypadlby uochól
stwa," jak ją l'o~uCol'm
enll!owa. ~i\lclla kon~r orkiestry p_ Wiesellberga, 235,000 )'ubli,
- .Prawit, \lieslllilc" zaÓlieszoza aJ- Towarzyszki wyb'IIc!ld~l:Y "wała
"raki stały fundusz rocZU)
śmiecll em, slyzapewniłby dOIRom podrzutków utrzyma
wyżej zatwierdz one nn~tępnjące rozporzą- sząc jej
wyznanie
i
w
sposób
niedwuzll
acżN II( A
dzenie rady paust\l'a o porządku u tano- ny zawiadomiły ją., gdzie
nie,
'
•
wielli a tabeli dla potrącania tary od to- ie mogla 'eszcze z' znmi się znajuuje,
P.
II'
ołlr~ swego
W.a.J'· pl"'
wynikłej w p!'aktyce kwestyi, ez)
x "'Jc ~ W';fm7.owye!r. tałt>~r;,\, o 'I'opn,\
togć .. wyl'l\źni~
Warszawa,
bela dla potl'ą.Cl\nia tary od towarów WY-j ząjrzała' ,iej w QCzy rzeczYlvi8
osoby, które nkoilczyły
dopiero wiecz.orem , gdy
- O illtel'batach rzą.dowrch uowiadnje nie zdały jeszcze egzaminóuniwersytet, lem
wozowyr11 i przywozowyełl, jakoteż 11rz6o P, \fala jej kategoryc
w palistwowych
pisy (j zastoso wauiu tej tabeli prz)' rewi- jak zachować si ę ma zne rozporr-I)uzenie, sit) .Km'yer coclzieuny" co naątęllnje: Za wolni s~ od powołania do ol>or,ów na I'ÓW,
zyi towarów w iustytncyacll celnydl za- kaz P. aby s7.ł" za ni~ ua ulicy. Na roz- 11I zykładem wIększych miast w Cesa r~twie, ni ze studeutami uniwersytetu, !Iepal'ta,
t.lI'ierdutlle hy,~ winny przez milli, teryum GZyna wyjść nie chciała,\lo Illiasta, dzie.w- gdżie dla mtoljzieży szkolnej , uczęszczają.- ment n 'ni tprYłllJl o: ja~y' Ul!Aej'ł w~'j&,
tikarbu i Iwr.edstawiallfl senatOwi rządzące- p, wyszturohall j ą silu ię Wówez>\s oboje cej do gimnazyów, szkół rea,luych lub in- śnieni~l ze CI, ktÓrzy, ukoPllzJIl pU,i\yel'sy,
pięściami, zagro- nych zakład('w naukowych _rrt!llowyc,!t 'rlr tet"l
tUu illit opublikowania w porządku ustano- zili 1I0biciem, głodem
lza; ,tudent\j\w,~aM 'by'ć I!le lIIoga,
i wi~zielliem, ,Nie duieh, I. tnieją rządowe intel!llaty pod bez- więc
wjonym,
ulga pomieniona do nicb sip' nie stO:
pomogły jęki i pro.~by uc)\c\wej dziewozy- l)()~ re<1 nim
zwie~'Zc~I1ictwem władzy szkol- suje,
~ Pl'owadzoua ko ztem rs, 20,000 jll'ze- ny, poprowad
I
zono
ua ,lr1lg~ występku nej tego zakładu, z, którego wycbow,lIucy
róbkIl ,lworc80 kolei ulltlwi ' łańskiej w Wflr- g\V~Uem i jeszczę jl}~egoż
~ .Nowosti" donoszą, że w zimie roku
" lniII ,po ~nała przemieszkują w dllhym internacie , m,ają bieżąc~go
za.wie, l'ost.ąpila j uż o trle, że spQdziewa- calą ol!ydę zllies\<.l.wienia..
, z inicyatywy niektórych tllwa,
ne jest. jej ukMlCllenie jesze1.e pl'Zed zimą, $'pę,lzi!a «ałą' noc I)a placzu, Zrozpaczona być takież "'spólne stancye zaklailane IV J'Zy~tw dobl'oczynndiici \~ .R~syi, ma być
a I'ano spot- okręgu naukowym ,~arszawskiłll, loter,\a~y zwołl\ny
- Zarządy Hr6g żelaznych otrzymllł)\ kawszy lIa dzieilzillcu
74az..t przedstawICielI tych towakobietę, bpo- , urządzane bi!d'~ lil'zedewszystkiem w
mia- Il'Zystw dła opracowania kwestyi u,stanozawiadom ienie ,telegl'aHczne, że wskutek ó- wiedziała jej WSJ;ystk'ljaką~
,
prosząc o radę, ' stach gubernialnycl dl~ uczniów,
których
berwauia się skały l 'Us1.kodzenia pnez tll Kobieta poradziła
wienia
lecz ktoś pod- rodzicj) przemieszkują. \lOZa obrębem mia- /lpmoey WJIliędzy nimi stałej łąez!)'Oścl IJl'Zy
plantu pod stacyą Lars drogi włmlylmu- sluc/,ał rozmowę iuCieczk'i,
lIstanowjenia ,orgallu centralnego,
ulJrzed ził gOBpOllarzy, sta, Na koszty zalbtellla
i ~odtrzy mall\a n któl'y włożony był,by główlI~ zarzą"
wld?j, zarząd tejże drogi nie łlrzyjlliuje Zaczęto ją ~ci§łe piln.ować,
a gdy, nar68Z- intel'Uatów Xm ieścić się bne l>ę~ą w zl\bu- 's111'aW
odpowletlzialnoliCi za termhlową dostawę cie próbowała uciec, ..
dobroczynności I Ul'ządzałll e w toprzytrzyma.no J:ą. ( W dowaniach poklasztol'lly'ch tub iuuych gmi\- warzystw
tI'a1l8POI't6W,
a.ch oddzielnych więcej- pl'awidłopotę, ~J'zYPl'owadzono UO mieszkania i ua bitach
OJ ile możnOści skarbowych) używane wej i skutecznej pomocy,
- Z Astbabal1u tlono zą pod dniem lG klucz zamkn~ęto, Dziewczy
