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III.
Urząd~enie fabryki przędzalniczej, lub
skręcalni, kosztuje w Rosyi, jlłk się okazalo, daleko drożej niż w Anglii; koszty
fabrykacyi we wszystklcli jej stadyach, a
takie ceny bawełny snrowej i węgla kamiennego wyższe są od zagranicznycb. Te
warunki niekorzystne, zarówno jak wyższe
u nas dyskonto i wypływająca ze zwyczajów bandlo,~ycb koniecznollć Io-edytu więcej dlugol el'lninowego przy sprzedaty to·
waru, mogły być zl'ówno",ażone tylko przez
odpowiednie oclenie nici zagranicznych i
pl'zędzy skręcanej.
Fabrykanci powołani na. naradę .obliczali konieczność ustanowienia. normy ocleuis w wy80ko~ci 11 r. 60 kop. w złocie
dla przędzy skręca.nej i 9 r. 10 kop. w zło-

cie dla nici do szycia na. szpulkach dl'ewnianych. Ale i tutaj taksamo jak w kwestyi cła od właściwej przędzy, uznano za
niepożl!dane zaprowa.dzenie zbyt znacznych
zmian w istnieją,cych opłatacb, tem więcej,
że nici do szycia. stanowią pr;edmiot użycia niezbędny, ale dający zaledwie środki
do zarobku dla ubogiej klasy; robotnlcszwaczek, .Da których odbIja się dotkliwie
i najznaczpiejsze powIększenie ceny sprze!latnej jedł\ej szpulki nici. Dlatego clo od
nici ustanowiono na 8 r. w złocie od puda,
~ od przędzy skręcanej 10 r. w złocie od
puda na podstawie na8tępuj~ych obrachowali:
Wedlug z,ebranych wiadomości, wartość
przędzy skrępanej dla nici do szyci", obllCUl się w sposób następujący: nici ](a 40
wyrabianI! są albo drogą jednorazowego
s~ ..ęcania trzech nici przędzy ](a 40 (gatunek niższy), lub przez dwukrotne skręcanie przędzy XI 80 (wyższy, najwięcej nżywlWY gatunek), przyczem w obu wypadk~ do wyrobu prZ; d,;y używa się wyż-,
' .. I
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· Maurycy z drwiącą miną uległ wezwaDin i pan de Vrede wbiegł gwałtownie do
mieszkania, a. za uim wszedł dobr04uszuy
urzędnik, przepasany szariI! trójkoloro,wą.
Obrażony mąż l>ył siny z wściekłości.
- Mqjll zona. ... moja zona jest tu, u panal
- Cóż znpwu, jesteś pan chyba pijany
lub ob\ąkany - odparł wyzywająco Mau·
rycy.
•
~omisarz należał oezyw.\śC;ie do ludp spok~Jnych i uważał za. stosowne stanąć polDlędzy nimi.
-. Panowie, proszę was bardzo!... N,ie
naJezy zapOmiQać, że jesteście ' ob~ I lugżmi
dobrze wychowanymi.
· - Czy mi pan zechce 1I'ytłqm~yć, PIIDle komisarzu, przyczyn\l tegp najścia?
- ~en pan zażąds./ - odeninie, ażebym
PI'aWllle skolls~tował obecność jego żony
1V pańskiem mieszkaniu.
d - Ależ to jest idyotycznel-zawołał pan
e Fonde wyniośle.
t W tejsamej chwlli drzwi sypialqi się 0warły i ukazała się w ulch Klotyld& Vero~ese w odpowiednim negliżu, w spódmczce jedwabnej. bez gorsetu, z rndemi
rQZrznconemi po obnażonych ramion&llh wło
samI. Młoda kobieta ślicznie wygllldala.
- Co to znaczy, co to za gwałt? - zaPytała, ndając ogromne ździwienie.
dorznclła, jak gdyby zaledwie spozeglszy obecność pana de Vrede.
Ila- Co, Amadeusz? A ty co tu robisz u
urY~ego, mój naj droższy?
Koml.qarz poUcyjny mIeszał się oczywi-

st}

wierłloW', ogło~,elli ..
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Drogi żelazne.
- Stosownie do prz~Hstawienia ministeryum skarbu, zapadła decyzya rady państwa, ażeby na wszystkich dl'ogach żela
znych przez rząd gwarantowauych lub obciążonych dlugami skarbowemi, ucbwały
ogólnych zebrail akcyonaryuszów lub rad
zarządzających, co do zaciągania pożyczek
lub otwierania kredytów w bankach prywatn1cb, podlegały zatwierdzeniu ministeryum skarbu i komunikacyj. Udzielanie zaś
kredytów tak w bankach państwowych, jak
prywatnych, zależeć będzie wyłą.cznie od
ministeryum skarbu, przyczem miuisteryum
komunikacyj i skarbu ws'kazyw&ć winny
tymże drogom iela~uym środki dla zmniejsza ni a i umarzania długów prywatnych,
przez zwiększanie kapitałów zakładowych,
lub wyjednywanie 7.aliczeń skarbowych.
- Budpwę wspólnej stacyi dla kolei
warszawsko·wiedeńskiej i iwangrodzko-dą
browskiej w Dą.browie, jak donosi .Gazef&
polska", odłożouo do czasn nieograniczoue·
go, ponieważ układy pomiędzy drogami interesowanemi nie doszły do skutku.
- "Grażdanin" slyszał, że komisya. utworzona do rozpatrzenia kwestyi zbudowania drogi żela.znej kankaskiej dla poll!czewa Kaukazu północnego z krajem zakaukaskim ollwiadczyła się za przeprowadzę·
niem drogi prosto przez pasmo gór Kau·
kaskicb. Chociaż wykonauie tego projektu przedstawia znaczne truclności techuiczue, daleko większe, niż przeprowadzenie
dl'ogi wzdłuż brzegu morza Kaspijskiego.
jeduakże wynagrodzi to wygraua na odleglości i czasie pouieważ droga ma. znllczenie więcej strategiczne, niż handlD.we.
- Z 'l'yflisu donoszą pod dniem 16 lipca.,
że badania nad wytkuięciem drogi żelaznej
przez glówne pasmo gór Kaukaskich, w
kierunku w,rżyny Archatsklej, ukończone
81} pomyślnie przez komisyę inżynierów pod
przewodnictwe:n generała. Rydzewskiego;

ście coraz bardziej.
znał jednak wreszcie za stosowne skłonić się i zapytaĆi
- Czy pani jest rzeczywiście pani~ de
Vrede?
Ładna. dziewczyna parsknęła śmiecbem.
- Ja, panią de Vrede? Ależ to można
pl)knłlL Jestem Franl\iszką Clampin, tak
zwaną KlotyIdą Veronese, kocbank~ tego
Panal
Naturalnie, zabawna. scena musiałą. się
zakończyć wycofaniem sil} urzęduika, bardzo zresztą niezadowolonego ze śmie~znej
roli, jaką mn odegrac! kazano. Co się zu
tyczy pana de Vrede, to zaledwie był ou
w stanie panowa.ć nad wBciekło§ci'ł. bardziej komiczną, ni~ straszną. Dusząc się z
gniewu, bełkotał:
- KIotyldal ... Klotylda tu,l...
"
Urz~dnik wyjąkawszy "kiJka słów prze·
praszaJących, wyszedł, przeprvwadzony
grzecznie przez Maurycego, nszczęśliwione·
go t6Jll, że się go pozbywaŁ A tymczaSem
Klotyldr. uśmiecbr.la się cyQicznie, biorąc
Da fundusz .swego Amadeusza".
,
- A więc szukałeś tu, swojej żony, mój
uajdroższy1 ~ , zamiast dobrej strony, zna·
lazłd 'podszewkę. To ty nic nie wiesz,
jak widać, że Maurycy jest... jest dawuy...

wracała dosypia m.
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nej, otrzymamJ': wartość przędzy nieskręcauej 90 kop., stra,ta przędzy pl'Zy skręcaniu około 10"10 - 9 kop., koszt pierwszego
skręcenia 12 kop., drugiego 8 kop., koszt
farbowąuia, apretury, wykończenia 12 kop.,
amortyzacya, zabezpieczenie, procenty, administracya Hi kop., razem 1 r. 46 kop.
Zatem pud najlepszego gatnnku przędzy
skręcanej wskazanego numeru wypada 58
r. 40 kop. Odtrąciwszy li tej sumy wartolie! pr~ędzy nieskręcanej, \Itrz)'mamy war·,
tość skręcjlnia puda przędzy 12 r. 4.0 kop.
Ponieważ jednak dobrze urządzoną. skręcalnia powinna. stanowić tylko mniejszą
część przędzalni, a cło protekcyjne od
przędzy nieskręcanej zapewne będzie dostateczne do pokrycia zawieI kich, w porównaniu z zagranicznemi, rozchodów na amOI'tyzacyę, asekuracl'ę i t. p.; dalej, powtórne skręcauie stosowauem jest nie do wszystkich rodzajów przędzy, . a bielenie I1r~ę·
dzy lub farbowanie jej kampeszem n'a kolor czarny, wypadają nieco tanillj od farbowania kolorowego, wreszcie 10'/. prz~dzy zepsutej przy skręcaniu, 'przedstaWia
pewną. wartość i używa się do czyszczenia maszyn lub w fabrykach ]Japieru,z przytoczonych więc obracbowań widać,
że koszty wynikaJące właściwie ze straty
przędzy przy skręcaniu, ,z powtórnego skrę;
cania i farbowania, mogłyby być zmniejszone do połowy, wydatki na ądministracyę całkiem zniesione, przyczem koszty
przygotowania puda przędzy slo'ęcanei, po·
trzebującej opieki celnej, wyniosą tylko 10
r. 60 kop. Dlatego uorma oclenia dla"tej
fabl'ykacyi, w wysokości przyjętej dla wielu gotowycb wYl'obó\f, t. j. 30%0YJniosla
3 r. kredyt_, albo 2 r. w złocie. A pouie·
waż plozędza nieslo'ęcana numerów wyższych, z której prawie wyłącznie wyrabia.ją prz~zę. skręcaul} i nici, oblożouą. jest
cłem w y.'ysokości 8 rubli od puda, p\zeto
cło od prz dzy ski- cansj i od nici (nu} na

