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Jego ,Cesarska ,Wysokoś~ W.lel~1
J{SJą,żę ?eueta,ł-Feldmalszałek ~olaJ A!IkolSJewlcz, dllla 17 (29) b. m. uczył obladować u. Głównego Naczel~ika kraju,
gener8ł-~dJ~tanta, J. W. Hurkl, w pałacu
Belwedelsktm, wieczorem zaś był obecny
w teatrze letnim na przedstawieniu komedyi znanego dramaturga polskiego FI'edry ,Damy i huzary."
("Warszawskij dniewnik U ) .

Wsprawie zwrotu cła od bawełny.
II,
.Prośba kupiectwa o zwrot cia od bawelny - piszą. .St. peterb. wiedomosti"uwydatnia najlepiej krańcowości protekcyonizmo. Zwrot cła, lub - co na jedno
wychodzi (?) - 1.niesienie go od bawełny
zagranicznej, zmniejszy jej cenę i poderwie
w samej podstawie nasze własne plantacye
w posiadłościacb środkowo-azyatyckich i na
Kaukazie.· ,Zabić własne plantacye ba·
wełniane - mów;' dalej ta gazeta- zwra-
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WIĆ o ,1.11JeSlelllU
cła l o wpłyWie tego
mniemanego ,z~iesie~ia" na obniżkę ceny
bawełny Zl\graOlczneJ?,
Z obawy przed tym wymY$lonym przez
siebie strachem, .St,-Peterb. wiedomosti"
skłaniają się do projektu niższo·nowogrodzkiego gubernatora, ażeby, zamiast zWl'acać
cło o~ bawełnJ: za~r~nicznej, w~dawał rząd
premie odpowIedOlej wysokoścI fabrykantom,. wywożącym towal:y ba'Yel~i~ne, za
graUlcę, ale tylko w takim I'azle, Jezeli to:wary: te wyrobi<Jne zostały z bawełuy kraJoweJ. Bylby: to śl'odek bal'~zo dobry, gdyż,
obok poparCIa ~ywoz~, pop!erałby z.ara.zem
:OZWÓj plantaCYj r.usklch. l\ie,stety Jednakze, przeprowadz,eme tego proJektn w praktyce przedstawiałoby ogromne t.ru~noś.ci
ze względu na. potrzebę udowadlllaOla, ze
dany wwal' zos~a~ rzeczywiście wyrobiony
z ?awe.łny ruskieJ .. 'l'ymczasem formaluo·
ŚCI takle są. zopełUle zbyteczne, Fabrykantom nie cllo~i w~ale o to, żllby im ~w.ra·
can.o cło 'w:'l'!f'C.zme .011 b~wełny ZCI{py!mcznB). Pla mCn Jedynie wazną. lozeczl} Jest o
tr:cymallie przy wywozie towaru za grali icI} tej kwoty, którą., skutkiem istnienia cła,
nadpłacać mnszą ~ ,cenie bawel~y surowej
bez wzgl9du n~ Jej poahodzenre,. \V obec
tego bOWiem, ~e plantaC!e ruskie mogą.
dotąd zaspakajać zaledWie 'I. część ogólnego zapotrzebowania roskiego przemysłu
bawełnianego, opłata cła podnosi cenę nietylko bawełny zagl'anicznej, ałe również i
krajowej. ,Jeżeli więc fabrykanci w swych
prośbach n1ówią o zwrocie da, to chcą tyl·
ko przez to okrelilenie wskazać powM,
który ich zmusza do żądania pomocy i źró·
dło, z ~tórego skarb pomoc tę udzielić im
może. Premii, któraby skarb na stratę na·
raiała, zapewne minister finansów udzielJ6by się nie zgodzi!, Zwrot cła 3jaś od tej
t,Yl~o ilo'ci bllwełllY, która byłaby po przel'obieniu w fabrykach wywiezion/\ za granicę w postaci gotowych towarów i która
bez tego zwrotu cła nie mogłaby znaleźć
zbytn, a więc nie byłAby wcale przez fabrykantów sprowadzona, nie przyczyniałby
skarbowi państwa żadnej straty, Dla skarbu, podObnie jak dla fabrykantów, jest tu
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Tryumf prawdy.
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zostałe Zii:ś dli'Kraju--S--milionóWopliCiIO-'I r6WDier-wszystko- }eano;-czy wywiezIOne
rogi zelazn8.
b.f cło be~wro.tnle tak samo, ja~ popl'zed· ~owary zostały wyro~ione, z bawełny kra·
- Ministel'yum wojny przystąpiło do
DI~. Jakl!D .wIęC .sposob~m mozna: tu mó- Jowej, czy ~ zagl'an.'c1.nej; ki~dy bowie!n budowy drogi żelaznej od Kowla do st&eyi
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Gając naszym fabrykantom 6ło, ovłacone
od bawełny zagl'anicznej, rozumie się, nie
jest tndno." Czytając te twierdzenia, nie
chce się doprawdy wierzyć własnym oczom.
Zwrot cła od bawełny, przerobionej na
wywóz za granic~, ma, według aotora,
równać się znleslemn cła wogóle od bawełny zagranicznej, wwożonej do Rosyi?!...
Gdy cła rząd nie zwraca, wyroby bawełniane Die mogą być wywożone za granicę, a więc bawełoy zagranicznej sprowadza się tylko tyle, ile jej brak Da pokry·
cie zapotrzebowania miejscowego i od tej
ilogci opłaca się cło, IIolić ta w ostatnich
latach wynosiła mniej więcej 8 milionów
pudów. Gdyby Ioz,!d cło plozy wywozie za
gral1i~ ZWTIlC&ł i gdyby ten śrOdek po~wolil wywieglS np. lIIi1ion pud6w towaru,
to, przypuŚ<!iwszy, te zapotrzebowanie i
zaofiarowanie wewnętrzne bawełny nie
uległoby :milanie, musiałaby Rosya sprowadzić bawełny zagranicznej 9 milionów
pudów, z których za 1 milion, przerobiony
dla zagranicy, . cło zostałoby zwrócone, 110-

1&

a wierazo"8

patrz N,'. 19tJ).
powtórzy t Jan wyzy-

waJąco,

Zapytaj o to za lat dziesięć, jeśli żyć
będę i jeśli będziesz zdolnym zastanowić
się nad tem; coś uczynił. Stuchaj, dziew
.•
czyno I mięqzy nim a tobą stoi upiór mści
wy: stoi pamięć wys~pku. popełnionego
pr ze 4 1a ty,
- WieJll o iem, !lieste~y, wiem! - Wy-

rzekłą WŚI'ód łez 116ża,

- Niema żadnej!'o upioru - przekłada.ł
gorąco młodzięniec - ten cieli, to chorobli·
przywiqzeuie "mrsłn, Illozecllowmącego
Uporczywie w pamIęci I"leazy dawno minio-

we

ne i zapomlliane.
- To, co twój bl'at popełnił przed
o§mioma laty, staje zaporą. między wami
a nami, aż do tt-zeciego i czwartego poko·
lenia - rzekl ętalozec.
- Co ~ię ~~ło wczoraj, to dziś jua nielUa znaczenia - odpal'! Jan. - Oly my~z, Różo, że ja ole wiedziałem o IVszyst:
klem? Ale co to m.. do nas i do naszej
miłości I
- Pamięć ta stoi między wami i I·ozł ...
C7J\ w"ts nekł wuj.
Przez cały ten czas Róża nie spuszczała
ok~ 1. tW&l'zł' s~arca, której wyra.z nie hud~ll żadnej nadziei.
,.
- Nię będę ci przypominał, Różo -

bawełna krajowa moze zaspokoIć zaledwie
część zapotrzebowania ~ewnętrznego, to
~ ka,żdym razi~, na m!e)sce ilo~i wywiezloneJ za graOlcę musI być sprowadzona
110 kraju takaż s~ma ilość bawełny zagra·
nicznej, od której cło, wypłaconą. plozy wywozie towarów premię pokryje. Dla wyj~nienia ,tej Sl)rawy wła.jnie żą.~aną plozez
Się premIę wywozową w wymiarach cła
n.ałożonego na bawelnę, .naz,:,ali fabrykan·
CI ,zwrotem ela", lecz, Jak JUż powiedzieIiśmy wyżej, nie chodziło im wcale o to,
ażeby owa pr~mia ,była przywilejem dla
bawełny zagraUJ,:zneJ .
.
~o do poparcia rozwoJu, plantacyj 1'0sklch, o którtl ,St,-Peterb. wledomosti" bal'dzo słusznie, cho~ nie dość zręcznie, się
troszczą., to, zdaDlem naszem, daleko odpowiedniejszym, aniżeli urzędowe stemplowanie wyro~ów, ku terno eeJowi środkiem byłoby olmlźenle taryf kołejowych na przewóz b~w~lny roskiej i ułatwienie stosunków pleJllężnycb z .,Azyą środkOWI} za pomocą otworzenia filIj banku państwa w Samarkandzie, Buchsrze i Kokanie.
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Drogi wodne.
- ,Nowostl" donmlzą., że W CIągu nad·
chodzącej jesieni, komitet floty ochotuiczej
zamierza wysłać jedeu ze swoich parostatków z portów morza Czarnego na morze Baltyckie i odwl'otnie. Będzie to
pierwszy wypadek pojawienia się paroatatków floty ochotniczej nI!. linii Odesa-Petersburg, eksploatowanej dotychczas pra·
wie wylącznie przez zagl'aniczne spółki
parostatkowe.
- .NowostJ" donoszą., że dla zrównA'
nia szans ruskiego towarzystwa żeglugowego i ruskiego towarzystwa ube1.pieczallia i przewoźenia towarów, zamierzono
zrównać opiaty przewozowe w bezpośredniej komunikacyi morskiej z Poti i od Batumu do stacyj leżących za Samtredi, na
tak długo, dopóki port w Poti nie będzid
przebudowany.

