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- - \ przemyshl garbarskiego l- dlatego uznała Pl'zezOdesę:-Jecz
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Z D Z I E N NI K A
~a ry~y~owne POkdw~ższać. ta!'yfy. dla tego żądania ministl'a kO:!,:itya~~~eJ a~y"~o~~ pau~two~~~t~k~~~:?~n Inte~e:~j og6~~ob
IlDZBI KOIITIl
owal u o ~yso OŚCI wY01kaJącej z szema- naną byla ogólna l'egulacya tal'yf przywo- pOl'tów loludlliow ch . y
o. d ru~ c
nTU TARYPOWEGO. ~~~ ~:.ar01.:k~0~~la, aby przy regulol~a- z0'Yych wszystkich komunikacyj do wnętl'za ski ego bandlu wichod~ieg~S~~bO P~~~~dr:;~:
POSI fi ł1

wycll z pOltów !'usklch panstwa.
twa zagranicznego w stosunkach z
I d2) Podwyższynie stawek dla towarów niowym wschodem według zdania ~~_
VI.
jed:~~: ' tak I ~Ia 1I1~skw!, o~n!zone o przew~zony~h w większych ilościach w stawicieli dróg ż~łazuych poludniowo-uPo wy.slucl.laniu pl'Zedstawicieli dr6g z ' e - '
ę w por wnalllu z zasa UlCZ'ł tą,- komulllkacyl warszawsko-zamorskiej przez chodnich maią. ważnieisze znaczenie niż ta
ry·ą przywozową.
Odesę i I)rzycią , .
kt'
h
k'
k I'
'"
,
laznycb I wZiąwszy ua nwagę: 1) że przy
Dla ty'hs
I
dó
' . k
.
glllęcle
?ryc na leru- o o IcznoM, że przy przewozie bawełny
l.3Slo.sowRuiu do bawełny, tak ?: ~ibl\wy, no b " ~ a~{~ I PO\~O d w z~ploJe towa- nek odeski kosztowalo Dlemało pracy i przez granicę lądową skarb otrzyma 21
ja~ I li Od lISy, taryf obliazonyah podlug
~ DlZ ę , dl ze o Je uę
asę tal'Y~y wysiłków,. może oddziałać zgubnie na dal- kop. IV zlocie cIa; tym~.zasem zu po proje81.emal n, stawkom dla przewozu z obu tych ~:7ywfz~b~e~ k' ~ pu.m~ksu ~lo lV~r .wloskl), s~ rozw,6J przewozu ich w kierouku na ktowanem pOII wyższenlu stawek w komu!)Ol'tów brakuje jeszcze wiele do takiej wy- do n~kl~~llle~O~~~w~~i~~oaVI~ku~":th tn~ O e~~. rak. np., między. innemi, pod wyż- nikacyach zamorskich przez Odesę do
ROkości, zeby należalo obawil\ć &Ię zatr~y- siawskie o,
- ,Ja l o wal- KzeOle stawki dla walonel z 23.~6 kop. do .Warszalyy, pl'Zewóz towarów wschoduich
mania pl'zewozu tego towal'll; 2) jejel! Qfi'l'ąry-~ g dl li
. \
.
34.35 kol" ,od puda, wedlug wszelklego.p!aw- I poludDlowych może nstać zupełnie.
t
ść b
I
' l
. a' ~
a o ,,!y, pomal al cz, cyt! y~, d?podoblenstwa, spowodowałoby zmOleJszewe cJę
awe n1., przywożonej 1 awniej WI,1I0"IOU, wina, pieprzu, kardamomu, gwoz- me, lub też zupełne ustanie przewozu tego
pl'za z O<lesę lub Llbawę. przejdzie na któ- dzików I r~dzynków- ze względu na kon- towal·u. Podlug tal'yfy komunikacyi /'llI'ąkolwiek z komunikaeyj zagranicznych - kur~~cyę kIerunku n~ Tryjest, zamiel'zono sko.austryacko-węgiel·skiej do stacYJ' dróg
przez Bremę lub 'l'ryjest, to niema w tern obmzyć w porówuamu z 8zematem o jednę żelaznych okręgu wal'Sla wskiego która
żadnego niebezl.ieczelistwa z punktu widze- klasę. lecz tylko dla przewozu z Otlesy do obowiązywała do duia 1 (13) ~tycznia
Drogi żełazne.
nia ogólno - państwowych interes(\w, gdyż Waraz.awy. dla p,t'zewozu zaś z Odesy do J890 1'., opłata za przewóz walonei obli_ Wedłng zatwierdzonego J'Uż przez 0w takim
przechodząc
us.ta.UOWI.Ć, .taryf<ę podlug szem-t"
MalaO
Si" J'ak Ilas'apI]J·e·.
b'le strony protokółu z posiedzeil konferenI_ił
/ . przez
200 Moskwy
b
"'"
V
"..,
I d . razie bawełna
.
zat 10 mą granICę 'ł"0wą, op aCI za
e.z \.~szelkl,ej obmzkl., wQ.b~c tego, że. wy- ,"'n'J·OUL"'r.n.·c' ID: gold, . n 61,) p.,
.
d
. I
d
34 k
od
d
któ
h 21 k
'" -".,.
.. UJ
cyl prze staWicie i kolei wie eliskiej i d4\"iorst
"
a, z · ł ryc
zeszlorocznym 80 A"op,
b rOwa k'lej,
. odbYteJ. w czerwcu r. b., opra'"op. • pn
1'1
ś .
Iop.
' m,leOJqąe III ty.kuły, mema.
'" JAce
.. zqaczema dla h.z~e
-. po kn·s.'.
~"
I
(opl a!
d.l'!erellcyą
neJ _ w cą o CI wlll'Dle llrzelllysłq, qLe wymagają rÓlVnqmierQQ~oi
dz
dd kasy palla twa; podC~ gdy w kQIll'uui- taryf d? okręgu II\osł\iewsk!jlgo i <lo war- •• gnldeJl, od pllda ~ - 21,6! kop.
cowaną bę ie wkrótce nowa nmowa po~acyi ZIlIJlOrs)d!lj Rosya otl'zymuje obecllie szawsklegQ,
'
Oranica,WarszawA 'Ił rub, za 610
między wymienionemi drogami, tak co do
d
•
Ik
2"
\,.
fi'
fy
dó
bezpośredniej komunikacyi pasażerskiej i
z pl'zew?zu przez Q esę.y II _" nOp" ą . +ary dla wll~stkich PQ~ostałych z wy- po w = . . . , . . . . . . . 7.21.
towarowej, jak i co do stosuuk6w ze!)r~ez f~!bawę . ~l KPP, lid p"da, a nIlwet Ilczol1ych powyżeJ towarów zagranicznych
razem 2!s.ll5 kop,
wnętrznych.
po pl'zYjęclq szematu otrZYma, w cy{racb uznano za możliwe uregulować podIng
Stawh Odesa-War"&WA
23.36 •
_ Zarząd kolei wiedeńskie; wstrzymał
okrągłych. tylko; w kierunku l1ą Odesę 31 ogólnego szem. a. tu, bez wszelkich Illg.
R6żnica n. korzy;!ó ki.runku od...
"
k'op" na L'b
27 k oJ!. o d pu d a, Jicząc . Przedstawlc,lele dróg. żelaznycb polud- kiego I' . . . . . . . . . . , 5. \9 kop.
przyjmowanie transportów, przezna.cZQnycll
lawę do stacyi Kowel kolei n ..d ... isllLfuol<.l"l \ '&..
W to opiaty dodatkowe i inne; wreszcie 3) lilowo-zachodnich l. Zajcew i A. MoczalI
Ty ko przy takiej różnicy uda10 się ki e- oi,. leż'łcycb, at do czasn odwoła.ni.. Na
te ul'egulowanie taryf P1'Zywl\zowycb dla odnośnie do wszystkich bez wJ'J'"n, u t-o ! ,'uokolVi ode.kiemu przewieźć w roku 1889 d
ł
k
.
·
kó
Od
\V
. L'b
.. L"
)lI'zeszlo 400,000 pudów walonei do War- o nogę m aws ą towary są pl'ZYJmowane.
k'Iel'lln
w:
esa- arszawa I l awa- wa.rów, l:oz~atl'Zonyc4 przez komisyę, 0wszakże kolej wiedeńska ncbyliła się od
. d . I ś'
'I I d
Warszawa, wedlug ł'ednego 8zematu z ta- ŚWiadczyli SIA przaclwko mS'.elkl'emu pod- szawy i stopniowo rozwinąć przewóz do d
·
k'
k' .
I
'
y
"
"
Aioskwy. Przy projektowanej zaś przez o powie zla no CI za termmową C I 0rYlfam~ I !lI0S Ilfews leml, raZI na.zaW8Z~ p.o ~,; ~~y~szeniq taryf przywozowych tlIli tych komisyę stawce ,lo Wal'szawy 34.35 kop, stawę.
z on, IAC 8 argP,m, nR, n el,:uwnomlemo"" wlVarAw, Z powoqÓ\V nastę\,niRcycll',Peterb wJ·edomostl·· donosz" ~e na
I ryf, które to s'kargl komitet ministrów l} Podwyższeuie. stą~ve'- d""la·' tych tOIVU- różnica ua kOl'zyść kiel'Uukn odeskiego - . .
.., ..
!IZII~ł Z;\ z~l~gujące nl' uwzględ'1 ą ll- 1'<\w. 1i~re W komunika~yi warszawsko- zejdzie III'awie do zera, gdyż obecnie opła- ~'!.?:Z~~edr~!:~t!~~Z~~~i~~!ą d~!Ć!:=
~OIl1!sy!t zapr~le~tóWllhli ąs~ąqJ>iVip ~aryfy zamorskiej przez Odes~ nie były wCllle ta Zll pnew6z walonei wynosi:
szynistów i konduktorów, jako dla osób,
I'r7.1'Wo~Owe !lla bawełny z Odesy do War- pr!lewoź:?ue! I~b był.r przy'wQŻqIje w Ho ,
Tryj.st-Or.uiea 165 guld. ZA 610 p,
które niegają największemu niebezpieczeilszaivy i z +-ibaWY 40 Wars~awy wedlug śClacq I!LeWlelkloh, lIIe moze byĆ uważaue po knuie .I>ocnym 75 kop. za gnldeo
stwu w razie nieszczęśliwego wypadku.
. y p Y