Gdy czŁowiek przestaje być , ~miesznym,
staje sIę odr&zu odważnym. A w~ęc i . ,WOrek orzechój'ł" zdobył się na odwagę. Potrzeba przecież mieć coękolwiek. Każdy
inny byłby się czuł śmiesznym, stoją.c Qliędzy ~ łUlIą dziewczyną, a tym ' paryżaui.
1Iem, który, pomimo wizelkicb pozorów u·
przej lDoś9.l_ I1rwll sobie z niego bez litości.
Ale Am~nsz, udaj'ł~ zwycięzcę, kręcit
wl}S& z wyzywrJ~ mmą. Trzeba było jecJniUte 'Y,jg~ z tej śmiesznej roli.
" .Ni,ę~b ' st; u~ł~daj'ł lll\ijdzy sO,bll! myślała Klotyhla, gdy z minI! Ironiczną po-
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- ~siego gatulikubaw6łlly .sea-JSlaD.d"~-Ko--If1rewnil1i&&h szpuu&fub ustanowiono w wysztującego w sprzedaży okol<l . 2Q rubli so kości lOr. od puda bl·uttO.
Podwyższenie cIa
pud. Według cen współczesuych, pud przę·
04 przędzy bawellliaoej numerów wyż dzy przygotowanej z tej b.awełuy gremploPrzPillysl
bodpIł' komUDł'kacypo.
wanej kosztuje około 36 rubli, a zatem,
~
I, a o
szyeb, skręcanej I nlel do szyela.
biorąc w racbubę l funt przędzy skręca-
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A pan de , Vrede z milczenia przeszedl
w gadlltliwok
- Czy pan sądzisz - zapytał szorstkoże r~eczy na tem się skończą?
- Nie sądzę nic zgola-odrzekł spokojnie pan de Fonde. - Zresztl} jestem n siebie i miło mi przyjąć i zabawić gościa.
Gdy usiedli, Maurycy zapytał poważnie;
. - Więc pan twierdzisz?
• Worek orzechów" sapał zmięszany dwu.znl1cznem. sjVem położeniem.
- 'l'wIerdzę... Eb, do licba, twierdzę,
że ... powinieneś pan zdać mi rachunek.
- Czyżbym cię obraził IJrzypadkiem?
- Panie!
'
- PanIe?'
Dwaj przeciwnicy trzymali się silnie na
stanowisku.
Pan de Vrede gW31towny i bez taktll,
jak zWJlkle, pan de Fonde ironicznie słod
ki i grzeczny.
- A więc pan utrzymnjesz, że obraza
odernnie pochodzi? Nie rozumiem tego dobrze. Bierzmy rzeczy logicznie. Nacho·
dzisz pan moje P)'yw3tne mieszkanie.
Wdzierasz się tu sil~ w towarzystwie komisarza policyjnego... pod pozorem, że z
twoją żoną. I!rowadzę zakazane rozmowy ...
mówiąc eleganckim językIem wielkiego
świata. A Iloniew3Ż docbodzisz do przekonania, że spostrzeżono panię de Vrede ...
Amadetlsz mrnknął glucbo~
- Nie idzie tu o panią de Vrede ...
ale o...
- Panuę Klotyldll Veronese... Tem mniej
rzecz tę rozumiem. 'Ćzyż byłbyś moim następcą.? Bo znam j~ dawnIej od ciebie.
Widąc uśmiech Maurycego, Amadensz
wpadł w uniesienie.
- Więc nie chcesz pan stanąć ze mną
do walki?
- O, bynajmniej, mój panIe, nie widzę uawet do niej ~owodu.
- Jaktot PI,zeelet 'zastałem ją II ciebi~l

''''IC...e•

przeprowMZeJi1ekoleimotliwe Jest w trz6a)
miejscach: pierwsze na wysokości 6,500
stóp z głównym tanelem, długim na wiorst
pięĆ; drugie na wysokości 5,000 stóp z tunelem na 11 wiorst i trzecie na wysokości
4,500 stóp z tunelem na 15 wiorst. Za
n&j4ogodniejszy pod względem technicznym
i ekouomiczńYm komisya uznała klerune~
ostatni.
- .Nowosti" douoszą, że niedawno po
raz wtóry dokonywano próby z parowozem,
do którego zastosowano kocie!, wynalazku
Paszynina, opalany naftą. Próby dokonywane były w obecności komisyi, wyznaczonej przez ministra. komunikacyj, w której
IV" cbarakterze eksperta brał także udział
główny inżynier drogi żelaznej gl'iasko-carycyńskiej, p. Ungard. Parowóz przebiegł
kilka kursów z pociągami nadzwyczajnemi
pomiędzy Petersburgiem aLubanil!, wogóle
więcej, niż /JOO wiorst, z szybkością pocią
gów pocztowych, bez względu na to, że
był urządzony wyłącznIe dla ruchu osobo·
wo·towarowego. Rezultaty prób nznane
są przez komisyę za najzupełniej pomyślne.
System opalania kotłów naftą okazal się
nader tani, przyczem kociel wydaje więcej
pary, niż przy inuem paJlwie. Z rozporzą
dzeuia ministra komunlkacyi, parowóz przeznaczony będzie do użytku na jednej z
dróg żelaznych. Pod względem ekonomicznym nader ważną jest rzeczą, że system
opalania naftą 'p. Paszytlna lDoże być ła
two zastosojYany do wszystkich bez wyjątkn istniejących kotłów parowych i to
bez wszelkicb w nIch przeróbek. ZU dla
dróg żelaznych leżących w pobliżn kopałA
naftowych, opłacI się bez wl}tpienia nl'Z4dzanie specyalnych kotłów parowozowych.
opalauych naft4; oszczędność w palIwie 1
W odnawianin, w ciągu jednego tylko roku, pokryje wszystkie wydatki na przeróbkę parowozu. Innowacya tego rodzajn
przydać się może szczególniej drodze żela
zuej zakASpijskiej, gdzie niema Innego pa·
liwa, prócz nafty.
- .Swiet" donosi, że po porozumieniu
si~ ministeryów skarbu i komunikacyj ntworzono oddzielną komisyę, w celu roz·
strzygni ela kwestyi uregulowania przeworzyś ę CI
'silLJ Jeszcze mOle sekundantów ...
- Przysyłaj pan. Czekam na nich-odpowiedział Maurycy.
Dlozwi się otworzyły i Klotylda Uiłysza
ła te słowa. Ubrana i do drogi gotowa
stanęła na środku pokoju, zwracając się do
pana de Fonde. .
- Cóż to nowego? Wiesz przeciei, że
.ci zabraniam stawać do walki z tym dud·
kiem.
A obracając się do pana de Vrede, do·
dala:
- Ty zaś, możesz robić co zechcesz,
wszystko mi jedno, czy będziesz sili bil, lub
uie z Maurycym, który silniejszym jest od
ciebie. J e~eli przyjdzie do pojedynkn między :wami, ja nciekam stanowczo.
.
- KlotyIdol
- Każda aktorka przyklASnęłahy wam
z duszy, bo przecież pojedynek w dobrem
świetle stawia kobietę. Ale mnie by poniżył i skompromitował bez potrzeby.
- Skompromitował 1... - wylozekl pan de
Fonde.
- Najznpełniej , mój drogi. W moim
wieku trzeba ucbodzlć za kobietę stateczną .. ·
taką, jaką jestem w istocie. Nie otaczać
rozgłosem mojego nazwiska. Czy słyszysz
Amadeuszu? Masz do wyboru. Je8li poślesz seknndantów temu oto panu... koulec
z przyjażni~ n&Zawsze.
A widzl!c wahanie Amadensza, dodała
cynicznie:
- Zresztll, do czego ta cała hlBtorya!
Gniew:18Z się, że cię olzukuję, alei to nie
pierwszy i nie o tatni raz w iyciu I
Wzruszyła l'amionr.mi, a pod&jllC rękę
Maurycemu.
- Żegn&Dl cię, mój najdrotny - mówi ·
la- czy odwiedzisz mnie wkr6tce?
- Naturalnie.
- A eo do ciebie, Amadeuur
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:m soli droga~ żei':'znemi. "Przewóz ten w
stosun\ill do ceły towarlII jest zadl'ogim,
przyczem taryfy na sól nie są jednakowe
i nie do~ zll$tosowan!\ do okręgów, w kt~rych sól j\l$t wydoby wana. _ I'
Handel.
.
.Peterburskij listok" dOIlosi, że w
tych dniach jeden z petersbllrskich domów
handlowych wysłał do PI!I~yi partyę wyrobów tkackich, PJ.'Zygot(1w.&nych po cz ci
w
w fabrykac4 petersIJurskich, po czę
moskiewskicb, ozdobionyclJ' rysunkiem
gnście wschodnIm. Próbę l tę przygotowaDia towarów tkackich specyalnie dla rynków perskich wywołałw ta okoliczność, że
handel towarami ze zwykłym rysunkiem, o
kolorach niez1J.yt jaskrawyci!, szedł w Per·
syi nader słabo, a towary zagraniczne mają tE} pn:ewagę, że. wyrllbiane są. specyalnie dla zbytu IV Persy i. •
I
- Jak wiadomo obecnie- agenci j korespondencitlnini terYllm ~karb,u raz na t ydzień donosz!} o cenach zboża na giównych
~'ynl(a; h ,agrailfcznl'
ewnętrznyeb.
wra40mości te, .' poliawane 'do 'użytkn pn~1\Czlle~?, ~rzydbszą ' I1em~ korzyść goiipodar~oin wieJskim j ' kupcom zbOtoWYp',1ecz
niezupełuie, poniewa:ż w pozoątlałe dni tY'godnia meklerqwie zagraniczni szerz~ nmylilnie wiadomp ~i falal/ywl"> o cenaeh artyknłów , ,zbożowych, co .'p'l'zynosi ' zqaczne strat
codziennemu handlo'w? zbożowemn. 'W celach ł\Sunięcia, tyc~ nadW:y~ w... przyszłej
jesieni. nstA'llo,wi!,ne .być m.a ~olizlenne doI)o&zerue żądanych \vla'dom\i~cl, '
Pi'zemYśł,
,. .. ,.
- C'zy!Jt.my w ga1ecie ~ t)deskija. nowoIIti ": Poc'lługbStAtnich wiadomości otl"zyIllauyph przez łl\hllstl1l.Yntli ska,rbu, roił bieżący będz~e najzUpelnfeJ pomyśln .dht hlm1
dlll wełną. Za:~asy w'eln.( z rokd "przeszłe·
gQ 'Y!lJ:ystkie są już prawie "wyczerpane,
a tymczasem od Kaukazu do, guberni jeka~erynó łal,,~kiej praWie c~ła. ilość nowej
wełny spl"~edi\lla jest lj!!Mtullln~6m 1rI0skiew·
skini i zajl\łujł\cym ~ię myciem wetDy. Lecz
jeżeli obecne polozenie pl'zedstawia się'
w mniej w/ęcEji pOII\Y§lntlm ~wletll! l to nie
I)Ip}:'lia ' tego pOl ledzle~ ,o illlz.vllzło§c!. już
oJjecp~e prao/ie' 'we ·., ws ystkich fabrykaclI
su\ffia IV KrpJes~wi~ :Pplskl~m dod"&ją do wełn'y 4Q'/<> dr~.",a!n, ołirobi(jd~go chemicznym

