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-~ - - ' -, ktÓre] wielu WJdzl pt'zeszkodęi!la'lpoluysl=-, przewozijuż naftę.
'
,ne:-4).Koszulki, arkusze papieru, wlct.óre
._ J~go 'Cesarska WysokoM WJeI!.., Ksią.- nego rozwoju wywoz. u, zwiększyf się wy-, - Przy przedsiębierstwie robót około obwinięte są tkaniny, desliczki i arknsze
że Genera!lJj'e1dmarszałek :Mikołaj ' '1liiko- wó~ 'li Rosyi, tak, że za pierwsze cztery budowy portu w ~oworosyjskn , kosztem 3 kartonowe i krążki, na których s. nawi·
lajewicz zW'iedzał wczol'ajbkolb gódzlny miesiące roku bi~żącego przewyżka wywo C' milionów I'Ubl~ na odbytej niedawno licy- nięte tkaniny, ws~żki, koronki i inne topierwszej pp połndw!! otwarty ' w tych zu nad przywozem dosięgla ę2,8~l,~0 tacyi utrzymał si~ .iużynier A. A. Bunge.
wa!'y, n!e przyjmują 8!ę do rachunkn p~zy
dniach na Powazkach §pichlerz wo~skowy Z przytoczonych danyclI okazUj e SIę, ze
~ W roku blezącym uko(lczone będą obllczawu cia, skutkIem czego wagę Ich
składający się elewafol'a i magazynów' poprawa kw'su waluty nIskiej w roku ble, I·oboty . okolo ulepszenia warunków żeglu- potrąca się z ogólnej ich wagi wra1: z tooraz llołożone " w tej miejscowości forty: źlIcym nie wywolała wcale zmuie~szeuia gowyeh rzeki Vonu pomiędzy Kałaczem warem. Dla oznaczenia zaś wagi wymieJego Cesarskiej Wysokości. towarzyszył ,Iio- wyWOZ?, czego obawiało. się ~r lu. Bu!e- i przystanią Wilki, przy uj ściu rzeki Wo- nio~ych op,ak?wań .dos~teeznem je~t przeJJ10cuik Dowodzącego wOJ skarn \ watsza,,'- ,tyny ~Ie~dowe ~aznaezaJ4. CIągle, "me- roneza.
.
.
waz~ć C1)ęsl! Icb, j~żelt opa~o,!aU1a ~ w
s~ieg8 okręgu gener~ł-adjuta'll~br. Musin wieIkIelni wahawami, zwyzkę kUl'SU rubla!
- W dniu 18 hpca, w zal'ZądZle komu- cale~ zadeklarowanej do rewlzyl plU·tYI są
puszkin. Wieczorem Wielki Książe raczył Rosnące za granIcą zaufanie do fiuansów nikacyj w Petersburgu odbyla się licytacya jednakie' 5) Dla towarów chemlczny~h,
by ć obecnym na przedstawieniu ","cyrku i operacyj finansowycb ruskich, stanow L na budowę portu handlowego w Libawie. aptecznycb i kosmetycznycb, przywożonycb
Cinizellego. Widowisko zgroma(Jziło liczną czość i w.rrazistoś~ teraźni?js~eg:o 'sy'śtemu Ke ~t robót ?bliczouo Ilodłu~ budżetu na w naczyniach sz~lanych, kamiennych i rn,epllbli cznośn; program był bardzo urozmaico- finansowegó . RosYI, przeUleSI~D1e pnnktu 4,000,000 rubh. Utrzymało Się przy przed- talowych, wstaWIOnych w pudełka z opił.
uy, pI'Zedstawienie odbywało się z wieI· c~ężkości op~r~yj finansowych ruskich z siębi~rstwie towarzyst.w~ . ?tiaksy~b wicz i k~mi! opr6cz tary! ustanowionej dl~ wykiem ożywieniem. Cykl' i ogród były pi ę- giełdy berlinskiej ua paryską, obudzony Borejsza, kt/ l'e znane JUZ .Jest z kilku prac mlemonych naczyn, za pudełka z oplłkamł
koie oświetlone.
.
I
skutkiem tyc~ w8z,s~k.\ch przyc~~1l ~ie~ki tego l·o~z.aju· w Ąfikołajewie i :Mariupolu.
dolicza się 10%. 6) Za towary przywoioDrogi zelazne.
.
ne, prócz opakowania zeWJ1ętrznego, w naW gronie świty, która przybyła z Jego popyt na papIery ruskIe w Berlulle t dZlęCesarską Wysokością d.o 'Warszawy, znaj- ki temu pomyślny reZliltat konwersyi po- W ostatnim numerze .Zbioru taryf" czyniacb, obwolutach, kartonkach I t. p.
dują się: l gene't'ał-major A. A. Orłow i ge- życzek ruskich, a także wzmocnienie si! ogWszol{o ilastę pujące przepIsy ' o potrąca- opakowaniach i podlegające wedle taryfy
neral-major Gołowin, 'Pułkownik Sołogub , ekonomicznych R~~yi -: ws~ystko to,. pi- uin tary. przy obliczanin opłat! cłow~j: .1) ocleniu od. wagi brntto, naleźy li.czyć cło po
rotmistrz hr. Fel'Zen i inni.
8ze • Wal'szawsklJ dU\ewDlk," podmosło WszystkIe towary przywozowe wymlemo- przeważemn towarów z 'Samem I tylko opapapiery ruskie na giełdach enropejskich I ne \v tabeli do potrąc ania tal'y i pnywie- kowaniami wewnętrznemi.
( Warsza~skij dniewnik")
•
'.
przygotowało 'grnnt dla powodzenia w mię- zioue .w opakowaniach wymienionych w
- Postanowioną jest rewizya taryfy
,
., i
dzynarodowych stosuukach handlowych. tejże tit.1Ieli , podlegają ocleniu wogóle od tej przewozowej drogi żelaznej warl!llawskf)l' hanIłcl
Pomimo zwyżki kursu rubla' popyt na zbo- wagi; jakli się okaże po potrąceniu z wa- petersburskiej, a mianowicie ma uledz
U
'!
że ruskie za granicą wzrasta ciągle. Je· g~ brutto ustanowionych wedlug ta'beli szczegółowemu rozpatrzenin nómenklatura
,
dnocz8Śuie poprawia się także uastl'6j ryn- p)·oeentów. 2) DochodzenIe rzeczywistej towarów i podział ich na klasy.
W tym
ków zbożowych ruskich. Jest to następ- wagi tych towarów dozwala się jednak: a) celu wydelegowaną jest komiBya, która
Dochody ruskich dr~g żelaznych za stwem' niezadawalniającego urłldzajn w li- gdy rewidujący .towar urzędnicy celni po- niebawem ma rozpocząć swe czynuości.
pierwsze cztery miesiące rokn bie~ącego cznych krajacb Europy, jak róWnież zl)1uiej- wezlllą. wątpliwość co' do zgodności tary W pracach komisyi wezmą udział delegaci
były mniejsze, niż w odpowiednim okresi
szenia: dowozu do Europy zboża z poza ze wskazówkami tabeli - i b) gdy z fa- rozmaitych instytucyj interesowanych. Mię
roku prze z ego o 5.,%, przyczem z za- Oceanu, z powodn tamtejszego nieurodzajl!'. ktnry przedstawiohej prlez kupca, Pl'zed dzy Innerni, jak donosi .Kuryer wdziengl'8niczny'ćh dl'óg żelaznych r z dróg 'wod- W warnnkach takich kampania zbożówa za· rozpoczęciem rewizyi, będzie widoczną ćięż- ny," także komitet giełdowy warllZ&wski
uych zdano kolejom rnskim 1,924,860 plz- powiada Si~ zupełnie pomy§lnie '" dlII Rosyi," ko~~ t.ary: lecz komora celna może oilmt>- ma być reprezentowaby w tej komi8Yi.
dbw towarów. 'l'o zmniejszenie przywozu zwłaszcza; że oezekiwafie są tutaj dobre wić ' przeważania towaru, gdy na sesyi
- Zarząd kolei nadwiślańskiej projektn·
zagranicznych toil'al'Ów ' ~do ' RosII vi Toku nrodzaje. Niema więc powodu obawia~ czlbnk6w komot'y uznIJ.nem będzie, że prze- je bndowę własnego domu, w którym
bieżącym - pisze • Warszllwskij ·'dniew- się, że wysoli kurs l'IIbla: żmniejsiy popyt ' woŻenie danego towaru przedstawia szcza- Opl'ÓCZ binl' wydziałowych znajdować się
nlk" - jest. główną przy'czyną zmnie~ sze- na zboże ' rnskie za granicą., gdyż skutkiem g61ne trudności, niebezpieczeństwo, albo mają mieszkania dla dyrektora i niektónlil się cfocliódów drl5g żelaznycb . Zmnlej- pannjącego braku, zboźe I'nskitl będzIe tam szkodę zdrowia rewidentów. 3) Potrąca- rych wyższych nrzędników. Bndowa ma
szenie przywozu uwldoezńiło się we wszy- poszukiwane coraz więcej, jakiekolwiek nia tary niema wcale dla takich wewnętrz- kosztować około 300,000 rs.
nych lekkiclr obwolut i t. p., w tej tabeli
- Na wszystkich strategicznych dl'ogach
stkich kategoryacb tiowarów. Osłabienie bylyby jego ceb'y. I , lo
stosunk6w !landlowyc~ na początku roku
v
niewymienionych opakowali wewuę trznycll, żelaznych zakupionych przez nąd, jak dobieżącego jest następstweJjl I1iezupelnie ZILB~qcmysl,
komunl·lr~cye.
które nie są prze\!nl!.czone wyłącznie do noszą .Odeskija nowosti", skład osobisty'
dawalającyclt tlrodz!ij6\v zei!zllll'Ocznych.
{'l'a
Uul
l
zabezpieczenia towaru podczas przewozu, nrzędników i służby kolejowej będzie skomleh przechodzą do nabywcy razem z to- pletowany z dymisyonowanych wojskowych.
Z tejże samej przyczyny na początku rokn
OroJli wodne.
",
warem. Z pou tego ]!rzepisu wyŁączają się I tak: naczelnikami st&cyj naznaczani będą
zmniejsz» się "wywóz" 'towRrów ruskich' za
gramcę. CQ \f Płyn~10, ta~e na uszcznplenie
- Euslde owarzys 11'0 zeglugl parowej takie opakowania, o których w taryfie zuolni do slużby oficerowIe dymisyonowanl,
dochodów dl;óg żelaznyclJ, "l cz w marcu i nabyłp , w, zakładzie l:(otala If Szwecyi pa- wypl.źnie vowiedziauo, że one podleoyajl} 0<\160 zaś do niższej slużby kolejowej przyjmowakwietnią, pomimo z,,''' żki
I'ostarek naltowy Black" który obecnie ni~ ' w!l41e mateUllołu, z kt6re o sI} zl'obio- ni będą zapaSowi i dymisyonowani podoli>5§
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.Żywa wyobraźnia Huberty naprzód prze-