~~'ZYJ~Ć dla to,,:aru tego taryfy, l~k dla
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20,29 kop,

wąlol\ei IJlUnlł\aoyl war3ląwsko-zamorskiej dowodzą od G;~~,,:~IV~&~~wka~p.

~f~~~:c! ~~;j:~~~i, ~~~~;i!!ae~i(eu~i

25 lat służby, jeżeli przytem maszynista
doszedł do 50, a konduktor do 55 lat wieku. Za dziesięcioletnią służbę wydawana
morskioh do będzie czwatta czę§ć pensyi, za 15-poło
się zaczyna, do Warszawy zR!l dosięga 400 co, nawet zamierzano uskutecznić jeszcze 'l'l'yjestu, niii; do OdJlsy, walonea prze.vo- wa, za 20-dwie trzecie, a za przeszło 20
tysięcY'p ndów , tudzież" że IValonell. .sta- IV .roku. J8!l5, przy podję~j WÓWC7.as og;ól-1 żoqą hędzie do Warszawy, prawdopodob- lat-trzy czwarte.
nowi Illezbędny przedmIOt dla ruskiego "eJ rewlzyi taryf lt;olJluniI{acyj liall1ol's!uch I\ie przez 'fl·-yjest.
- Zarząd kolei moskiewsko-brzeskiej ro-

Prz,Y

II'Qzważ,.'Ini q taryf dla

C 6~

t
lowąr
ma oąz'yllty~kl), ~ollli~yll lIwróciłą włMnie,- że opłaty pr~ewozolVe dla tych n&ladowanie 0.67 ,
IIwagę na tQ, że przewóz tego artykułu .towal ów w komunikacyi wymieuionej są
pl'zez - Odesę ,lo Moskwy zaledwie rozwJjać zbyt wygórowane i że należy je obniżyć, a pl'zy tailszych fmchtach

'~~)

~

-r- ..........-r-~...

Walter Bcsant 1James Blctl,

Tryumf nrawdy.
~

Pruklad
'\

Zlitnj

się

pan, nie gub mnie - zaCo państwa obchodzi ta
przedawniona histol'ya 1 Ja byłem wtedy
vrawie dzieckiem, a odtąd nie mialem ani
Jednego duia spokoju, za 'cót więc jeszcze
mam clel'pieć- więcej I
~i~ ząs~ąljowi! się, ż~ 40łycQczas nie
p;'zedstawlono mu dowodów jego winy;
W!obraziło mu się, że wszystko już było
wladomem i że bęllzie skazany oietylko za
falgzel'stwo, lecz także za zl'zuceDie swego
występk u na niewinnego człowieka.
- Nie spodziewaj ' się od nas iadnej litości - rzekł Jan. - 'l'erąz wie",y, dJacze:
go byl6~ zaws~e takim uel:wowjlll1 i ,ze~
itraehanym, Mielibyśmy oszczędzać ciebie?
A ~Iesz ty, że każdy zbrodnią/'II j~st prę~
dz.eJ godnym mIl081~/'dzia f W naJ~lęż8zem
wlę~leniu niema większego od ciebie zło
C'lYllcy, bo każdy z nich pokutqje ~a swo-.
)e czyny, a ty dopwlclld liiI) przeitęp twa
I ,wtrąclleli w kajdany niewinnego cdoWieka.
Pl'ingle ukrył twarz w dlo'nltlch i s;docbał.
- Wszystko. en wycierpiał Jerzy Wuulord, ty odtąd cierpieć będziesz, a ludzie,
~o~ą~y twoje nazwisko, będą. się go wsty~Ih lilamięć twoją Ill'zeklinali I
Rozpacz Prillgle'a nie miala granic. Rwał
...j