Dąbrowica kolei poleskich. Budowa tej
ważnej linii sLrategicznej. jak donos1.ą
~Petel·b. wiedomosti", przedsięwzięta jest
w celn polączenia granicy z dro"'ą. żelazJ»
nadwiślańska, Linia będzie długą 1~6
wiorst· częśĆ jej jest już gotowa pouiewi!ż
w skiad dro"i dobrowicko _ kowelskiej
włączono
trzydziestowiorstowy
oddział
pawurskiej dro"i żelaznej należącej do
miejscowego obywatela zie~lskiego, p. Sjl'
gatowskiego i pobudowanej w celu dostawy na drogi żelazne poludniowo.zachodnie
100,000 kubicznych sążni drzewa. Droga
żelazna kowelsko-dąbrowiecka, prócz stra.
tegicznego, będzie miała także ważne znaczenie handlowe dlatego, że będzie ona
pr~ewoziła towary z dróg południowo-za
chódnich na połeskie. W czasacb o~tat
nich, piszą dalej .Peterb. wiedomosti," ministeryum wojny dokłada wszelkich starail,
aby posady nrzędników na liniach strategicznych zachodnich powierzane były lu.
dziom godnym zaofania. Reforma ta. zastosowana była najpierw na dl'Odze nad.
wiślańskiej, której naczelnikiem mianowano p. Daragana,
•
W krótkim czasie ukończona będzie
budowa ważnych dróg żeJaznych handlo.
wycll, dla polączenia. stacyi Bogojawleńskiej z miastami Daukowem w guberni
riazaliskiej i Lebledianl, ." gubem\_bowskiej. Trzecia taka linia od R&neubllrga jest już gotow,.
- ,Prawit. wieatnik' donosi, że minister
skarbu uznał za konieczne wstrzymać od
dnia 27 września, dozwolooy na mocy ró·
tnycb rozporządzeń ministerynlll 8karbn
wydanych w czasaeb od roku lBę6 ~o
1886 włącznie, przewóz trallllportowy 1'11'
skich towarów drogami żelaznemi r:agrAlIicznemi do komór celnych w Sosnowicach,
Granicy, Wołoezyskach i Radziwilowie.
Pozwolenie wydane w roku 18136 na tranzyto besarAbikich wytworów przez Austryę do pogranicznych z Aostrn stacyj
pozostaje w swej mocy.
- - Naczelulk dróg telaznych połndniowo
zachodnich, p. Makarow, nadeslal do zarzą
du oddziatu kolejowego odeskiego telegram,

-

i przyszlość was oboJga, nie mówiąc jUi nll- kościota zatrzymał się i przyst"lifCłORóży.
wet o mnie. Tak, mój kochany - zwró- Najdro7.sza - rzek! łagodnie-w tem
ci! się do siostrzeńca - podobala ci się świętem miejscu daję ci słowo, że będę
ładna twarzyczka i straciłeś dla niej glo- czekał na ciebie. Ten starzec uwzięty,
wę, Powies7. mi, że ta dziewczyna jest rozdmuchujący nędzoe 7.arzewie przeszłości
nietylko ładną, ale i dobrą: alboż ja nie I i pogwięcający szczęście dwóch istot, dła
wiem o tem? Czy myślisz, że mówiłbym
YCeOia swej zemsty, pozna kiedyś, jak
dzieńca.
z nią tak jak mówię, gdybym nie był o tem był okrutnym. Będę więc czekał cierpli·
Nazwał to qrobną OBlll'ą, a ona czoła, przekonany'
wie, gdyż, pamiętaj, ie innej maltonki miecl
1-e źłldajlł od niej ofiry aycia, S~c1.ęścia,
Starzec wstał, a Róża ujęla jego dloń. nie chę i nie będę.
wllzysLkiego I
Zdawało aię, że jest gotów przytulić ją do
Umilkł i czek&ł na jej odpowiedź.
Niezdolna ust otworzyć, milczala.
piel'si, więc oparla głowę na jego ramie~1łoda dziewczyna podniosła głowę, po\ deszla. du ołtarza, padła na kolana i w mil·
- Młode serce łatwo zapomni przemija- niu, może chcąc ukryć łzy.
jącej sklonności- przekładal pau Baldwin,
- 'rwój wuj Ola słuszność - rzekła na - czeniu aaczęla się modlić gorąco. Jan CZesiedząc na stopniach oltarza w charakte- reszcie uie mogę zostać twoją. żoną. kał. Gdy wstala, świat.ło zachodu pwlo na.
rze sędziego i mając przed sobą dwoje ob· Bóg jeden wie, te nigdy pnedtem, nie jej postać, a rozrzncone jej włosy nwie(\winionycb - za miesią.c, R6io, będziesz wieu1.lIc nawet kim jeste~, nie myślala.m czyło zlotą a.ureolą tak, iż stala się podosię śmiała z tego, co w tej chwili wydaje o zaąll1bieuiu
ciebie, aui o wyjściu bną do świętych Da obrllZ3ch.
fa mllż wogóle. Jak dzisil\i jest, to już
- Jeśli kiedy będzie dowiedalonem, ie
ci się tak wiełkiell! poświęceoilllll ,
- ą6ip-b!agat ją z <lrągiej atrollY mlo- mnie . tylko obchodzi - dodała z godno· mój brat był niewionym, wt.edy-rzekla4zieniec - wspomnij na szczęśliwe gOd~i'l ścill.-Niesaczęście, które spadlo na mnie a nie pierwej będę miała llrawo oddać ci
ny, jakie spędzaliśmy w tym kościele I prze<t ośmioma Jaty, stanowi niezłomną. za· moj, rękę.
A nasze mile wie()zory, UlUlze rozmowy, I,orę między nami. Żegnam clę, Janie
-- Ma cllara.kter dziewuyna - zawolał
ozy będzie.sz chciała wyl'zea aię ich na· i proszę, abyś 1.aprZe$tat myśleć o muie. pau ,Baldwiu.
- Różo - rzekI Jan - żadne z nas
- PI'bSZę mnie tu zostawić-rzekła R6zaWiae l
- Czem1e jest miłość, jeśli wobec niej nie jest wiDne tego nieszczęścia l
ża. - Wyjdę przez zakryst.yę. Potrzebuję
nie ostoją. się uajświętsze obowią7.~i ?-za- Nie, uie I - ząwołała Rób: - laka zastanowić się. " zebrać myśli.,.
pytał starzec. - Czy moglibyście inaczej wola nieba i jej się po(ldać mosimy.
Spojrzenie starca spoczęło jakiś czas lIa
być szczęśliwi z wiecznem wspomllienieol
- Wydarleś mi, wuju, mą przyszłą. mał niej z glębokiem współczuciem.
okropnej przeszlo~i?
żonkę zwrócił się Jan z najiywszem
- Zapomnij - rzekł - o tym upal·tym
- Przeszł04ći Och, przeszłość I - za· oburzeniem do pana Baldwina - więc nie młodzik.u; 011 pewno wkrótce będzie iato·
wołal Jan.-Pogrzebać, co umarlo i niech będziesz miał sioslr1.eńca, Od tej chwili wał, że da.ł powód do tego zaj~ia. Odrożywym nie przeszkadza. Pójd~, Różo I je· porzucam twój kantor.
W dniu moich nro · bić przeszłość nie jest w IIAS1ej mocy, ale
śll zostauiesz moją, to porzucimy te miej- d7.in mialeś mnie pl'zypl1ścić do spólki od nas zależy odnie 'ć nad nił ~wycięstw".
sca razem z nieoawist.oem wspomuieniem, w twej firmie, a ja żywiłem nad7.ieję, żel Nikt z nas nie njdzie wej pokoty, ale moktóre cię do nich wi,że. Zamie~zkamy wte(ly będę mógł za§lobić tę słodką, azla- temy z godno~ci'ł no il! nasz wieniec cierw kraju, gd1.ie nikt lIam uie będzie wy- chetną istotę, ale teraz możesz koma iune· oiowy, aż stanie się korou'l n zej chwały.
rzucal Ilrzeszlośct i gdzie nie znają firmy mn ofiarowf,ć teu zaszczyt. Zapisz twój
I odszedl, a gdyby łtóia byla lIIioln'l 0Battel'ick et Baldwin.
majątek, komu chcesz, bo ja cię nie chcę bejrz6Ć się za nim, byłaby widJ.iala, jak
- Zasuoów się dobrze, pauno Warn- widzieć, ani mówić z tobą., chyba gdyby'; wyaio la po tać jeio pochyliła ię, oiby
ford-rzekł starzec z goryczą., - Dła prze· miał ollarow"ć mi jej rękę.
porl jakim cięiar m I drłala r~ ... k&ónt
mijaj4cej mrzonki on chce pOŚlVil)cić los
OddaUl się wzburzony, ale w polowie opierl\' "a lasoe. Ale OP&. ni" obł>Jnal& lI&ęrzekI bez uniesienia - jak wiele dobrego
doznałaś odemnie. Muszę ci jednak powiedzieć, że Ilrzykro mi jest nawet nslys~eć
twoje nazwisko, }loż~1i ~aws~!l i n<ldal
lic~yć 'la Ill oją pomoc w każdej potrzebie,
leci wzamiall wymagam od ciebie tej dl'o,
bnej ofiary, aby~ się wyrzekła tego mło·