WIdywaŁa t~!t.jące nastąpić zd:uzenia.- Pan
de Vl'ede • wierzył wprawdzie w cnotę to,
ny,. ~Ie któryz mąż mógłby oprzeć się
takiej poknsie. A zwłaszcza mąż taki jak
011. Karą ludzi złego 1Ycia jest 'hiewiata i
Voglll'da dla ł fszystfóch w ogól ilOści ko·
biet.
'.
, r , I I'

.~uberta była pewną, że podłóżoOll 'pt'Zez
DI~ mina IłPI-Qwadzi wybucb nIeunikniony.
Pomimo ostrego wiatru ' I zimna wsiadła

do fiakra i stala w nim na czatach. Dluga, pusta, cliłodna ulica de Ila Baume, cią~ęł~ się przeli jej oczyma, annmer 22-gi
wldmał zdal~ka. :ijuberta dostrzegła wkrótce elegancką kat Hę, ł. z której wysiadła la.dna kobieta w' jaskl'awej tualecie. Nie dotn)'ślala się wcall!, że obecnogć tej osoby
mlala .za~ienić ponU1'y dramat w komedyę...
W dZleslę~ minut pptem ujrzała z radością
Szwa.gra, który, czerwony jak bnrak, rozk~wlał żywo z komisarzem policyi, uSpoa.JaJącym jego wzruszenie.
Stało się więc. KatarzylJa i Maurycy nie
~eiekną tym rąem. Deż dałaby za. t9, zey módz być oTJecną pl'zy scenię, mającej
~~e!rać się 'Za chwilę. Nie wątpiła, te winI C adzą s ię zlapać na gorącym uczynku.
c' zas u~lywal, a Hnberta nie czula nieblerpliwo~ci, ani cbłodu, ani znnżenia. Nie
/10 ~byt wysokiej ceny, za któl'ąchciałaby
~I18YCIĆ swą zemstę. Nagle ujl'J:Rla idzi10Ua urzędnika policyjnego, ktMy wycho-

d z miną zawie. ziouego, 3 IW waaraiIślfe\lYiiTil.-Mąż musiał naturalnie . być inne o
potem Katużynę, opartą na rmlJierlill pana zdania.'
"
•
de Fonde.. : Gubiła się w domysłach pomięNie było żadnej pl'zeszkody do pokazadzy dwiema hypotezami: albo niewinnie SJlOr nia się w domu Amadeusza de VL'6d.e, a
twarzyła siostrę, albb' 'pan de Vrede zado- nawet, po namyśle, .Huberta widziała wiewolni! się pierwszem lepszem tłómacze- le korzyści IV tem pt'Zedsięwzięcin,. Dowieniem. Ale dlaczegóż tak długo siedziRł IV dzieć się o wszystkiem, a nie wzbudzić pomieszkaniu rywala? ... Ujrzała go nareszcie dejrzeill Co to 'za slodkie mal'zeniel
z ·twarzą habrzękłą Wzruszelliem I ocZami
".
miotającemi błyska:wlce guiewn. Widocznie
nieprzyjaciel8' uniknęli zasadzki. Ale jakim
sposobem?... Umierała z ciekawośći dowiePani Andre~ nie czekala długo. Pan
dzerna się czegok6lwilik.
de Vrede poszedł do kIn bil' po gwattoWllej
Kogo jednak zapytać o to miała?.. . Sio- scenie z żoną.
'
stry, czy M&urycego?, :~ Arii on, ani ona,
Jak wszyscy ludzie, lękający się swych
nie powiedzieliby prawdy. A ~I'esztą zbyt- bliźnich, i on śledził piluie grę fizyognomij
nia ciek\,wość zdradzałaby winę. •
obecnych. Nie zauważywszy" Jednak iaTrzeba jednakże było ~ost:lnowić coś- dnych znak6w szczególuych , uspokoił się
kol wiek. Huberta k'a7:ała się zawieźć do znpelnie. r ikt nie wiedział o całem zdahotelu, w którym z-awsze stawała.
l"Zenill, bo nikt się nie uśmiechał patrząc
Miala pt'Zed sobą póŁ dnia do namysłu. na niego. Wszystkie te znajome twarze
A siedząc przed ogniem strzelającym 0\1. zachowały swój zwykły, oboj ętny wyraz.
kominku, zacz~ła bujać my~lą po krainie Zresztą, któż m ógłby popełni~ niedyski'&m!\rzeń. Przycliodziło jej na myśl, aby wy- cyę? Komisarz policyjny obowiązany jest
b'adać zl'ęcznie agebta policyjnego, może do utrzymania tajemnicy. Mauryoy i Kata.zdoła wydobyć zeli tajemnicę .
rzyna w interesie wlasnym mil czeć mnsieli:
- Ale nie-myślała za' chwilę - mogła- .Jedna Klotylda wzniecała obawy. Mogla
bym wpaść IV niebezpieczeństwo. Moje po- się przed kim wygadać, nie pl'Zez złość,
s tępowanie, wcześniej czy później odkryte, lecz pl'Zez ga.datli\Voś~ zbyteczn ą . Lecz mowpląLałoby mnie w uieulliknione kłopoty.
że piękna dziewczyna powr6ciła do domn?
Mogla się udać wpróst do pani de Vre- Z"leci jej milczenie, spotkawszy się z nią
de. PrzejeżdZajljc niby przez Pal'Yż, a nie przy stole. I
wiedząc o I1iczem, mogla odwiedzić przyUspokojony ti'ochę powrócił do domn,
padkiem KatRrzynę. Od szwagrl\ naj prę- ciekawy, czy Katarzyna da mu jaki znak
dzej można wyłudzić tajemnicę. Znali się życia, Pokojowiec ozuajmił, że jaśnie paw
dobrze z sobą oildawna.
przysiała komi~yonera po rzeczy i pannę
- Gat:l.iĄ-Rueil jest niedołęgą - mawia! slużącą.
pan de Vredll często.- Kto robi tyle hała- Dobrze, jnż dobrze - odrzekł szorstsu o jedno dziecińst\\'o.
ko pan de Vrede. - Czy nikogo tu nie
Ten libertyn, który nie chciRłby nigdy bylo?
Huberty 'ZA żonę, uwielbii!oł ją jako kUJyn- Owszem, proszę pana. Pani GllrIink~. PięknA, §n\iala, czelna; zmysłowa isto· Rueil 0(1 godziny czeka w sl\lonie.
ta, podObała mu sI ę z powodu ~wyclo wacI
- Pobl'ze tmfila - pomyśl al.
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Zresztą, rad był w tej chwili zobaczyć
siostrę sy;'ej żony.

Hub~ta posiadała ten dal' prawdziwie
kobiecy ukrywania swej ciekawości.
- Dzień dobryl-powiedziała mu na powitanie. -Nieprawdaż, że jestem nprzejmą?
Przyj echałam na chwilę i wpadam do was
za1'8z. Jakże 'Się ma Katarzyna? Mówiono
mi, że jej nie ma w domu?
A niema, niemal
Huberta parsknęła śmiechem.
- Co 'się stało?-zapytał Amadeusz silnie wzrllJ!zony, a clwdąc wzdłuż i Wszel'!:
salonu, mruczał jak niedźwiedź w ldatce

.-

zamknięty.

Wreszcie

stanął

Pl'zed

siostrą żony

Iz

rękami w kieszeni a cynizmem w słowach,
wyrzekł:
- Siostra twoja jest prostą ulicznicąl
Tak, dziwisz się? nie wierzysz? bo bżde~o w błąd wprowadza sw. pobo1nł lIIinkł.
Swiętoszkaf Gra w dowu rołę niewinnej

Znzanny, a za domem odwiedza ą,siadów.
- Jesteś szaleńcem I - zewołała Huberta.
- Aba., jestem szaleńcem-krzyknął zło
ścią miotany. A czy wiesz skąd powl'acam? Pro to od jej kochanka I Ywuę ci
opowiedzieć całlj. tę historyę. Ci~awa, daję słowo, ciekawa! Wyobraź sobIe, wczoraj odbieram anonim . Wzrl1llZ&Sz ramionami? To nic nie szkodU, słuchaj dalej. Wszysey pogardzaj I) anonimami, ale wszyscy się
ich boją. Cztery wiersze pisma, z których
dowiedziałem się wyraźnie., że... Ż8 ... nic
już nie mam do zudroszczenia. twemu mę-

żowi...