na
7.
rozliaczy
l!ęrlą
składki
gubernial
ne
lub
miejskie (tam
lipca, że lIiezwyk!a ulewa 'uszkodziła płant zaczęła kl'Zyczcć, co posly~zll
- Pl'.
w8zy śłusarz , gdzie przeważa liczna llczllivw z miasta), cbpdnieb A, W, Elisiejew, wysłany do zakolejowy na 276 j 29~ wiorście od Uzun- ~mmieszkal.r w tymsa~ny
prowiucyj Persyi dła obznajmiem
dOlllu
i
zn~jąc.l'
ucznio,wie
zaś
w
internata
ch
dzi~li~
Się
bęAda, Ruch towllrowy I ollObowy tymczaso- Jej ~lOlozeUle z, OP?Wl'lf!,
uia się ze specyficz ne~i ,wł!l8nośdami i za,&llIa , wspomUlalleJ dą ,na ,dwie kat,egorye: bezJ,11atnJll , pl~le- !,l'es,em
wo wstrzymany,
rO;ZIlOWsz6~hOlewa.
kob~etYI zapnkał kIlka d,zy IV okno, żąda- niieszkujących
gras~stypendyst6w, l'ub placącr.c,h Ją.ceJ tam ,jUZ drug' rok, w choler~,
• Przemysł.
ostatmm hścle
jąc, żeby p, natychmiast wypuścili więzio- pewną okreśioną., jedllllko\v
'ą dla wszystKich z północno-zachoduiej Persyi potwierdza
_ Włallcic iele browarów warszawskich ną, Interwencya ta wywołała
je.sZCZ6' gor- sumę, W internatac h za tąsa~ oplatą n- podaue,
!7.amierzają., pl,~d jarmarkielli IVrześn,iowym sZ,e sk,utk\
dla
y" p, zapuści! dzielane będą. ,kor~petycye, nauka zaś najbar..t~ipoprzednio wiadomości, z których
nil chmiel odbyć nlll'adę l1all prOj ektem s torę I przy koczydziewczyn
e~ szczeg6łow,e i, ścis}e ?dn~ś nie
wszy do weJ , z.akueblo- przedniiotów, Oleobję tych Jllanep1 naUK,
wYI'obu p'iwa IV gatunkacTI wyborowych, wat jej usta, grożąc
do pOllllemonych prowlIIC'.Yj perskICh l tuaby w ten SIlosób zllpobie<lz zwiększaniu nie przestanie wola~ stmszną. zemstą , jeSli udzielaną być ma za bddzieluą dopratą, !'ecldch doniesione były. przez miejscowego
pomocy, Ol>awiając \\'yuawanie pozwoleń na ntrzymywanie konsula
się przywozu I)iwa zagł'i\nicznego, tudzież się katusiy,
ruskiego, ,'konstatowawszy zuacz,umilkła
nad żądaniami, jakie mają postawić 1)1'0- sobów ratunku, poddała i nie wiuząc gpO- stancyi t1la nczniów, t.am gdzie zost<lUlj. za- ne rozpl'Zestrzenienie cholery, p, Elisiejew
się losowi Do- łożone in tel'llaty, zostanie znacznie
ograni- dodaje jednakże, że 'nigdzie niema ona cba, ducentom chmielu, ct> do ul)l'awy i sU'śze- piel'? 'po tygo\ln!l1, upatrzyly
szy stosowną. czone, W in t.ernata~h ncz~ ow ie o~owią.za- rakt~ru
lila takowego !
wyludniaj~go i złoś1iw~go" Wy'
cbwJlę/ zblell'ta I znalazła sUl IV 'I'omaszo- ni I bedą.
nHM przeplsauą Ilość odZIeży, po- padkl zaehorowawa na cholerę
- "Nowosti" slyszały, ,,~ grnpa kapita- wie IV uomn rodziciels
d8.Ją. SIę zaukim,
Ojca
wtedy
ścieli
książek
i
przyborów
szkolnycb
,
listólV petel'sbnrskicb z pp, Bazyłewskim i nie było, macocha
ważyć na obszeruem
m, lecz prazaś surowo skarciła 'pa_ 'WysIana z Petersbu rga komisya, C6- wie wszędzie chołeraterytoryu
Neezajewem-~blcewem na czele, zakłaaa sierblcę
ogranicza się uieza Salno.\volne ,opuszczenie służby lem rewizyi robót kanałowych
i w odocią.- wielką. liczbą ofiar,
towarzystwo akc.yjne dla oświetlania ele- i o powrocie jej zawiadomi
ła Męudlową." Il'0wych, dokonauych w Warszawie,
ktrycznego, Nowe towarzystwo, którego Dziewczyna miała
ukońW
OPlIlu,
jak
uonosi .Gazeta lubelsk~",
na soljie ubranie, któl'e czyła już swoje czynuości. ",Warszawskij
głównymi technikami mają być pp, '1'1'0- dali jej
cÓl'ka kupca tamtejszego, izraelitka, uCleP_ ~ nosić kazali, odebrawszy od dniewnik" tlo'l1osi, że w przedstaw
ionym kła z b, felczerem wojskowym, katolikiem,
iclcij i Paszkow, ma na celu jaknajśzerszą niej wszystkie rzeczy
z jakielIIi przyjeclia- Głównemu NaczelnikojVi krajn raporcie
eksploatacyę oświetlenia ~le~tJ.'1cznego , , ~a, do, Lodzi.
Z teg~ ,też P, skoczystali, ' reznltatach ogłępzi n, komisy'~ odzyw3:J,~ o Ponieważ w osta,tn!ch czasach wykry~o
- Rezllltl\ty prac kODllsyl lilokseroweJ, Jak SIę to zwykle
ię , k~~a podobnycb ~ypad~ów, przetlO rab~n
dZieJe w voIlobnych wy- z uzna lieln o wszystkich dokonąnycb roboblld,aj~ winuice w Bessarabii, wyd~ły padkach, .. , Z~wiauomi