Ill&9
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polecający, aby z powodu przewozu wojsk mineralnycb R-kiego znaleziono syl'op "ma- łej posesyi fabrycznej uratowano dom mie- wysokich nutaclI. Pian!, i mezza-yo;;;'
na muewry powstrwj'lDano ładowanie i Iiuowy," który był zafarbowany ua czer- szkalny drewniany i nie wpuszczouo plo- śliczue, IV creseendach wolelibyśmy I1Inie"
wyprawianie drzewa i zboż.a do Kowla i wono znaczną ilością fuksyuy. Wobec ta- mieni 110 sąsiadującego z fabryką ral'tero- nerwowego pośpiechu, cltociaż młudośt
Grajewa, tudzież n/\ )nne koleje prze;,; Ko· kich smutnych danyell, otrzymanych przez wego budynku, w którym ~eIlci się ma- zapał pośpiecll ten tlómaczą· Panna D'Orio
wel, Brześć, Bialystok i Grajewo do Gdaó- p. Toporowa, biom sauitarne postanowiło szyna parowa i szarpacz (WIlk). Gmach po iada do>!ć silny glos mezlo-sopranowy
8ka, Kl'IiJewCII, Mlawy, Aleksalldrowa i przedstawić do zatwierdzenia zarządu fabryczny, mieszczący przędzaluię na par- ma.teryał teu wszakże potrzebuje jeszc~
miejskiego obowiązkowe postauowienie, aby terze i dwu piętracb, tudzież skład welny wYI·obienia. Trył i czystość intouacyi, zwla.
i JIIowa.
- W zarząclach dróg żelaznych, skut- wszelkie syropy sztuczne byly usuni ęte ze na górze, zgorzal doszczętnie. Temusame . szcza w wyższym l'ejestl'Ze zostawiają ni•.
kiem powiększenia się liczby oficyalistów sprzedaży i za tąpione przez syropy owo- mu losowi ulegly wozownia i szopa. Przę- co do życzeuia.
dzalnia zawierała w 80bie 7 salfaktorów
Dziś w sali Vogla drugi koncert 7. no.
kolejowych, opracowywana jest obecnie cowe.
i l warsztat ręczny oraz 14 grempli; wym zupelnie programem. Może tym raze.
kwestya rozSzerzenia dla nich lokalów
PrzemYli.
-- Patenty Kobbe'go i Henlschl'a na wszystkie te maszyny nłegly zniszczenin. mistl'z-śpiewak znajdzie przyjęcie, na jakit
mieszkalnycb; domy dla oficyalistów, kt6rych budowa rozpocznie się w roku 1891, wyrób kwasu salicylowego, przed kilku Zbite w jedną masę, pl'Zedstawiają kupę zl\8łnguje, a do którego przyzwyczaiły go
mają być wszystkie jednego typu.
miesiącami odpadły. Dzięki nizkiej cenie nienżytecznego żelastwa; wczoraj jeszcze pierwsze stolice starego i uowego świata.
8. Kr:.
- .Birżewyja wiedomosti" donoszą, Żll kwuu salicylowego oraz jego własuościom dobywał się z niej dym z uiedopalonej
(-) Z Tomaszowa rawskiego llisze UISI
międzynarodowe towarzystwo wagonów sy- dawania tl'wałycb barwnych polączeli, che- wełny, której pożar strawił na snmę okopialnych zawarło w tych dniacb z radą micy fabl'yk anilonowych stal'l\ją si ę mu ło 50,000 rs. W szopach znajdowały się korespondent: Wycbodźtwo do Brazylii"
zarząd n głównego towarzystwa rnskich nadać jaknajszersze zastosowanie. Połą rzeczy stróża fabrycznego oraz pies, któ- ostatnich czasach porobiło ZlIlczne spusto.
dróg żelaznych kontrakt na lat 15, na mo- czenie tetraazodipheuylu z d woma równo- ry wyjąc żałośnie, zgiuął w płomieniach. szenia pomiędzy ludnością naszego mia.
cy którego od wiosny roku przyszłego po- ważnikami kwasu salicylowego od kilku Doznrcy kot/a, Adolfowi Póltorakowi, zgo- steczka. Zwykle niewielki w tej porze ro.
dejmuje się pl'zewożenilI. pasażerów wszyst- lat zuajduje się już w handlu pod nazwą l'Zały instrumenty i garderoba wartości ku rucll ua ulicaclI, obecnie ustał zupełnie
kiemi drogami głównego towarzystwa rus- "Cbryzamina G." Cbryzamiua farbuje ba- ogólem na sumę rs. 30. Dzięki przy tom- prawie, a liczba mieszkajl opróżnionYch
kich dróg żelazuych pomiędzy Petersbur- welnę w alkalicznej kąpieli na nadel' trwa- Ilości tegoż maszynisty, ogień przedostają- wZI'asta ciągle. Właściciele domów zatrwogiem, Warszawą i Wierzbolowem, oraz ły żółty kolol~ Połączenie zdiazotowanej cy się do kotłowni, nie uszkodzi t kot/a. żeni brakiem lokatorów, stanją się wsze1.
pomiędzy Moskwą i Niższym Nowo~rodem. meta-nltraniliny z jednym równoważnikiem Spalona fabl'yka zatrudniała okolo 56 1'0- kiemi sposobami powstrzymać emigracyę
Ponieważ na mocy obowiązujących w Ro- kwasu salicylowego, przell kilku miesiąca botników. Straty są znaczne, lecz nie dają Władza także 11I'zedslębierze w tym cel~
syi przepisbw i rozporządzeń mloisteryum mi pojawilo się na rynku naazym pod na- się nal'azie obliczyć. Płonącą fabl'ykę o- środki; duchowiejlstwo i inteligencya usl.
komunikacyj , wszystkie wagony na kole- zwą .Alizal·ingelb G. G. W." Barwnik bIegły tłumy osób, których przy święcie łują wplynąć na obalumuconą luduość, lecz
jach ruskich winny być koniecznie wyra- ten ma wielką przyszłość pl'zed sobą, gdyż zebl'ało się więcej, niż zwykle. W ciżbie dotychczas niewiele można było zrobił
biane w ruskich fabl'ykacb, przeto towa- barwne jego laki z chromem i glinem dają o malo nie nduszono lO-letniej dziewczynki, gdyż tłum podżegaczy opanowal umysl;
rzystwo międzynarodowe w bieżącym mie- zabarwienia daleko tl'walsze, nit. drzewo którą omdlałą wyniesiouo. SZ6Ściole~niego wszystkich robotników, a uawet rzemieSl.
siącu przystępuje do budowy wagouów sy- żółte, uadto są tańsze. Barwnik ten 8 chlopca omal nie na śmierć podeptano. nil(ów nieźle tu zarabiających. Z powodu
pialnych l-ej kll\8y w Kownie, w warszta- I·azy jest wydajniejszym od drzewa żólte Podobnych wypadków zdalozyio aię więcej, emigracyl, stosunld P01;ostałycI! IV Iljieście
tacll głównego towarzystwa ruskich dróg go i służy za dowód, że w pewnyclI ra- Nadto złodzieje, korzystając z natłok n u- robotników nie Ilą do po~azdroszczenla
żelaznych, pod głównym kiemnkiem star- zac11 sztuka z powodzeniem walczyć może rządzili obla wę, której ofiarą paliło wiele Podejrzywani o zamiar wychodźtwa, utra:
osób.
ci1i kredyt w drobnych sklepach tntejszych'
szego inżyniem służby techuicznej, Hanna, z przyrodl}.
L. F. I. R.
(-) W spalonej części fabryki towa- wielu bowiem wychodźców nabl'awszy RPO:
i iużyuiera-techuologa, Ackera. Koszt każ
- Dr. Aleksandel' Weinberg ogłosił
dego wagonu klasy l-szej określono na w .Knryerze warszawskim" list, w któl') m rzystwa akcyjuego ,,!zr. K. PoznajlSki" ro towarn, wyniosło się cicllaczem. .Jeden
20,000 rubli. Co się zaś tyczy wagouów zapewnia, że podana przez gazety krajowe mury są już wzniesione i obecuie budowa- ze sklepikarzy, ntraciwszy tym Sposobem
sypialnych klasy 2 ej, to międzynarodowe i zagraniczne wiadomość o prof. Walrsfie ne są sklepienia. S/lola na parterze wkrót- cały swój mająteczek, składający się z nie.
towarzystwo budować ich nie będzie, lecz i o wynaleziouym przez niego nowym spo- ce w polowie oddaną będzie dp lJŻyt~u wielkiego sklepu spożywczego, powiesił się
zamierza przerobić je z wagonów sypial- sobie wyrabiania spirytusu, Jest kaczką fabrycznego. W odrestaurowanej części na. dl'zaWill I~ p'olllis~illl lesie. Nic \yi~~
nych kl&lly l-ej, należących do głównego dzieunikarską ·
gmacbu na podłpgi użyty będzie materyal dZIwnego, że IIlIjI są tel'az bardzo O~~roiql
towarzystwa I'uskich dróg żelaznych, prze- .Minuta· donosi, że szwajcarska ra- ogniotrwaly, Zamiast, dacIlu, ma być 1110- i oddają towal' tyll)o ~a gotówkę, 1;0 dl\j~
wożl!cych obecule pasażerów pomiędzy Pe- da związkowa zwróciła 8ię do rządu I'U- żoną na sklepielliach warstwa cementu i się nczud w sposób bąrdzo przykry ludllo.
tersbnrgiem a Warszawą. Przeróbka ta skiego z propozycJą ustauowienia, tl'akta- ziemi. Obecnie po obu stronach aałego śpi l'oboczej, llrl!ywyl(łej do posiłl(owania
dokonana będzie w tychże warsztatacb w tem międzynarodowym, jednakowych 11I'ze- gmachu fabrycznego budowaue są "schody się kredytem. Smutno tel'a~ w naszem
Kownie. Caly materyał, z którego !Judo- pi,s6w, dotyczących pracy małoletnich i ko- ratunkowe" o pięciu balkonach uazewn,tr-:r. miasteczku. Prawie wszysoy zamożniejsi
wane będą wagony, wlnieu pQchodzić z Ro- biet, ~dpQczJnku niedzielnego i uormalne- fabryki; urządzenia te w razie pożaru mo- mieszkańcy powyjeżdżali na wlłegiatw'ę
syi, z wyjątkiem zresztą drzewa, które go dnia roboczego,
gą oddać znakomite osługi. Będzie ich lub do badów zagranicznych, którym sprzyD1i~dzynarodowe towa.rzystwo może spro- Przy kurskiem biurze folp~jllJ) po- OŚlo. Sprowadzouo także do fabryki dra- ja obecny kurs rubla wysoki. C~ekamy z
wadzać z Ameryki, z tego powodu, że Ro· wstaje obecnie oddzial drobnego PI,zemy- Jjiql} r~tunkową, rozsuwaną, która sięga upr~g~ieniem ~rozmll:icellia, gdyż nudy tu
sya nie posiada odpowiednich gatunków.
siu. \V oddziale tym wystawioue !Jędą na do . szóstego jllętrą. 'Yogólf! obecllie f~- zabIjaJąco oddzlaływaJa na wszyst~ich tycll
'sprzedaż wyroby drobu'ych przemysłowców bryka p. P. jest ~i1nie ząpezpiecz0'lą 'la k~ryrą' oqQwiązeJ( Iljb 'kleązeń !lie pozwaia~
Ha"del.
fy IVyjecQąć. Je4yn~ rozi'yl\'ką fOl!!aszowjan
- Z istuiejących IIOd Warszawą dwóch guberni kurskiej po tejże cenie, po jlł~iej IYlpatl ek poż$ru.
(-) Wilłd9mgt~i gsobięte. Ę:omisarz są~ pl'zez cały &ezoą le~ni są wyciec~kj zbio.
składów nafty, jak donosi .Gazeta polska", nabyto je II wytwórców, Obecuie spvzedawane
są
jut
różne
wyroby
~
konopi.
du okręgowego Plotr-l!:owsklegol p. ~ysjlllrd rowe do poło~~llej o ~ wie wjQI'sty za 1'0.
wywieziono w roku zeszłym za grauicę
- W Petersbul'gu towal'zY8two u~~ia Budkiewicz, powrócił z nrłopll I otUąl swo- mąszQwen'l lII~ejscqw01Cl Cłllstell;, w!ą~nQścł
2;oo1,~ pud6w, a. do rO'l.ma.ityeh miejscowości w kraju 1,206,150 pudów. Akcyzy lo we zakłada dużą fabrykę ozdób złotych )11 obowiązki,