wolał Pringle. -

zanrm

15.94 kop,
36,23 kop,

l głOWą bil o ścianę, wzy \ njąc I pant stanie
1 uwa ~a, czy pisze to, I Z(Jiije mi się, że temi słowami podpisuję
amierci, nareszcie padł na kołana i przy- co mu dyktuj~ - zwr6cił się 1\0 Heleny, mój wYI'ok,
wlókł sil} do Releny.
usiłując wynaleźć odpowiednie wyrażenie.
- Wierzę bardzo - rzekł JNI - lecz
- Jesteś pani kobietą - blagał - IllRSZ Trudność JeżaiII IV tem, iż nie miał na zawsze lepiej jest przyznać się do winy,
pewno i serce kobiety, więc potrafisz si~ Cf~1Jl O,pr~_eć swego podejrzeuia. Helena niż dopuścić, aby ją wykryto w inny
ulitować. Co ua tern zyską -Te\,z)' Warn, stanęła za piszącym, na którego czoło wy- ~posób.
forą, jllfe\f sil} ~o '\Vyi!a 2 On ju~ zqstal stąpiły krople zimnego potn,
Priugle jęknął głucho, ale uczynił, jak
uwolniony; mój' brat pisał mi przed tJ'ze:.- ,Ja, SanmeI Pringle - dyktowal da- mu kazano.
ma laty. że go spotkał IV Melbourne, C6ż lej Jan - 11I'acujący od lat dziesięciu
- Podpisz teraz - rozkazał Jl\l1.
jemu pl'zyjdzie ~ 1I10jej jlgqby 1
w kantorze firmy Baldwiu et B:!.ttel·ick,
Pl'ingle wykonał rozkaz.
~ pość tegp pritel',,·ał JaQ,~\Vstail wyznaję i o~ "iadczam, iż Jel'zy WarnfQl'd
- Teraz my położymy nasze podpisyi napisz, co po .viedzlałem.
obwiuiony o fałszerstwo przed ośmiu laty rzekł Jan do Heleny.
Pri.ngłe wstał, ale kolana się pol nim i skazany ua dwadzieścia, lat więaieuia,
Ta, dotychczas nieugięta, zadrżała, kłauginały i nie /,ył zdolnym się wyprostować. nie popelnił wcale t\lłro występku.
dąc swój podpis. Ta ćwiartka papieru
Wlosy sl/adly mu na czoło, a załzawi, ne
- Oel!1 lloąe - westch~ął Pringle.
przywracałahono'rjej narzeczonemu, ouyuóczy z I/od obrzęk ;ych powiek zmiel'zyly
*e Jerzy Warnfol'djest ui~winnym- czala jego imię i powracaIII. go 8połec:M6odległoś(!., dzielą.cą go odedrzwi. ąle 110stąÓ ciHuą"i dalej Jau; - że falszowano czeki stWQ! Pringle zaczął ZUOWD powtarzał
Jana :Wy!lrow p.rzeclllati\ njU drogę.
bez jego wiedzy; że został skazauy nie- swoje prośby i zaklęcia, utl'%ymuj,c wolł'Ż,
~ Siłidaj \'Zekl Jau rozka~ującym winnie i że istotny przestępca przebywa że Jerzy Waruford musiał nmrzell, a Ma.
'
rl9tyćhczas na wO},IOl!.ci,
myślała jedynie o jego radolici, gtly RlU odtonem.
Pringle usiad!.
- Na wolQo:ioi I - powtól'Zył Pl'ingle.- da ten papier.
- Wez pióro.
Oc"1 pozostawcie gil palistwo na wolności,
Jan wziął go z jej rąk i roześmiał się
Wziął i machinalnie pl'zyęuDął
sobie zlitujcie się nad żałującym zloczyńcą.
wesoło.
ćwiartkę papiał·u.
.
- .Że fałszerstwa i kl'adzieże, włożone
- Wygraliśmy rzekI. - Nie wiem,
- PiiZ teraz - rzekł Jan. i
ua karb Jerzego Wal'Dforda, były dzie1em co pani wygrala. ale pani wie, co ja By- Co mam napisać?
człowIeka, kt6ry nie był za nie ukarauym. skałem.
- Całą prawdę - rzekła Helena.
Wyznaję nareszcie, że prawdziwym przeZwr6cił się następnie do Pringla.
- .ris~, 00 ci podyktuję - rzekł Jan.
stępcą... •
- Podpisałe§ - rzekł i mamy cię
- Ale potem zostawcie JIIi pailstwo czas
~ Panie, jll tego napisać nie zdołam 1-- zupeluie w naszej mocy. Jeśli zd 8pod&ledo ucieczki - blagał żałośllie,
zawołal nieszczęsny. - Okl'llcielistwem jest wasz się od ilU jakiego miłosierdzIa, to
Ilelena spojl·ząla. na Jana; Pringle po- znęcać się tak nadernIlII, Jel'Zy Warnford musisz pierwej opowiedzieć nam, jak aię
chwyoiŁ w lot to spojl·zenie.
uajpewuiej jU:4 uie żyje, gdyż byłby dotych- to stało, nie ukrywając niczego.
- Ale wtedy nie zgubisz mnie pan? - Dajcie mi tylko dzie_ń jeden żebym czas powrócił,,, Jemu nic uie przyjdzie
mógł się ratowaó, jeśli z<lolam ' - pow- z mego nieszczę§cia.
rzekł Prlngle, widz~c, te jego zezll&llie
tórzy/,