mIeJ scowy zabroml zydowkom wycbodzlć
li yoliHę, że S, ich tach i zaznacza konieczność ' dal~zego
pOCleSl'-aJIJ.ce rezultaty,
"
propor.a obr~h miasta., 'fylko ,chore otrzymują
Nowy ch ogrusk okradła l UCIekła,
Wraz z ,Meu- wadzenia tych i'obót, \'Vobec takIego wnio- pozwolell
zarazy nie znalilziollo wcal e, Tyłko w U10WIł i P . przybyłaPolJcya
le ~Ia spacer za miastem ' po okazado mieszkania oskar- sku komisyi r'ewizsjn ~j, ko'mitef ~arzą~a- niu
winnicach Lupa-Rzeczki odkryto nieznane żonej i widzą.c rAlI-pUS
odpowieclniego świadectwa lekarskiego,
delicli - gdyż jacy robotami kanalizacy~ nimli i 1V0dociaprzedtem ognisko, lecz ono 'uie jest zupo!- dziewczyn
, - -nie IJl'Zeczyta, że ubra- 'g<nvemi w Warszawie, przystąpił. do opranie nowem i byłlJ, o ile ię zdaje, pl'ze- uie należya wcale
lt
()
Z
~i A l T' OS 01.
do p, - aresztowała ją. ' za cowauia plann 4-ej seryi
tych l'obót, Jeżepuszczone Jlrzy rewizyi Jat poprzednich, "prostą ' kraflzież popelnion
ą
przez
służąli
projekt
ten
źyska
apl'ohatę
.'w~adz
odnoOgrolllua wi ; kA zo!ić winnic jest dnjimJleł- cą" W chwili kiedy
otl'zymallŚlDy ostat- śnjch~ to na. dokManie 'obót,' zlIciągni!}
uiej woJną.. od zm'[\zy,
tA
X l Krakilwa donosi korespon en • ~ulllJ. ~j~, o
łe~ła -Olla \ szpitalu, bę~zre pożyczka IV somie okolo;
6
milionów
Wyltsrtał c enle przemysł owe,
ryera
iego": Z iniCJatywy panny
.
(-) ,Kłotłtwl sąsl e~ zl ,
pewnej wsi rubli, Zac.ią.gnięcie pożyczki nie ualJOtka, Wiliamswarszawsk
- Mlnii/tel'Ylim ska~bu P~zystępuje do w ?kohcy , Ł~j, 1.a!"I,esz,k
liczne grono pali I.+akb' skich zawi~uJą obok . siebie jak mówią trudności, ponieważ niektórzy
założenia calego szereg n wzorowych sz]WŁ d}Vle rodzJllY
zało nowe stowarzyszeuie 1'0(1 we.waniem Ś,V,
w19ścmllsk
rzemieślnici'=y~h, które k~ztałcić Il~,h!i na 10 z )'zędn, pozostają le, które od, lat ' kal/H,a\iści zagraniczn~ Oś,wiadcr1Jyli się z JadwiglJ w.1y
dnia~ otrzymało u.t ie'ri
w Wiecznej :'niezgo- gotolyp';cia po;l:.l'Czellia miastn : żadanej dzenie
lIIajstl'6W kowalski,cli r tilllsą.rsklclt, Jak dzLll, Bijatyki,
... tatu w, ~da1u"'l' towo,ro wa 'en
kłótuie,
procesy
prawie
sumy,
"
I
,
douoszl} • Peter sil. wle!IoolostiU w szkol ach w każdym tygódnlu
pomoc materyalna i moralna
- ' Właściciele lombard6w, jak donUsi ciwie pracuj'łcych ~ rkobiet, dla młodych, ucztych lniędzy' inn'enU główny' nacisIc Holożo- icb pogodzić, znajomiSIj. na porządkn, Aby
Srotlkami IJgtlą:
ny b ~zie na umiejętność naptawiallia rp- ąposobów -: Jvszystkie szukali rozmaitycli .Knryer warszawski" wystąpili . do magi- mieszkania tanie, jakie towarzystwo ul'z'ldzić
jednakże o azały ~tratu 'I: p.roPRzyc,y.ą, Ul'zą.dzenia
'l wielkiej zamierza i , pokarm zdrowy po cenach naj nil.żnych uar?:ędzi 1'6I niczyc)I. nOŻilJ.'owyh,. !lI'lIZ się p~użneml, ' IV
czasach o/tys saJi licytacyjnęj miejskiej, gdzie byłyby szych, stosowanyc
iunych maszyn: Kucia koui ucznioJvie uczy~ miejscowy zwołał osttl'ttiich
h do skromnego micsigcznego
I'auę z włościan tamtej: spl'zedawa;,e oillwykupioue fanty z wszystsię będą. poc! kierlInkiem wetel'yua~zy, W szych, na którą
przyszli i niezgodni sąsie- kich 10)llbarpów. Zapobiegłoby to nl\dnży.- bud1etu nbogicu' pracl.\vnic, Wymie\ilOue toókręgach tkackich ministeryulll "dóbr pall- dzi, P.zedse~l
wal'2ystwo
od
rozpbcz~cl
a czynności dawać b~
Vi\Vszy zebranym złe skutki ciom zo strouy ba\\dl.a~zó
w, niedopuszczają.- dzie schludny pokoik z odpowiedniem
stwa ma otworzyć wzorowe wal'sztaty Jakie wyuikaJą dla wsi
umebloz
niezgody
dwn'
cyeh
I!ll'\iliczno
ści
do
Iicytacyi.
Koszt Ul'zą.- "a,riem za cen~ 2 złr, miesi~dllie, orazśnia
tkackie z gallinetami od~lo wiellnich prób j gospodarzy, zażą.dał ,
al>y
w
celu
ZakOlI'
dzehia
takiej
sali
oplacjlby
się
sowicie dani a. i kolaL')'e po cenach 5 ~entów 1'" llOrwzorów, ..
czenia rar. na zawsze sporU, zmbsić yie, miastu; 'pr~ez pobierani
Wystawy ,
zgoduycli 110 opuszczenia wsi zupełnie, płaty, ,Vi l'<ł.:Ci e , urzą.\lzElnie odp1lwiedniej" 0- cy~, Jednem z głównych usiłowa(1 towarzystw a