W każdym innym razie, panię Andrezy
byloby obnrzyło to grubia ' two, ale d7.~
ani dl'gnęła, bo kobieta ciekawa nie czuje
impertynencyi.
(D. r. n.).
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cerowie oraz szeregowcy.
skór, smarów i t. p. spl'owadzanycłl przez w którym znajduje się kasa zaliczkowa,
Wiadomości olobilte, Lekarz-;;
- NlIezelnHdem robót około projektowa- łUlmorę warszawską z zagranicy, rozpoczę' oraz ogłoszenia w gazetach, winny być skowy dr. Juliusz Opacki wyjechał 7. ~
nej oduogi ,koJ\\iowej 011 stacyi Dżankoj t.o na komorze celnej od ulicy Chmiełnej.
koniecznie opatrzone nazwiskiem utrzymu- dzi na 2 miesiące.
drogi żelllznej IfYtowsko·sewastopolskiej do
- Granit, wydobyw(IOY na brzegach rze· jącego lombard. 3) Aby przy wypłacie
(-) Sędzia pokoju I rewit'll m, Łodzi
miasta 'l'eodozyi mianowano inżyniera N. ki Bugu, w \lkolicach Wlnuicy na Podołu kwoty, należącej do osoby, któr~ zastaw zteDgel' w dniu dzisiejszym wyjeżdżą I~;
M. Mieżllninown, Roboty około budowy dra- znajduje COI'az szer~zy, zbyt za gl'anicą: zostal sprzedany na Iicytacyi, nie wymll· urlop miesięczny, obowiązki jego pelnić ~ .
W tycb dniach ~ WIIlUlcy pl'ZPZ ~Voloczy· gano podpisu właściciela zastawu, łecz a~y dzle sędzia pokoju 3 rewil'u miasta Lod~i
gi mają byt! rozpoczęte jeszcze w 1', b.
- Z Aschabadll donoszą, że plant dro· ska wysłano Wielką partyę gl'8l11tu w 60 tę sumę utrzymujący lombard bezzwłOCZOle p. Boczkow.
wypłacał okaziciełowi dowodu za zwrotem
P. Czernie w, sędzia pokojll IV reWiru
gi żelaznej. popsuty przez ulewę na 275·ej l)ł;ltforlD~ch. ,
i 29!l·ej wi.orstach, obecnie jest już zupeł·
- .BlrżewYJa. wledomostl" donoszą, że tegoż, Artykuł ten o tyłe jest konieCZ-j miasta Łodzi w dniu dzisiejszym obejmuje
nie naprawiony i ruch I)rzerwany 1'0Zpo· loztd u taUlLwlĄ przepisy obowiązkowe o nym, iż włdciciele lombardu w takiej swoje obowiązki.
czął gię 111\ nowo,
'
~ynnościach elewatorów zbożowych, działa· okolicznodci wymagają własnoręcznego pO'j
(-) Zabawa ogrodowa. Poniżej Poda.
Handel
!ących pod dozorem kontroli pailstwowej, kwitowania. gdy tymczasem osoba intere· jemy listę panów, którzy podjęli się pel.
- .Odeskija 1l0wosU" donoszą, że na Jednakowe w calem palistwie.
sowa na może już nie żyć, lub być cliorą, nienia rozmaitych czynności podczas zaba.
parostatku • \\" K. Olga" któl'y w tych
Kredyt.
ałbo też pisać wcale nie umie; ponieważ wy ogrodowej, która będzie nrządzoną na
dniach odpłynął z ' Odesy do Batumn, wy·
- We wtorek odbyło się w Warszawie formalność tanie może być dopełnianą, nad- korzyść towarzystwa dobroczynności IV
ruszyło do Persy i dwóch przedst.awicieli zebranie doroczne uczestników kasy zali· wyżki pl'zeto wpływają do kieszeni kasyera, parku .Kwel.a," w niedzielę i IV ponie.
łódzkiego okręgu fabrycznego z próbkami czkowo-wkładtwej urzędników telegrafu 4) Aby dowody, wydawane interesantom, działek:
wyrobów tkackich, w celu OI'ządzenia na warszawskiego okręgu pocztowo· telegra· po wvkupienio zastawu lub też odebraniu
Namiot N·er 1 pp.: L, Kaiserbrecht H.
miejscu stałego i prawidIowego zbytu to· ficznego, Ze sprawozdania odczytanego nadwyżki z Iicytacyi, nie były niszczone Fiscber, Adolf Micheł, J. Wolanek: E.
war~w okręgu llomienionego.
przez kasyel'a p. Prużailskiego okazuje się, przez łom bard, lecz dla kontl'oli przykleja- Prusse, E , Kaiserbrecbt, R. Lange, G,
- Według wskazówek komitetu techni· że w roku sprawozdawczym kasa liczyła ne do skrawków księgi zastawów. 5) Aby Zachert.
•
cznego miuisteryum Hpraw wewnętrznycb 273 uczestników, posiadających 16,457 I'ub, w kasach wystawiane były uwiadomienia
Namiot N·er 2 pp.: W. Walter, G. Her.
przerobiony przez budownlczycb, pp. Szyi· 40 kop. kapitału, z czego przypada na. p. oberpolicmajs.tl'a, iż, w razie pobrani II tzog, Th. Scbiilz, E. Schlitz, B. Kopczyń.
~ i Ja.błońskiego, projekt koukursowy wkłady obowiązkowe 13,582 rub, 80 kop., większycb proceDtów nad zadeklarowaną ski, J. Klllr, G. Schoepe.
balii centralnej na terytol'yum b. koszar reszta za.~ na wkłady dobrowolne, \V clą· normę, lub też jakiegoś nadużycia, pokrzy.
Namiot N·er 3 Pl'.: Gustaw Str!lucb
mirowskich YI Warszawle jest już przed· gu I'oku wytlano 315 pożyczek na. ogólną wdzony może odnieść si~ do władzy poli- Ad. Strauch, J , Machnik, H. ,Jel\de d
stawiony !Zarządowi miejskiell)D. Pozosta- kWotę 38,024 rnb, 60 kop, Kasa pobiera. cyjnej piśmiennie, bez dołączenia wymaga. Walter, F. Zeidlel', 'J. Micbaelis, . '
.
je jeszcze przedstawić go do zatwiel'dzenia lIrocent w stosunku 12"10, płaci zaś od nej marki, all;>o zażalenie swoje wpisać do
Wymiana biletów lIa fanty,Pp,: Dl', Wio
ministeryum i wyjednać pozwolenie do wkladów obowiązkowych 8"10, od dobro· księgi, na ten cel przeznaczonej. 6) .aby słocki, R. Mattheus,.3. Lissuel' (N·er 556)
ogłoszenia Iicytacy,i na wykonanie budowy. wolnycb 60;.. J"astępnie o(\r.zytano spra· licytacye odbywały się nie w ciasnycb J. Gampe, E. Klukow, S. Stark.
'
Warunki licytacyi runiej więcej są nastę· wozdanie z działalności istniejącej dopiero dziuracb prywatnego 10mb3rdu, gdzie zbita
Komitet porządkowy pp.: R. Ziegler, A.
pujące-: b\l(~owa balii ma być uskutecznio· drugi rok kasy pomocy, której zadauiem masa ostatniego rzędll handlarzy gospoda· Diering, F. ;Fęder, E, Modro\\', I., Emde
nlj pod nadzorem magistratu i ściśle we· jest udzielanie członkom opłacającym '/,./. ruje i kieruj I) całą Iicytacyą, lecz w lokalu i R. Wergau,
'
dług zatwierdzonych Illallów; koncesyon8- od pobieranej pensyi, wsparć lub też poży· obszernym, w którym z\lah\złoby dogodne
GłównL k;Lsyelozy pp.: E . L. J"eumann
l'yusz 11I'zez pewną ilość lat będzie miał czek bezprocentowych, Kapitał rzeczouej pomieszczenie wiele osób pl'ywatnycb, mo- F. Kindermann, A. Gattermann, F. Scl\lVan~
proml ł'Qbierauia z halli do<;hodów, z tym kasy wynosił 760 rub" z czego wydatko· gących znaczuie więcej zaofial'owąć za wy- ke.
•
jednak warunkiem, żeby polowa tej sumy, wano 450 rub. Z sumy tej wydano wspar~ s.tawione na sprzedaż przedmioty,
Oświetlenie i ognie sztuczne pp.: J, H.es.
'która w rocllnym dochodzie brutto prze· 15, eo uczyniło 350 rub, I dwie pożyczki
P ieniądze,
se, L. Wagner, R, Wergl\u, G. Petel', F,
wyższy 1'0%, byla przelewaną do kasy po 50 rub. Do zarządu powołano naczel·
- Dzieuniki warszawskie donoszą, że Feder,
.
Sprzedaż biletów IIrzy wejściu glów.
miejskiej, Koncesyę o~rzy\D& ten z konko- nika okręgu p. Szegl'yńskiego, nil przewo, jeden z banków petersbnrskicb zamierza
rentów, który zażąda pobierauia docbodów dniczącego, na jego tastęllcę nllczelnika otworzyć filię w Warszawie.
nem pp.: R. Graf, Karol Jende, lI. Droz·
z balii, Pl'fe.z najmniejszą liczbę łat. Gdy- warszawskiej stacyi telegraficznej p, Baum·
- Jedna z gazet "wal'szawskich notuj e dowski, L. Straucb, E, Kaliwoda, .J.
by się oka~ało, ,że liczba miejsc zajętycb gartena, nil kasyem p. Prll:6ańskiego" na pogłoskę, że obligi kanalizacyjne m. War· Pusch.
przez h ndlllj.)cycb będzie niedostateczną, buchaltera kasy pana 'l'obaszewskiego, sza wy maj, być wprowadzone na giełdę
Odbiór biletów przy wejściu gl6wnem
to knncesyonaryusz będzie miał prawo wszystkich ponownie; do komisyi rewizyj· berlillską,
pp.: R. OIpeter, J. 'rboma, Engelbardt, E.
przed innymi wznieŚ\', drogi budynek na nej weszli pp,: Bersohn, Zal'ęba, Koł tan
Podatki.
Schwoller, J. lIeper, Matzke.
tycbsamych warunkacb co I pierwszy; i Lisicki.
- Projekt nowych przepisów o poborze
Sprzedaż biletów obok strzelnicy pp.:
W razie zaś, gdyby sobie tego nie życzył,
- Do przepisów, jakie ma opracować opłat dodatkowych od przemysłowców i Nestwogeł, Frydrych Schulz, Julj. Schulz,
•
budowa poruczoną będzie iUDej osobie, komisya wyznaczona jJl'zez władzę policyj· kupców, to jest podatku 3% - towego i W, Regnel',
lub weźmie ją na siebie sam zar7.ąd ną celem ukrócenia nadużyć popełnianych składkowego, jllk donosi "Nowoje wremilI. "
Odbiór biletów obok strzelnicy pp,: E.
miejski.
pl'zez pl'ywlltne kasy zaliczkowe, (lisze ma być przedstawiony radzie państwa w Rottmann, G. Mal'kert, F. Schweikel't.
Sl!rzedaż ' biletów w stl'zelui!lY pp.: Pa·
- Z Noworosyjska donoszą, że fil'my .Kuryer wal'szawski, należy koniecznie do· jesieni, a zatwierdzenie takowego ma być
miejscowe r.akóntl'aktowały dla zboża do lączyć IJllstępujące obostrzenia, zakomuni-- wyjednane zaraz na sesyi jesiennej, tak, weł Hermanus, F. Siebel', W. Mai, G.
200 pal'ostatków angielskich.
kowane nam przez osobę, dokładnie ob· ażeby nowe przępiąy mogły w,ejść w wy- Patzelt.
- .Odeskija nowosti" donoszą, że w o· znajmioną z powyższym przedmiotem: 1) konanie z cbwilą ukończenia się ł.!ozyletnieSprzedaż biletów pl'zy wej~ciu o<l Księ·
bec zalożenia Vi Sew8l!topolu POl'tu wojen· Przy zastawie powinna być spisana dekla- go okresll obecnego podziaiu na gnbernie żego Mł"yna pp.: G, Rode, A. Gnauk, E.
nego pOlniędzy konsulatami zagranic-,nemi rllcya, ze szczegółowym opisem przedmio· podatkn skladkowego, to jest od nowego Lange, Seifert,
w Odesie a minlsteryum s[lraw zagranicz- tów, a więc: numel' 7.egarka, próba 1 waga roku 1891.
,
Odbiór biletów przy wejściu od Księże
nych pl'owadzi się obecnie ożywiona ko· srebra łub zlota, litery i monogl'amy, or\\z
- .Swiet" donosi, że wkrótce bę(lzie u- go ,Mlyna pp,: A, Biebig, A, Haubert, A,
resjJouuencya w Pl,zedmiocie przeniesienia znaki szczególne danego przedmiotu, De· tworzona pl'zy ministeryom skarbu komisya, Michaelis.
.
z miasta Sel1'astopolll wszystkich istnieją- klaracya tak skreślonll, wiuna być wpisa· z n();.liałem przedstawicieli ziemstw i zarzą:
Nadzór i przecbowanie nieodebranycb
oyoh tam wice·konsnlatów i agentur kon- na do księgi zastawów, do ceduły i wieI" dów miejskich, dla rozpatrzenia starań, pod- przedmiotów pp.,: Ed, Hentschel, E, Mark·
snlarnycb do innego miasta w KI'ymie, nie przepisana do dowodu, wręczonego jętych przez .niektóre zarządy ziemskie I graf, M, Warikojf.