- .Że prawdziwym przestępcą byłem jest jnż umknłęto w pugUaresle Jana.- Napr.zód pi~ - rzekł Jan, _ Nie ja, a. uie kto inny - dokoilczył Jan.
Pomyśl pan, co to jest doży"otllie wlęzieuczynię ci żadnej ulgi, dop1ki nie bpilę
- Pisz pan - rzekła Helena, wklatl.a- nie. Gdyby to było tylko lat dzieełęc!,
miał od ciebie dJ>kladnego zeznania.
•
jąc pióro w bezwładną rękę Pringla. któI'& mógłbym znie§ójeszcze, ale przez całe tyeiet
Pringle UlD&cu/ pióI'o w atramencie. Jan je upuściła.
- lspok6j się i opowiedli nam wnyllto>
ucząl dyktować:
- '1'0 prawda - zawołał Pringle - to pokrótce.
-- .Ja, Sam uel Pringle. _. Pro~zę, niech prawda, ąle ja tego napisad uie mon.
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z Maryą Magdaleną. roastawiająe go§ci Jla stanowisk ach, zsk?'
j~
a
stl'~ny,
pl'~wej
z
cac~o,
ak
wyg~ąda~
Dome~
ce,
w leśDlczów
rzystat ze sposobności, aby zawiązać lUą
' ,
lodzm& :..,
WybIĆ w 1~lm, kilka okien zajmiemy najodłeglejszy punkt łewej strożywą roz\Vow~ Widział ją roztargnioną,
-- PI awda, OjCI':C pan~y je,st pl ze my- Potrzebal ly tylko
stadobieram
wszystkim
taki,e
~ł~wem
ny,
pl'zeJścle przez ~1'0oną, poruszQną i ru.chem glowy
rozdrażni
s~owcem, czy finanSIstą, Ule wIem dok ład- od strolly lasu, zl'~blćkaloryfer
wpakow&ł
nie
nikomn
IIIkt
aby
nowIsKa,
·
'
y .. , Zrobiła
dek domu, urządZIĆ
_,
nad tern przeczącą jego slo\Yolllsię
IIle. ,
iwszy
Zastanow
kulki.
bok
w
-, frochę pl'zemyslo,wcem, a ~VlęC6j .Ii- bym to prędko .. ,
'Pomyślał, że okrłżywszy tę część kniei,
R~al ~Iuchal roztal'gni olly, nie dając od- uznacie praktycznogć pomysłu,Edgard _ a mógł niepostl'?.eżony stanąć blizko tej pa'
nanslstą ,- odrzekł Samt,~hamoll~s,
- sz~plllJ.ł
e
~aturaJ~i
,
,
.
,
,
, Zdene,l wo~any ~eCOUl'tols, chCIał polo- powIelIzI.
od pomysłów pl-ze- ry, Wcisnął się· pomiędzy dl'zewa stanąl
. - POWiadasz palii, ze chcesz urządZIĆ wyl'ózma go jeszcze
i zasłonięty gałęziaU:i mógl
zyć kOlllec loz~owle, ,
za ~złyeh, ter&źni~jszych i przyszłych to, W kt-zakal'.h
idący
is,
Lecourto
wYl'zekł
,
domek,
,że
wyrzekl, - ~rzypu§Ćc~e pllllowle,
Sam litanie dosłyszlJć rozmowę, Z drugijlj strony do'
można,
go
zrozumIeć
łatwo
ze
żar·
Jest plzemyslo\\cem-fiuauslstą, ~tóry llIe- FranCiszk iem,
oznaczone j linii. 'l'ycb, ChOllziły go glośn e śmiechy wywołane
- Nieźle pan mówisz, jak lIa zamrożo- lIa jednym końcu
nazbyt ~Iobrze strz~gl swych mteresów .
nmie- tami Edgarda Lecoul'to is,' który opie~ał
mogą,
zawadzać
I}ajwięcej
mu
kŁ?rzy
minę,
łodowatą
polowaii, 11I'Ze!'abll~Ie Jl~lUeWaz, po~lubll~Y1l1 ~Iie jego, ,żeniljc nego czlowieka , bo masz
~CI na dl'U~m, resztę IV środku, Ależ to korzyści tego rodzaju "Dotknij
się, UI~ bęjąc znauyaks yomat:
8~ł} z J~go ?Ól ką I ponlewaz clo~ącll1le ZI:O- dopl'awdy.. ,.
,
,
,
..
slOńce
.lak
jasne,
IIlHlzą
tak
a
I
gorąco
dość
.Jest
tak
I
co wywoływalo liClne
blł~m --!~~e ,tego, ~JOcno mOle wbowl,ą- Sło~em - mówl~ dalej baron - po- dąc dotkniętym",
pozjewyrzekł,
łowów
lem
r,ozpoczęC
z
mllle,
ie, 'l'ymczu em 11IIn de
~Ie, Je~eh, mc do, !Ilkogo.,u~wet,do
staram 81ę wyllugrodZIl\ paDOm tę zwlokę oklaski i zadowołen
t I1j{Jwił do J\lal'yi Magdałeny,
Rubecour
!Ile będ:&lecle ,mówili l? małzelJstwle bardzo wając Edgal'd,
'
su'zalów,
kilku
niem
oszczędze
od
- Wstydź się pan, jesteś młodsz,Ym
JIlIIZ~e wąt~Jl\v~m, Zl}d~m tyl~o od !t y- Wszyst)s.o nam jellno - odrzekła pa;\ udajesz staruszka ; mąy;
(D. c, ".~
_ u 8jlOkoju I w~lnOii~I, ~yh tego, co Il31la Frugeres ,
IIi Frngsl'es,-Wlof&yłyśmy nuze Js.ostyumy,
na wsi o 8zóStP.j,
wszyscy deputowal1l oblec~ją swym wy- m6j wstajll codzieti
więc, że llolowanie się udalo, Co
uw~żamy
Pal'Yźu?
IV
A
boI'com, a co tak mało kobIet d:\lr mężowi
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DZIENNIK. ŁÓDZKI.