a takiIti sali, wla- jest zbudowanie własnego domu, tymczMllUl
-:- _Rz~d ,ruski Q~'zymał zap~os~el\ie tło Propozycy~ ta prżez ~szy!t~ic
h była przr,- ściciele 10lJlbardów, by)iby oQowiązani:
wZlęcm ud'lIalu IV uuędzynarodQlve,l W,ji'sta- J ętą, co
1 mieście musi swoje pupilki Iv lokalach wyoajWidząc watilllą<ie Się strony IiaJ- \y oznaczone termmy
,.dostarcr..&ć .według mowanyeh. W sobot~ ukoustytu? ~~ł
wie .Wrl'obó~v fa_~rycznYfh, yrzedmiotów pier\\! z ~~lI~Ze~ielll. powstaw~
,się 7!,'
ły na sól'ty- doldadnej specyfikacyi wszystkicb fan,tów
sztuki,' macIJIIl, rozuych gałęZI przemysłu sa, a PPzllleJ me WIUZąC
t'.I~d, do którego , jako 1>'l'zcwQduicz,e~ powo- "
i gospodarstll'iI wiejskiego, która ma . od- cia, zaczęły pro sić, aby ou nIkogo popar-, przezlłacżoDy~l\ lIa ąprzeJIaż, 2) OddzIelu j , lano hl', AridrzejOl'" Potock~, ' a jako Jej za'
ich ze wsi nie wy- urzęduik, po skończonej licyt&c,yi, wypłacał- st~pczynię,
być się IV Killgstgn ie n.a wyspie Jamajce pędzano.
hr, Zygmnntow'l Szem~ekolV'I,' SeProśby
(Jomaga~y; dopiero I>y właśc icie)ol}l lombardów przynależ
ne im 'lITewkami będą: księ2na Marcelina Czartoryska
i tl'\vać I>ę uzie od ~ styczuia do 27 mar- gdy ol>ie stl'ony w nie
oblićzn wsi całej uro- kwoty, jako zwrot pożyczek
i
.
zaległych
ca roku pl'zy~zlego , Potrz!lbnych infol'\na.- czyście prz.l~rzekly nie
i,r inicyatorkl\ zało2enia towarzystwa, palIu"
wyrządza ć sobie procentów , 3) Reszta wnoszoną. będzie <lo
cyj co do wystawy utlzieh\ departam ent nadal ,riaduych przykro§c
WiliaJlls, Do wydziafo oalet... p{ Te)d,llo,iI1a6rolnictwa i przemysłu wiejski~ o ministe- zgodzili się na pozolltaw i - włościanie kasy zarządu poli cyj nego, skąd wtereso- kowska, Konstancy a Morawska,' bILIonow" P.ieltle icll w swem wah~ \Y o,,!naczolly prekluz.l~nym tel'minie szetowa,
ryum I1fJul' llailstwa,
hr. StanisjawOwa Tarnowska i br,
gronie, Dzień pogodzenia obchodzo'Od bllr- mpgUby nll-dwy~~i mollbierać,
4) Pu upływie Stef"nowa Zamoyska , Ksi~~ ,kardynał Dunad1.o uroczyście, Cała wiell zebrawszy się termiuu prekluzyjnego,
nieQdebrane Bumy j1iwski przy rzekI nowemu tbwal"lYstwu przy'
W /IIieszklllliach- pojednanych sl,siadów we - należy
odrawać do ~epoJ;ytll oddziału ban- cbylu'ł opiekę
i
i ł/oparcie, Kierownikiem spr~w
80ło ucztowała, NazaJutrz zaś na pamilłt· kn pailStwa,
I
towarzystwa z ramietiia zarz~du b~dzie klllloD)I,
kę zakończenia niezgody, obie rodziny Za'Na
pO$ied1,llu
iu
zarządu
stowar'Ly
te- Spiss,
(-) S ęd z ia pokoj u 3 rewiru m, tq;lzi p, kupiły nal>ożeńtwo IV k ośc iele
luż dość MaL'ZDY fum/UlIII 1.0
parafialnym, nia su'jJjektów handlowycl~ m, Warszawy, składek Zebrm10
Boczkolv powró c ił z urlollU i ol>jąl swoje
na cele stowarzyszeuia,
,
(-) Wielk i ałarm. W nocy z piątku na p, Sękowski wystą.pił zuowu
z
dawno
jUż
obowiazk~,
X
Jak dO,noai .. ,Niedlelrla CIJronil<a Wossobotę lokatorzy mieszkania na trzecim pię- poruszany
m projektem, ażeby stowarzysza- .cIJodu", deputacya wysIana dojaPalestyny
(-) Smulna historya, DziewczY 'l1\ 18- trze dolllu p, Arona I,ipszteill
prze'A
a przy ulicy nie wyjeunalo u władzy ~v~lll:1cilVej zakaz towarzystw
le tuia, J , S" IV 'fo)1laszowie, czując ,Iotkli- Cegilllnianej udali się nn spoczynek
o pomocy dła kolonistów iy<!?WIV
w ie, że jest zbytecznym ci9żarelll IV domu gasi wszy lampy wiszi}cej II ~ufitu, : nie' za- otwierania kantorów i, sk!ellQW IV dni nie- Palestynie i l 8yryi, dła zlb,lania potrz~b tycI!
\Dacoch ', po tuullwila pÓJ Ść IV ~ Iużb~ j pl'~epaliła sulit i spadła z loskdtelll,Lampa dzielne i świąteczl~e, Wniosek ten zar74łd kolonistów, temi dniami wróciła i o sta~e o'
Do- stowarzyszenia przyją.ł IV zllsa,lzie i powie- sad nadjordańskich
przyj ęla Vrol'ozy ,:yę rajfurki Areudłowej, piero wtedy
ze wszecb milLI korzy~t~ ~
przebudzili się lokatorzy \ a wi- rzyl P'j Sę k owskiemu 0pl'a\\(I \Val\ie ó!1powlezdata relacy~, Koloniści ~podziewaj~ si~ w.~-