(-) Zabawa. 'l'ntejsze stowarzyszenie su·
pl'z1czem zapewne wybór padnie na Teo· osobie iuteresowanej przez kasę zaliczko· miejskie, o skasowanie opłat na lozecz
dozyę, jako ll11 przyszły port handlowy,
wą, Żeby zaś w razie uiewyknpienia za.· skarbu od ubezpi~czeń.
biektów bandłowych nILPoczątku przyszłe·
- • Wostocznoje obozrenie" żali ~i~ na stawu w terminie łub też niesprołongowa·
go mi88iąca urządza zabawę ogrodową, PQ'
upadek PI'ZtlWOZU berbaty przez Sybel'yę uia takowego, ułatwić przedaż na licytałączoną z teatrem amatorskim, na którym
i przemawia za pr~e!1łlięwzięciem środo cyi i wyzyskać możebuie wysoką cenę,
l .
będzie odegraua jednoaktowa komedya :1'a·
k6w, mających na celu plozyw1'óceuie da- <leklru;acya powyższa winna być przed li·
jemnica" Stanisława Dobrz~ńskiego.
wnego kwitnącego stanu handlu herbatą cytacyą głośno w sali przeczytaną i przez
(-) N ajwyżs ze nagrody. PJ'6zydenh m.
(-) Dyrekcya t elofonów łodz ki ch pl'zypo,
w Syberyl.
urzędnika dełegowanego sjll'aw(lzoną, 2) Łodzi radca dworu PieilkolVski otrzymał mina, że we<}ług usta,wy zatwierdzonej w
- Budowę magazyuu na skład OIl\8zyn, Zawiadomienia, wywieszone przed domem, order ś;w, Anny II klasy,
IV dniu IQ pllździernika 1881 1'. wszyscy
29)
na razoddaną, chociaż niechętnie, plozyZWYKle l Czytywali rzeczy powatne; 'lIe zdrowie pozwalało, brMa udział w ' jego
O . .~p Sch:u.'b1n.
slugę, została więc przy swojem pl'zekona- czasami wydobywał Musset'a, który im to· myśliwskich wYcieczkach, Ale w tej chwili
niu, Sama była nadzwyczaj uprzejmą dła warzyszył w jlodróży poślubnej i wtedy na przyszła jej na myśl Maryli. Dey i llillowa·
Lindy i nik~ nie byłby przY[luścił, że za· wyścigi przypominali sobie pierwsze tygo- nia na cietrzewie.
7.drośĆ tak się ugmiecbać może, nikt dnie, a kiedy przycbądzili do w,jel'szy, pl'1:y
- Nie, niIJ pójdę, boję się wilgociprócz Lindy,
którycb Erwin wtedy się zmięszał i które odpowiedziała grzecznie, lecz bez serde·
Jaka była dumna ze swego zwycięztwal opuścił, gdyż uważał je za niestosowne dla czności na jego propozycyę; wZl'uszyl 1'&'
TtómaesyłA Lo fi.
Zadowolona prótność wstrząsała jej nerwa- uszów swej młodej ~ouy, łub do tycb, któ- mionami i wyszedŁ
,
mi, a jak się cieszyła powrotem do <lomo rych zuaczenia onll nie rozumiala wtedy
Dobro~zy~ność publiczna w AnglII, p!'Ze·
(Dillszy c/ąg-Plllr.. M'. 164).
IV towarzystwie Erwina I Powl'ócila sama i które ją pobud7.ały do najdziwaczniej· stała Ehzę IUte1'esować.
Z roztILl'gm6mem
szycb pytań - śmiali się wesoło. Plozypo, pożegnała pannę Sydney I ndała się do
-- Bądź .dobrą. dll\ niej, zrób to dla Ee· i nie nagliła koni do pośpiechu.
Otaczała icb ciemność nocy letniej, cie· mioali sobie jcaMy dziecinny żal't, każdy swego pokoju, który dzieliła z najmłod·
liksa ona potrzebuje towarzystwa Irobiecego, 1\ uigdzie OIIl'ÓCZ u ciebie nie bywa. piej, U1'oczej. Wiatr łagodnie kołysał ga· figiel i pokazywało się, ie Eliza miała sze~ dzie~kiem. . Tu ~ręczyła, .się pl'Zez
dWie gO~ZlDy, robiąc naJokt'opDleJsze ~I'ZY'
Sądząc z tej ilaiwnej prośby, możuaby łęzie drzew, nizka trawa drżała, jak pod o wiele lepszą pamięć - mówiła wtedy~
- Widzisz, ja nie zapomniałam żadnej puszcze,nl.aj m~lll~ła tylk~ o ~usowlllka~
Erwinll wziąć ZA czŁowiekl\ .bardzo ogl'ani- pieszczotą niewidzialuych rąk, Od czasu
czonego,.Jecz tl\kim zupełuie nie był. Jego (10 CZUIl, jak głędoy ognik, robaczek świę- chwili szczęścia w życiu, schowałam je, fio· I ,rozbóJOIka.ch J U1e . ,zmruzyła o~a, dopó~1
ZDl\joDloŚĆ łudzi zacieśuioUl. była tylko nie· tojański IIkazywał się IV gąSz.czu,
bie na stare lata,
D1e ~o~łyszałl!l ErwlDa! ,skr~aJ~cego Się
zwykłą pobłażliwością i względem wszyst·
- Jak pięknie I - szel'Dęła Linda,
Kiedy nazajutrz [10 bytności LinilY, Eli· koło Jej dl'Z',VI, do s""oJeJ sYl!lalOl. Mogla
- Tak, bardzo - potwierdził El'win za siedziała w salonie, nie ma,jąc zamiaru sobie przynajmuiej oMać tę sprawiediiwoM,
kicb powodował się "awsze dobroduszno·
"
opo§clć go, Er·win zapytał:
że nie postąpiła jak Marya Dey, '
,
śclą bez gN\uic. Jego namiętnośoią było i spojrzał Ilkradkiem na zegarek,
uazczęśli wiać, o ile mógł, wszystkicb w 6 WO,
Było już koło północy, kiedy Erwin,
- Jakże będzie z histol'yą Mabona?
Se~pały j Pi~tasz przyjęli ~aprosze~le
jem otoczeniu, z czem łączył niellraktyczny pomimo pośpiechu powróci! do dom.u,
czy będziemy dziś czytać?
Gat'clllójV na obiad, na medzlelę, Ehza
Wieczory spędzali zwykle Ga\'cinowie
- Chciałabym się dziś wcześniej poło· starała się zaprosić kilka pali, ale W8zy~t·
zwyczaj, że tylko wtedy źle o swoich bli;Zuich myślal, kiedy już nie mógł Inaczej, na glo§nem czytaniu; zwyczaj ten trwał żyć - odpowiedziała i zwróciła się do kie odmóI,Vily. Linda nigdy n,!ę była plę'
Z tego powodu w dzisiejszej wizycie \I nicll od czasu jak się pobrali kiedy pauny Sydney, z którą zaczęła żywą roz- kuiejszą, Jak tego dnia, Miala świetuą su'
Lindy, widział tylko, poclJwaly godną chęć EI'win był jeszcze bardzo młody,' bardzo mowę o dobroczynności publir;znej w Anglii, knlę: ~qd Wortba,· obja~nila lj:lizę, która
zakochauy i bardzo nie8l1liało kokietował
Erwin wypalił papierosa, przejlozał gaze· zrobiła jaklłś grzeczną uwagę co do Jej
zbliżenia się do Elizy,
\
!
.
Linda byla w skl'omuej sukni, w której młodzintką tOllę .swojemi m.ałemi t.alen· ty, wyjrzał oknem i powiedział, że noc tualety,
.
jest księżyco~a, ma więt zamiar pójść na
- Oli WOl,tha - mÓWiła, ale muslał~m
jej było bardzo do twarzy, przywiozła tarnI.
Czytał dobrze i chętnie; oboje cieszyli p.olowanie; pocałował Ehzę w czoło, po· ją zu~lnie zmienić, niepodQba mi się J~z
z sobą robotę i przez cały czas dlubała
szydełkieDl kołnierzyk dla Jurka. Starała się dotąd zaWijze na myśl o tej chwili, po· żegllał pannę Sydney ' i l:hciał wyjść" kiedy t-eraz Jego ro~ota, z~ua~to ~o amerykan·
sku. A pau Jak. znajdUję mOJą, tualetę1się wSllelkilOi sposobami pl'zypodobać Eli· ufnej rozmowie, jaka się ~o czytaniu wy· z ust żoay wybiegło trwożliwe:
- Ale...
zapytała, .zwracając się do ĘI'wlOa.
,
zie, wobec Erwina postawila się na stopie wiązy wała i oboje zapytani, nie umieliby
- Czego sobie życzysz?
- Nie z{lleiy pilni cbyba nic na guś~e
dobrego kolegi, lecz bez poufałości - co odpowiedzieć, czy wolą burzliwe wieczOl'y
- Czy zabierasz z sobą strzelca?
ta~iego brecz~osleja, jak ja - odpOWie·
mu się bardzo podobał\l - może i dlatego, zimowe, kiedy Eliza siedząc pl'zy kOqliuku
że zachowauiu jej tQwarzyszył uśmiecb z zajęciem slllcbała czytania, czy też I'OZ'
- Dlaczego? - zapytał i ś~iągnął brwi, dzu\ł w~solo,
..'
koszne wieezory letuie, kiedy z oczyma potem nagle, jakby sobie coś przypo- :""I~SZ pan, d?bl:ze, ze Jesteś Je(\yuy~
prawie dzieciuny i wesola poga·wędka.
c~łowleklem na aWlecle, ~a ,ktÓrego ~da~1
Kiedy noc upadla, a Feliks, jak się wpatrzonemi w niebo, przerywała dowo· runial - dodał z uśmiecbem:
- A możebyś ty cbciała ze mnl} pójść? 011. zalezy - zawołał,a ,LIIIda, a obeJmuJIjC
Li oda spodziewała, nie IU'zyjechał po ni'ł, dzenia z Saint·Simon'a lub dowcipne szyprzyznała się, że obawia się powracać sa- derstwa Woltera i z dziecinną radością Noc ciepla, wybiorę ci wygodne stanowi· Ehzę \fpół szepnęła Jej do uc~a,
mn do domu, na co Erwinowi pozostało wskazy wala na gwiazdę spadającą, a na sko, nie potrzebujemy dalęlco cbpdzić.
ZlIwahala się _. ~Ie tylko .na cbl)'ilę·
tylk\l odprowadzić ją 'l'raunberga. ł'le zapytanie Erwilla, czy korzystała ze spo(D. r, II-~
b&rdzo mu to by~o nn rękę - Eliza (10· sobnollci i życzyła sobie czego, pociollUt· Często z nim dawniej cbodziła; dostala od
niego małą fuzyę, z wielką ostrożnością
myślala się jednak zupełnie pl'zeeiwnie, ku odpowiadała:
- O tak, ieby się tak zawsze zostało, nauczył ją posłllgiwać się' nią l oile jej
a pOllieważ nie miała zwyczaj n wylozekM
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N. 165
;;;;-enci winni s, corocznle opłacać stempel na rs: l kop. 25 od 1lDl:0w~ na. połą
~~nie kazdego apa.ratu oddzlelrue.
(_l Upadłość. We wtorek s,d okręgo
wy piotrkowski na. ż,danie łódzkiej firmy
Her?lenberg i Israelsohn' ogłosił upadłość
kupca piotrkowskiego, Dawida Szydłow
skiego, którego od wieziouo do warsza. wskiego więzien.!a. dłużników. Kura.torem masy upadłości na.zllaczono pomocnika adwokata przysięgłego, p. JózefaKohna w Piotrkowie.
(_) Z sądów. W ciągu pierwszej poło
wy roku bieżącego wniesiono do sędziego
pokoju I rewiru miasta Łodzi spraw cywilnych 1,784 i karuych 605, do n rewi!'n:
cywilnyc.h 1,279 i karnych 66ł, do nI rewiru: cywilnych 1,117 i karnych 687, do
IV rewiru: cywilnych 973 i karnych 626,
do V rewiru: cywilnych 2,464 i karnych
479, 110 sądu gminnego I okręgu powiatn
łódzkiego na Bałutach: cywiluych 1,136 i
karnych 507. Razem z całej Łodzi podano
do sądów tutejs~ych spraw cywilnych 8,693
i karnych 3,565 - ogółem więc 12,258
spraw.
(_ ) Ćwiczenia 8traży odnlowej ochotniczej łódzkiej oddziału a-go w Paradyzie i
oddziału 4-go obok domu rekwizytowego
przy ulicy Zarzewskiej, odbędą się w przys~łą niedzielę · o godzinie 6'/. rano, a oddziału t-go, obok domn rekwizytowego
przy ulicy Konstantynowskiej ł 2-go obok
domu rekwizytowego przy ulicy Przejazd-w przy szły poniedziałek o godzinie 7·ej
wieczót·
(-) W Piotrkowie, na stacji drogi że·
laznej warszawsko - wiedeńskiej, w tych
dniach podjęto przeróbkę dworca kolejowego.
(-) W posesyl pod Xt 448 przy ulicy
południowej studnia od kilkn dni jest zepsuta, skutkiem czego licznie zamieszkują
cy dom w tej posesyi lokatorzy, nie mają
skąd czerpać wody. Podobno właściciel
·na żądanie naprawy studni odpowiedział
odmownie.
(-) Napad. Onegdaj o godzinie 9 wieczorem na pana X., przechodzącego ulicą
Piotrkowską obok domu p. Hermaua, napadł jakiś rzezimieszek, który porwał mu
dewizkę od zegarka i uciekł.
(-) Ze Zgierza. Wczoraj w sali hbtelu
Victoria odegrano . Cyrulika sewilskiego'
przy dość licznie zgromadzonej publicznoś ci .