;iji;"żem .. - W tymże dniu przed połu pr~ktykę. ,:allewnlć. mogą lekarzom nutę- ....Ite

dniem, 111\ ulicy K~lbacha !la Bałutach kilku pUPł.ce lD~eJs.co~ CI:. ": .guberni warsuw1,,11i lIalll\.dlo I poraDlło mieszkającego skleJ - WIS~I.tkl, kah~kleJ::.... QsiakÓw, Golln,
prty łPj ulICY Adołfa chmołfzer:l.
,w . U ~~ł kleJ:-RaczkI,. \\ lel'zoołów' IV: łomzy~s~leJ-Zalęby-~o~~lelne, Goworów, Ra·
dZl\vI~łów, Jedwabili I KI'asnosiełc; IV sie,lIecłneJ - ł.omazy, Stoczek, Sarnaki ŁasSprawozdanie z czynności komitet ' :k·r~e~ iI.ordy, ~~ko~o~y; w piotl'kow-.
k
dl
u , lej
aJęczno,
anuensk, Mstów try·
pr%l!dZ~Jącego t'ą po:;ocy .a .os~b ~ra- kó.w! lVolborz, .Teżew i Widawa; IV' lubeł-

KRO NI KA.

"jącyc naJó~~f: ~D:u ~w: Imlema .rka
.edyeyny.
lan \~ ego za 1'0'
I 9190 podaje C?O następuJe: członków zaIoiycieli. kasa lIczy 8~, honOl:oW?ch 105,
rseczywlstych 688, którzy wnieśli skłaciek
~\ su~,~ rs. 3,827. PI:zychód wynosił:. 7.
f~lado\\ od członków I s. 3,927, ofial' Jedlorazowych rs. 482 kop. 94, procentów
od funduszów kasy rs. ~,646 kop. 4, pro(lotóW od funduszn wieczystego rs. 705
koP. 76, procentu od fnndusz!} nagró? rs.
1,681 kop. 84, fundnsz.u na zapomogI rs.
687 kop. 30, zwrot pozyczek rs. 1,399 kop.
lO, J zapomóg zwrotowych (sp"zedaż ksiąjel:) rs. 1,489 kop. ~9. Wypłacono z~polDóg bezzwrotnycb I do zwrotu w miarę
!lożności 20-tu osobom I·S. 6,209 kop. 14,
ZApomóg do zwrotu ze sprzedaży wydaw piclW 7-u osobom rs. 3,016 kop. 84, pożyelek 5·n osobom r s. 1,450, umorzono zapoft,óg i pożyczek rs. 16,487 kop. 97. Na~ród
prsyzuano dwie: pp. Władysławowi Goruewskiemu rs. 3,310 za pracę z dziedziny nauk
ścislych, oraz Adolfowi Pawil\skiemn takąż
sumę za pracę z dziedziuy nank hnmanistycznych. Ogó-lem dochody wyniosły r s.
18,333 kop. 82, wydatki rs. 18,037 kop. 84.
- Ministeryum spraw wewuętrznych
wniosło do rady pal\stwa przedstawienie o
poddanych zagl'aniczuych, wysyłanych z
granic Ilallstwa i nieprzyjmowanych przez
rządy pallstw, których są poddanymi. Zamiel'zono postanowić, aby osoby, nienale·
ilee do poddanycb rnskich, którym odmów'ią przyjęcia rządy, których poddanymi
mienią się one, \\' rllzie odmowy dobrowolnego opuszczenia granic państwa, mogły
być, stosownie do uzuania ministra spraw
wewuęt1'Znych, wysyłane porządkiem admi·
nislracyjnym na osiedłenie do guberni tomskiej i tobolskiej, z zastosowaniem do nirh
art. 890-896 nstawy o zesłańca~h. ~)rodek
ten ma hyć stosowany, zgodnie z uzuaniem
ministra spraw wewnętrznych i do tych
poddanych zagranicznycb, którzy zgodnie
z art. 75-tym kodeksu karnego, wyrokiem
sądowym oddani będą pod nadzór policyi.
Prócz tego, art. 63 kodeksu karnego ma
być uzupełniony postanowieniem, że za samowolny powrót do Rosyi wysłani z granic państwa poddani zagraniczni na pierws'y raz podlegają karze więzienia od jednego do 3-ch miesięcy.
- Rada pallstwa zatw i erdziła, aby uczniom szkó ł przemysłowych, do których zaliczono i śred oie szkoły techniczne, odbycie powinności wojskowej, według wycilj.gniętego losu, odraczano tło czasu ukoflczenia nauk w powyższych zakładach, co jednakże powinno nastąpić niepóżniej, jak w
24 roku życia.
- .G raŻdanin " donosi, że w ministeryum ośw iaty podniesiono kwestyę, wzmocuienia kontroli nad prywatnemi zakładami
naukowemi. Pomiędzy innemi, w szkołach
pomienionych mają być dokonywane egzaminy w obecności nauczycieli miejscowych
szkół rządowych.

- Na skutek odwołania się ministel'yum
spraw wewnętrznych, że wielu izraelitów,
poddanych zagranicznych, którym pobyt
w obrębie paJ"lstwa jest wzbroniony, oddaje
swoje dzieci do średn ich i wyższych z/lkładów nRukowych, a następnie wnosi podania o pozwolenie przemieszkiwania dCJ czasu ukoilczenia edukacyi dzieci, ministeryum
oswiaty wydało rozporządzeuie, komuniko'wane wszystkim okręgom naukowym, ażeby przy przyjmowani n do §l'ednich i wyższych naukowych zakładów dzieci izraeli!ów zagranicznych, wymagane były t!0.\V0"
dy, iż rod1Jicom wolno przebywać w obrę·
bie pallstwa. W rozporządzeniu tem zaznaczono również, że uczniowie i studenci
owej kategoryi, k tórzy przyjęci jnż są do
zakładów lIaukowych, chocia( rodzicom
wzbronione jest mieszkanie w pallshwie,
mają prawo ukoilCZYĆ te zakłady naukowe.
- Rada lekarska w ministeryum spraw
wewnętrznyeh zajmuje się znowu rewizyą
taksy aptekarskiej . Już poprzeduio komisya
Specyalna opracowała projekt takiej taksy,
ale. minister spraw wewn~trznych nie Z!-tWierdz ił jE\j i przekazał Ją znowu radzl.e
lekal·skiej . '1'a ostatnia poruczyła ją kOID!syi, któm obecnie ol\niosla się do wszystkich instytucyj rządowych, p()siadaj,c~ch
aptek i i szpitale, z prośbą o nadesłallle IIl:
formacyj co do kosztu ntrzymania aptek l
ceny lekarstw. Poza tern komisya zwróciła się z kwestyollal'yuszem do wszystkich
zarządów mIejskich, zienlskich i dQ lekarzy, w celu :/;ebf'ania niezbędnycjl dauych,

8&

Et!ClUIIl' GtIIlIHt"".