za- I
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kSJlOj Jeszcze popra"Y' swegD bytlt po urodza..I
--~~~~~--~--~~~~~~--
Ostatnie wiadomości
·.ch tegorocznych. To2 pismo nadmienia o
S'.Or·
~zm.g.jIlCem si~ wcill2 wycbDdźtwie I ~fód 2y, ;
I
,~ ~,
dów cz~ cilł na zachód do Ameryki, a części"
J~:~:
Petarwur g, 1 lipca. (j\g. .). Naijan' ,Y,chód do Palestyny. Liczb .. 2ydów rnsko- ~niejSi FMstwo
fraz z Ii:ld08toiuiej!V.dlmi
polskicb w jednym New-Yorku ma, wedle świe20 UZiećmf powrócili
wczomj do
terhofu.
d9konnnego tam spisu, dochOlbić do }()O,OO(J.
Petersbur g, 18 lipca. (Ag. p.
OgloszoX Matejko koilCZY nowy obraz p. t . •Za- ho Najwyżej zatwierdz
ou gost&,uowi nie
AI.biuy :/l:...imierza Jagielońezlka z arcyłtsi? - rad wojen ej
llfo~mo
nin z miej coni.,k~ EI~bi~tą, c6rk" <;eserza Albteeht& w r. IV h oddzi
łh
'ojsk
ręgn woj łI
1453'. Grupa składai,,,,, obraz 7.IIajdoJe si ka.ukaski ego oddzielu,t
ch miejscow ych bl'yII' ,,".niesieniu przed wielkim ołtarzem katedry gady strzelców i rezel'WO
vej.
la wekale krolkote r tlllnawe
krakowskiej, przedstawi on" 2aś jest cbwila w
Słonfm ,' 'l8 lIpca. (Ag. p.). $tl'as~lhvy
'at\ Jłediń ~Ą
!nr.
''",U
klóre) kaldY9al Zbigniel
OIeŚIIlcki ' udziela huragan sl'ożył si~ wcz'6!'aj w mie~cie
. Wiena lA>pdyę .~ J b. .
'
ślllbu oblubieńcom. W głębi widniej" sklQpie- la drewllian
11& Pary, za. 100 fr.
ycb budynkÓ'lV' zniosła. sZillona,
nia katedry.
na Wiede6 .. 100 n.
siła. wichru, który w ogr6t1ach PowYI'yVtar l.er,lll"g ti~ War"'l~~
kupou\ł z potrąc. 5'l :
X Pojedynek kapelmist rzów. Strauss, da- stuletuie, topole. W pomjllow
anych domach ,"taWłle zie'\'IIBkie 343. "Msz I i n 1~1.2,· f,o·:.i
Za papiery V... lw.we.
j,cy obecnie koncerty w Stanach Zjedllo~zo- 9 ,ludzi ,:i mi~rć
ł
poni osło. 'I
.,'
I
..
~?\~~"ty
1""",d.496 , l.o.yezka pr.,.""..
d~ 1 Um·hlo.cyjue
Pol. .
Dycb, otrzymał i przyjął wyzwanie dyrektora .:' Londyn 18
lipca.
(Ag,
p.).
KrąZą
pogłoRusk
"l V01.1CzktL w.icbo4uia .
..
lr'"
t t .
I
ork iestry w N ew-Yor k' u F ran k o na pOJ'00yne Ic.. S.,ł,
ł
, 18·go lipca. Wek.le,,~ I.on.ly .. 84.11.
"
'u/"
)1 07.. weWILZ. r. ł8S7 .
gł'!lO U eJszyc l przemys owców, W II Pelersbura
I,o'yezka " •• hOllnia
koncertowy, któremu przysłuchiwac sie i "Wry c'\ilu rozwiuięc
fi[ l'o}.Y"zk" w"'hoLi.3ty ZI\3t. ziem .
Ii l
ia stosunków handłowych z d1li:1 1,0<l.75, 4.11,'1, liot 100'{.,
_
kretY.i.eo o ·
"dzić btdzie audytoryum liczno..
,YbeI'Ył. nabym parowiet', . l'
i>d!i.i
.~
)'
IWd1n
n~
'e,(e'1Ua
httl"lI~g
k_O' odbyć si~ ma prny następującWalka.o
ril'll'l~z
ych WIl- wać ż egłngę 'Po Jelli e" iu._ ie!,w~,l:1ł podróż
0
nelr 258.00, 1,.teIiblUllkietl~~lłk" riyslmntowe ;r.r
,_..
.1 h: I
rpnk.cb. Obie orkiestry, r óWDa co do Jicz by parowiec ouuę(
bauku ' lni~lzyu&rodowego 483.00, Wttrl'lJ.:Il\'f'·
zie po"d fł. agą. norweską w 61tJ.OO,
,ki
baukn aYlkontawe
go _ ._.
Dłu,ykalltów, zajmą miejsce na jednej estra- kierunku,
którego trzy al się kapitau
.rlln, 18.g0 lipc.. 1l.llkuoty rllllkie .... z:
dzje. Orkiestrll Straussa ma nas~pnie wyko- W'Ig~iDs.
'23!!'.~,J, ua dollt&wł l39.50, wek.lo ... Wa"",,w,
uywać program uł~óny prze. Frenka, Frank
Berlin,
liIJC.
Ag. p.). Ol'gilll
I 7.:), no Per.ersbur~ 'k"
zaś ze swoimi muzykantami prClgram, jąkl mu BiJlmą,l'ka 18
" lfamlJurg er Nachrieh eu," l'oz _ ill 36.80, n& Lo.. ,ly kr<lt.,;138.&,0, l. e ."trl:
d.4t'{ • .. ,I ,ij.
Fr
k
d'
..
.
,
.
Strauss wyznaczy.
an
2U.23 1/" ua \ideh 17ó~, łup'"
śpo Zlewa Sl~ , It ważaJąc
po,o~eDle spraw . zagranicz nycb, 5'!_
;;'H.N,
!iaty 1.&,
.. el 70.00~ \"/, listy .oh
prlOZ to wykatoe wyt.szo~Ć ameryk",lskicll u~- zaz1\l/.c7.jl,
Iik'Vi,I'"!jlle
~ usunięcie księcia koburskie go G6.70, pozyez , nok~
ty,tów nad ich kolegami 1. ElIlPPY.
(){! l"lącTów W Bulghryi łl l'zyczyniłoby się 188i r. -.-, l, rButu ~ I. < 18l!~ r. 96.ll!J, 4 /., .
zlot~ 109.30, 5'/. r. łt • 1~
X Motory pneumaty czne rozpowszecbniaj, do zapewnie nia pokoju i
że powikłail mo- r. 106.80. pO'YI' k. w.choduj, II elU. 74.75,
IIIOIIli·
. h
. b ł
d
,i~ coraz wi~cej w P ary1.u. Dostar cz" IC
d
eyi 74.60, 5°/0 listy zl:ł.!itH.wue ru~kit) 107.75,
to- żnaby SU}
yo wte y ty!k
.
O
po
ziewać, żyl!Zka l"elUio,.. 1. l&;~ roku 188.00,
"'I'zystwo pod M"W'} .Compagn ie paruienue gdyby' Porta
pói'Zucila przezorną politykę, r. 15·{.90, .kcy. drogi żel. ,v.,"zal tak~ż Il ,;()
•• ko,wiA,lol!., iej
du I'ail' com)lrim~. " W końcu roku siła 7.a- którą się dotl'~bc7.a
kl,dll tego poruszała jllż 301 motoroW', i tYCh if zostllÓ narźędzies kierowała i zgodziła 2'28.75, akcye f.edttolVO ~1I.try.ckiA 166.40. akeye
m przeciwni ków Rosyi, wal.,.w.ki.~o au II IlUlldlo'v.~u
18 O sile 50 kOlli i 75 małych o sile 6 ltilo- stoiącycb poza