zd:ts"zczenia. 'fanie tkaniny awe DIane" ralna i rolnictwo' 3 pra tyczna o owa
I~yrabi~ne . tam przeważnie, o~e.cnie wcale bvdla; 4} we~ry~arya; 5) wyrabianie m~ ·
!Ue Znajdll~1l zbytu. Cala adzie ~oklada- sla' 6 wyrabianie serów' 7 prowadzeme
li jest
jsrm
n njisso·nowogrodzkim. trege ó,
czte,d! byd , j oteż ~ Dl'obni }lrz.emysł wey po wsiach, posiada- bryk masła r sel'ójV i 8) bllC lal ·ya. Tł- Zap ano na listę termiuatorólY jedn
jąe'y' niewielkie f/lbryki o 20 lub 30 war- oretyC&ne nlUlczanit
sft ch lawi
chłopca.
>,
ego
sztatach, zaprzestali fa.brykacyi, kt9ra pl'zy- ue by~ w nno na pięć lUiesięCl let ch,
(-) Zjazd sędziów ~okoju m. L .
nosiła im tylko st.raty. .Slowem, w intere- praktyezne zaś trwa nieprzerwanie przez 'fi dniu 31lipcal'Hs~ llastęp'njąl:e spr~dz,
sach fabrr.;zuy h pauuJe za,gtój zupełny. cały kurs. Po trzeóhletniej slWlo~~elqej 11: rue: 1) pL'zeciwko zmulowi Moszko WY
WI
' . "et • ~ielkiel.t ~abt'ykac.1.t w Orzecho- prak~y e ~yli uczniowie. ~kól s~d~ją czo . oskarżonemu o wykroczenie r :
W)
Zu WI znacznie ~mlejszon~ .p~·od.uk- ~pra zdama ze sw,Ych z ~ęć ~ pradstawl&-I WK? ustawj,E\ Pl\dowl.Wej 2) Edwa,l~o~'
cr
V abr kae tkackich w Likime L w n p tenty, }'dane lI!"Zel gospóll.al'&j, n
skiemu o, pobICie , żony Gusta I
Wanłowie skasowano zmiany nocne, skuto których pracowali, paczem otrzymują Od' Kindermalla, 3) Emilii Hellel' i Adel&jd~a
kiem ~bytku, to\,\ą.rpw zapasqlyych, ktQ)"emi pYni. ~rYUm dóJ>r. państ,wa ~wiadec;t),Y~ na FI'ejlich o pllbicie Krystyana Gotfrie~e
pr~IlP~loio,n,e ( lŁ skłp.dy fabry~ . 1
• 'I ~ęopień majstra iup majsttzynl odpóf~bjef Zajdel, 4) JCizefowi ,Dominiak o kradz' ~
- Pierwsze zebranie członków warszaw- specyalnoścl pierwszego lub drugiego rzę- drzewa z lasu, 5) Mateuszowi Miło'zolez
skie~o towarzystwa Je~wabniczego. posta- duo Stały nad~ór na~ wykładem IV szko~ach otosamo, 6) Hasltlowi i Blnle " małżo~kowl
nowJOno zwołać na dZieli 30 wrześUla. Na mleczarskich, jakotez peryodyczne rewlzye Praport o wykroczenie przeciWko ustaw!I'
zebranin tern. wybrany będde ,~ ..1"ZI}U.
I ost/l.tnic.h . powierzane będą osobo"!, po~le- ak!lyzowej, 7'} Antoniemu Bednarek o kl"~~
, - W majątku Lańeucilo-.lV.1e, w pOf{. etYli\. QlIDlsteJ um, Z" dla staraUla Się o dZież drzewa z lasu, 8) AIendlowi Rosen
chełmskim, nad brzegiem Wieprza, zbndo- pomyślny rozwój szkoły i o jej potrzeby kwiat o wykt-oczenie przeclw)<o Ugt~w"
Wl\}ly będzie młyu wodny systemn ameł'Y' znaidow;1ć aię będzie przy niej tak zwany akcyzowej, 9} 'Ryfce Bajli Kl'ej\ilng 9 ~lYi le
kańskiego.
_ . kurator; bezpóśredni zarząd szkoły, t ak dome n'abycie rzeczy kradzionych 1'()) J~:
- "M!łlist~m mal'ynllt"ki za'Warło z f.o" -poo wz~lędenankowym .
lIi Y. r Jmbowi ~~l\ o- IImoftme t.war
w'al'zystwem gCirhiezem na połdtlnłu Rosyi ' powierzony będzie zarządzają6emn szkołą i cie zakładu felczerskiego 11) Bel'kowi LJkontrakt, na mocy którego to ostatnie ' zo- nauczycielom.
' szczyilskillL4U o. ~/lJI~o '?) -·..~wi
bowiązało się zaopatrywać w, węgiel okrę, 1>1
, , .,
"H, ,
i Ickowi 'Steinbkll b ·w,.vkroczeUJe prze.
ty n~ l mol:zu' Czarne.lII.
,I
l'
~MIASTA
ciw.kd m~wIB U ltk4YrJóweJ;' 1~~ Et-nestowł
~ II wlet" dónosl, że depanamen't 1'011
.
'
Ander o ~. o ;osMD!l, Ul , E:!I'\llVi axkier
nic twa i przemysłn wiejskiego przedsie. --L
I· I .,
r o toaamo, 15r'Mfrli Br onóW'Skiej o Iiaudel
w7jął urządzenie kilkn plant&ey] hzewll
(-) Zmiany w duchowleńshvle. ' .Petro- 'w czasie niedozwolonym 16) Szlamie Fro.
winnego ameryk'a)iskie'go " i -dokonywanie kowskija ' gbbetn~kijal wi6domostr" dono§zą~ 'mer o przywłaszczeq~e' 17) Szai i Chai
dÓświadczeń nau~b'wych 'fi celach przeciw· że n& posadę wlkarynsza parafii " ZgierZ',' małżonkom Korman o' wykl'oczenie prze.
działanIa; 1I10ks~i·ze.
mianl1wano wy ~howańda t~ym8lto-katblf~ (Ciwko 'lstawie llkćyzóweJ, ,j 18) ntoniemn
Ubezpieczenia:'
I.
,
kiego seminal'ynm duchownego VI Warsza- Br\Jżyliskiemu o' krAdzież drzewa z las~
- . Peterb. 'wiedomp\!ti" donoszą, że ' wie ks. Stanisława ZacharVasiewicza. Wi 19) ' Wolfowi Przedeckiemu i Herśzkowl
mIasta nieposiadające ~rodkó,w na: ntllzy- karyusz parafii Daleszyo8 ks. Ailam " Wło- Heiman o wykroezenie prteciwko nstawie
manie instrumentów do gaszenia pożar~w, si(lski! otrzymał U:ominlL'Cyę na wikaryusza akcyzowej, 20) Ulchałowi" Szewczyk o ln-aotl"Zymywać będą subsydya od ' ruskich to- parafii Żarki,
I,
II
,
• dzież,. l '.}l) "Rajzli Rotgzyld o s.przedilż zeivarzystw ubezpieczeń.
'
'.
(.....:) 'Zmiany w urzędach. Urzędnikiem psutego wina, '22) Chai ·Kęphlsklej Ó· nieWykształcenie pL+emyśłowe.
kancelatyi ' Po gubel"Uatol'łł piotrkowskiego wykonanie 'rozporądzeń 'pólicyi ;g3) Karo- ' W jesieni toku bieżącego ministeryum ' IV ' dziale statystycznym, mia11/)W'ano wy· lowi KacheI o kradzie\l;' 24} Jó'~efo\Vi ~Iiel.
dllbr 'państwa zamierza urządzić ) jak dono- chbwańca uniwersyf,etu warszawskiego Pio- czarek o zakłócenie spIJkóju, ' 25r JankielosZI} Nowos\", &Zkoły l goapodlll"stwa ml~ez-I tra- Nikit.ina~ Nae'~el~i~o. wy,lzialu izby wi I?!~plło,!sk.iemn' o niewykon&ll'ie "\'ozpo_
nego, sUbr\Ydyowane Ilrzez rząd, w maJl!t- s~al"boweJ pIOtrkowskIej se~·etllrza . ~ole-, rz:!dzen:· ~ólicy.L! 26} A!ltoni~mu 'Pahiszltiekach pry#atnych, w ki6~'Yell utrzymują tlle glltlnego Justyna Dybo~kiego ulVdlmono WIC~OWI I StaDlsławpw\ WOjciechbwSkiell)n
mniej, Iliż ' ~O krów, a roczny udÓJ z jednel od obowiązkó słuźbo.wYcu' ua własne ~ą- o 'tO !ramo, 27) Abrahamowi Feldon o tOŚl\.
kl'ow, wynosi przeciętnie nietnlliej, niz <łanie.
,;.
~
l, ,
mo: 28') Izydorowi StilcKgolilbwi' o wykro1"00 Wiader, czyli 75 l?udów \nYeka , Szkoly - (,-) Sędzia 'pókoju 14 rewirn m. Łodzi czenii przeciwkd' nsta'vie l handlowej 29)
te podlegać będą departamentowi rolnictwa p. Czerniaw, obejmie swoje obówiązki Antoniemu Paluszkiewiczówl o to.~am~ 130)
i pl"ZelJ)ysłn wiejskiego ministeryum dóbr IV ·'tlniu 1 sierpnia.
.'j
'1;
,
Bltkas~owi Wieczo'tek o 'tosam,o 3l) Kato.
państwa i mają ' bY4 dwojakiego typn: a) ' (-) Prezydent miasta Zgierza' radca ' ko ' lowi iLoteekiem~ tI tosamO", " i2) Rocb'oIT[
spo~~~ em Mićięrlicbar ~b~cnie fatt'yk'an~l szkóly wytabiania masła 'i bJ wyrabiania ' legialny Hlillryk Sfrzalkowskl otrzymał ~o- Grali o Itradzież n Micóata Kacały 33)
zajmują się" pilnie wyszuka~ m odJ1o\vie- serów,-mll.zkie i· żeńskie, oddzielnie' dla ka- mi,naayę na prezydenta miasta: Piotrkowa. Mary~mnle Olszewskiej o kradzież. Opt"6c
dnielfo , surrog~~~ dla ilomie zki do dobre- żdej płcI. Jeans ' i dł'ugle mogą \lyd pIerw.! OpuszczQne przez niego miejsce \Y m. !Zgie tyCh spra."" roz'strzrgniętEi. będą
sprawy
gp matery~: .~oprzednló takiOi·l shl1roga:- szegb i . drugiego rzędn. <'lałkowity kurs rzn, obejmie bUlmistl"Z miasta: Pabianic ll, cywilne ~asacyjne: 1) ']( poW'ództwa Wił
tętn były ~tal'e szmaty ·· wełui ne, lecz nauki
szkołach mleczat:s'!tich tnva lat 2, Wincenty Łuszkiewiei.
.. helma Patzke ' przeciwko Rozalii LaskowVf ostatnich czasaeh ujawuH.Y. ~~ zamial'r lecz po ukończenin 'Ilnl'su ,vycliowa,ici (...ll) Zarządtlijący łódz!tiem gimnb.'zyum skiej.' o 6' rs. ; ~) Hersz~ Kaczke przeciwko
rządu I zbrouieni)L bezwjlrUf\kOwego ;!zko- szkót wy~ylani są ' kosztem rządU' óa p)'a- żaliskiem zawilitl:amia roffz!cQII' i opieku- Stanlsiawowi Gafeckielńn o 25' ts.
Ja§1iwej pod IJ'zg)ędeąl h y'gieniczn,m fabry'~ ktykę do innych gospodarstw m1t\cznych: n6w, że ' pro~by o aopu'szc~eo'ie do e~zaini- k.óbowi Bl'eda przeciIVk6 Jauowi I{~lik o W
b ,cyj sulma/!: bbrabi~nyclL ,wnYDl ,sposo- za:j~c!la praktyczne okOło wyrabia.nHi masła nów l\rstępuych ' do klasy przygotowawczej, rS i. ' nadto jedn'a. skarga' Incyd/nltltlua S
b m ~J!l,8~i j Nowym Il,urrpga em ~esb ter'az trwają. 6 '1Iliesjęcy; ,za§ o!,oł~ lVynl~ialł!a V, VI i ~ " bę,dą .p t!jmdW'ane r ~~J • ama Wiślic.kiegó na-· I"efolucyą. sędiiego1 pokoju
o/:? fi, "OD 'ab)ane ąposQbemAIlczerlicba.maslalserÓww . przyblizetlllrl;olqeden.15(27)lipca. dodUłalo{g1) . sll!rpmar.3rewlI.u m: ŁodZI. l . • ( ,
P\"z.ycj':em, ńowy ten 'llIateryal 40 tego' sto- Liczba: wychowańców IV "Szk'ołać/lzależy" b. ; wakanSów do' klasy ' T, II, IiI ' i IV
(..2) CykliśCł, Na konkurS ćykliatów odpnia wybornie nadllje się do' falszo~ania, od lic~by ut('zymywanych w gospddarstlvie niem'a~ Egzaminy wstępne i 1!0wt6rne roz- blty w dniu onegdaJszym w Wal'szawie po;
że IV krótkim czasi!l , ~jp'ie zll:Pewne wy- krów dojnych, l cz więeej'na:d 12 uczących poczną się ż"dniein "21 sierphia (2 w'rze- ttzJ)llało zapfoszenle "tult\jsze towarzystw~
bitne. miejsce w faliryI<.a~yi sukua(?). Jedno- się,. ni~ ltcząt jirak'o/~antów,. do sz~61y śnia) r. bi " . , I' ~ •
,
cykliśt6w, które . yslało kilku swoich
cześwe materyał ten Je§t ta.k. taUJ, że z~- p)'zyjmowimych webędzle. Zapisy uczącYch
(-) K\lsa osczędnosi:1 pocztowa,- ma być członków.
I··"
l
.
gl'8Ża poważnem wstrząsnięcieD! ~odstaw się ~o Silikotr. odbywać ślę ' będą w, począt- otwaftą przy tutejszym zal"Ządzie potzto-'
(-) IFabryka Y"Priuzll. ' przy ulicy ' Zal'ypkQw w~nianych caJego śl'l.iata, w tej kach wrzeglija. lqb' stycznia, egzaminy zaś wo - telegraficznym w d'ńiu 13 sierpnia r .' chllun'iej, ma być JłQszczdną. w ruch okóło
liczbie i rYn.fH rqskiego(?).
w kOllcu ,gruania lub ")v' IJOczątkach sierp- b. Blits'ze szczegóły o takich !ta adh osz, 1 listopada. ' 0becniEl )lrb.ta'dz ne są we' ~. ~P,?\V~jlt~ pokrolV.ski,~gR'IJPlb~rni 'wio- nia., W s~kołach plerwszeg? rzęd\l wykła- c~ędnoścl i , lch , ins~'llkayelznań~ śf~y~l- w\lętrz~e , Qboty okol~ budynku fabfy:bne:
d~lllI.1e1iskleJ dOl)pszą" ,~ , nWesy amecz- dane będę: 1) powtórzeUl6 kursu .' szkół D\kom z: artykułu wstęp'nego pomleszcż'o- gd: 'PIętra przedżlelone b'l.~ą, ni~ tak ja
w,C&I.II
- ,pQza- wiej kich' 2 kllisawych; 2) historY'a lIatu- nego 'fol Jfi 1159 "DZi\mntka:"
" ,
dawnie' slliiflim 'Mewniallym, let\ż sklepienych.iiw»·y.kaa'tó