hr. Ostrow~klego. Niegdyś w tej miejilCO.
00 sprowadzollej nafty pobrano 479,254 i srebrnych.
ho') Kljncert, Imię Wł!}dysłą.wa Milłera, WQ>!ci, nad r~ec~kl} WoIbQrką, iiItuiala odl·uble.
- Miuisteryum dóbr państwa zamierza .króla I>ą.sistów", tak j6$t zną.nfl W świecie lewnią. ~elą.za, którą. jeqllaJi: odl\awna JIlt
- Z polecenia miwsteryum skarbu wszel- nrzl}dzić dwa rządowe tal·taki w guberni całym, :te zllpowill~ając jegp w,)'stęp na przestała l!yt ezynnl}. Pięl(ne poiożenie
kie miary do piwa, wódki i wina, obejmu- archangielskiej, ua brzegu morza Białego. ubiegłą sobotę, byliśmy pI'ze!j:ollanl, że ~lIl~ ",śród laiów sosnowych, w bliskoścl rzeki
jące: 0,04 i 0,08 garnca, z d. 13 stycznia
- lV SI browarach, istniejących w gu- koncertowa ule pomieści ciekawych sluclla- Piliey, zacbęcilo włdclciela do nrządzeuia
1891 I '. winny być- w zupełnośc1 Jlkasowa· berni wal'~zawiki,ejl wywarzono w ciągu ro- czów. Stało się przeciwnie. Na sobotnim tam mieszkań letuich. Myśl tę Ilrzeczywi.
ne. Na zasadzie powyższego, właściciele ku zeszłego 600,OuO wiader piwa bawar- koncercie sala świeciła przerI\Żającemi pu- stuli p. W. Majewski, pod którego kiera.
hut dawni!'] już złożyli deklaracyę, że po- l!klego i 100,000 wiadel' zwyczajnego. :1:\ stkami. Za to w dniu tym cyrk łamał się l~nict\VeD! wybudowauo w roku bieżącym
mienionych miar szklauych wyrabiać nie wYW/l.I· piwa !l!ijżyto 153,000 pudów słodu.
pd l/a~łD~l! ciekawych, a piwodajue ogl'ód- k~kan.aścle domków, !i zupełnoąci odpobędą, terllz zaś właściciele szyuków, bawa.- Woluo - eJ,;:onomiezl18 towarzystwo w ki Pl'z,epeln!ły ~ią J/1i!0ąllikami nektaru wladaJących hygienicznym wymaganiom le·
J'yj winiarni i t. p. mają podpisali także PetersburgQ ;!all!ierza, pr~y P0D/.0~Y ;lIWZą !}ambl·ynusa. Smutąy f.q bbJa'f, nl!j8tetYI tuicI! mieszkań i zdaniem wielu, kolonia w
deklaracye, iż w oznaczouym terminie na- dów ziemstw powiatowyel, guberni pe,te"ą a~dzhyy, ą. jednak pełen Il!łodzleóczyęh sił Qustką, polo*olla tąż plozy stacyi tlrogi że '
czynia '/.00 i '/... gal'uca z zakładów swych burskiej, otwiera!! sklady nasiou, IV cely. i r.apą.ł,1,I ą.J'tls~, rOiliPoczął ~oucert polo- htz~ej; · ll)a pl'zyszląść z~pę~nroqą. 'W'r oku
usunl}, a to pod skutkiem odpowiedzialuo- zaopatrzewa włościan w dobre ziarno dQ ą.ezel)! Kom()rQw~kieg'Q .CIIOCI\lŻ to życie blezącylI) przebywa tam JUż pr.i/;es~ło stO
ści sądowej.
siewu, przyczem zamierzone jest rozpo- idzie po gJ'l/clzie", Vf k~órYIl! drugi \l'i!lr~ ietuik~w, a wielu l'otlzinom musiauo OIlmó.
- Od poct'ltku roku przyszłego ",ają wszechnienie gatunków zboża, obfitych w .Jak 101 Bóg mlly, uie,li są lą4~ie", d?;i- wić I!}iejscą z 1l0IVQtlll lJl·/f.kQ )okal,)Il',
byli -wprowadzone nowo wypracowane prze- zilLrno, którycb uprawa Ilotychczas jest wnie il'onicznle zabrllmiał w pIlItej ~1I1i. W rolcu pnyn.lym ma byd rozpoc~ętą łlfl.
pisy, zabezpieczające producentów lnu od prawie nieznana IV gospodarstwie wło Po pierwszych nutach, zllstakowauych przeli dowa jeszcze kilkunastu domków dl·ewnia.
'nadużyć, praktykowanych przez komisyo- ściańskiem.
lIillera, poznaliśmy w nim skońazone~o ml- nycb, a obeBnla zaJ~to się m:zą!lzeniem 19
nerów i IIandiarzy, zajmujących się sprzeWystawy.
strza. Towal'zysz Dobrskiego, Troschla, mleszkal\ wmurowanycll skladach dawnej
dażl} tegoż lnu na rynkaclI zagranicznych.
- Oddział sadownictwa na przyszłej Rlvoli i inuycb znakomitości ze świetuych buty. Osadę tę przedziela Pilica od wsi
Przepisy te obejmują następujące paragra.- wszechruskiej wystawie ogrodniczej zapo- czasów opery wal'szawskiaj, o ~tórlch joż Brzost6wki, sławnej swojemi .niebieskiemi
fY: 1) len, mający byd wywiezionym z Ro- willda się bardzo bogato. Do oddziału te- tylko wspomnienie pozostalo, uie stracił źródłami", do któl'Ych spacer śćieżkami
syi, powinien być gatunkowany i pakowa- go mają byt! dostal'czone zbiory owoców ani na sile, ani na metalicznym dźwięku legnemi zuajduje cbętnych amatorów.
ny w "orki, oznaczonej wagi i milu'Yi; z Turkestanu i Inuych miejscowości odda- prześliczuego swego organu. O szkole
...slci.
2) wszystkie worki na komorach pograni- lonyclI. Z pomiędzy innych oddziałów ob- wspominać zbyteczuem. Dość powiedzieć,
(-) Owca. W dniu wczol'ajszym przy·
cznych poddawane być maja kontl'oli spe- fitością i rozmaitością. okazów odznacz&4 że śpiewał Millel'I Ogromna skala głosu pędzono do Łodzi kilkaset sztuk owiec,
eyalistów, któl'Zy na dobrym towarze kła się będzie oddział roślin dekoracyjnycb, pozwala Illl! bra!! najniższe tony-hasso pro- przeważnie z okolic Kutna. Z majątku
dl} ~powleduie cechy; 3) wywożony za w którJm wystawi swe okazy znaczna fundo, a jeduocześllie z łatwością wkr.\- Krośniewice przybyło 60 ~ztuk za które
gramcę może być tylko len ocecbowany.
liczba ogl'o~llil~ów moskiewskich.
czać w rejestr barytonowy, jak tego d~ tądano rs. 240. Z powodu jednak wygóro·
- Z ·Moskwy douosz'ł, że uiektól'e firmy
wiódł odśpiewaniem duetu z .Don Juaua" wanej ceny, nie sprzeda'l0 ich. Za 0'V ce
obniżyły ceny hel'baty, bez względu na to,
Mozart'a. To też każde ukazanie się ua placono rs. 2 kop. 50, rs. a i I'S. S·kop. qO
ż~ na miejscu w Chańkou placiły o 20 i o
t radzie było prawdziwym tryumfem dla za sztukę. •
llJ!
i
20 proc. drożej, niż w roku zeszłym. Da
mistl'!l!a-śpjewaka, a ostatoi numer .Dumy
(-l Dom drewniany na rogu ulicy Wscho·
się to objaBnić poprawą knrsu mbla, któmoje", Władysławą. Millera (syna), który dniej i Północnej grozi zawaleniem.
ra z każdym dniem wIJływa coraz więcej
(-) Budowa kościoła Wniebowzięcia N. w koncercie sobotnim towal'zy&zyl na for(-) Wypade~. Skutkiem opiesułośei ll'0'
dodatnio na handel ruski. Moskiewska ko- M. P. szybko postępuje. Obecnie na ukoń teplanie, po kilkakrotnem przywołaniu, po- źuicy, w dniu wczorajszYIl) p. 4' ulegl nie~ora składowa obecnie tak przepełwoua czeniu jest tyukowanie liwiątyoi wewnątrz. wtórzyć !Jył zmuszouy. Prześliczny ten miłemu wYIJadkowi. UIiCll NowomIejską je·
Jest herbatą, jak nigdy dotychczas. Ilo~ć
(- .) Z gimnazyum męzkiego. Wobec te- utwór mlodego artysty odzuacza się ory- chał pustym wozem furman nlewlado·megu
l}r~ywiezionej herbaty, znajdującej się obe- go, że z nowym rokiem szkolnym wprowa- ginalnością mełodyj i knnsztownem, a głę- na7.wisk&. U tyłu woza przywiązany byl
cnie na składzie w komorze, jest o 30 proc, dzoną będzie zmiana pl'ogramu wykładów, bokiem obrobieniem barmonicznem; to też sznur, który wlókł się 110 bruku na długo'
większą, niż w rokn zeszłym.
władza szkolna uprzedza uczniów gimna- dziwi uas niepomału, dlaczego imię mło-- ~ci blisko 3 łokci. P. X. przechodząc DA
- W Cbersowu chemik miejski, W. To- zY/lm, ażeby nie kupowali książek szkol- dego kompozytora dotąd nieznanem jest u drugą strouę ulicy, nie widział w pyle sznu·
porow, zawiadomił biuro sanitarne o rezul- nych, dopóki szezegółowy wykaz takowych nas, pomimo, źe opery jego na włoskich ra i nastąpił na niego. Sznur był podwójtatach dokonanego przezeń badaula wody nie będzie im zakomunikowauy,
sceuach wielkiem cieszą się powoazeniem. nie złożony, skutkiem czego uchwycił za
salcel'skiej i syropów, przygotowywlltlych
(-) Pożar fabrykI. Ouegdaj, o godzinie Oprócz Millera, wzięli udzial w koncercie: nogę p. X., który upadł jak dlugi na bruk.
w fabrykaclI miejscowych i wypuszezanych 4 po południu, w przędzalni weluy należą p. BrUi7,ewski, teUOI' i. pann~ D'OI:io, m~7.- Ponieważ woźnica nie słyszał krzyku, wóz
na sprzedaż. Przy rozbiorze wód gazo- cej do firmy )'K waśner i !IIilIer" , przy nI. zo-sopl·an. P. B. pOSiada pIękny I rozclą- szedl około czterdziestu kroków wlokąc za
wycłl okazało się, że pl~ygotowywane są Drewnowskiej, na drngiem piętrze wyuikł gły ~ło~ tenorowy, o silnem metaliczne ID sob~ J!. 4. Dopiero gdy ktdś 7. przodu
01Ie z "ody dnieprowej 7.SpOOlOcą nasyca- pożal·. Gdy go dostrzeżouo, płomienie bn- brzmiemu. Artysta ten zdradza szkołę I zwrÓCIł uwagę wotnioy tenże zatrzyma!
uia jej węglowym kwasem bez\voduym, bez chały jllż z okien, o stłumieuiu więc na- wybol'ną, która przy dalszych sumiennych konie i p. X. mógł powstać, nie poniósłsZY
domieszki jakichkolwiek soli; taźsllma. wo- tycbmlastpwem nie mogło być mowy. Za- studyaeh, bezsprzecznie zapewni mu liwie- na szczęście cięższego uśzkodzenia.
da sprzeda.waną jest raz pod nazwą sał alarmowano więc st.·aź ogniową. W pół tuą przyszłość. Młody artysta powinien
(-) Napad. Na szyukal'za Krella za·
eel'llkiej, drugi 1'87. pod uazwą sodowej, godziny przy!Jył na miejsce pożaru odd7.iał z~Vl'ócić uwagę na wyrównanie rejestrów mieszkującego przy ul. Targowej, napadło
stosownie do zapotrzebowania. Co się zaś I z narzędziami, a wkrótce n, PI i rv, pIęknego swego glosn, zwłaszcza na prze- kiiku ludzi, którzy silnie pobili go I pil"
tyczy l'Ól!nych Syl'OpÓW, to wszystkie olle tudzież straż towarzystwa akcyjnego ..fn. łOll)i6, któl'y, jak uam się zd~je, pl'zypada ranili.
be7. wyjątktl stanowi,. ~ztuczne mieszaniny, K. Poznaliski", z p. Maul'ycym PoznaósldllJ u nillgo I)a' \fysokiem f i g, a obok tego
(-) W ogrodzie p. Bendorfa w sobotę
w skład których wcho(lzl} kwas siarczany, na czele, prowadząc z sobą sikawkę paro- popr~co.wac!. ~ulI) iel)nie natl wyraźnel!, wy- i niedzielę popisy wala się przy do~ć Ji-:zoie
eter i b8l'wniki. \V zakładzie wód lI'ą. Pomimo energicznego ratunkD, z ca- mawianiem ijplewauego tekstu, zwłaszcza ńa zebrllQej puI?IiC1.IJoścl, znana 1. HelenoW'