90.00, 11.1"k~uw.
p'ecyma ą~mbołow . Da- wego 85.60, ,Iy. o.. , uielllie<kie~.
ł ~kuk" pKllltwL
\:
gnullOmQtrów. Małe te motory są praww.iwem lej OlZII& tenże
"O}".
iJ lfywl\tue
ziennik !lodaje, oie gtły1iy
londy., 18-go tipca. Pożyczku rn .k~ To 18B9 roku
4 I{,
dobrod1.iejs twem drobnego przemystu. Obecnie
iemey wzięly na siebie obronę aostl'yack ich II om. 97, 1.'1,'4
7 /,
Kd .. ,ole U"'l'iel,ltj. ()6'/•.
przemysłowiec IJaryslti może współzawodniczyć iutel'esów
nWllółwyspie Bałkaliskim, to już
Warszawa, 18,.go tipca. '.l'&rl( un I,hwn WiLko,,z fabrykantem. Motory i motorki pracuj't vr IlI'zez samo pogarszen
STAT)' l;'(KA
ie swych stosunków okiego. I'szeui,....I ... rd . ..... ~: ,'" i ,Iohn
j
'---"
, ..,.Ioiacb, pralniach, introlig.to rni.ch, tokar- z Ro~yą stałyby
Zwarli vi hi" F lipe,&:
l ..
,' się w ędl'l zależnemi od ;yl;ur~:~!' 4~~~' ':~:3;rew~
lateriey: itziem IIó fat lo-tu ~1Uar o 5, w ej
!v~ll~rw~
ni.cb i t. d.
\ ,
Austl'yi.
I
l ,
licz.bie ck lo(JCÓw - tbiewez'J't,
_ - ,jęczmieli i
X Zabarwia nie róż. Jedno z pism fo.Londyn, lą lip /1 (Ag. Prl. Według wia- 300, grykĄ - - i o r1.ęd. 32tl- _, o\Vi.., :M5- vr tej liczbi6 mężc1.yzu 1, koblłt - 5, ft. dorosłych 1,
milLnowicie
"", ".pik letui _, ,i lilowy _
chowych niemieckich podaje następujllCY' 'spo- domośoi z ~ralej-Azy
Rocb Raczyński, lat 64.
i, cholera w ~l~zopo- -, rzepak '. p. xiu ·. - - r~h ",lu)' - sób zabarwiania róż białych na berbacian •. Do tamii rozszerzy
E .,.lIcy: d.; • ..; dii , ..t ' 111-1.\1 zmarlo 5, w ~
ła się do jeziol'a Wan i w - , <nkrowy - - - . f" 6111 :!.- - ~
, l!/lłbi!> c~~PI\6" 1, d.;.-.s,~ . ,1 d1Jił.lych
litr. gorllcej wody dodaje sit 8 do 10 gra- kierunku
k&s~j&gJ&U& - - - , ol ~ r7.etitlL.'"Ą \vy '.J(;uru
,
tu ~t \" tej Ii(!zble PlężeZlzuu. ' \
I QLL)' '- _ _ Z. ąud .
- kobiet 1 J a 'łD.iahbwicie:
n6w kwasn pikrynowego. Gąy jVolI. ostygnie Londy!\,do.18Diarbekir
lipc}l. '(Ag. p,). • imes'owi
I>l>wi~ziou"
płzculey 400, ty," 60, j.!<Z!uieui. Wilhelmina Sumann, lat Sł.
.
..pełnie, nale2y 2amoczye w niej a god.zin~ doszą z Konstanty
SIarozakonni : <lziepi ~o lat I~·tll ..u~rlo l,
róŻ' biał~. Po upływie tego czasu ró~a otny' ~ki, WulkowjC ll, uopola, ż e agent bulgal'- 12, ows" 200, j&''''''\1 poluego - korcl .
'fl'ęczył Po reie notę, w
'\l
Warszawa, 18-1;0 lIpca. Oltowita 78-/. ,,~kl'y7.ą w-, 'ej liczbie chłopców t, d"iewcZI)L "2, Uoro~ly ch
.
muje kolor berbaty. Dodawszy do gorącej
" hj lios_iq ~02I!l'<n - k~biećl'- n.'Di.Wló17iCie:
po k. 9 11,%, Hurt. stłall. 10ft.
IV'il·Lr. Klil). C,38L.
wo- ' tÓl'ej rządcy bulgarscy proszą o odpo- za
garo. 273 _ _ . <'.ynki .a "i~dru kop. 8l1t l _
dy szafraninu i kurkumy otrzymujemy róże wiedź jakiejkolw
"
ł
l
ł
iek treści na poprzednią - , za gar .. iec 277- 1· - kop. z ,1 ~d&Il.U"
92karł.tne, zaś po dodaniu alonu i szafraninu uotę,
)yy~<bu..
domagającą się UZDania księcia ko- 'lo!.).
L1sn PRZYJEZONhiil,
\
• jasno"czerwonych, ciemno-czerlVone.
..
,
bąrskiego l,anującym księciem bułgarskim.
Pelersburg, 10'g0 lipca. Łój w lńlejscu 41.00,
Holel Poliki. .D~bski • Rości .. zy"., J. Muniu z
.
A.l·
J< Sniegi obfi te spadły w ubieg tym tygo· ~D oprzed ruo,
Pszellie~ w m. 10.25. Zyto 6.50. O,.ie.< '" ' ". 4.00,
prz ....
tą ostatDll), ageut wrę - Kouopie
w n,. 42.00. Sicmi. lniane IV ,n. U.75. Kila"" Slg.r z Od..y, Stllo"r, J. Gro.m""u .
doiu w Szkocyi, tak, ~e szczyty gór GramJljan czyi j uż był
inną .notę, w której rządcy Ciepto.
Hał&~kie.J'ic •• Warasa1rY, Dmochow ski. Go.t
l
ł,
i ~Iolladltliadh pokryte s~ białym cliło nem jak- l13ulgary i za.pewnia
E. ratzer z Ki.k.
l
li Portę, że wysyłając
.ł
SerIin, 18·go li~ca . . P...ll ir... 205 .- 2'20 Il~ , lipiec nina,
by wśród zimy. Prawic wszystkie ,.,.. ki silnie pierwszą
Graad Holel. B . .EJi}b&rd z Lu»eki,
Lip.ebitJ
notę, nie mieli bynajmuie j 7,amia- 220.5~. lIa wrz ... pazil
•.
182.00,
Z:ftn
i
N.
lsa
Nieburg
117,
• Rygi, S. Neumanu z Wtlrzberga,
'/'
,; " .
wezbrały. Ludność obawia si~ pOlVodzi_
.
""
lipie.
168.00,
o.
lil<top_
rn grozlLl 'II ureyt. -l ~uUol
grUllz.
146.00.
ewaJą mocuo, ze
Havre, J8-go Upca. Kawa go",1 ... erago S.uto., Knźnitzky z Kattowic, A. Goldfeder z Warszawy
Porta poczytała ją za ma~ącą charakter 1111. wrze •. 100.25,
Vlclorll. E. K ....ft • Wrocławi ... Rac..n
na grud. 98.00, lIa lllAl'zec l~ WHolel
___
....Jll'Ąt'Y! Gn...tei.I l. MiIiOłaj.w&, D. Kogut.
I __
pog);Óżki. ·
I.
r. 96.00. Spokojnie.
'
Białegostolnł.
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ty czai!. klasy VII
tutejszego gimuazyu m, Ul!owaźllio
uy przez władzę gimnazyalną, po'
szukuje lekcyj w miescie. Wiadomość w administl' ac.yi ,,Dzieuni ka
Ló(lzkiego" pod lit. A. M.