(-) W ogródku Bendorfa nadal przygrywać będzie anstryacka orkiestra. stl'2elców, którą właściciel ogródka po rozwią
zaniu umowy z poprzednim przedsiębiercą,
zaangażował obecnie na własne ryzyko.

KRO NI KA.
Warszawa.
Na kongresie lakal·skim w Berlinie, lekarze
warszawscy wygłoszą następuj lICe oaczyty:
dl'. Juliusz StJlinhans .0 skutkach długo
trwałej niedrożności pr7.ewodn żółciowego;"
dl·. Samuel Goldllam nO niezwykłym rodzaju rodzinnego paraliżu;" dr. Józef Drzewieeki .0 leczeniu chronicznych katarów
płucnych i suchot za.pomocą wdychań gazowych" (w języku angielskim) ; dr. Fran·
ciszek Nengebaner (syn) zademonstrnje
kilka preparatów anatomic~nycb; dr. K;sawary Watraszewski opowie . 0 reznlta.tach
injekcyjnych;~ dr. Teodor Heryngpostawi pytanie: .Czy suchoty gardlane mogą
być wyleczone drogą operacyi?;" dr. Odo
Bujwid .0 poszuki)Vaniach bakteryologieznych nad powietrzem l wodą w Warszawie." Na kongres ten wybiera się , - prócz
powyższych, jeszcze kilkunastu innych lekarzy warszawskich.
- Grono malarzy warszawskich zamierza uczcić 25-cioletllią działalność literacką Elizy Orzeszkowej, wydaniem albumu
pamiątkowego. W tym celu do wszystkich
artystów w kra.ju i za granicą rozesłan o
zaproszenia, Da których są podpisani inicyatorzy: Miłosz, Kotarbiński, Julian Maszynski, Henryk Piątkowski, Jan Owidzki
i 'radensz Dowgird.
- Właściciel d6br 'l'rembki, p. Konstanty Milkowski, poruszył w . Gazecie rolni~ej· sprawę gwałtownej potrzeby Wfda.·
Dla podręczuika, wskazującego obowiązki
oficyalisty wiejskiego i sposoby ich wykonYwania. Zdaniem p. M., pracę tę oprzeć
by możua. na wydanem dawniej dziele Michała OczapolVskiego p. t .• Instrukcya dla
oficyalistów gos podarskich wyższego i niż
Slego rzędu w dobrach instytutowych Ma;rmontu. " Jako nagrOdę za. taką pracę p.
Ol. pl·zeznacza 150 rs.
- Ustanowiona przez 2-gi zjazd ogólpy
prz~dstawicieli dróg żelaznych komiSya,
IDlIJąca na celu zbadanie przemysłu solnego,. handhl solą i warunków jej przewozu,
ZWiedzi kopalnie soli w całem państwie i
WSZ!stkie ważniejsze rynki, pomiędzy któ:elDl, jak donosi .Kuryer codzienny', także
I r.ynek warszawski. Komisya solua wszę
dZl.e zbierać będzie wiadomości i da.ne ja.knaJdokladniejsze od komitetów giełdowych,
zarządów dróg żelaznych, towal'Zystw b 'anR-