1

Z MIASTA OKOLICY,

~

~

.197.
;;.:;: z~ako:ityC~ stl'zelców: kapitan
leI' i nlias rage.
.
(-) ~ teatru. Z p0'Y 0dn meprzybycia
clo ŁodZI .p. Le.szczynsklego, przedstawielIie szekspIrowskIego "Otella" w teatrze le·
. , ~Iwoł·no
tliłO , ~
o.

_

~

Warszawa.
- Starszy prezes izby sądowej wllrszawskiej podaje do wiadomości, że z powodn zaliczeni~ gminy Kromoł6w, w powiecie olknskml, guberni kieleckiej, do
powiatu będzitiskiego, guberni piotr'kowskiej, przeniesione zostają z archiwum hypotecznego sądn okręgowego w Kielcach
do archiwum hypotecznego sądn okręgowego w Piotrkowie księgi hypoteczne
siedmnastu posiadlości, położonych w gminie Kl·omołów, a mianowicie: Bzów, DąbrÓIVka i Żarki, Wojciechówka, Blanowice
i Pecki, Kromołów, Zawiercie-Kromolowskie, przędzalnia w Zawiel'ciu, dom Gold ·
berga W Zawierciu, tal·tak W Za wierciu,
Natanów, huta szklana w Zawierciu, nierucbomość Hel'tzberga W Zawiel'ciu, nieru.
c"omość Turneru w Zawierciu, dom Katza
tamże, dom Sa wickiego tamże, osada Borkowskiego w Zawierciu, Stanyce i Morsko.
Księgi te przeniesione będą między d. 13

~
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pa~azie!'nikił,

- -Towal'Jystwo kredytowe ziemskie w

ciągu ubieglego półrocza z liczby 4611 majątków ziemskich, wystawionych ua licytacyę za zaleglość w opłacie rat łlOŻyczkowycb sprzedało 62 dobra.
- .Słowo· dowiaduje się, że dyrekcyi
teatrów rządowych warszawskich Ill'ZyzlH\-

no 75,000 rs. bezzwJ'otnE\i zapomogi ala pokry~ia ł!jeż!}cycb wYaa~~Qw i lIieaoborll,
powstałego ·ze zmniejs~el\ia docbQ<\ów z
przedstawieli, wy wolanego pr~eróbk'ł teatru
Wielkiego.
- Nową. ochronę dla dzieci na P~adle
warazawskiej postanowiono otworzyć w dniu
I styczoia l". 1'.
"" ;;~!!!'!,~!' ';;'iArszawski M donosi, iż p.
Roszkowska otrzymała koncesyę ua założenie zakładu wychowawczego Ilon i pia~t"nek. Konceaya określona jest następująceOli war\lnkami: l) nie wolno Pl·zyjmować . kan~.fdatek ~ależącycb do stąnu nauczycIelsklego, 2) zadnyoh wykładów w for!IIie lekcyj i uczenia obcycb języków urządzać nie należy. Zaklad więc będzie mial
na celu obznajmianie kandydatek, jak potrzeba z dziećmi różnego wieku postępować, jak się należy obchodzić z maleństwami, aby je na szwank nie narazić,
wreszcie przyszle bony i piastunki zapoznają się z metodą freblowak" którą później
do zajęć i zabaw dziecinnych będą mogly
z korzyaci,. zastoaowaó,
- Biuro techniczne Jana Schmitta i sp.
w Berlinie wy~łało do Warzawy agenta
dla zbadania na miejscu warunków ośwletlenia elektrycznego Wal·szawy.
Petersburg.
- Kuratorem petel'sburskiego okręgu
paukowego ma być mianowany, jak donoszą .~iIiewyjJL wie4o'l!osł!", radca tajny
Kapusti!!, ~a jego ?lU młejsce klll'atorem
aorp;\c~iegll okręgn lila byó- zallliauowany
rektor wal'szaw~kiego IIniwersytetu Lawro)VslPj·
- "Peterb. wiedomosW' douosz.., że z
powodu znacznej liczby uwag, · nadesłanych
do ministeryum sprawiedliwości, dotyc....
eyeh Ilrojektu nowej ustawy o upadlośelacb, projekt ten będzie poddany nowej
rewlzyi.
- .Ministerynm spraw zagranicznycb post&Dowilo mianować konsulami wyłącznie
poddanych ruskIch.
- .Ryżskij wiestnik" donosi, że niezadingo we wszystkich zarządach miejskich
kraju nadbałtyckiego wpl'owadzony będzie
j~yk !,pski, jako urz~dowy, Najpienv ję'
'zyk !'\lski wprow~zpny byt ma dil zal'zą'
du miasta Jakobsztadu.
.