We , CZWAR;~EK, dnia 24

I

1352-2- 1
Otwierając z nowym rokiem

, szkoluym pl'lIY
ulicy Spacerow ej Hr. 768-a

dwuklasową szko lę
MĘZKĄ, '

.

'd::AOQ'! hj

r kI

WIELKI KONCERl "

cfi órU'

ui
,.
, ' O i l·
_ _ Szczegqły pgwzolle - zostaną we wtorek

•

w afiszach.
1

•

DZIENNIK ŁODZKI

"W

NIEDZIELĘ,

dni a 20 lipca

w .HELENOWIE

sły~~~ ,~reona,utka , pan~:Ali. cia Richard

,Jlo
."....ł...1e.l• •19 ."... • ."....;'1= olbrzy=l= ba.l.o:c.le "ESPEB.ł.NCE".
Pani Blchard w kostyumie żeglarfi nadpowiet1'znej, odbędzie podl'ÓŻ pod obłoki nie siedząc w koszu lub gon!loli, łecz stojąc na balanlloj",cej "uśtl\wce.
BALON "ESPERA~CE" je t dotychczas' najwięk~zym; kOIll!Uw'njącyw około 30,OOl> stóp kul>ieznycll gazu, którym pani Richard wznosiła się już
,
w celniejszych Itolicach Ew'opy,
4
.__ Początek przygotowań o god1,inie 4.tej pod ,osohistym lcierunkiem pani Richard, , .

7 1/ .

Wzniesie się balon o godzinie

Cena wejścia 40 kop.

wieczorem.

Dzieci płacą kop. 20.