X WYWÓZ wlQ,ów. Konsul
.J(anŁonj~ kon tatuje w r..porcie, :te 'jlod___
:t,llnil\ 15' 'l.,luiIl16
Gl..... Waruawak&.
. 1
roku b.eż~cego wywieziono z Kantonu ośm
~
..
da.DO
x
końcem
goieM
)'
dziesiłt tysię"y fontów wIosów ogólnej wartości
819 funtów sztorlingów. Konsul dodaje te
Z• •ekal. krótkol.r.' •• ·...
wlosy te należaly do ?ebraków, zbrodniarzy Ut. Uerliu za. 100 mr.
?.l!.1O
11830
lub do osób zmarłych na znratliwe choroby Da [Alud,11 za I L ..
769
77!ł
i dziwi si~, to elegantki europejskie mog, Da Paryi xa. 100 fr.
30.70
lll.90
ua Wiedeń"" 100 a.
69 G940
skkóleJ-HFrampol, GOl'aj, Czemierniki, Zakli- przypinać takie wlosy na ."ycb glowach
w,
Ol'odło, Baranów, Mchów Koma.
.
Z. paplor1 pd81 •• wo.
I:ÓW i Łaszczów; w płockiej- Drobin B·e.
Liiftl likwidacyjne I{r. Pul . .
90..901.10
ŻUli; w radomskiej-'l'lIl'łó\v.
,I
Rl1sk'\ IJoi.luka "8t hoduin. .
102 51) 102.50
- "Krym" donosi że jako miesc w
7t 4'/. pot. "ewuz. r. 1887 ~
88.88.-f.JSLI zut. zjeiD. Sery; ( .
9481)
k~órem !Da być urządzona stacya le~zl~~za
95.~ern , 14 wrześ!lia. (Ag. p.). U1tramon.
P4.15
94.15
goruo-kllmatyczna w Krymie stanowczo o.
99~. 
tauska gazeta .Libel·ta," wzywa katolików fsisty '~ut. m. \Varaz:'Ser. ~ '.
znaczono Pendyko.
'
!137;
n.75
kantonu tessyllskiego do kontrrewolucyi.
Warszawa.
r,i:ty saSt. ID. ł~i.Ji Se;yi ~ ~
95.75
.Bern, 14 września. (Ag. p.). Rząd pro- W sobotę instytut weterynaryjny w
9"2.20
"
II
9"2.Wal·szB:wie. o~cho(lził półwiekowy jubileusz WIZo!'yczny w Bellinzonie ustąpił wczoraj.
"
I([
s:-vego ~stnlenla. Na rok bieżący zapisało I{omlsal'z wojskowy Kiiozli wydał prokła.
Giełda Berlińska.
macy
ę,
IV
któl:ej
donosi,
że
objął
rządy
Się do Instytntn 38 studentów.
265.263.. :- .Kasę przezomo:§ci, wedłng 1J1' ojektn kantonu w swoJe ręce. Wczoraj już wy- Ua.uknotl rnHkie z'Uft.a raz
d OiłLI\\Y .
26\.7" 26'l2:;
u!zymera Sokała, mają założyć nrzędnicy pUszczono radców uwięzionych IV Belłinzo  Oy'kouUJ prywatne .
3'/,'1
.
3'/,°1.
bIUra kanalizacyi i pomiarów w Warsz"-- n!e,. a dzisiaj wypuszczeni będ'ł radcy uwię
Ziem w Lugallo.
wie.
~erlin , 15 wrześuia. (Ag. p.). Na obie-:- Akuszer i gienekołog warszawski, dr.
Thleme, uzy.skał w tych dniach koncesyę dZie. wydanym przez stany szlązkie na
DZłENNĄ STĄTYSTYKĄ LUDNOŚCI.
na otworzeDle zakładu leczniczego dla ko. czeŚĆ cesarstwa w zamku wl"OcłalVskim
"aUea.łwa zaWArte w dniu 1~ wrwul&:
cesRI"z powiedział IV swoim toaście, że gdy :
biet.
W p.raftl kat.llnkioł. 11 : ...... ei...k Wr6ble... ·
- Zarząd gminy starozakonnych w War- by dobl'y przykład, (lali Y pl'zez księcia na liki z Amlllią Saliiulką, Jan m.leurek. llaryan·
Owaeką. Ignacy S~pi.ń & łIagdałeą lladej,
sza wie projektuje otw,ucie nowego przy. Pszczynie; znalazł naśładowców i szłache 
tne zamhu'y k sięcia biskupa wl·ocławskie. Feliks Łapińaki s J6sefł- Ss..~i60ą, Aa<luej lU·
tylku dla sierot dziewcząt.
kolaj"zak • \vladyslll"',! Panlickt. JÓz.f Bittller z
g
o,
Koppa,
urzeczywistniły
się,
on,
c~sarz,
.- W tyl:h ,.Iniach, jak donosi .Słowo",
Karoliną Donal, Józef JaalIW.yk z A.nł Dorota
spisano przed Jednym z rejentów warszaw. nie mialby żadnych obaw o szczę~łiwe roz- Nazarską, Ignac, Utel z Apolonią Staw.ą, 16.el
Jesae z B.rą Boebm, Jan Neumann • S&lomeja
s~ich przed wstępną ugodę co do jednej z wiązallie kwestyi socyalnej.
Berłin, 15 wrześuia
(Ag. p.). \V toa· Granicb, St.a-nisław Za.kn:ewllk-i E CeClli'ł Kueiósk,:
Większych sprzedaży łasu w kraju naszym.
W pardl ewangelickiej. 3: Ał.ksand.r Zimmer
A mianowicie br. Ludwik Krasiński sprze- ście wczo:-ajszym, wzniesionym IV Wrocła· z Maryą Matyldą Lisbr••dt, llaksymilian Sohnabel
dał spółce fraucuskich knpców le~nych sto wiu, ceSUl"/' Wilhełm wyraził jeszcze ży. , Bert,. Z.in.r, Audrzej Kowalski z Anną Dol ...,·
dwadzieścia tysięcy d ębów 110 cenie dzie- cz.enie, ażeby wzór dany przez wiernI} pro- kowllką.
Z.arU " dUJU 15 wrze&ni&:
więtnastu rubli za sztukę, to jest za sumę wlllcy~ 8złązklj, przyczyni! się do ul'zeczyKatenoy: dz.ieei \10 lat 15-&.Q zlI1uło 14, ,y tej
ogólną dwóch milionów dwukroć osiemdzie- wistuienia jego zamysłów, mających na Hubie ebłOlICÓ\. 9, dsiełł'eEl):t ~ doro.ł,cb 4,
sięciu ty8i~cy rubli. Wymieniona ilość dę celu polepszenie rloli łudności pracującej. w tej liczbie meieJiyzn l. kobiet. 3 a mianowicie:
bów ma być wybmną li lasów poLożonych Oby wzór ten znałazł naśladowcó\v we Dorota Szymański, lat 28, Kn.cpe'r FloTczak, lat
llaryanna Borkowska E Kttlikowsk.ieb, lat. ta
na Litwie, w majątkach należących do ma- wszystkich częściach państwa, bez różnicy 29,
stronnictw i wyzuRfI . .Pragnę - rzekł Ann& Szym"ak z Majchrzakó" lat 4 I.
sy spadkowej po II. p. Janie Zawiszy.
. E~a.8eIiDY: dzieci do Jat 15-t1ł zmulo 3, w tej
-- O przedsiębiel'stwo wybudowania hal cesarz - aby obywatelstwo pl'uskie obu- hc,lJ~e. ehłopcó..... 1, dt:ie", e~ą.t. '2, dON:dyelt l,
targowych w różnych punktach Warsza. dziło się raz z swej drzemki i llie ogl"aui· w tej JU'.zbie ID~C"'tl - kobiet 1 a miuQwi6ie:
Leiazner, lat 20.
'
....
wy stara się kompania kapitalistów zagra- czało pozostawieniem walki z żywiołami \Vanda.
Staroz.konaJ: d&ieei tło lat l~-tn. ~&rło 4," tej
nicznych, która upoważniła do poczynieuia wywr·,towemi rządowi i jego organoID, lecz liczbi. ehłopców 2, d.iew.złt 2, ~orb.lyeh odnośnych starań jednego z blldowniGzych samo było mu IV tem zadaniu pomocnem. w tej liczbie mężczyzn Ił kobiet - - a miaoowicie:W ówczas dopiero da się przywrócić w ca.
warszawskich.
- . Wiek" donosi, że wiadomość o za- łem państwie poszanowanie dła kościola
LISTA PRZYJEZDNYCH.
prawa i kOI'ony."
,
mierzon~j przez spółkę kapitalistów fran ·
H.lel Polaki. Stokow8ki • Sz&dko, K. Trąbezyń·
cuskich budowie pasażu handlowego w Warski z Sieradza, K. .llieeiak z Dłnto,,"., A. Opi.tz
z Warszawy.
szawie na przedłużeniu ulicy Nowo-Sena·
OsLlttnie wiadomości handlowe.
arud Hotol. E. Huber z IVroclawia, F. Wolll' •