I

X Francuakl minister handlu zapropooo-

I wal

p,:"eprowadzeuie obszernego zbadania plac
robotn.ków; zebrane dane poslutyłyby za pod8ta..~ do obrad "ad kweotyami robot.fezemi.
Minister ZlI2'ldalby "a ten cel kredytu w snmle 400,000 franków.
.X . Kongres międzynarodowy w sprawie
op.elu uad uwivzionymi, tudzie~ nad drjećmi
moraloie zaoiedbanemi ma być zwolany w paź·
dzierniku r. b. do Antwerpii, no skutek przed.tawieoia obecnego miuistra sprawiedliwości"
Belgii, p. Le Jeone. W Warszawie, jak donosi
"Slowo", otrzymali zaproszeoie do udziału '!f
kongre.ie: prof. Miklaszewski i p. A. Molden·
bawer, którego raporty dotyczIlce dzioci opuszczonych i .,aniedbanych, byly przedmiotem nader ciekawych rozpraw na kongresach w Petc.'Sburgu, Bernie i Rzymie,
X Pożar teatru . W Cbieagozgorzał o Świecie
tentr "Mac Vickcrs·. Spaliła si~ kosztowOR
scenerya dramatu sensacyjnego • Sbeoalldoap" omz cal1 luwen~.\'Z. ~apad"J,oy aiv mur
lr~nil IQlku ątrntaków, • tych jednego śmlerteinie. l'rzypuszc.aj~, ~e ogień wynikI z podpalenia. Szkody oszacowano na 200,000 dolarów,
X Cholera. Według oficyalnych danych z
Koustantynopola, cd d. 13 do d. 17 sierpnia
zmarlo w Mecce na cboler~ 1,874 osób. W
Diedd..h IV ci'lgn d. 16 sierpniu zmarłQ 124
osób. PoniewM wla.4ci~iele SInIM., niec~~tnie
p\'Zyjnm,i'ł pod~~nyc~ pielgrzymów, prze\Q w
Weddali zebrało się ich mnQ&twQ, co ma się
rozqmieć pOdwaja niebe.pi~l\stlVo. W Tokio,
w Japonii, cbolem grasuje. oadzwyczajn'l.ną,
" 4tniertelno~ć tam2e prayblera coraz szersze
rozmiary.

T E L E G R A M Yo
Petersburg, 30 sierpnia. (Ag. (I.). Dla
zrównowaZenia opłat celnych z I1ległym
zmianie stanelu wekslowego kUl'Sll Najwy.tej rozkazali o l Ustanowić do l lipca 1894
roku dopełniający do opłat celnyoh dodatek
po 20 kopiejek złotem od rubla od towa
rów przywożonych przez granicę europejską z zakaukaskiemi portami morza Czarnego włącznie. Od węgla kamielInego, koksu i torfu przywożonych do portów mOI·za
Czarnego i Azowskiego po 40 kopiejek
złotem od rubla cła. Od towarów przywożonych I1rzez suchlł granicę i do portów
morza Baltycklego, a mianowicie: kaparów,
ollwek świeżych i suchych, liści laurowych
(bobkowych) i galek, galgantu, kawy, kakao, towarów korzennych i herbaty pozostawić opłaty poprzednie bez dodatku. Od
cnkrn pozostawić cio ustanowione bez do·
datkn. Wyżej określone przepisy wprowa·
dzić w wykonanie z duiem ogłoszenia ukazu.
Petersburg, 30 sierpnia. (Ag, P.), OgłQ
SZORQ rozporzą4zenie miQistra skarbu o
wstrzYlU&lIiU przyjmowania kuponów od li·
stów VI. (?) 5% potyczki na llokrycie
opłat celnych, oraz o przyjmowaniu na
tenie cel wylosowanych obligacyj ID JlO'
tyczki złotej i kUJlonów od tyeuże obligacyj.
Motkwa, 30 sierpQia. (Ag. p.). Przybył
tu dziś minister skarbu I oglądal wznoszą
cy się ginach kantoru banku pl\Dslwa,
gmach kliuik, do którego przeniesioua będzie strogouolVska szkol a rysunków tecbnicznych i mnzeum przemysłowe i t. p.
O godz. 4 minister wyjechał do Niższego Nowogrodu.
Petersburg, 30 sierJlnia. (Ag. p.), Ęwe
stye utworzenia. przy sztabie głównym ouąziałą geodezyjno
topogr,.ficznego dlą
szczegółowego zbadanIa R08yi i jej krailcowych prowinc j pod w ędem geogl'a-
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Ł
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SANTA L DE
z cytryniann drzewa sandałowego I Bo.bay, uajlllpelkapsulkach zawarta, jeat ID&esni. skutect.oiejszł aniteli
kopahu i k.tb,ba. Czyni oiepob-zeboem lIływanie wszellricb szprycowali i 11' pnecj~u kilku dni ulecza lI'szelne uajdoleglill'sze i naj".I\'('ej ustorułe n:etllcln, ni. 1I1n1dsajIłC łoł,dka i nie udzielaj,c
łł'epr?"jemoej wooi lIrynie.
o..
Sifl!!d w ł'!!t'!tZlł, ~, \łZie. Viof- ł tli głównyM 4p~lr:tJe".
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lIay,.,
Bierpllia. Ka ..a good &Yerag. Sautl>l
na ,,",es. 112.25, na grud. 103.25, na maneo 1891
r.99.oo. Stale.
LI • .",ol, \!9 .~rpai.a. Ba... laa. Spr&woztla.l.
1<o6co"., Obr6' 6,000 bel, c tego U& .,........Jt i
..
y
bel. Nleare ... lo"...... JIlddUnskr.:..G.500
na sierpień _ .::.. __• 11& 1i:,pi06'ftsień 6'/u sprzedAwcy, n.. wrsesień paicblern. 5"/..
sprzedawcy, na patU. litiopM 5"/.. naby ...y na
hat. grudzień 5"/.. nabY1l'Ol, ... grudzitIÓ l,y...6
6 11/ nabyw.,. na styc..ń Jnty 5111 naby
luty'manae ~ _ _ _ _•
,.
wcy, Ua
New-Vork, 29 sierpnia. Sa..ełna 11'/., .. ~, OrI.anio 10'/,.
N.w-Vo!k, . 29 .ierplliL Ka.... (Fair - Rio) 20.76.
Ka..a.lI'aU'-R.o JIi 7 lo .. ordiwu:r na sierp. 17.77.
ua pazds. 16.87.
..................................................._ _....__
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III! WiJaiewak'ł .
-;-W panll ew ••••Ucklel. Piotr Biel.wi~z s B&\bi·
Waru,wa, 30 sierpnia.. Weksle król.. term. Uft, uą Uojer Reiubold Jau Spitsn&gol z Eu,,\~
S.rlill (~, I .) 41.05 "~d., W.65, 751 80 klII).: [,ou,lyu Juliusz iiabn z Karoliną :ltauel, "aroi 8l1merCeI,
13 III.) 8.30 tą,I.; Pary. (lO d.) ~:I .26 ••'1.; WI",le,; • L'dn ApCel, Traugot Sehilting z ~auliną Boko ..(8 d .) 74.50 źąd.; 4'1. listy lik"id.c. Kr ', 1. Polilkie- ak", Too'lor Friedricb z Saarloą Z.eglor, Andrflej
go d. 91.00 itd.: ma.re 90.00 żąd,; flit. pożyczka Burchardt • Julijaoną Schułtz .
wschodnia II emisyi 101.25 żą (ł.j 4'" ,wiyczka weSlaruako..y.... 3: s,talUa Belfer Allł Pywweą,
wnl}tuua z 1887 roku 88.15 iąd.; 54/. lisLl u.sta,,· Nute Szeserco..akJ , Has't MilU, Hendei .l!01l~
ne liiem!lkie l seryi 95.90 illll., III ler. Ut B 9\.30 z Uary,! SzteiB.
tąd., 5(11. Ii l'łty 7.~tawne lU. W&rll:f.fLwy l 99.50 'Illt,
Z.arli Vf duło.. 1 wn.esni&~
1198.10 i.~., 11196.50 i.ąd., IV 95.20 zł'I., V95.00
Kataney: dli.ei
I ..t 1!">-to .marło 9, w taj
"d.' 5'(0 obligi miasta WarBz""y dł. 91.15 i~d.; liczbie ehtopeó.. Q, .1r.i.",,,,,,1 3, ~oros~h l,
~/, \;,ty .astewne miasta Kalisza 10"2.2.; ląd, 101.50 w t.ej liczbie lD~tey.1~U - kobiet 1, a. oUllułu"d.
płac . .oyllkouto: JłerJiu 4-P
',u Loudyn 411/~. P&ryi aO/., FraneiS&ka Dolaci6Bka, lat 57.
Ew.n •• llay: dsiel\i do lat I !)...tn 7.lOar.o ~ "tej
Wiedo6 ł."" PeterobIIrg 6 . Warlllł6 knpo". z
pot,rąe. fi'/lj: liłlty y.fLHławne ~iemłlkie 89.7, wa.r~z . 1 lic~bie
chłopców 3,
d~i.W'aq.' 3, · 4ur\t.ły c. ... l,
! n 196.6, Ło,:~i 157.0, Li ty lik\v. 939, pożleU
" tej li~bie młi.e~yzn - kobiet l, & tUW()
.-