,la-

S;

Z

,II

i OKOLICY

a

al

p

----m-., i" " ;, I - Moje' niezmlel"nie
historyczne wi
_I
d','
- alli '
i.
'Y której, z
. ., H Oli N '" .R-' bezkarUl8
l
.
-:Jak wi.dzę, S~qlfllS'~ . zajęcia.
...L ,
I'
Eugemusz. ,

domóści I'ozsze" 1"0 O.
' J!
I'
deryi Lindy, nie czul najmniejszej ochoty
chc'i'ałbym na- Nie -'- odpo'wiedzfał' Pistasz l niwo .i.J do tego. Uprzedżenie Jego 'W?Jg(ędem Lindy
____
., '
,I
~I;I
pań"mog~ się nigdy " nie uńiiałem - z~chowywad tajemiJ1c, wypływało z dumy arystokratycznej i po
11
zreszt.ą. przyzw.oici Indzie nie }lo)"inni ich czę§c'
lo u<\.8.lI
leu. lila. Felik
qui
I: I'
'(
- żau- mie~! ' Lancbetg " Ż'il.cŻyna być ' llf6ZrllJ~nym; anty,ll . ę ra\f iw
oai! n d
sthtu,
,
~) łi ~ 1
'Yazył
jego niepewne ' PQstępowanie działa mi na jakiego doznają niektórzy eg:olści na wio
•
Ttómaczyia, L. ~ ,
- 'Nudzę się L - c.dpo)Yi~dział pistasi, nerwy. M6wi głosem cichyn!, niewYJ'II-inym dok nieuleczalnie- c!ióI'Y{lh.
'
---,
I,
ziewając. - Gdyqy mi., Ule chodziło o Ma- zaczętego zdania zwyk'le nie koń'ezy, nie
Roden tymczasem spędził całą godzinę
(J!)als';', ćiąg.....!patt.t Nt~ 160'. ~ ,
ryę i moralność, zawrac'a]byni Lancbergo- ma własnych przekonań i zawsz,e. ma po- na wyuczaniu hrabiny, osoby, zupeŁnie nie~"
J
wej gło,\ę - ale też udaje cllotlijVą l chylony grżbiee, jak pies często 'b·ty.
muzykaluej i niezllającej nut, ale posiada·
-;- Tak, w~ystkie, 'nne wiadomolici, tó Trochę to Iullię nawet, bo to , doda~e pie- . - Czy jesteś ' z kamienra, 'czy nre masz, jącej dóhry głos '1 wielką' chęć popisania
niepotrzebny balast - potwierdził Siroko przyku calej sprawie, 1I1e znów lak' bardzo l serca?-zawołal Siroko.
slE) nim, djvtlUastu ' tak~ów nowej piosenki
powa~nie. .
'I • '
,
,
• ' , KiedYŃ zD}!eluie b.ez po ' odń,;.
...:.... J'lie mąm żad:nrcli pbofiązków n~lę- Tostl'~go.
."
J
"
! naturalme - o<!.l,larY PIstasz z Zl- Talii" zupełUle . bez powo~u - vrz"6r- defll ,Laucbetg'a~ - ' mruknął Pi tasz z upoMil!.l on cel przed ocza1)'li 1 miał nadziemną krwi.ą. Usja.d~ na »i)o.1i'!z'ie i l zatopiw-, wał Siroko i spojrzał bystl'o 'na kuzyna. rem-ja... ' I ' . ,
. ,.. ,
3' że ' go " 'WĆzeŚDiej 'lab pllżnillj' oŚi~gnie.
szy , rę9P )v., kies~ni~c4 ,kur~i, mówił da- No, tak zupełnie bez Powodtil '~ nie, I ~ Tak, j ty nIe śtanąłbYfl ~awdf, w' jego I-zeą aw'~mi! latj'jeszcze zaplaszanym by~
lej: - AJ!! pl~yzoaJ sa,nr;:te mn'~" twoja przyznał PiJ!tasz" ale sl:pwą ~~!)oi·o .. d~~ę, 'obronie, gdyby ~ego b~\a~lloJ.l'F.eba...lo'dPoar »i!zez młolły'ch ' ludzi 7. ar,st~'acyl
siostra w okropny sposób d!'ęczy, - a ja z bardzo błahego - prawiła ' mi . :4ł~9 wiedział Sir01l:0 ' stro ....l! szał~m jak nie- tylkó na ' nię!!'kie 'ieb lIia i na polowania.
zadliję ąobie pl'~ecieź tyle tl"l}du, ż.eby jej i szeroko o swojej ~o.d.nośqi kóme'de~; ' ze dawno hmbill. L . mÓwilI. o 'cie~ie, że czę- Zdal"Zy~o . się, że bl'abia F., skomponował
sil} poifpbać l
'
J.
,
obowiązaną jest szanowane, nazwisko) '1tt - Isto bywaszi ' u Lancberga, a ty otłpowle- opet'etlt1}?'przeznllc ,oną dla 'tlllttm amator·
mr , ~ad.~Q m9że -.; , ~u ~ył ' SirMo re teraz nosi, bez skazy utrZymać' \ 't . d, ' dziat~ś 'nied:~ale: ... Tllk-, ma ładlllf żonę·" skiegb: '''fenIlI', Tnłódy' dy~lomata, mający
i spojrzał Slę, b!!>dawezp pa ~uzyna.
- Ma zupełną słuszuość .!.... odPo~ie- Doprawiły Pista;szu, Ivtetly
moich oczach w niej wy~tąpić, po pierwszej 'próbie, b)'i
Czyżby, 011 jeMn tr1ko ąje. spo.strzegl, I dział Siroko krótko.
•
stałe§ morŚ\ltie o wiele nitej" ód biednegO" pl'żeniesiony Bo' Londynu'. Ambaras był
że hrabina najchętniej zamknęłaby ' go do
Pistas~ I'ozśmia..t się n~ całe gllrdlo. ' ,Feliksa.
' .'
.
~I, wielI? i r:tainie!zano' jui. operetlqj tę, przed·
kasy ogniotqvałej, żeby go ochr.onić przed:
- WIesz Rudi, m,ÓWII}C ,J)ilędzy nami,
- Doprawdy-zawoła~ Plstasz, naśladu- staWIĆ z udZiałem §plew'aka teatralnego,
~odemi, mężatka.mi" I!0}njącemi na zię-, to troehę zabawl\Jl: że się t.ak tern ns. zwi- Ijąc tl'agiczny głos kuzyn&!- dopl'awdj zda- Kiedy Pistasz z&~ropÓhowa1 9w6jego ' kole~
cl6w.
,
, skiem szczyci.
'
'
je mi się, że się dostałem 'do jalĆlejto§ za· gę 1J.Odena.. Eugeniusz ód§jJlewał"mał.ą rolę
- Ce ,sont ~qfOU!"l' ' les conCeSSJQDS,
:ij.ode.n, dom'y§lajlj.c " się, że jest I. nlSwJl. kładu wychowawcze'gó. Kazania ',vciąż i z wielkiem "powodzeniem;' wsZys<:y byli za·
qui, ont ,pel'd!l Jęs- pomllles, mial powiedzieć o dl'ażliwych rzeczach, usunął .. ęię vi 'za- tylko kazanial Naprzód Mal'ya, teraz tyt' 'chwyce'lii jego g'łokent i jego gl·/f. ' Jednym
Fjllp )i:galitę, kiędy go wie~ipno na stra- głębieljie okna, gdzie zaczął jaki~ list. Zresztą, jak śmiesz porównywać mnie z zamarb,em zdobył sbbl\l sta'nowisk,q, w tocenie - dodał Sit'oko, o,dając,' ·~e biel:ze ~zyta~.
".,..:
I takim człowiekiem jak' Lancbel'g.
w8.l"Zjlstwle.
'
I, ., ~ "
'. r
I)jłiwność kuzyna f',a dobrą mone~~ ,
.
WJd·ótce wszedł słhżącj i wrac'iljąc się ' - Nie gorączkuj się, mój dl'ogi-powie- I NamiętpQść je&,o dla 'Llndy 'dawno wy·
- Voila, ce qui s'appelle forc61: l'hj~~. do l)lego, pow~edział:
:".
'.
,
dział Sltbko, kładąc mn l'ękę'nli ramieniu:"'" gasta i dzWby nad wYI!az ' szd~~śliwy, '.ze
ire - ~wołal, 'cI,Iodzą!l do ~okoju Eu- Pani hmblna pr?si pan. llal'ohal,
n!.ę 'm.am, najmniejs.z~j : p.~Qty 'póje~y~kować Imn ' pl'ze~7.Jt,bdz?:L0 '. ot'~ni~i si
-nIą· proti
geqiuBz )Wden, k,tóry słyszał ostatnIe zda~
~/l co Rtid.e!l ?1lDŚC!ł pokÓJ. .
.
Się Z tollą'; ZAStanow (Się, a llojdzle do' kto wał" zupełme I mne. mafż st)Vo, cze a
nie,
'
,
J1:nJe9,lI'i&. drZWI ,zap1Knęły lIię ' z ,nim, przjlj(onania, że 'nie miałeś racy1.
.
, naj sp'osobnoś'ć', al~ się !l\<ltl pieszy!. Wie'
_ Kto . l)ył Filip ~al!te - zapy~pJ /PiJ kiedy ;gh'oko~erwał się z mie)~ca i 'ysIr oko opnśpił 'pokbj ~ilatdowYr PIstasZ" dZiał I qO$konalet ~e chę,tnie wyda~Oby ZtI
stasz - chwaląc się prawie swoją D.IJlwia- blj,Chnął;
·
,
'
z początku z ,w.ś~ekłości~ ,!>opy.c1iat tJjl'e ~o 'niego I'ndą i g;arb'!tą hl'ablahl:f]j'tfi, albo
domością.
,
- Jesteś osieł PI~t.aS7.Hr 'teJ l4ł~ ' baJ)- ziel<ll)em sukni~, )lotem rzucił ~i!f w .głęOO_1 skrofuliczną ba.ronównę IDal'ysę, o któJ~J
- Cz/owieJe, który ehc'lc znka~ ROpu- ~r ma dałe~o w~ęce,i r9~wń~' d,d c~'t>ie. ' ki ' foł,el, zapalił cygaro i ótóczył Się gę sze,Ptan.o, r 2~' mia~ stósąnel: z nau~~Y ~
larność, głosował za stracęniem swojego
.:::. Jemu też pofrzebniejszy:..... 04nl.4kl Pi- ś~~1 kł~'bami l dymu! 'Iiak, " ezuł{" "Że nie lem motYKi i śmiat 'slę f': teg (j' Był Jesz
królewskiego oknzyna, wy~zydz&ł ancien re- stasz li zimną krwią.
.'
" mIał l'lIcyi, ale czhł ~akie, ' że 1 sw'ego ~oMe- młody, mó~l więc czeItać. '
- Czy nie mpżeąz trzymaĆ języka zp. pOlfania zmieńiĆ'"1lie tno;;e. ~ogłl\.r wpta# '
,
.\
/I
' II
gim&, a plebs przez wdzięczno§ć zaprowaził go Da gilotynę,
Zl;blL/lli w jego bbecnoś~i? - ' Ihz.Y~lląl SI- dzie Unikać li'e1iks6, ale ihaZ', poml o pruI ,
(D. c, II.),
OS,tDp' Schub1x:J!_
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,"zaj'ą się
res~cill ~iedzieć
kochać
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DZIENNIK l..ODZKL