Miejsce numerowane 75 kop,

.Henryk Lauge.
,\

Ęe~,~nberg

WARZYSTWO UBEZPI

"

ossy~

Łódź,

II

, ~ranki,

,
składki :

' 11

,
"łJbezpleczeltla pasAżerów od nle8~cz~81lwych wypadków w cza..le podrózy po
żełaznych

(lrogach,-Da pIIrowych statkach, w
i powozach.
"łlbezpJet-'2Iełlla

I

od w8zelkle,,0 rodzawypadków, mogących

..-.1 ,

)

I

P.qrtYęry,

,

Dfljwjęcej

z WIĘKSZEJ

r:tr

Usługa

rzetelna, Ceny NIZKIE, lecz

stałe

__
1153-6-5

!God'łe ' Uwag' !
Nowo przeniesiona zWARSZA WY

się takżę ~~" 8,t~~ch ttłl'.ó. żelazBycIa, . prsy-

pracownia RAM ZŁQCONYCH
Golllbłuma

125~-3

t ·E·e

lI!łtopnlckhn.

Naj.ilW~az. i naj.kut"unilli.'. ~ %IIaIlyeh, 'Wody Mlarca&.o .toń", jol i brom ~;~~i~::i~~~~i:J~~l~~
u.wi"~', f.~~ip. mineralne, mułow., ma ••aż i elektroterapia, Leka.. zdrojowy at

przy ulicy Piotrkowskiej Nr, 1760,- dom W-go
naprzeciw fabr. W-go Heizla
wykonywa podług modeli paryskich: Roboty kośełelne I salonowe,
do portl'etów sztychów i fotografii, . Odnawia. ra.my stare
cenach Pt:zystępnych, PowyŹj!zy zakład przyjmuje takźe : skiej
I ' dorabia.nie części brakujących tak pl'zy wyroba.eh artystycznych
akoteź, i przy z.wyczajuych z porcelllny, fajansn, kośe l, Ilła.baslru,
szklIl, gipsu. dr~ewa I iakrustowanyeb.
'I
ar:«" IDo powyższego zakładu ,potrzebny Jest na lat dwa UCZEŃ

płatny,

, \VłildlimlP.l'z Daniewski,-""y.toot ••pitala D-k. Jezos w Warszawie,
Baje, reuniony, czytelnia, fortepian, muzyka. w 2·im tezonie. Hieszkallia""wygodo8
hote~ rOI amacya, po cenaoh nizkich.

Sezon od , 20 ~aja
,.d

P ARTYI

resztki firanek

fltanla~h i w pl I'WS7.0l'zędny ch hotelach w mia.st8ch

Dro,lI'l! do Kiele kÓlcl.ą, ~
NJI, 6 "Dó~~"' ~'tawlOdi>

białe

"Abryk.

mY po cenach bUl'dzo nizkich. -U

UbezpIeczenia IDO". być 7.awierllne

~O

i towary

rello.mo,,"all,.~h

Wyprzedajemy

\

w .oberni kieleckiej powiecie

Rolety, pywany, Chodniki,

'"

,

;.

,

na. ,pokrycia. mebli,

Płótna,
Bielizn~ st,ołowa
,

w Zllrządzie Towarzystwa UbezpiElczeJi "Rosya" w Petersburgu (WIelka MOrska lU 13), w Jeneralnej Reprezentacyi w Warszawie, (ulica Marsza.łkowska :IIi 144), w głó
wpej Ajenturze w ŁODZI ('li. '"IZDEK), Pasaż
Yeyers .1& 51~-B i we wszystkic" Jeneralnych Agenturach Towarzystwa.
'
Bilety .u"ezpł~.enla dla ubezpieezenia. pasażerów po żelaznych drogach i statkach lJiI.rowyeh wyda,il}
Pańs

towary:

K9łdry

nleMzcz~śllwych

't

następujące

SERWE'ry, KAPY ua LOŻKA,
jedwabne, welniane i aUaso\ve etc. etc.

dyliżansach

zdarzyć , się z ubezpieczoną osą.bą ,w czasie podl'Óży, wyjazdów, Jlrzeclla.dzeir; przy nieszczęściach w domach, kościołach , fabrykach i teau'ach; przy wypełnianiu sł użbo
wych obowiązków '; wOllfóle wllz~dzle ,- w doIDO I P9 Z dOJlłeID, }l; wal'unkiem ' zwrotu przez Towarzystwo wszystlcich wniesionych składek łub też' bez takowego. Ubezpieczeni maj" udział w zyskach towarzystwa.
,
~bellplecziml& zbiorowe oficyalistów i ro~botnJków' ... łab.rrkach. zakradaeh, przy bodowla~b I t. P d\l ni~szc:r;ęślj'wych wypadków, mogą
\Cyc~ ~Ię wjdJlrlyć phy wypełnianiu obowiązkowych zajęć.
~,. ,.

ulica Piotrkowska Nr. 23.

Ma.teryały

Towarzystwo zawiera za. umiarkowa.lle

Ju

et Israelsohn

Bogato zaopatrzony skJ'ad w

NAJWYZEJ zatwierdzone w 1881 roku,

1329-3-3

Schuber,t i Najkowski.
1

15 września.

1,u~ dorożką.,
tjln 600--10 -

8

.U~"~U'D ,,_ Niuiejszem mam 1I0nor zawiadomić Szanowną Publiczno~ć, że

wdomu tlcllntza, Piotl'kow~ka. »53!; otworzyłem

Wars,~ta~y
wyrobów miedzia~ych i metalowych.
Wszelkie nowe zamówienia wchodzące w zakres mego facllu,
tudzleż w8zelkie l'epa.racye wykonywam szybko i po , cenach
jak na.jniższych. Polecając się łaskawym względom pozosta·
ję z wysokim szacunkiem

B'Y.~ard
.

l1Lilke,'.
1338- 3-2

Esseocya z eytrynianu drzewa sandałowego I Boabay, najZD~el:
cZjsta. w ~apsułkaoh Z8wa.rta, jest Inaemie 8kuteeJoiej8z~ 'Dlieli
kub.pa. esyni oiepotrzebnem uływanie wszelkicb 8zpryC~
.ń , i ". I'nooi~u kilko dni uleeza wsmne naj dolegliwsze i n~J
it.'ęj
ąoet'llSn, nie ulr1d~e , !oądka i nie udziel'Jł'l
wO/li u~ynie.
Sk{ad w Paryżu, . 8, ulica Vivi_ i 110 głólIlIIYch aptekach,

""Il'n.",hu i