Eq-a

.0

pretnio... I 62.0, 11

MagoIalena Pudryc.ko. • RodIlchG .., lat 18,

2W.~,

StaraakDnaJ: dzieci 1.1.1.11 ... la-tll s

p"tereburu. 30 liupnia. \VektłJ e tłl\ J,ou/tlu 82 05.
li poiyezkł\ WtłCh Hl lu i l\ JOli' •• Uf 116.4yn,b.-\' w lłebo-.
duil\ L01.25, ł '/,o/u listy f.&st&wlle kUl\yt. ziemskie
łi!ą, &keye hallJul (u8ki~o 111. b",u l lll~ u.grl\uieznego 270.50, pe~erdbllr kiogo liankIl tlYttkOllWW8ł{O
619.50, h&ukn lItil}ilzyll!LfOllowego .l89 3 l, Wl\r:afL\V·
"kiego IJl\uk ll tlY:lkoutowego - .-.
Berlin, 30~go sierpnia.. Ba.uklloty rlhlkie uraz.:

liczbie eh!opeó"

ł,

au"q,

dsi." ••,t 3, do

w tej Hubie męŻC&y&ll I, kobTeł. Jom L~btellll.tajD, la. 13.

a

w tej

l, • I,

1DltUlOWICle:

LISTA PRZYJEZDNYCH.
2%7.00, u1\ ,Io.u.w~ t{6.75, wek.le u& WRr«.wę
Holel Poliki. Zg6rw s Nowo-RadomBka, A. 1lI..
2ł6.7tl, u. Petersburg kro 246.25 , ua P.te.. bnr~ ScbUnberg W. Kon",', &rakowUi.. J!AI~14i lIiru ·
dł. 2«,76, na LOII,lyu krGL to,39'/,. a. Lo • •lyn ~t. sobu s \\'ar""a..y, F.-xobeMwoii .. ()I);nsa&, ll.
W.22'/" n. Wiedeń 182 3~ . ""1,oIlY celue 32~60, Lubliner z Ni.uawl, Stegnl/Ul .. Snchooyu... D,b.
5·,,, li:łł1 Za.st&WU6 72.30, 4',.. 1i~tl Iik.i,l&~1jue
68.50. lłoż)'~zka. rUdka 6,,°/. z 1881) r. 97.50, 4,"/. &
1887 r. - ,- ,6'1. rouu. złou. 110.80, aO" r . • t. • IS,.

rowski.

Leśnicy, Zell1ńaki &

z Plot"kL

Radomia., H. J. Iskra

Gr... Hotel. F. Wiulder i Mo Weidllllillu z Bug-

r. 107.łO. 1,oiy ~;& a \Y:iuotlllia n elU. 77.70. HI Slui·

ItJLdt W. Konu aTOJDUSOw& 8..NielJlSnw z ł'Kowa..
~yi 77.4.0, 5·'0 Ii~t,y M.~tft,\v(le ru~kj... 108.1~, r,'t'.tIO: N J~dowie% z Woroueia, 1. Bobit sLllblina, E.
l ~tii r k. 170 , """.' .... I . .. ('elIZer _ Peter.bnrg., .I[. K.ho z Moskwy. A.
r. 166.10, akcye tlrogl zel. w",uzIlW~kO-\VIA..łp.u:ikleJ ZbJkowaki. i Neufeld .z Warszaw!.
2~7.00, akcye u..lytl>w. alr.Jry""kie 175,8 , .kOJe
Holel ViotariL A. Preobr&ieUn i W. SoIIuoonkl
W&lscl\wskiljgo IJlluku 11r1..1t,1l?we~o -.--;, lIY:l~ un tu. Z \Varaawy, 1. 8tepan"Dw i G. .Harb&Tt cB&tu,.R.
wego - .-, tlyskuRw DlelUl&Ok '8go LlJlAtl lU \U'"'\\1'1&. Te8semaan z G9StyniD..... E. Walter (-T.h tS. teJnłOI. lorylV~\ue a~:~
b.rg • No ....o-llDlltowok&, J. llarą.ffV ~ ,a.a.,....
L•• dyn. 29 sierpni •. 1'0'YOZkR ""k. Y. OlS:I rokll
Hotel ... tevW.I. Mscil ... Wroela!n..
~

"yezka 1"0'"0'" •

U .IU. \19'/., 2'1," . l{ollJlul • •• giel.kia 90'/".

,I~" 18\-198 IUL sierp.
186.7l. 1."0 15~ - IGl! ,

Berlia, 3q lierpnia. PIl&

210.00, na hstol" gru.l ..
n• • ierp _ 17~.3~. n. wio • .,-q,ls. 161.00,

E

~ ~lij! ·~~I..

"o",oka z

m~n~&l

&

Po~burg&. S~ ~. W;:taw7. B Ił~gt, L6t\fg.ns r; KołOJlU, ., n".....,.&

D.gliugen, Zapp z Cal...
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Petersburg, 30 siel·pnia. (Ag. p.). Wczoraj I'ozsądzono międzynarodowy konkUl'S
fortepianistów o nagrotlA imienia Rubin.
,
s t emil..
Nagrodę wykonawców ott1ymał
rosyanin Dnba.sow, kompozytorską zaś
włoch Bussoni
P et era burU, . 30 SieI
. .pUla.
'
(Ag. p..
) Z"arządzającym dobrami skal'bowemi w gub.
grodzieńskiej m!anowany Raczyński w mieja-/
ce Meszcze!'sklego, powolanego na nrzęd~ika do szczególnych poleceń łllOZ] milllstrze.
Petersburg, 30 sierpnia. (Ag. p.). W
sztabach okl-ęgów wojRkowych: warszawskiego, wileilskiego i kijowskiego tworzą
się posady drngich pomocników naczelnika
Tł:I,EfHUIY fHE1J1ł '''E.
sztabu. Ministel' skarbu wczoraj wyjechał
z PetersbUl·ga.
Z .laja 311Zdllia
Giełda Warauwak •.
I"etersburg, 31 sierpnia (Ag. p.). Emir
BlIchary postanowi! wojsko swe nmunduI'o~ł,l.1O • koń.... lI'i6łdy
wae! na wzór al'mii ruskiej i prosi o plozeZ. wekall krUkolor_l.owo
znaczenie do Buchary doświadczonych ruOB. Uerliu XI. 100 mr. . . .
tO.1"
skich oficel'ó \v dla wyćwiczeuia bllcharskie- II&.
7.a 1 Ł.. . . .
1122
go wojska. Izaak han nprasza o Ilrzyjęcie ua f..oudyu
Paryi .. 100 fr. . , .
)3.111\
go w poczet ruskich poddanych i zalicze- na Wiecleil za 100 K. • • •
7~ 22"/,
nie do szeregów ruskiej armii.
Za ,aplery pahlwlWI.
Petersburg, 31 siel'pnia (Ag. p.). Nowa
91.91.ustawa aptekarska, jak kl'ąiy pogłoska, Ud1 lik\l'idae1jne lir. Pol. .
ItIlak" pOi,ezkłL w!olob(klui~ .
10l.t5 I01.2~
pocznie obowiązywacl z początkiem 1891
" {'I, poi ...... "•. r. 18~7 _
88.13
~8 . 40
I'oku.
fliR t! MAt. aiem. ,q,ryj l .
911.90
95.65
Petersburg, 31 siel'pnia (Ag. p.). Główny
.,
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n
V.
!Ił.30
94.15
f,fstyIll:A!łt.
m.
\V.ru.
Ser.
J
•
!J9óO
99611
zarząd wojsk kozackich opracował uową
!Ił !l5
96.T1
' "
V .
ustawę wewnętl'znego zal'Ządu stannle.
rJRt1 Kut. In. fAl 'li Heryi I .
Niższy-Nowogród . 31 siel'pnia (Ag. płn.).
"
II ,
Dziś odbylo się dł'Ugie zebranie zjazdu że
.. III
glugowego pod przewodnictwem genel'lIla
Giełda Berlińska.
Baranowa. Na por2;ądkQ dziennym była
2U.-- 249.9.
kwestya przeniesienia ka2ańskiego zarządu lłallkJIoty rI!lkię: ".an,j( • •
,.
" ua 410'łt .. .,.
·"6.75 29_'\(\
komunikacyj do Niższego-Nowogrodu.
O,;ckonto pryW'a.tne. • • •
3'1. '\ 3'1.
Konstantynopol, 31 sierpnia (Ag. pólo.).
Prawoslawny metroJlolita klasztoru w .Ma·
cedonii, aresztowany zostal z rozkaliQ sui.
tana. Metropólitę oskarżl\ill okorespon.
jL
dencyę z zagrani\lilUem mOOlll'stWeD.l.
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
BellIrad, 3l sierpnia (Ag. }l.), Królowa
lIIalt...twa za1f&rte w duin I ..rzogoia:
11taha zamierza ogłosić listy Milana ObreW parali katonckiej. 9, a m i a n o .. i c i e:
nowicza z czasów wojny serbsko - bułgar Miehal
KotImider • Stenisł&..... K.. apków~ł, JGz.
skiej, ażeby 1Ij8,\Yuió dwulicowy 8POSÓ~ Hichelit , Amalią Fi",e, Aleby Laufer a Frauc;" ...
dzialąllią ely;-kr61a.
ą Ziolko ..aką, Jau Nepomocen Marszałek z )lnyaD'
l1Il Sobkiowicz. JG..CP&wla.k • Roz..li~ Hagnmk..
---Eman.el BreitkopC, .ll&tyld'ł BreilkopC, TomasIl
Błaszu,k z FJoreutJ114 Dotata, Lud ..it NowakowOstiltuio wiadomości haolllowe.
oki z JGzafą Jagiellą, 'I.'omasz 0L!aak • Muy..n-

o s z

r

~_"

~

es-I jekt
ficznym, ostatecznie rozstrzygnięto i prowejdzie w wykonanie.
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DZIENNIK ŁODZKI.