1

;;;;;;i ogniotrwałemi. Właściciel bodyn- Szczygiełkowa, ppbrawszy 'La każdego po
80rUI, 19·9o lipca. Bauk.o<, rnski. zaraz:
ku fabJ'ycznego nrządzi W nim własn!} 30 rs. ,Jeżeli powiedzie się ta pl'óba, p.
239.115, Da dD.taw~ 239.05, ""01• •a lVau""'ę
rzędiaJOię welny.
. zamierza w rOKu przyszłym wybndo~.OD. na
kto '!31!:5. "11
P (_) Nowa fabryka p. Abla, obok la~ku wa Vi mieiseowośc~ łQ; bara
Il
':00
dl. 236.00 •• a Loll'lJl\ ~6t. 20.41'/•• wa ~yn dł.
•
"'"
w
ł3J.~
o. lViedeil 17".U, kal'?1'Y . . - 3tUO.
Milscha, puszczb na będzie w rnch niewoze- chłopców.
5'" liaty '",'''WD' 70.10. ~, Ibty"'I'lk1O &eyjue
Sniej, jak ~a. sześć t~godni. ~mach fabry- Jedno z prYIVatuycl;!. binr arsza\"ą6.60. p<>iycrJIa rul<a 4'/•• IBM r. 96.80. 40', ,
•• oy J'est Jnz znpełDle wykonczony pozo- Iirfh pl' aihllo z. óndynn n1il) -onalo7 r. 73.75,6·/,
złota A!l9·5O, "'/,~•• t.. J.l!s. ,
t . .
k
d ił
,. 106.80. I'o'/.e'ka ,.,,,,,bod.l.. U om. 74.76. fl[ ~ll, i.
staje tylko ns &WleOle maszyn, o 010 czego ny przyrzą
o robienia pospiesznycb rasyi 7~60, 1 6. ~ listy za.tawo. rnoki. l08.00. 11'1,1'.'
roboty ttwają jnż od kilko tygodnL
chonków. Zapomocą tegQ Vrzyl'zł4o naprllmio.... I IIl6l roku 168.00. taka. lll<i<i
(~) Departament handlu i przemysłu, zwanego arytmometrem,
metIla. li dZo
r. 160.75. ak.ye ,!rogi iel. war~za".I<D· ... ia4. jUej
'akdonoszą .Petrokowsk. gnb. wiedomósti", szybko wykonywać w sposób mechau'cznv
228.00, ak..y. kredy ..."e austrye.ckie 166.40. ak.y.
. b
1__ b
. t k
ł d
ł d
T )I.
"o.,.zalfńiegQ bu,," h&udlowego -~,
y~utoJzawiadomi
ł IZ
ę s..... r oWIł pru l' owskl} o z ca ą ok a no~cią, wszystkie cztery ill~ia"ego &t..w. dysJr.oo ... -IlielUieckiego bao~u
.tw.
Najwyższym rozkazie, według którego, bei łania arytll\~tycZ,lle." li'l'zyrząd, wraz :r; cłem
ł,~ ~ry"bD' 3'/.'11
4:
XIDDiejszenia ogólnej sumy rs. 128,00q do- i sprQwad1lepiellj, kosz uje 80Ó rs_ ł
l •• dyn. 19-90 lipca., foiyuz,ka ruoka lo J88~ roku
datkowego podatkn składkowego z przed- \V ' Ui~~~n _ czerwcu kelęj ł lłbnna
IIJ e•. 97",. ~'/,';, K,oWlOle lLIlgiel.kje .lj6't...
siębierstw gildyjnych w gUllęr\lF piotrkow- Wl;lor zawskil ~rf:ewiozl 1,368.r 8 p'~ób, . z w zatofc Eią Ile Janeiro~ na k~e zonjd.u)t'
S. rlll,19.08:0 bp"". P" uica 205-~ li. lipie •
rs: 75,3i1 tej' sie przed ortem. wznieś'! . l&rzymi
poÓljg ua9,5p.
liiItop.u..grudz.
17800. Zyto 166 ~ 177.
•"ie•i Zll Ilok 1890> będą Il®iągiJięte do u- kcz~gbl dochó ' \bg01ny' W\"I10si
...
J
•
ITpi..na168.00.
Iilto~. grudz. 145.00.
działo w wypłllcie tego podatkn, między
op. 75. •
l Koltll{lbą, któ'7' stoj ,~ Da
elkim lPiędątale, I Iłlvre. I~o Ii:gea. ~&W" good ••••age Sall"''''
ion emi , następujące p1'zedsiębierstwa: a) w
Petersburg.
BImyłby łedDocześnie za latarni~ mGrs!<'l. Bra- .... """el. 107.00, ua grud. 98.60, na JIW'Z8C 1891'
somie 9,000 1'S. towa1'zJstwo &kcyjne wy- \V drodze właściwej wyjaśniono, że 'zy)ijc:oycy propozy~ ! t~ I pJ;Zyjęli kwapliwi. a r•.J)6.00. Stale.
.
.
robów b&wełuianych J. K. Poznańskiego z pasporty zągraniczne dzielą się na trzy towarzystwa goograficzne w Chili i Peru wy~lverJI" 'óJ8-go~ Ba"eł.o. SRr.:~~t:!,"te
fabryki, która należała dawniej do J. K. kategorye, a mianowicie: 1) ogólna opłata raziły uznanie swoje dla projektu. W dzień ~';'~:'lioo ~~ ~;;xioj~ll ~t1.ła~.~ra~
poznailsklego- a nutępuie przeszla na
,"yJlOSl 15 rubli na póll:Oktl;- 2) za...opw.tijo od~niQOiA poinni.\gL tego Q.b.!:Ii04zona- ID& &m- Jipi.e. sierpień 6 1l/ n .przedawcy, 11& .lelrpl861- soość towarzystwa i b) w sumie 1780 rs. 2 rubli na .P9h:9rze mogą jedynie korzy- uroczystość zbratania ludów Ame1'1ki południo- - - --;-, na rierpi6Ó .......~ 6u/",,,?rsed&..e~, as.
towal'zystwo akcyjne wyrobów bawe!nia- s.t&il: ' a) · knpcy posiadający ii~ect\Va ~"
ownicz.· .awa Rio.
or,c.- wrzos. pazdz. 6;/.. ILIob1"el, _WIo pa~ hot.. aUl,.
dO> Z8lni. b~w ełnY we
. _1. sn. b'~ek'
."
·ir..I~: . ~/
.'
na Ii.t.opa<! grudz,e. 5"/" Mby".y, 11&
nych .Ząwie1'cie" ~ru:z'l"
oraz J,,,,,
CI J.
sponen~~, ny 1'011
yh,o...,
zmosl... ki_
e1'1, a- """1~Y,
grudzilifl Ityczeil 5"' nabywcy.
wsi Zawiercie, }low. będzinskim, któI'a da- hWV8'7łllli1J'.w,jot4;u'UacI1'Ib~l\dlowych, szyp: tW9!",one przez, clfarstl'O ~ . ustanowił ord6lj
N~w-Vork . 1Sogo
1l....8ł.a 12'/... w~. 0<.
wnieji' n'il1eżała do A: Ginsberga' a nastę·
ma)tkolVle, robotOlc,f na statkach I KólQII/tJa, maj'lcy ' czie1'1 1IIasy. kt:óry .to~ '1.arue - .
.
..
I
oie ~ pr)':e&zła na własno~(! towlilzystw&.
przewoż!}cy ' tow&ry na WOZ~l d~el YJv~., zo..·,
O
pazy jczylfoDl i
N.w-Vork
•.
18;r<>
Iipeo.
K!' .... (Flołr -:-Rio)-20.00.
P (..!) Z Al eksan drowa ł ęCZyCK
u'l ego piSzą'
.
fi achto wye,
b b) rzemle
. ś\n'ICy
. cech
'"
Ka
a FaJf-R,o liI 7 low rdUl&rJ' .a., . 17.07.
OWI,
o.
e dzoz!C
. 'T"!
Da ..
pażdz. 15.97.
do nas:· żni'w~ ~Z o 'cy tutejszej S!} 'ich czeladnicy, o ile wyjezdżają dl& udow pel ni ·ucli.u. Tlrgoa'a ' dópIsnje; robot- skonalenilI. się w rzemiośle; c oficerowie
nik niebardzo jest drogi i trudno go udający się z zapomogi 'I'z~do ej 'dla w
dostać. OQe~daj w okolicy , Aleksandro- leczenia ran,: wspólnie z rodzin!} i służb,;
wa szałała ogr~mna b6rza, pddczas której d) urzędnicy, którzy ' zdajdllją. się w ełu1:spadł nlewny deszcz, uie wyrz zając jed- bie rządowej przynajmniej 20 lat i jad!} tek Icb Ces
ie Mości odwiedzili w ZnaGiełda Warlzawlka. nakżadnych szkód.
za granicę na kuracyę z rodzin!} i slużbą;, mieńsk ksi żUIj cZ/loI'OO~rską ~menę.
Ż~d ...o • końcem giełd!
(-) Pan policmajster m. Łod~ ogłasza, e) emeryci i'IVdowy p~emeJiytach,lecz tylko ' - ł er !fur ,~ lill . (~1r. ~ . . OgłOszo
że w biurze jego znajdnją się ollebrane 'takie, które oppkz pobieranej emerytury.
o ajmiłościwlej Ifdzto [de' nagr y nrzę- l a wekal. krótk.ter.d •• we
przez policyę w Ebdzi' od podejrzanego in- nie posiadają żadnych .k/lpilałów lub nie- dnikom ministerynm spraw wewnętrznych, Da Berli. ze tOO mr. .
na Londyu z& t Ł...
.
dywidunm następnj!}ce rzeczy: 1) dwa pal- ruchomego m'ajątku; f) wszystkie osoby u- do orderu św. Auny II klav wł!}cznie.
..
yż za 100 lr.
. . .
ta męzkie : jedno z podszewką szarą I dl'O- dajqce się w st)Vi eJ:dzonyć9-, odpowi lli'emi
'petersbur
9 lipea Ag. .). ~ow ti
iodeń .'" 100 /1.. • • •
gie z kratkowaną; 2) tl·zy koldry IV
. dowodami interesach ljIa),ątkowych, han- donoszą. ż metropelita se Mki, Michał,
II p.plery pahtwowe.'
3) kolorową.. ch~stka a~ka; 4) .
dlowych Il\b familij/l'yc'h do ptiast: Gdań- ndzieli~ odm,ow,n~j od.t>9wjeqzj na, 'prośbę, Miażurowe serwetki; 5) ażnrowa . czenvona ska, Poznania, Wrocławia) Kró1ewca, 'Kra- lalla, 6 uznarlie 1efto ' l'ózIVodn z lrtJl'ów'ą' 'Li.ty ,iwid'.,Jne Kr. Pol..
90.50
100.75
R osk" I'0 Ż1C:lka "ilchollnill .
chustka na główę; 6) żółta mIlta' chustka kowa ~ ,Lwo"'a; 3) PaliI/orty z"gran iczue Natalfą z& legalny.
l
86.
l
» łOJe poi. w~ ..... r. I
i.