DZIE.NNIK ŁÓDZKI.
portowych, jak również od bandlujących
sołą i przedstawicieli towarzystw kopalnianych. Wszystkie instytncye które komIsyf przyjść z pomocą będą m~gły SIł zawiadomione o podróży komisyi, p~zyczem
wskazano im punkty programu jej działań.
W Wa.rszawle komisya szczegÓlniej badać
będzie warunki przywozu, zapiltrzebowania
i nstrój rynku.
.
- Warszawskie za.kłady dobroczynne
otrzymają na rok bieżący dodatkowego
zasiłku skarbowego r8. 34,317 kop. 53.
Petersburg.
- Komisya redakcyjna, zajmująca się
pod kierunkiem ministra sprawiedliwości
opracowaniem nowego kodeksu karnego dla
Cesars.t wa, jak donosi nSudebuaja gazeta",
kończy j uż swoje' prace, k tóre wkr6t ce też
będą pddane do zatwierdzenia w drodze
prawodawczej. Przy opracowywaniu nowego kodeksu, komisya rządził a się następu
jącemi zasadami: l) za p od staw ę wzięte
były zasady Najwyżej zatwiel·dzone w duiu
11 grudnia 1879 l'oku, przyczem komisya
brała na uwagę obecne warunki bytu; 2l
komisya wypracowała projekt, który zamienić ma ustawę o karach z roku 1845 i
usta wę o karach wymierzanych przez sę:
dziów pokoju; 3) do projektu nie włączono
tych z przestępstw służbowych, które poleg,\ją jedynie na naruszeniu wyłącznie obowiązkó w służby (przestępstwa te włączo
ne są 110 ustawy dyscy plinarnej); 4) również nie wniesiono do projektu przestępstw'
przeciw przepisom instytucyj rządo wy c h i
innych ustaw specyalnych, gdzie kara za
te przestępstwa i tak wyraźuie jest wymieniona.
- . Swiet" donosi, że ruskie towarzystwo ochrony zdrowia , zwró c iło s ię tlo
władz odnośnych z pl'zeds awieniem o złym
stanie sanitarnym gmachów, w których
mieszczą się średnie zakłady nankowe, II
w szczególności gimnazya.
- Projekt nowej nstawy paszpOl'towej
ma. być rozpatrywany, jak donoszą . Peterb.
wiedomosti, n na przyszłej sesyi rady pań
stwa.
- Wśród rzemieślnik ó w petersburskich
krąży pogłoska, jak donoszą "Birżewyja
wiedomosti,· że z inicyatywy nadwołżań
skich cechów rzemieś ln iczych, wszyst~ie
cechy IV Rosyi zamierzają czynić sta rania,
mające na _celu polepszeuie bytu ekonomlczuego rzemieśników, założenie oddzielnego sądu rzemieślniczego, wymierzanie kar
rzemieślnikom za złą robotę, jako też za
przyjmowanie czeladników bez świadectwa
od poprzedniego majstra i to, żeby do licytacyi ua rzemieślnicze roboty nikt nie
był dopuszczany prócz rzemieśluików.
- .Nowoje wl·emia" donosi, że w gimnazyach ł szkołach realnych w Finłalldyi
ma , być wzmocniouy wykład języka ruskiego.
- "Nowoje wremia" donosi, że ministeryum dóbr państwa zamierza UI·ządzlć na
Kaukazie kilka górskich leśnictw, w celu
za.prowadzenia lasów -lIa stokach gÓl·.
Pierwsze takie leśnictwo otwarte ma być
w okolicach Tyflisu.
- Do decyzyi odnośuych ministeryów
przedstawiono ś wieżo opl·acowany projekt
rozszerzenia władzy gfównodowodzącego
na Kaukazie.
Wilno. Miasteczko Hancewicze, w pow.
IIdzkim zgorzało do szczętu I Pożar wszczął
się w nocy j pochłonął 140 domów. W jednym. z tych domów spalila się cała rodzina włościańska.

legajł jeszcze stopniowo maceracyj w nas~pu
j'lCYch k,pielach: 1) w k,piell sodowej, uwalniaj,eej nici od kwasll octowego, 2) w qP.
z rozpUlzczonego białka, 3) w k,p. bardzo
rozcieńczonej z sllblimato, który lepiej kin.
materyv nici i wreszcie wystawia si~ oa dzia·
łanie dwnUenkll węgla, który sprzyja koagulacyi.
X MacedonII zagrata w roko biettcym
straszna kloska głodowa . Od czternasto miesivc)" nie spadła tam ani kropla deszczu, skuŁ
kiem czego zbote na polll zmarniało. W dwnnastll miejacowościach zbiory tegoroczne nie
wynos.., nawet czwartej cz~gci zwykłych złych ,
Il nawet ryt, bawełna, tytoń,
kukurydza i winogrona, które jakotako si~ Iltrzymały, uszko ·
dzone s'l przez robactwo. Skutkiem tego głód
zagratll 100,000 lodzi, a najbogatoza prowincya toreckll ZIlmienion'l jest na Saharę. Do
powiększenia klęs ki przyczyniaj, si~ jeszcze
zbójcy, którzy nigdy nie grasowali tam tak,
jllk obecnie. :Jeteli rz,d turecki opora si~ oawet zapomoc" wojska z rozbójnikami, kasy
rz'ldowe nie zdołajł zapobiedz kiesce głodo ,
gdyt tylko trzy okręgi : Salonika, Kassandra i
Lengaza, t'ldaj'l 50,000 funtów na Iropno zbota na zasiew, a 150,000 funtów nt. tywnn'ć
dla mieszkańców . 8um,. 200,000 fantów ma
być uzyskanIl w drodze po1yczki, przez I"Zlld
torecki gwarantowanej.

- -T E L E G R A M Y.

Petersburg, 23 lipca. (Ag. p.). Ogłoszo.
no postanowienie o wprowadzeniu nowych
in stytucyj włościańskich i sądowych od 1
lipca 1891 r. w guberniach: jekaterynosławskiej, kurskiej, niższonowogrodzkiej
nowgorodzkiej , połtawskiej, pskowskiej,
symbirskiej, smoleńskiej, tulskiej, charkowskiej; przycźem polecono w Niższym Nowogrodzie i Charkowie utrzymać sędziów pokoju i zjazdy s ędziów IlOkoju na dawnych
zasadach.
Petersburg, 23 lipca. (Ag. p.). Przyjazd
cesarza Wilhelma do Peterhofu ostatecznie
jest oznaczony na dzień 2 sierpnia. Obecnie cesarz Wilhelm jest w Molde w Norwegii, skąd 13 lipca wyjedzie do domu.
W dniu 21 lipca przybędzie z wizytą do
kl"óla belgijskiego do Ostendy, a 23 będzie
w Osborue u królowej Wiktoryi. Przyjazd
·arcyksięcia Karola Ludwika do Peterhofu
jest spodziewany 20 lipca.
Wiedeń, 23 lipca. (Ag. p.). .Polit. Corresp." donosi, że patryarcha powszechny
zwrócił się do Porty z przedstawieniem na
piśmie, w którem uprasza rządu tureckiego o polecenie biskupom bulgarskim w Macedonii, aby dla odróżnienia od duchowień
stwa prawosławnego nosili inne szaty obrzędowe; a zarazem prosi, aby rzlJd wyraźnie w rozkazach o zatwierdzeniu rzeczonych biskupów nadmienił, że ko~ciół
bułgarski jest odszczepieńczym kościołem.
Londyn, 23 ljpca. (Ag. p.). Wczoraj otwarto tu drugą międzynarodową konferencyę w spra.wie pokoju I wprowadzenia. polubownych slJdów, które rozstrzygałyby
spory pomiędzy państwami. W konferencyl
udział bierze wielu członków parlamentu
angielskiego i ciał prawodawczych stałego
lądu. Do decyzyi konfel·tlllcyi przedstawiono wniosek, zalecający zawieranie U'utatów co do sądów polubownych, mocą których to umów narody zobowiązywałyby się
wynikać mogące spory przedstawiać do
rozstrzygnięcia tymże sądom.

, J

Osl.atnie
ltOZMAITOSCI.
X stu drowia m1~iutkicgo króla. hl.zpallskiego budzi podobno w proezeniu rodziny
królewskiej bardzo pOWlltne obawy.
X Szkoła elektrycznotechniczna fachowa
z karsem czteroletnim ma być zało1ona w WIednia. Pierwszy i dragi kors byłby ju1 otwarty
w paidziernikll r. b.
X Ciepło i elektryczność.• Electrio Age"
podaje wiadomość, te pewnemo młodemIl czło
wiekowi, nazwiskiem H. B. Cox, udało Isi~
doprowadzit do skotka , bez pośrednictwa
jakichkolwiek maszyn, przemian~ .ciepła" na
.elektryczność" .
Podobno otworzyło siV ju1
towarzystwo kapitalistów z Bostonu i Hartford
z kapitałem 4 mil. marek, w celll eksploatowania nowego wynalazku. Metoda zamiany
ciepła na elektryczność ma być równie prosta,
Jak zarWa.na wody na pa.rę; prtd wytwarza si~
z roz2arzonych W<:f!1i w pieca.
X Fabrykacya sztucznego jedwabiu.
. Rewoe de chimie industrieIle et IU"gicole",
podaje nas~pnjłcy przepis na wyrób eztucznego jedwabiu zwanego przez p. Daviviera je8wabiem francllBkim. Przyrz"dza si\) trzy na8tępoj'lCe rostwory: 1) rostw~r 70 g bawełny
strzelniczej w lim. czystego kwa.u octowego ,
2) r. 50 g klU"o.Im w litrze czystego kwaso
octowego i 3) r. 125 g gotaperki w litrze
siarku w~gla. Po dodania do tych Imi~.za
nyob w odpowied,nim srosllnm rostworów jeszcze drobnych i1o§cl gliceryny i olejll rycino ·
wego, ott:Zymoje siO maso ci'll!liwł,' która zo°
staj e prze6ltrow~, a nas~pnie przechodzi
przez rur~; kapilarne, wyci lll!ni~te zaś nici u-
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wiadomości

handlow6.