Podlug najświetszych danych w
lem państwie nakiem praktykUje '472 kobiet-Iekarek.
"Świet" . do.nosi, że podniesiono kwestyę. ustanoWlellla naczelników ziemskich,
I t I
zamuls t 10
yc .czasowyc II k·omisarzy.
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PRZYBŁĄKAŁ

się

-L-.! ....
HERBATA SIROCCO •a pny uJciu
prawi• .,..
low& w,.r.araailotki.
zWJkł~

. . - p ~ B 8 : Wyłta!'i reprueJltaa<i I\a uJe.
r~y .wyżłów m~ U&!'oej, Z i
'i.r61eoo,""o P.Iaki.
S
obroz~.1 klódką m~lętn • ., Prawy ~
Bracia Thursz •

Z

WOLANT,
maści białej, grzbiet i kolanka czai',
...
.
11 zupeluie dobrym stanie, na je- ne z czterema ragami. UpI'&8za ")'&11&0'" .noJ••swwego. '!Y~ •• tałoeu ..m wł8Ś~cI8J lIecllce Się zgł~slć po nIednego lub p/l.r~ koni. Wiadomo~ć się o odprowadzeaie ~kowej na ul. r.~~Y~U~~d.foi~~k~:m~~j·::d. gn",.r- ~Q ~o J4z~fa Wę~la\l'8kie,o, stróu J. Lipińskiego, róg Cegielnianej Zal'zl\wską, dO~1 Hohella JĄ 1868. Oferty prostv s~ład&1I IV ~(\nlini.l"cli z~ domu Rosen~,ga, 1\\ 1417 przy
! WAChollnił'J JĄ 1385.
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1~6l·-1 ,tl&ie"qih" 1""1 ht. J. S.
1576-3-1 ubcy Wachodnll\J.
1656-1

W__

(uł. ~ni&)
U

•

lUi
(Piottko.. aka23

lit

a~.a

U,tIO-4)-2

SiU IOI&BRTOW1.
n,ił

OB~HBJIEHIE.

we WTOREK, dnia 2 wrs-'nia
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ROBannWe BeROCTpeOOBaUlIlie uOJlyqaTeJrllllll no ABryCTll 12 (24) ARII 1890 rO.l;a TOBapbl, B'L cJlYąat
nenKH B.lB.I;lIJrLu;eB'L 01lbl1'L B'I. Te'leRiB cposa, 'l'kasauo81'0 B& cTaTLll 90 B bI C o '18 li l i e 'l'TBeplKAeRH~ro
0611\8rO YCTUR pocciHcKHx'L lBeJlllaublX'L AOpon.. 6YAYT1o npoAaobl c. nr6J10QHarO Topra na c~'a81\i"
JIOAS~, no RCTeqeRio co AHa 1t8CTORII\eli ny(iJrRKal\iH Tpex. H1lcHu;eo• .

DrU[i KON~BRT

Pil; W. MILLERA,
M. Bruszewskiego- oraz
p-ny M. D'Orio. •

CTaRu;ia
0'l'np8B~eBiR
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Wszkole 2klasowej męzkiej
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Bapwaaa rop.
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B.pw ••a
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M.. 4 (16)

4

przy nI. Piotrkowaklej 507/66 łekcye
roz,.elll' sil; z dniem 'l5 b. m., a za·
plly trwa~ btd~ do 1 (13) września r.
b. Poza. goozlDami 8zkolnemi udzieli"" lekcyj ... ykl gry fortepianowej
w domach prywatnyeb.
Konstanty Andrzejaczek.
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pomocą nauczycieli rzą

FABRYKA TABACZNA

STANCYA· dla uczniów
tIlUllej 'yweJ SUułY RzemieilDiczrJ
ul. Spacerowa
769 b.

gotowe krążki cellnloidowe
wyrobn rabryli.i ,,'UJ\L1S"
do uszc.zelniani"

STAJII KOWSIlI

W

Petersburgu

20
25
27
15
24
29
35
2
6
12
4
18

29
t:l

ł

&11.&

Piątkowska
pianistka z patentem Konse~
watorynm Muzycznego w Llpskn, udziela lekcyi

ry na fortepian'
Adres: ulica Kamienna. dom
Finstra Xi 1148, 1-sze piętl·o.
Godziny przyj ęcia od n-ej
do 4·ej. 1622-3 l

Dr. Jakób Kohn .

1

Ostrzeżenie

"OAlLl"ijYNA"

Plaga trapi~ca od niepamiętnych czas6w przemysł tabaczny, przybiera coraz obszerniejsze rozmiary. Oś gł6wna, około kt6rej obraca się konkurencya między fabrykantami, stanowi podrabianie
etykiet.

10 sztuk 10 kop., li sztnk 3 kop.
oraz znajdujące się już w powszechnem użycin a obecnie znakomicie ulepszone papierosy nieaklejane w białej bibułca

Plagą tą dotknięte zostały w ostatnich czasach
przeważnie wszy~tkie wyroby naszej fahryki )V szcze-

gólności zaś papierosy niesklejal)e, n& kt6re rzuciły się ~ niepo,hamowaną żarłocznością i zajadłością
r6żne fabryki, a mię(]zy iunemi • 'edna
fabryk
petersburskich, podrabiając gatun~i papjerosów niesklejanych X~ 3, 10 j II z tak łndzącem podobień
stwem etykiet, że d~rawdy truduo jest rozr6żnić,
lub też, jak to czyni iUlla ZnOWU fabryJi:a puszcza-

i
zaliewniam,
pomoc w
16ł2-3-1

jąc

IV obi
awqje . he gatu ki, opatrz~ne tylko
numerami a !ty~h 1'l eieros6w, a mianowicie X2 3
'. i IQ,., .,CI1 em .1rp,.0 ~d~ni
b błąd publiczności.

września

pokój umeblowany.
OCel·ty proszę składać. pod lit.
w administracyi "Dziennika
kiego".
1636-0-11n.o'nsLanLego

08trzegadly utem pp. ''fabrykant6\v Podrabiających oraz ,8 ładnikó~ jluszfzających W kurs

owe

,>odrabial J Wfr'~~f L.yu,Je~ 1 nie zaniechają tego
niecnego procedern, pociągnięci zostaną do odpowiedzialności sądowej, gdy.ż wszystkie etykiety nasze
zatwierdzoue są przez; Departament Handlu i Ma. nnfaktnr•
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Marya z Ślósarskich

r,~

poez~tkiem
.t8ney~
.zkoły,

'idu

15

asystent przy katedrze
w Uniw. Warsz. .....lIUlt"'łil"'.. po odbytye~ ~ W~.dJi!n .tn4ya:e~1 powrć·
.
..l do Ło4Z1 l przyjmUje wył,oz.le z ohol· K·
nIcy
alD1ennsJ,
roba.. i keblel I dzieo, eo<lZlenqie 40 II
w domn \V-go J aeckla.
i od ł do 7 po POhlduiu. Piotrkow·
IP"zvimll1i" do 10 rano i od 4 do 6
Zielonej, dom S. Wlśliekiego li
13:!4-30-15
148ł-HHi

. "'Zarz"cld.

Sł

_auy_, rur

w bdzl,. ul. Plllrkowlka. dom S.

}i

Wyd.we.

kotłów,

parowycb I wod.yob. Krpkl oetlulol·
dlwe ., ta_le Ilrware, Z •• tęPl1jt dron gumę i azbest " arkuszaOh. kt6r.
przy wycinaniu d.j,. moc beJrużyteez
uych odpadków.
Skrad utykułclw teohlicz_yoh

Mam honor zawiadomi6 Sz. Ro,bir,6w I_

nOAI •••• a .... TIBI(II:

16

ł6

Poł=y

A. N. SZAPOSZNIKOWA

Nauczyciel

TOP" l'oeeiIcuro

15
35
25

700

Panom Fabrykantom i TechnIkom!!

poleca nowy wyborowy gatnnek papierosów niesklejftnych

Glmnazyum Łódzkiego udziela
cyi głuchoniemym, uczy ich
poprawia mowę zaniedbaną i
ądanie zaznajamia osoby interesowane z metodą nanczania głucho
niemych. Wiadomość w hoteln Pol1624-3-J
skim u gospodarz&.
Z ,Jezw01enia Wlarlzy Szkolnl\i

jest od 15

30

a2

Ma.pry.aec'lt
"

7)

. Stanisław Łagowski

z wykształceniem gimnazyaJnem
pOiZnkuje lekcyj. Oferty pod
rami'1t G. proszę slcladać w
1639-3 ~2
nistl'acyi.

obok troskliwej opieki,

35

10
15

62

cberclle une
ou des le<jons.
au buraan"
ki" sous la lettre
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przy nlicy 'VscJaodniej Nr. 80, (drugi dom od ulicy
Dzielnej)
Z API S uczniów odbywa si ę codziennie.

tylkl trzy tygodnie.
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komiczne iutermezzo klown6w.
Z uszanowaniem
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W4- klasowej SZKOLE REALNEJ

historyczno - dramatyczna pantomina
w 3 obruacb.
de BaU.t. WyprawadZl'
~lIłł,~~tr'el.,w•• y(,h r... wyck k.. l.

'lOn

BepoBCJC'il

A.leJI;e.H~po8D

~AA~~~A~ A~A~~~~
ro

towarzJstwa

U

Dp8A1.aBRTuJ.

Sl.eoe....rop..

14
II

'lo

11

Kłusownik

,

2
14
1
1
6
2
5
165
4

19

ze ....półudziałem lep",yeb

.Łodzi

r~D.Tan.

lIIuose)Ylt

(13)

M... 7 (19)

Br}lantowc Jrzcdstawienle

CIałaelIt.

alenlU.N.,..

\)

18
.. 19 31
"
8 20
lila. 28 (IlOno 6)
Allp1I.I. 10 (22)

.... WTOREK. d. 2 września

m8.p..l.l'lo

SaRA" n
A06p·eaacIiA

IOAoloaeKiA:
9xcoeA B rda

,,6

wieezofem o godz. 8 1/ , wieczorem

Cyrk gościć będzie
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Polakiewicz.
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