torskiej do Czystej, jest lłozbawioną pOll·
Bazylei. E. Dubbers & Bremy, L B...łl. N.ruttadtu,
stawy .
Waruawa, 16 wneśni.. \Veksle kr6L \.ellO. n.. J. Engel.i z BradCordu., J. Birkuer z Za:wiereia., W.
Petersburg.
Berlin (2 d.) 38.10 żąd., 37.72'1" 82~,. 85 kup.: r.on- Profesor .a. A. I.ajew, który pOSWlę- dyli <3 ,'.) 7.69 i"I.; Par," (/O ,1.) 30.70 "t'l.; Se~~'t:i\':t:rl~~\9'Bi~.~t :-j~lis":a.~ Ta '1:;:fut":t'~
ci! prawie całe lato roku bieżącego na wy- W,edeń (8 d.) 69.00 źąd.; t'r, lioty likwidACYJ •• Lublina.
H.t.1 ••• 1.011'01. Gall i Binzer • Warszawy,
Kr61. I'ol,kiego d. 90.00 ż~; male 89.35 iłd.; ~'/,
cioczkę !lo Syberyi zachodniej, IlowróciL w 1,,)~yC&k& W8CUOOllia II elDl.yi 10"2.50 Żł«!-:t
po- Flei.ebeJ z Peter.burp, Fridl •• der z Hitawy.
tych dniach do Petel·sburga. W czasie swo· życzka. wewnętrzua. z 1887 roku 88.00 iąo..; 5". li- Komitet towarzystwa 7,acłlęty sztok
jej podróży zebrał on liczne materyaly, 8Ly Zf\st.a. \l'ue ziemskie ( aeryi 94.80 ŻIl4l., n ser.
odnoszące się do bytu wychodźców w Sy- lit. B 93.15 żąd.; 5'/, li,ty ..... b.WRe miasta War· piękuych w Królestwie Polskiem ma ho,zawy
l
99.00
*.d.,
H
96.75
ląd .. ru ~..75 i~,
beryi, warunków syberyjskiego gospodar- IV 9~.00 żąd., V 93.75 żąd.; 5'/, obligi miasta War· uor podać do wiadomości, iż w ciągu nbiestwa wiejskiego, oraz drobnego przemysłu 8Z8.Wy ma.ł. 90.00 żld. Dyskonto: Berlin 4:&/., f,ou- głego półrocza nadesłano na wyslawę to·
na wschQdnich krańcach Rosyi europejskiej. dyu ' 4~.., Paryż 3 /lu Wiedeń 4-"., Pet.ersburg 6'10 , warzyatwa z kraju i z zagranicy 300 uoCzęści tych materyalów p. Isajew użyje do \V8.l"togó knl.OIlU z potr. 5"n: list, EutaWfte siem· wych obrazów i 1·zeźb. W ciągu tegoż llół
ski e 109.5. wanz. I i II 216.4, Ło.l,i 176.8, lioty rocza. komitet nabył dla roałosowani& poreferatów, które w ciągu zimy ma złożyć lik... 1119.8, pot.yezk& p.. Ulio .... l 81.8, łl 2.6.
w towarzystwach wo)no· ekonomicznem i
Pol.roborg, 15 wr.eśni& . We""le na l,ou.1y.76.35. między członków obrazów i rzeźb S1.tnk 57
popierania przemysłu i handlu w Petel's- a potyeska .... hOlI.ia 10"1.50, /1[ lłOAY"sb ...... bo· za. robli 8,675, sprzedano osobom prywadnia. 103.25, <l'1,8/0 listy zastawne kredyt. ziemskie tnym sztuk .u za rubli .1,,53.1, kop. 50, oburgu .
125.50, a.kcye ba.nku ruskiego tlla. lla.l1111u za.gr&uiez- Istnieje zamiar otwal'cia w Petel's- ne~o
266.00, petersburskiego ba.uko dyillkootowego gółem nabyto z wystawy towarzystwa dzi eł
bnrgu szkoly malarstwa, specyałnie lHa 613.00, baukn międzynarmlowego 485.oq, W&rUAW- sztuki 93 za rubli 13,209 KOp. 50. ŚWieżo
8kiego
bR.nku ilyskoutowego - .-.
batalistów. Opłata za nauk ę w szkołe poprzybyły następujące uowe obrazy: StaniBerlla, 15-go wrzawa.. nallk,u.ot1 rnskie sar&J.: sława Wolskiego "Epizod z roku 1812";
mienionej wynosić b'tdzie 20 rubli rocznie.
- W nieI.."tórych szkołach średnich Pe- 265.00, Da. lloatawę 261.75, w'elnde nl\ \VI.r3za.wę Józefa ChełmOliskiego "Krajobraz"; Julia26i.75, ua Petersbnrg kr. 26ł .30. 11& p.tersburg
tersburga wprowadzone być ma wkrótce dl. 26'2.20, na Lou<lyn kr6t. 20.36'/•. n& Lon,lyn .11. sza Fałata "Helgoland"; Aleksandl'a, Gieoświetlenie klas elektrycznością.
20.20 '1" na Wi.d.ń 181.2~ , knpo.y eeln. 3'U.70, rymskiego sześć krajo.bl'azów; Fr. Kostrzew;'", lioty .,,"tawu. 76.60, t°(. listy lik.,i,l""yjne skiego "Z polowania"; Jezefa P!lllkiewicu .
- Znany w PetElrsl)urgu stenogr af,
72J10,
poiya.kll rnlka ~'I. , 18JI!l r. 97.60, l'l & "Krajobrazy"; ~{aul'ycego Trębaczn. "Re·
GOl'szeniew, otwiera wkrótce w tem mi~ś
(887 r. n.łO, 6'/. re."'slota 110.75, 5"1. r. .t.• l ~
cie szkołę steuografii. Szkoła posiadać bę r. lOa.OO, 'poj,yc.zka wH,,~odllia [[ 8m. 85.00. łll eUll- kowalescentka"; Al. Wł. Małeckiego "Brzeg
dzie dwa oddziały: męzki i żeńsKi.
syi 85.10, 5ft/, listy :I;&Sta\vue maki" nLOO, 5"1. o· Wisły pod Jabłonną"; Wacława Pi\włisza
- W Petersburgu ma. powstać klub rze- życzka. premiowa tO 1864 roku 189';>0, tAka.ż ~ l • ka "A tamau zaporosld i starcie w p<>ś<»
r. 17<\.50, &k~ye drogi żel. wa.rsu. wijko-wie.lefhłkiej 'gu"; Emiłii DukszYliskiej "Główka. .łziew
mieślniczy.
245.00, akcye kr.dyto" ...u.Łry~cki. 175.50. akey.
W Kijowie zbudowauy bę(lzie przy ulicy W&18Z&wskiego bauk. baudlo.l".~ 10) .60, <I,.konto. azynki"; Bronislawy Łukomskiej "Mal·twa
Kreszczatiku nowy teatr zimowy. - KOIli' w~go 93.80, dyskonto Iliew1eek1egQ lIl\ukll l)Aud"'a. natura"; Zofii Stankiewiczówny "Wioska";
Anieli Biernackiej "Studya"; E. Vołkers'j\
pania przedsiębiel'ców angielskich traktllje 4,°10 prywAtue 3'/1°/,..
LORdyn, 15 września. Poi:yezk K. rRlSka z 1889 roku "Konie"; Zy~lInt& And
z miastem o budowę kanalizaęyi.
ewiell&. P
li 8m. 99~, 'l.lj,OJo Kousole &ugielskie 95'11. . .
~ ~tret"; \Vł. Kipmaua "StudYlIm"; Henryka
8erUa, 15 wrzeinia. Pwu.uea. 183 - 190 na WH.
138.00, lIa listop. grudz. 188.00. Żyto 16'2 .... 172, Piątkowskiego "Kro\jobrl\Z i głow& kobiety
ItOZ,MĄ.lTOSO!.
i wiełe innych. Rzeźby: Piul!a Wielf)ilskieu. wr~. p"tdz. 173.50, u& gr.(lz. 167.50.
go "Niewolnik" (nat.oralnej wiełkości w
~ łłaYre, 15 Wf'ZM'nia.. Kawa g~ł a,era.ge Sau~H
X Konkurs brzydoty oglosil tygodnik an· na. wrzes. 118.75, DR. grutl. 103.75, na Illarzec. 189J bronzie); Antoniego Madeyskiego • Popiergiel.ki • Tourbillon" i u sŁanow il jury z naj- r. 9"1.75. Spokojnie.
sie"; Ludwika Pyrowicza "Portret w meNew·York" 13 września. B~\"feln. #;" . ., S.Or· dalionie" (bronz); Michała Trębickiego
dawlliejszych ' stalych swych prenum.ratorów.
leani.9'1.·.
Pomysl u,lal si~ doskonale. Zakwalifikowano
.Puhar srebmy".
Nęw·Yerk, 13 wrześni... Kawa (Fair · Rio) 'l,!l.75.
ao konkursu kilkuset znallych .. Londynio
Kllwa Fair·Ri~ M 7 low ordiuNY ua sierp. 17.ł2.
brzydaków (dam, nie uczestniczyly). Pierwsze na pud •. 16.62
premium brzydoty przyznano... samemu ro<lak·