perkalowa i 7) moździerz mosiężny. Wszyst- z& o~lat~ 50 kop. wydawąne są tylko osoLondyn, 19 Hka ({\g'l p.). Drugi bata.- Listy
~
z.. t. rJem, Seryi [ .
kie te rzeczy mogą pyć odebrane po, udo- bpln wyjeżdż/loją~ym z pOlecenia rz!}du, oraz lion ~wa)'dyi -pułku grjlnadyerów, j(tóry
9UO
u
t"
łI
V.
wodnienin własności w przecil}gu d~óch cudzoziemco\D, pÓl ra ,!-jl}oym du: swego . {vylfrót~ył ciężko ~eaiwkd kal'ntl~ woj98.75
!f8,75
.ty ust.m. W....... ';'r.. r .
93 90 I 93.90
tygodn4 po uplywie zaś tego tetmintt uży- k.rajp.
,
I skQwej, wy lany bę
.~ na. dwa lat
Q
,,»
., 't V ·
00..1. n1.l._. II
Li.Ly .... t. ,Q. Mihl eryi l .
te będą w sposób przepisany prawem.
- Jlowoje w).'emia~1 ,donosi, że V( mi- Afryki poł}ldniowej.
11
J(.
93.- '
(-) Spadki. Wydział hypoteczny. sl}dq nis(erynm sP,l'~w. wewnę~ 'żnych pow~tał
Kon'stąntynopol, 19 lipca. (Ag. p.). W.
9l.I
l1
t't
lU.
okręgowego piotrkowskiego ogłasza, że na prOjekt wyknpleOla przy pomoc:)' skru'b~ Porta ogłasza irade sułtana d millflOwan
I Giełda Berlińska.
28 ~tyczui, 18!lJ l'oku, wyzoaczono termin miast, miasteczek i osad prywatnyell' w tr'zec~ biskupów bułgarskich w Ma:cedouil.
prekluzyjny do nregulow ania spadków po kraju połndniowo-zachodnim. Obecnie w
Ko ~stantynopol , 9 lipca (Ag. p.). Sknt- Bauknot! n '. zaru . ~
qiżej wymienionych zmarłych: 1) po Micha- tej kwestyi zbiehtne są dane.
.,
~lerii zaszłych starć z ormi&n&mi, guliernap
»
u~ ~6.~"w.
lIMarkowie, ' wlaściciełu majoratu Wóźni- Departameut lekarski zamierza, jak torzy Erzel'nllln i Waun otrz mali dymi- Dy..onto pry""' ••.
ki powiatn piotrkowski~go; 2) po Szymo- donQszą "Bir;;lewyja wi.eqomost." ,' 'W' Ice!iioh syf!.' ł I
'J
,.. .
•
t
'.
~ Szymańskim, wła~cicielu 10 morgów 74 przyprowadzenia do porz!}dku spraw apMargłelan , '!l9 lipca. (Ag. p.). O wyprapr. gruntu i'l4kJ,( ył majątkn Bartodzieje teczn.fch w pailstwie: a) wprówadzlć w ·n 'wie I naukowej kapi tanu; Grąbczewskiego, I"...
. =="""''''''''''''''''''''''".,:;.,,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.....-:
I19wiatu noworadomskiego, na dzień 13 lu- życie zamia'st, istniejąCfj i wagi . aptekm\-o odebtaoo' nastęliująoo wieści: D&lszemu p.oM.neły , b&JIk•• ty'~ ót..~
tego 1891 roka: 3) po Br,ouis!&wle z Bern- sil:iej~ wag~ dzies~ęt/lą; b zamknąć _ wię- chodowi wyprawy 'IV .gtąb Tybetu ener- Imp.r~ały i p6łilllperł8JY I
sr. ..
t w KoclWIowsklej, wśp6!w.łaścjcialce ma.' 'k'sZ!} 'częŚ(i rliap04·zeony,c]?i8ptek filialnych; gicznie sprzeciwiły się władze chińskie. =~e~J;":'';.1
roku)
j~tku Kołacin, oraz osady młynai-skiej St~- c) zarząd '&piek zilmls!1)~ , i szpitalów po- Wyprawę eatrzymano
ołu~ wojska; :Junty .terlin. w br.nknotaeh
1'& Wieś w powiecie brzezińskim i 4) po wierzyć wył~cznie fa\·maceutom. a IDe fel- strzegły' ~rogi; ludności
oleoono cjll'qnit "arki niemieekie ' . . .
Af.0lonii z Łęczyckich Łopnskiej wspówła- eterom, któlzy nieraz zarządzają r apteka. się w gfu',Y'; zabronio1\Q . SlOkolwle'ko!}dź !'usl.!'~a,!'~e: b~,~o~r: :
ścicielce d.ożywoeia w sumie'. 6.949 rs. 76 1/. mi, będ!}c I>a~dzo mątp obeznani ze stroną AP+ozedal ać i11ub n~jlJl().włit Się: za przewa- ~ść rublakr~d. ,.. ztocie
kop., nabytego od Józefy Napiorkowskiej, naUkową i pral\tyczną u 'a.)ltekarstwa i d) dn ików wypra 'y. Chińczycy wymagali nad KllpODy c.lne. . . . . .
P5'1.
a zabypotekQwanego na ma·ą.tk;n Łochów 'wprowadziĆ niektÓre nówe przepisy () za- to aby wyprawa natyclmpa.at puściła się
, . ,, 9 .łal
powiatl\ rawskiego. \. I
rządzaniu, i kierowaniu apłekami.
z powrotem do IKaszgaru, w przeciLISTA PRZYJEZDNYCH.
(-) Helenów. Od p pisów Ś. l!. Leroux,
~.,
wiestnIk:' oglasz& rozporz!}- wnym bowiem rllZijl grożą użyciem siły;.
Holel P.I.kl. J? lltlnlberg z O.tTowi~, O~ree.·
wHelenowie niepamiętaj!} takiego tłumu
o J;eforjpie składu oSDbi- Wyjlraw~.1Inalazła się w rozPllczliwem IW' kowski
, Wit..' .... Feiat, J . WjAni ......ki. L. Kllmosób różnych sfer, jak w dniu· onegdajgłójynego ,zarządu poczt ii lte1e!r
oMl iu
szyskie prz~a~e " floM h- pel L W. LeV z War8u~, tit\ke z. O.~<rn,
Sl)'nI, na pOl1isie p. .j\liey~ Richard. Od
i' ustanOWieniu 'I, lu'~'y tymże zarządZIe czas fundusze i dopożyczoń& I zllłf~ą - ~hh,lh Z Tolll&Sso\\'a, F. RothfJ!t<rs:lYieuD~
dziny 4 poPołudniu! t. j. od chwili, w
komitetu technicznęgu. , I
m,a, wydane zostały ua przygorowania za- J. S.boD z DJl!&bnrp, Ste el, C'ę.tocbo..,. J .
z Mysłowic.
! 'tł l
rej . przystąpiono do papelniania balonu
- Zebranie ziemstwa Ipetersbur~iego pasó\v. Pozostawało' 1 przed wyrnszeniem Stempel
Grud Hotel. S K~
· .
.
O. ~.r"ald
~ rance" gazem, ogród zaczął się wl- za.mierza w l'oku bieżącym, rozpatrzM kwe- poczyh1ć ' jui tylk'o ostateciue zakl!PY. Ka- z Dr.e..a. Ch La~"
.
• lI. Wiimaun z
pelniać, a o godzinie 7 Helen4w zalcgło styę niesieuia 110 wła.dz odno-§nych pety- -pitan -Gr!}bczewski znużony ~~śJAdOjYa Wintertbur. R. BeMIle
.
r
A. Od l.
przeszło 5,000 osób, z niecierpliwości!} o- cyj Q nadanie lekarzom ziemstwa pra,v lIiem ' hińczyków, naruówioujchu )r~lit ofi- z Moguncyi, A(. Pe..&Jler ,CZ8rru.bowa, S. RoseDz .Mo.kwy. J. MiohałDwski • Połt&wy.
czekujących zniesjenia ię aeronantki. Pa- sruby rządowej.
!
.,
.1
cerów. angielskich zamieszka.ły<W
Kas -. blat
..HllaJ Vlalorla. M. Uarjurew z Ew:-:",tpolU, ,.p.
ni Richal.Q ' wzńi ła się gama 'o
,- W osfatnicb ęza aC~J ł/eteliSburskie gat:ze, OI1\Z . :widząc ' że wszy~.t)!:ie trn,dy Są~omil'!'l\Y SI
1. Lotto •• Szp~"" ,D. N,,muzeum wiedzy stosdwan~i zQog&Ci~o ~i.ę w .ostat.niekJ c~sa~Ą poS\\"ę~ ~\'Wpe:dn!}' IV _\<lm z W_.....,.
50, stoj!}C na ławecz~
Hotol ••• lAIull'.'.l f ........... T~, KIng .Xat:'
balon szybował naJPi'zód w
wielką liczbą no;wye~ nabytków. likz,Y..lllu., '{en sposób daremnie, a znlldzna część' .TyWwi
..
,
Ra.pp
..
port
»8"81
'1'
późnw' zmJ,enił kiernnek 'l: m" m bye ą.łoi!on~ od~iał specJalny, betn, " niewchodząca,~ w sferę b~dap' Piewsię UB gruntach
wzor6iV " wYl'bb w i'uskich IPJ'zemysłolVqó~ COW1L, pozostanie po d&wnefnu .ł!lleżna Il ą, "
okoiQ, pOO
drobnych. .!by 2wiedz!ljąc muzeum /Ilogli postllnow ił odw'ażyć, ię ;Z; ;\arażeulem żybalouetu ,
tem większy pożytek odllo ~ć li tych o/!,lę- cia i losów wyprawy" na krok is'cie.l'ozdzin, będzie lIłożdny szC'Z ólowy PJ'~6Wo- paczoy. Z& :resztę po~ja\WJlych ~iel\t~azy
dnik obja§niając.1.
,I •
" przekupił ludno§~ mieJscowI} i ńte&kon
-7' ~ Bo~ha\'y donosz!} PO~ .dniem. 18 czy wszy gl'ol1!&[ż~OlaJ za,~asqw, »~i'i prze-.,
lipca,! że ~ elOll' naznaczył na. dZl6n 2~. hcy- wodników wyrusz}ił ,z P.o~1l )V n?~y 5 (17) '""-'-'-.-Lxhi."....,:-'·- +++-+-+-+-+-+.:-:t-t-::
na budowę w rllsk,ieJ kolonu przy maja w głą\} njez1iadaneJ Plllltym.
pdcbl>łlr,:
kolejowej Buchara gOlachn dla rns- q ,
~ r"
'H, J
l)uE',lr..!lgelatwl·y politycznej, n& co ząd buOj " ~ d
,. I dl
wyasygnował 107,000 rubli.
sfa.II~~ \';Ia OmOSCl taU OW E! • . ·/
. We wsi KJ'ążni,cy, byJa nauczy__
:1'
z !.dblina, p. 'Sokpłowska otwleta
galanteryjno - spożywczy dla wło'.
I
,. l
Q