Worlzawa, 23·go lipcA. W.kol. lu:óL t4<Dl. 11&:
B. rlin (2 d.) 41.85 iłd. , 41.00, 1i7,/" 60, 65 kup.; Lo ..
Ilyn (3 III.) 8.46 i~d ., 8.43'/. kop.; I'ary. (10 d.) 33.00
'ąd .; Wle,l.i, (8 d.) 73.60 ł~_, 73.30 35 kop.; ł·l. li••y Ii. wid"". Kr6l. Polsko d. 9O./iO kup.; mał. 89.60
;'~d .; 5% potyczka "Bchodni. U .mUyi 100.75 i~.;
4". po iyczkĄ ...... n~tr.D. s 1887 roku 87.00 itd.;
6" . hoty BK't8wn • • i.mski. I ••ryi 95.50 itd, III s.·
ryi małe 9io10 4d, 93.80, 90 kup; 5", Ii, .y o... L
lU. lV .. s.. wy r 98.75 ą..\., fi 96./iO ąd., LU 95.00 i.,
9\.71i kup., rv 94.10 itd., V 94.00 i~, 93.75 kop.;
5'1, obligi m. War••awy dl 91.00 .~.; 5'/. liny
.astawn. ,.i.sta Łodsi lOr. I 96.00 i~., II 93.00
i~d., lil 9Z./iO iąd., IV ser. 9t.50 i~. D,.konto:
B.rlin 4"/.. I.OD,lyu 4".. Paryi 3"., Wiedeń ' 'iT'
P.t."b.r1r 6".. Warto86 kupoun o pot.... 5",: I·
.ty .... tawno .i.IU.kia W.8. "ar... I i II 1ł7.8
Ł.oJzi 108.2, Uoty lik ... M.9 poiyczka pre,.i.". l
13.2, n 171.5.
Poloraborl, 23-go lipca. W.k.le na [;Oo,lyn 84.10.
II po.,,,,ka ,u.bodnia 100'/" In poi;yrzk& .... b..
dilio lQO./iO, 4 '/,0" IiBt, ......... D. kr.d,t. J.i.ulAki.
135.00, &kCl. banku moki.go dla handlu '&granic.n.qo 258./iO, pot.raburokiogo banku dy.kontowego

~arlla.a. ~o

lipca. Tug ua "ltwn Wilko ..-

.kiego. Putnlca .ID.. ord. -, PQtt.. i ,luh,,, - - , bi .. ł.. - - -, w,borowA - - iltJt
wyborowe ł36 -łaO, .rodal. - -UIl, ~..uure
- ,j~2JJljeń 2 i 4-0 fA' tl. - - -, 'H,iei 300:ł30, gr1k.. - -, fs.pik. letni - , sit40wl -, ... pak :.V. zi ... - - -, gr.. b polDY - - , enkrowl - , - - , (uola - - - u. Ic.ouee,
kl;iU, jagła .. - - -, olej rsepuo., - - -,
IDlau, - - - sa .(lud.
Dowieziono p..eulcl 100, ilta 400, jteJ,ntieuil.
60, groeba poluero - koreI.

-, 0"."

Waruawa, 23.go UpcA. Oko ... ita 7H',. • ak.".
po k. 9",'" . RurL .kład. ..... ia,lro kop.!Ił4' - -.
_-"Dki ... wiadro kop. 857' - - ( I dodad. u&
""cbD. ~/J. Brak dow0s6w.
,.I"lhrl, 2:l-go lipcA. Łój "mi.jaeu -.-,
p"oni~ W 111. 10.25. itJto 6.50. Owi.. w ID. ł.OO,
KOllop,o w at. '2.00. Siotni. ln.i&tI. .. IB. Jl.71i.
De8zcz.

Sufit, 23-~0 lipca. P...ni"" 205 -2'20 Da lipiec
219.00. n& li. top. gnlds. 180.00. ~,to 166 - 17ti,
n~ Iipiee 168.00, ba Ustop. grGdL 149.50.
Han., ~o liper.. Kaw.. good a'ang. S,..w-,
11A wrs... 100.iiO, na gnid. 98.00, 11& 111ar<"" 1891
r. 96.00. Spokojnio.
N~.-Y.rk, 22-g0 lipcA. B.. "otl1& 12'/.. , w N. Orl.aw. U'/,.
N••·Y.rk, 2Z-go lipca. K..w& (F..ir - Rio) 20.00.
Kawa F&ir-Ri. li 7 low or<liDary ... lliorp. 17.12.
nA paMs. 16.0".!.

=

Lłcytacye w gub. piotrkowskiej:

Dnia 6 Jlu.!ziernik& w ...u poaiedsoń ptotrko...~ego St<l" okrNow~o, 11& oprsedas 1JI&jtttu Górki-Hał. w pow. T6dskim poloionogo, mu. & ruchomoki&mi, od .omJ W,UOO li.
Tegoż dnia tami., na IpH8d&i 1JI&jttlro B.ó....
przyległym folwarkiem Jordanówu, ... po.... ~i6skim gminie Kromołów, od .umJ 2O,oou n.
Tegoi dnia tami., na oprzed&i o!lady {..bryclD.j
Wilanów, poloionej o wiontł od Tomauowa, wru
z gruntami, sabudo...r.Di&mi, ogrod.m i m....ynami,
od lttD1y 138,000 rI.

TELEGKAIY GlEIIOOWE.
Glełdl Warauwakl.
~.d..no • k06cem ,iold,

ZI .,k,l, królkolor.lllW'
Da BerIiD sa 100 mr.
Da LaDd,u ... 1 Ł..
Da Paryi ... 100 rr.
... IVlodoA a.. 100 l .
Za ,.,Iory pahlw.w •.
Lilty Iikwid&e,Jul Kr. Pol.
R•• h pot,w .. w.ehod.ia
,. • '" pui. ...wus. r. 1887
r.ilt, aut. ol.ID. Sar,i [
"

,.

"

.
.
.
.

V .

IJ,t, ... t. m. War... Ser. I .
,. "
fJ1tll.l.iJt. lD.

,.

ł..od

"
V .
si SerIi l .

"
H

H.

III.

41.75

41.85
8.46
:13.8$

8.U
:13.85

73.60

73.24

90.60

90.70
100.15

86.-

86.95.50
9UO

lOO.71i
9S.iiO
9ł.-

98.15

9ł.-.

96.-

98.75
~-

93.-

92./iO

Giełda

BerUhkl.
B&1tIt..ty nt1Iki..........
"

n

Da dOIt",,, .

Dyako. to pr,,,atn.. . . .

UL24

241.25

3'/,'/,

U 1.30

I

241.60

3'J.

....Iy l "11ut,ty: Not. u.. ~,1
Not. uleuro.
Imp.rlal, i pótimperJuy l • &r. t.
68i
PGlimper,ały ot",o
-Funty aterlin. w b&nknotaeb
Karki niemieckie . . .
AOItryAClti. banknot, . .
~'r&ll.ki
.. .. . . •
WartoU nbl ..kred. w Iloeil
136
Kupony .ollle. . • • . •

Emill1 17 gnldni.. 1885 roku)

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
.altebtwa ......arte w dniu 23 lipca: :
W pltatl kałlllokl'J. 1: Albert Hugo WlIIIk. a
OIn Aguieukł Luyt GlowaA.
Z.arll w dwu 23 lipca:
.
KlI,lIoy: dlli.eI do lat lli-tQ ...,..to .. w t4d
lic.bi. ehtop06w a, cbi ...~t l, do~o.IJ,,!, 2,
vr ~ Ii••bi. lII~icI,lI1l l, kolnot. 11." "'I&1IO.. ,ei.:
JaliUl. Ssier, lat 63, WUIl.lmin& \iralllł, lat 4ł. .
E..... Uey: d,i ••j do lat l5-t. , .. &rIo ł, ... tej
lic.bi. cblopcó " 2, oIsi .....' 2, 40 .... t'~.. 2,
w ~ tic.ltie mtiesY&1l ., kobiet 1, ~ .:lI&.llOWlCle:
Jao KHbler, lat 33, Krsyutor Bogumił.Keiohelt, lat
78.
Słlrtuk ... I: dzi.ci ~o lat 15·'0. UDarlo
2,
Yf uj Ii..bi. ehłop06w l, cbi."..tt l, ~OIty~ w t.j licallio III~''',SII
kobi.t - & tal&1IOWIClO:-

-

LISTA PRZYJEZDNYCH.
H.I.I ,.I.ld. A. Auorb&eh • Tomu..,wa,_ D. Goł
koweki • O&tto... ie, Mał..,uki. Łtu1cy, J. Goetomioleki I Wuitkowa.
lir... M.t.l. S. Kaugobl • oau" J. Scltlllll I
P.terlb~, Wullowoki i B. Fraak a W&IU&WY,
D. lIlwOlmer I Wiednia, J. Zylberbe" • Żyto·
mien...

H.I,I Vlol.rlL BardaU1llow. Perekopu.a, Kus·
udokow • Jlilotopolaka, BenuIulI Gwuaer I P..
dollka, Ignatow • Cltarkowa, Niemierowoki • K..
li..., Bogo.lawaki I Bobroniock&,
619.00, banku miQtlt;yua.rooowf.ilo 483.51), wa.r:łIILW·
H,tll Ilute,"I. K. Csentiew s ~toeho1fJ,
ski.go b'Dkn 'Iy.konto"ogo -.-.
Grabo....ki s Radomia, BUbenl&ut • W_wy,
B.rUo, 23-go lipcA. Bauuo', ta.ki. ,.......: F.rtn"owi.. I Boloti....... 8Ubente!a • .Pi~kOWL
241.25, na do.taw~ tU .W, wek>l!. na lVar.. a,,~
241.00. 11& P.teraburg kro 2W.4·l, na Pet.oroburg
WYKAZ LISTÓW
dl. 238.71i, n& Londyn król. 20.43, ua Lond," M.
20.23, na Wi.d.ń 171i.70. kllpouy cel1l6 nt.GO, l&i.dot·ęczcmyrJ. przez tuteiną sto.cw ~
5'~ listy zast~,,". 70.30, ł 'l, listy likwitl..e, j n.
wo-telegraficzfłl/o Z powodu ~
67.25, poty""k.. ru.ka l ' /, • 188'l r. 96.90,
adresów i innych przyczyn.
1887 r. -.-, SOI, r.Dt+ .łota l09.W, 5". r. d .• 1~6'
r. 107.25 . po'yc.k.. " •• bodnJa [[ ew. 76./iO. In emi·
Uaty ........- .
.yi 76.40, 5'/. Usty .... ta" •• moki. 108.20, 5'1, P'" Lejbowi Dreooi.rowl. Blo do Jaaeiro (BruJlia).
iye.k. pr.mio ...... 186\ roku 170.10, tuai • 1866 J. L. Klarowi • Abo (rIaIMdya). - Bag...i_wi
r. 161.25, ak"y. drogi hl. wan ...".k.... i.oI. liaki.j Bekkerowl i op . • ~,-J6sefo ..i Ciaienk\oaa
233.00, ..koy6 kr.dytow. lII1rtrJ&Cki. 167.W • • koyo
• Piotrkowa.