r._
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KANCELARYA.

KANTOR RosYJ" skiego Towarzystwa ubezpieczeń
l' transportu towaro'w

ADAd~lf:RZY
KSoIĘhGnŁEaGO

IIZllkuJe lekcYJ w mieście. Wlado· ;
moś6 .w ,:~minis~'&cyi ,,Dziennika
Łódzkiego pod lIt. A. M.
_ _ _ _ _ _ _ _ _1...;.3..;.52_---'2_- _2

Uko6.?!.~g~!!!~~~':'

s z

o

Ł

162

t

k

I

z ro o

przeniel~oną została" do domu pana

M. S. Llpszyca Nt 209·a, na rogu
łllic

18.....

Pioirkowskiej i Cegielnianej
na 2 piętro. Wejście od ulicy Piotr.

-.

tud.ziei SKŁĄDY. tegOŻ . t0'Y~r~ystw~ pl'z~no~zą się Z dniem ~ w~~~~. obok składu 1~2~0_~~t·
1 hpca r. b. Z uhcy PlOtl'kows]neJ l znaJdowac SIę będą: Kan- rfV
dOJll1l PUI- ~ t
P
ż
L M
d 11'. 51')" obok b' ur
t ~~ G S b I
k'
~tD';:d~':!o~=;.::r:;d;d~~~ ~J. . OtrlW fusakułPd'"
~yera, pOło ~~D 7 ' · .
ld ! P1olOcz § ~Jl
US. O O ews I
SI ~
T...lIe.~.j lł 1336, D~pr.eeiw kokioła
I e egra u, s a y zas przy u tey
Z l k l eJ, po J~
ADWOKAT PRZYSJ". GŁY
!J-go Krzy"a u CI.pll.kiego.
1369-5·1
.
,
.
b·
t ' teł
f
VIs-a-VIS lUra pOCZ y l . egra
U.
~
prl..l..! swoją kancelaryę na ulicę Zl.
do domu W-go Rondthalera P••
i! ,
!:M~, c~erunec 1890 roku.
1258-10-~.J' awra li 438, obok biura p, Poli_c~aj.tra.
R Zą d ca Ż 9nąt y I ~_
Z ukończooą praktyką za gl·&lliClj., ~ ..... ~ - - - - - - ~. """'"
~~ft:~~
13ł5 30-:!.
mający lat ~ praktyki, dobl'emi """=
== =""'" == ~""..". = ~ e "
·0 " ·
MÓJ
świadectwami poszltkuje miejsca od lód k' t W
O'bHlłJleHle.
k a:p.tor prośb
· ..
1 si~rf'nla. Bliźszą WIs.domość'poZ le O arzystw O dObroczynno ś CI' 3aB'll),hlB&lOlIIiii
!IoAaueEolO lKeBpo- .

jPJk.franeulkiimllZykę,~'E1I- ~

BiWj ...
kuje odpoWIedmego sajo;ela ..,

"'t

lł1

wadzką

&""'- - -

:II

=-'!'O'

wziąć moźna. u W-go Ferdynanda
Rathe, fabrykanta.
1353-3-1

'
.
.
W NIEDZIELĘ 27 1 W PONIEDZIAŁEK 28 lipca. 1890

'W PARKU KWE' LA

bawa ogr odQ'lw.a

' ht
_.,
Dr. PI. IC .a
-1przeprowadził Się iilicę llmgą ~r a
j

na.
Nt 320 do dom n wlasneglo, czwarty
dom od ulicy Konstantynowskiej.
_ _ _ _ _ _ _ _1_3_75_-_6_-...
ni y
~ m'lię.
Powr6eiłem
I
• i preyj"f mej ~~CZNl~Y b"0:
ł
da
ryeb, jak "wej. wy ł""we z e oro ODll

esolO l'uualelO CUll'lo uvf;eT1o qeCTL
"
.lOBeCTU .. o cJIi, ..1lRis pOAUTe.. elt u przerueslony został do .domłl W-go
OnBJ<yROB'b, qTO lIpiell'lo npom8oili Kamińskiego, przy !lhcy 1{ono ..ouYJqeoiR K'Io lICIlHTIUI1B)('b Bl> staotynow.skieJ pod Nt 3~1'

1'.

:i::~;;::;!R~Poll~~O"~~!.~sV!~

(271'0)