4.." .

WiL18sl.wakiego ba.nku bandlowego -.-, dy:skouto-

"ogo 86,30, dyskonto ni.wieekiogu banku pa/itI....
prywatne 3'/,'10.
Lo.dy., 23-g0 lipcA. PoiJ •• ka r"oka. 1889 roku
U .m. 97'/.. ~,/••,. KOD.olo aDgi.l.ki. 96'/ ...

ł',.

1I&ryi~~"'"
!~ .............

DÓIOT61 witaini·

r&d ....

4

o

?

l6S

Ł

G

Z

A.

I

E

"'=

Dr. Plichta

Młody człowiek

STAN RACHUNKÓW

przeprowadził się na ulicę
X2 320 do domu własnego,

dom od ulicy Konstantynowskiej.
1375-6-2

Banku Handlowego w Warszawie

prowincyi z dobrą. rekomendaeyą
llwiadutwem, poszukuje posady
kantorze, fabl'yće lub urzędowa.
Ulica Sp!\Cel'o wa .I.i 7i9
W-go St. Macha.lskieg:o w oft:

"

po dzień 30' czerwoa 1890 roku.

I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ll~rue,

obecnie przyjmuje z chorobami
nerycznemi i wewnętrznemi w
run L. Meyera
(pasaż Meyera).

1~3-1

OGÓŁEM

w PETERSBUR.

Stan Czynny.

:lIukoii,esl'w",v .. i'mm..vn,m z mod&lem, po.
mWlykę, poSlU"

GotowWla w kasie
,
.
.
.
,
Rachunki bieżą.. w bankach rądowych i pry..-atuych
,
Skup wekloli opatrz9nych najmniej dwoma I'odpisami
SkUl pa~erów publicznych wylosowany~h l kupo.nów bie·
p;.pieranrl pubUcznoml

w domu pry.
nanko,,"ym. Bliź..
Przejazd, dolO IV
IIIl'nlbczY1ÓSkiej li 1336, naprzeci w kościo!~
n Czaplickiego.
1359.5.2

Papiery publiez.o wl&8DO
.
.
•
Tn.ty i weksle na zagmnice rlabyte na własny raobune k.
Uposożenie filii b&nkn .
.
. ,
.
Korespondenci,
.
.
Rachunek z oddzi&1em banku ,
Weksle proteiltowane .
Wydatki bież~ce
• r. 1890
Wydatki zwrotno
'.
Xo•• ta organizacyi
l .
~iernchomodć
.
Rachunki przechodnie

X'PTECZNY
J. Kł.ossowskiego

SI.'1It:Ola - w_hii

n~zpi"z"nych

~ub hypotekł
.
•
.
,
.
Pożyczki na .a.taw 1l"pier6w publicznych i towarów
Monet. brzęozłC& stanowiąca własnoś6 banku

3

Dentysta

)

li
neborg bbok
od goili. 9-1 I
Piotrkowską

\.

Operacya

kn azotn (gaz

zamieszkał obecuie przy ul. Dzh
klej obok poczty w d. p. 'chwau1235·0-0
ke 1it 1107.

Gus.

Sbbołe~ski

ADWOKAT
prze.lill swoją
wadz.kł do donIU

".

U

dniem , 3 (15) b. m. I przeniesiony
na nlicę Eiotrkowską !lo do·
W-go , L. Me.)lera Ni 520.
13'77-7-l

Stan Bierny.

~apilał nkł~dowy ,
Uposueoi. filii ~ankp
Fundusz rezerwowy
.
_.
.
.
Wkłady na rachunek przekazowy i lokacye ,
.
.
.
Korespondeftci.
Rachunek spocy&1ny w Banku PańBtwa I
Rachnnek z oddzi&l.em bonk'u
.
.
,
.
Tratr przez bank uceptowane
.
. I '
,
DyW1dend& od akcyi banku niepodniesiona .
.
,
Proeenty przypadajaee do •• płaty 0.1 wkł.,lńw i ol.!igacyj
Pr_nty ) komis z 'r, 1890
.• ,
Re• .".,. 8p..,y&loa
Rachunki przechodnie

PRZYSIĘGŁY

lasO-I ,

8tor~ li 438, Obo~k~:~j~~~~I~~~~;-:--=~~_____~~~---~:-~~~~~~-;::t~~-Oi~~~~!E;'~~:::::~I
W'ogrodzie E. KQnnn ..~'lI
dobroczynności
L . . . . . . .- ...

w p~tek,

d. 25 lipc.. r, b, i w uuiach
1I&St~pnych

KONCERT
austryackiej orkiestry

w.::::::!;~~t"

koncert poranny od godziny 12 do 2-gioj,

Wieczór początek o god.\nie 6-tei,
W ruie niepogody koncert odb~dzio s ię
w sili Wejście do sali 30 kóp.
• Bilety Passe·par-!o"!

s'łs~~;':"l

Dyrekcya Telefonów

Łódzkich

)]IJl. honor przyp01llllięć p,p.
t6w, oraz podać do w· do,moś<;!
wszecbnej, że wetU g Ustawy
twierdzonej przez Rzą.d dnia
paździerulka 1881 r ., wszyscyI
nenei nawet rządowi, winm
rocznie opłacać. stempel
kóp. 2& od
na.
każdego aparatu
to po'aatek od la
stl'zegany i
skarb, a opłacanym być
przez 'rowarzysfwo luz
nenta na mocy 17
go Itont.raktu.
mogą wskutek tego
namm (na-lIIiesi4e przed
niem rok'l\ll ą~. lli~ m,aj..
uchylać się od rzeczonej opłaty
1 kop, 25.
, ,.,
ŁóiJd, d. 1 (13) 1ipcQ. 1890 1".

L ltIar.e'lwwsk.i,
1~2-1

OB'.MIBJIEHIE.
O6-I.OUeTCII, QTO

23

IDU

,
'1890

rOAa 6'L 10 qac. ARII B1> rop.
AllJI DO ~O",lIelł , YJlIl1\'II DO,lU,
6y",,'l"h !rpQAaBanclI

«,

DpBBII",~le1ll8.Jll,6e11
lbpany ł'OBeHy, 000T0łI~
",aK6nTo n_~II, C)ItflHeIlI(,O
'n/pł'OBlo B'J, lb9 pyli.

KOe

BK}'ll\OOTBO,

CyAe6BW IIpllCTall'L

ie towarzystwo

W l\'IEDZIELE 27 i W PONIEDZIAŁEK 28 lipca 1890
•

1'.

Za' bawa,' og'ro d"owa
W PARKU ,KWELA

.

Z

'
nlespod'
Zlankaml
•

J

•

Skład.

. w połączeniu Z'I

KON
' CERJ EM"PODW"ÓJNYM

.'

w niodzielę o godz. 3.

h urlo'W'y 1 d.etaliczny

Tytoiliu i Cygar

ognie sztuczne __
ilomłnacya parku.
W poniedzidek o godz. ~ po pul,

po rs. I. które są. do nabycia 'u Pp.: R. Zieglera,
L. Jilisc1iera, WiistehiWego, Reylll()lIila, A. Otto, A.. Be·
R. Lin/iego, (strzelnica), Rotlmul1Illa, 1? 1Jrutl1le~

Ił

l
,,',

..

1

~

rI·· I

do papierosów w drewnianyc1J skrzy
fab'ryki' tytooio, cygar i papierosó,1V
dzonego towarz~twa "LA , FERM,E" W

fuiltowych

do ogrodu,
się wyraŹ,nie. że sprzedaż
~le będzie o,rZlłdzon4.

kwiatów
,

Kastępnie zwraca się nwagę Szanownej Publiczności, że "ruespodZianki" któ\,e IV ciągu obu dni rue będą odebrane, przejdą na korzygć towarzystwa.
1362"",,(;-4

Mam z"l'zczyt zawiadomi6 Sz. Publicznoś6 -miasta Łodzi, iż z dniem 8 (21)
b. m. otworzyłem w mi",cie Łodzi przy ulicy Dzlel~eJ Nr. 2». l'
W domn Bussego

D4.GAZTN 'lJDIOUÓ\V ']IĘZKICII

i wykony .. am wszelkie roboty w zakres krawiectw& wchodzące z wszelką
~.:.~ti~śt:.f;c~ e1_gancYł z czem polecam się względom Sz. Publiczności m.

__ ()eny bardro umiarkowane. __
__
łJbranla gotowe ..... kładzie,
__

·K. Witenberg i S-ka
1375-2-1

KRAWIEC

I

otrzymał i. poLeca 3 gatunki wy]>Qrnych cygar "Virginia"
z c. k. głównego składu w Wiedniu
równieź . tytOli

GatJermamla dają. jednocze~nie prawo wolnego wstępu'

Zaznacza

I

dawniej ROBERTA F ISCHER!A
w ŁODZI, ulica Piotrkowska .ł(! 786
•

Dietricha.

f

~ LEl1IEN§A. W.lŁLfiBTA. .

pod kiel'lUlkiem kapelmistrza

ognie bengalskie i

I

I

ej kapeli fabrycznej i'orkiestry 37pułku piechoty
" p.
Wspaniałe

'.

W alltrunistracyi ,,Dzieuillka ŁÓtlzkiego" są d~
.. napyci;.

PRZEPISY ~O PRACI: IltOLETNlCH ROBOTNIKÓW

Ksi~żki fabryczne

do zapisywania matoletnich robotników"

K S I Ą Ż 'Kl
do zapiSYWAnia dowodów legitYD\llcyjllyth

tllików.

Szematy do zapis'ywania
wypadków w'fabryce,
I

oraz wszelIde druki i

ksiąiki

ula ~ąuów Duruiu L[~uny~~.

~