S. M, Szw3:jcer.

15-ro
i.,u no 15 (27) aBry·
•
1314-3-3
cero rOA8' lIuaocil Il'1o I II,
'
lilii
III K IV J<.Ia~X'Io of;T'Io.
'
OBRONOA S4DOWY
llpiellBye 3KsalleOH u lIepeessallellOOIR lIaqoyTclI C'b 21 aBryCTa
Zła-n
(2 cellTHOps) Toro lite ro.. a.
dz'l . d d
•
p~e[ll'owa I SIę o omu p. W.
•
OE'LffBJIEHIE.
Elsenberga., przy ulicy Cegielnianei
:'~"ie~b':1:-J' 3~:::~~~~~~8d
w połączeD1u z
CYAeChrHIl llpUCTaB'Io lle-rpoRoB- gdzie hotel Wenecki Xi 271.
'
8 lipca ordynować b~d~:w doma . p Cu·
CK31'0 OKpylllllaro CYAa. PH'Iap;t'l>
1326-6-3
plewlkl'l' .~d cukiernJą p. w•• t.h.be.
GY~GeBI'I'I> lEHTeJlbCTBYIOD.\l1ł 1Il> 1'0,
Dr
po)lf; .lIOA3H 110 HOBOMy PYUKY},: '1\JI"I'O'
,
1'2iiO-20:'7 Schelblerow~kleJ kapeli fabryczlleJ l orkiestry 31 pułku piechoty 10, ua ocHoaawR 1030 eT. YCT. rp . .lU.
'
pod kierunkiem kapehl\istrza.
Cp;. OO'loRBJl8eT'lo, 'łTO 11 llO.lB świeźy czysta patoka jest do b1890 r. Il'1o 10 'IlICOIl'lo yTp3 6YAeT'Io
' cia
kl "
zy
le~arz pop. Dietricha.
npOH3BeAe03 lIy6J1l1'łBaa Ilpo,ll.alKa
W s eple pana
_ _ Wspan'lałe
~
ABUlEIIlł8rO HlłyJqeCTBa npBna,l\.IIe·
!jcĄut:z:
•
'Wlatowy
obecnie Pl'zYi'mt\ie z chorobll:mi we--~
lEamaro WoliBe.aJo illy.lbSnHrepy,
.
,
.
.
ognie benlrRlskle ł ilQmiuacya p'!'rku.
OOCTOBmaro US'b pasBoil lleCie.lH, w ŁodZI pod 1Ia 43, uhl?8. PlOtrkowneryczneml wewnętrzneml w domu L . Meyera naprzeciw poczty Początek '11' niedziel~ o godz. 3.
W poniedziałek o godz. 4 po poło Ulln'lo aepKaJI'Io B KH1łr'lo H o~f;HeH
ska w domu p. WeJchselJisza.
(pasat Meyera).
1349-10-2
po rs. l, które są do nabycia u Pp.: R. Zieglera, Haro )lJlB TOpI'OB'Io 8'10 J68 py6. _
1355-3- 1
L. Fischera, WiislehttlJego, Reljmo'/Ula, A . Otto, A. Be- KOO.
mclke Ralllpplda, R. lAl/Rego, (strzelnica), Rottmanna., F. Bmum,
IIpo)lalEa Oy)leT'Io npoJlSBO)lBTLC8 ; .... ,...... ,......... '...... l..i~
Haacke, i A. Gatterlllanna dają jednocześnie prawo wolnego wstępu B'Io rop. JlOA3U nOA'Io N. 273...
Przyjmuję wszelkie
zamieszkał w !Łodzi przy Placu
.do ogro?u.
.
,
rop. JlOA3L 4 !Jo"1I
1890 r.
O O
K § 'e!n m dom WP. Szmidt.
Zaznacza się wyrazole, ze sprzedaz kwia'ow
CY,ll.eOHy!I IIpuCTU'Io EYAKeBB'ł'L.
.
..
o CI ) •
1273-6-5
nie będzie IIrzlłdzonlł.
1361-1
cenach lla)przystępme.;szych. •
- - - - - - - - - - - - _ _ Następnie zwraca. się uwagę Szanownej Publiczno§ci, że "nie06 Bl i
•
AdoIr Butscbk:tt •
;r· U.berleld prlespodzia.nki" które w ci.ągłl obu dni nie będą. odebrane, pl'zej'1>11 ' eu e.
.to:
prowadził ai~ na uli~~
dą na. korzyść towarzystwa..
1362-6-1
Cy,ll.e6olJII n:PHcTaB'Io C'bf;3Aa AIII' . . . . . . . . . ,....... ,..........., '
l'iotrkow.k .. >ił 59 nowy, dom S-ró,,!, lI!,
poBbl1'1o Cy,ll.elł 3-1'0 lIeTpoKoDcKsro .
npNHN.alO .cuaro
+
Ospy ra 9. A, G1lJIoyeoll'1o, a<HTeJIL·
neberg obok ro.bryki Lorenza. PrzTJmllJ e
B
II
"
od godz. 9-1 1 od 2-7 po.połU~U. 0CTlIyJOJqili B'Io rop. JIOA3U 110 Bil.
O.llLlliO BYvOp'lo
-::
oc1 tr.n.
.J..~.!t
Ase~csoil y.1lBnt XI 143!i Ba OCHO'
:++
ku azotu (gaz To.w:eselająey). 13łO-30-2
aŹlecl
Ba'JIlu 1030 CT. Yc'raBa rp. lE.l8!lCK.:
.. ,
B
.
.
. .
.
Komisarz Sl',du Okręgo lYego
CY)lonp., ołl1.unaeT'lo, qro 24 110.1111 CI
Y ",,0,","'& y,m~an.
8K.fr.ł.DY M.~B.,..
~e8t do nabyCIa we wszystkich mo- 2a.mieszkal pod Xi 440, przy łllicy 1890 rOola B'b 10 'łUCOB'Io yTpa,
~I'
1
".
;rau • •cbDłk, ulica Północna leh sklepach mlecznych po 4 kop. Za.wadzkiej obok biura policmajstra. B'Io ,ll.ollf; Xi 141B-łl, uo R3lIeHlioll . -:
arI~rOW~
li 211·., ~ OA'fQda1e, lU. rsek,..tita.ly za. flasze~zkę· Jako zastaw z!!, fla.·
1285-13-6 y.1l81(11 B'Io ropoAt Jlo,ll.9u 6y,ll.eT'lo '"
'
:
aego wyrob~, naJDO"- ueczkę I korek należy oplaClć 20
zap-.. meW
lIpoBsBe,ll.eB:l ny6nQUKH upo .. alE8
t
U1~ rUÓI1ÓW, e egan.klch, wał/c'\;.. kop Mleko sterylizowane przygo·
"OlllEBllarO uMYll\eCTBa OpHRa;Jle
_+
~":;:~~./~~:"~;~:t~~!d.eńl:5ł~ tow~je sl~ pod lekartką ~ontl'olą
lItaJqaro Apouy limy,' COCTOlW\ar~
w wielkiem wyborze
".
,
Ur.Wis.łoekle.o. ·
w dobrym sta.rue tanio do sprzeda- U9'1o lleOeJlH H nO.J.cBf;qURKOB'Io o~f;·
Bułschkat
Lekarz Weteryll&l'yl Oilrę~. tóukle~o
~żyk. oia, Ulica. Widzewska lU 32, wia- oeullaro .J.J18 TOprOB'b 8'10 149 py(!.
:~
129.0-6-5 domo§ć u stróża.
1350-3-2 -OKon.
Od 18 kop. za rolkę·
=.r
.
,
,
UBCL, O~fIBKy u calloe npoAa- ..
•
"
.
06'bJIBJJeule.
OE'J,ffBJlEHIE
8aelloe RllYll\eCTBo 1l0lłl:80 pascllo,
zamieszkał obeCllie przy ul. DZl- Cy ..ełluHli IIpBCTaB'Io C'Io1l3)1a Mu· C
O
II
.
TP"TL B'Io ,ll.eRL npOAalEu.
. : in der grUssten Au.wabl bel
klej obok 'poczty w d. p. Scln......n- )N8 H X'Io Crł:eA 31'0 .tIeTpoKosdRaro
y..e ORYl! pUCTaS'lo IIeTpoKoB.
rop. JIO)lSb, 13 l lOlIO 1890 r.
Adolf Butschkat
kil 1/i 1107.
' 1236.Q-0 O.pyra 8. ' A. JltloyeOB'f>, lIUlTe.lL· CIUlr,O
IIpylURro Cy;;a . Pl'la,;\'& Cy.. eOoYII llpHc'ra.n GtJoyeoll'1o .
.
.,
, OTDyIOJqilt.&'Io r. JIo;;all 110 BK)lgeB- GYl\ICe8l'l1o, lEHTeJlLCTsylOll\lli B'Io rop.
'
1358-1 .
Von '8 kop. per Rolle ano ~ +
OlIoli JllUIt" ]ja 1437, Ba oC1loBaBiH JIO,ll.BH 11.0 HOBO.lłY·PblRKy 1I0,ll.·b ~.
1. 1. o 9 , d
•
1030 CT. feT. TpalKA. Cy,a:oup.,lO, BR OCOOBaOlK 1030 ~r. YeT. lp.
W1
!
,
ZAKŁAD
OO'bBBJ\8eT'J, qTO 27 ' llOJlll 1890 Oy.\. OCiUBUeT'lo, 'łTO 1:1 Illllll 1890 Ł d ' I p. t k
k N 520/88 '+lf'
Nebm••.u. ~orkDmlnenden
T
•
r Dl> 10 'ł!lOOIl'lo y'rpa 6Y.J.eT'Io upo· w o li , U. 10 r OWI a .
lalcr dlA trelCh Ab·t
f
iI'; B'b 10 qacoB'b y"r~, 8'10 A01l1l nOA'Io B~łle..eua lIy(!u'łI>aa OpO;(3lEa "UU- przyjmuje do prania. bieliznę da.·
CI en •
"
N alO 110 Bcx,?,II.8elt YZHI\" B'b ro· lEIU18I'O HIlVmeCTBa u BoaA~eza. ską, lIIęzką, stołową i wszelką IUlb
zu ded billiglt'.n Prel •• n au. T
W Łodzi, ul. Plotrk..lka ... domu .Ma~ poA1; JIO..3U 6YAeT'b OPOR9De Aea3 m:aro
Becoo:ro,,'re~LOuE.. Maxcy którą wykończa elegancko, bez żaA.dolt Butscllkat. +
,. 41.
. ' uyCS.1K'łlła~ Dpo)(alltU "BHJIlIIVarO lK KOBCKQIf K rUlIlO Balłc6J1IlM dnych sposobów chemicznych i po •
1266-i2:'l
wykonyWA "flulki. roboty. meblowe l de· 1Ill)'lI\eCTB3, 1l~una)lJIellt3l1{3rO rep oo!~Rmllro yUB'), pa3Bolł lle.1le.l~' enaell bardzo przystęp.ye~.
• ...... ,. . . . ,.......,......,++4
ko,..Jine jak rOwnleż poalada takowe na my ::beXOOBH'ły, COCToHJqaro BlI'lo
.
'
Ikł&dsie w1kiełane i gtęte.
1315-6-4. OrllalltBarO KopTa u mepcTlIBIU'Io aepIlU'Io, IUJIllK\l&l>, uopTpe'r08'1o,
U.lRTI<OB'Io o~tHeOH.I'O )lJlS TOpl'OBTo .lallU'" H llylECKBX'J. y60pOB'Io Mo~,,~
OB'LlIBJIElliE.
B'Io !Oli pYO . .- *ou.
;eOHaro ,II;~8 TOprOBl> B'Io 429 pyO.
'.
dr"e6Buł llpuCTa1l'lo C'Io1l3..a Ma· OUBCio, Oltf;HIlY u calloe opoAa. 5 Kon.
,
po.~ Cy..ell 3·1'0 IIeTpoKoBcn saelloe BllyJqeCTBo 1l0ZOO pascllo, llpoAa~a OYAeT'Io U~~7~~.lUl.TbC!I
W Iro~el'nł kieleckieJ DowIecie IłII.topnlckim .
O yra 8 A. Gtloyeon., lEaTen· TP"TL 8'10 ..eH" npo"UtB.
B'Io rop. 0,ll.3K no,ll.'Io..
.. . . ' . .
.' .
"'. , "
,f""
ro liP.'
JTn
. B
JI
7 I
"090
rop JIo,a:S& 30 lIOB8 1890
li",.I1ni.J8Z81 naJ'knteczDleJa.. ze Z11anyeh, wody al&r.csauo .Iońe jol j br"
CT.y~lł ... r op: :;:,"3B no
Hrop. 0.. 81>,
10..1_ U>
r.
.,
.r. zawierajace ~~~Jele min.eraln~, mułowe, ma.saż i elektroterapia. Lek.;z .drojot,
..aeacloll yn~lI :IIi n1l7, Ba oeHO
CYAeOltYli IIpucT8J1'1o Btloye08'lt, Cy..e(!HHII IIpIlCT3B'Io BY"KeBBQ'lo,
\"ł~aZJllu6rz Da.lllew8ki, aaysteut szpitala D·k. . .US" War... "i•.
lIIIJIiB 1030 OT. YCT. rpalIt. OY.lOu.,
~367..... I
, p:
1360-1 Bale, r.IUJJooy, ""ytelma, rortepian, muzyk& w 2-im aez nie. Mi.sziania "ygodAl
oO'loll8ue,"" no 24 lJOu 1890 r. ~S=Z=Z:z:z:z~II::z:..~_~~::~~
, hotel, r ..tauracy~, po ceMch ni.kich. "
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PAPlEROSY RENOMO WANEJ F AJlRYKI

Br ' S Z A P S ZA Ł .W St, ''Pe1ers~urgu

rop. .lIo.... Oy,,1lT'b npo
. mmua
lIyO.lB'łBa. npo..allta
"BUlEH1I&rO"

IIIfY~_, npHB3A.:Ie:onJqaro Ałlpa· M Carmen"
lly RpaIOBCIIOlly, COCTOBIItBrO Ba'b ... "

i

~~!ł'~J

ff
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Sezo~ od . 20 m~Ja do 15 wrzesnJa.
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Krakowskde"
H '~łI!'---IIIJ!I----------_
"
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