T E l E G R A M Y.

to

.,

n,

.·t.

Ą

torowi

1

,Tourbillollf\" ,

p. Oslm.rowi Browning,

któ" jednak pośpiesznie wymówi! si~ od przyj~cin zaszczytu. Dra8'l nagrod~ ot.rzymał za·
ocznie p. GIII.dsłone, trzeci,! obecny lort major
Londynn p. !saacs.
X Cenne skrzypce. Skrzypce D:J.z\)'8ue ·,,~Ie·
syn t.m'·, jedue z uajslawniej zych iradivari ••
sów, niegdyś nale~e do skrzypka Alarl'a,
nubyła firma Hill i syn w Londynie za dw"
tysi...e funtów terlingów.
X Nowy aparat, nadzwyczaj czuly na zmiany magnetyczne, przedst.~wil akademii nauk
scislych
w Paryżu ksi'l"" Fonin. proboszcz z
mogących ol>ja~nić przyczynę dro~y~łlY
karst", i 'wskazać sposób ustanowIelIla 1lI~ Chalej pod Montargis. Za pomocą. tego przyr/.~dn, 011 1.-tórego .I~y ro,chod1.1l
iĆ na
SZA) taksy apteka rskiej.
.l\lIryer codzienuy" dou9sj, że stałą ,naezne odleglośri, 1"""V0wil),II",Ć możu" raz'

!e-

miany am-m,.CZIIA

przód.

Wspomnienie pośmiertne.

Lłcytacye w gub. piotrko wskiej:
w dniu tł. wrze!nia r. b. nagi. &&kooczyt .yeie
-" ~ial. p. M: DYLI0:V- Niebou;tzylt. ~~DniĄ 20 września w sali posiedzeń .jazdu s~ów ny ~ył w Ło~..
"erokiem . kole llaJ",b.tu.ejpokoJ,t. \-(9 pi<>łlkowllkiego pkl'1lgu, II" sprzedaż szycb .k.~" ! prz!""ysłowcó" J~O n~•• ~c~yn!,y

nieruchomości w m Rawie pod .... lU położonej, od

ICZłOWIek
w.t

"

l

kap

Dlep(\8~akowaUe.l u':"lwo~ : N.a-

sUDly rs. 1,000.
".I!r~ gron.. ~vbot~ików wlun'j fabryki e.eDni .. 'ta września W Ul~azi. po iatn bnosift- ..~ł IlV .eb PI'".YWl ......u.e... którell"o dowody ..lowego, na doetaw~ IUŁy.k.nlów 8\>9<YW."y,. w ei,. \ <biły rau gorzkie eh ...le. wpool",!e po.",.n",,~ym
gn 1891 roku do szpitala w m. Brz •• inacb.
kr.ck_ "roka !88S. Ln<bie .IOJ ... oIi l .nilki.egO
Tego. dnia, \. JIlogistraci. m.. Cz~atoehow" W\ ,,!,ar.akŁer•• m.eh skonyota<! ~ .•n~g~ rueslOą4·
rto.taw§ dla ar68Zł.outów sądowych: s•• nnik6w pl6- el .. , _truć mu do dno. gors)<. !ńelieb DI~"".il.
ciennych. r~ozuików, kouewek i gr~ebieni rogowych,

Wśr6d poDa u\ooban,ah d~eeat pnyb,J,eb na1f~l

od smay 119 rO: 25 kop (iu minus).
s dalek.ch st,:"n, nagle !-kID~ y po'lń6~, "ł!:"p1ekDnia 1 grUllni& \v sąd.ie okręgowym piotrkow· "y,. doko.~ł .• ~ d?"L 14 w~eaou. ".' .lU!"
skim, "1\ spr.edt<Ż majątków: I) Yokrao. w gminie PIJ apobJnt. Clen.n n.eboHc.)'k&! OlI, CI a.... &
łJtka",.., 1\<1 anlllJ' rs. :lIl,O!lI! (i niiej)' 2) Klew.iA lekk, była!
lit. A \V powieci. noworadomskim, OlI' somy 60,00'1
Prs1Jaelel.
rs. (i lIiiej ).
116'l-1

DZIE NIK ŁÓDZKI.

r--

G

0-

OLKA

P

poszukuje

stałego miejsca lub demi-place.

Orerty

pod lit I. M. w admioistracyi ,,Dziennik.
Łódzkiego".
1757-2-1

OSOBA

5"=:;~

",:c

ulicę Dzielo~

. . . Jeszcze tylko krótki czasll

CYRK Er.Ciniselli
We 'rod~ dni. 17 wrześui. 1890 roku
wiees:orem o godz. 81j,

prze
dstawienie
I.pszych sil tow.-

wspOludziałem

rzystwa.

" K OP CI US Z E K"

I.,.a 1 (13)
110.1 26 (hUK
ho. . 6 (18)
16 28
:: 15 27

Ptlge"Y
uzdolnione i podręczne, potrzebne
ZARAZ do prac owni

"I!'AV!jTTNTU
"'-7 - lł.~n"lr..

dom Bo.jbWl8. )(a 3.

1764- 3-1

Dpe,!.'IoUHTe.lb

llUBBCKil

A. ~ae •• ""

Yp6aH~~llq".

:Myux'lo

llpeA'IouaTe.tb

•

rBHe6ypn

Kau.lau..

npeA.....B ..re.zJ.

JIauBKcxilt

KOU,{OIWBCEiA
Dpe,J,'hJlBJlTe.lL

rayx_aB'It
"'.acTetrJt
BaAHpan.
CT.Q;1Cift

Bapwa~a rop.
8apUla~a G. c.

.l.ulollOD'J.
BepRep.11o
CaIOBUQ1o

ElKaH,.
POKuye,.
OCBuexiO

SaBepL\e

l\.10crb

a)

)łBRCJ(T.

K06punlo

9XCD6,itHu.la

4»amep'l.

Jl, PanlOOp'Mt
96cTeAu'L

TIpe"''łtiUHTo,U

llpeA-.KOIITe.lt.
Bep.lIlU'L

Har.

IJpe~'hiBa:Te,1L

Poe.Ja~ ..

Bp. 1\aay.lKubI

OAee& rop.

fiROn.

"

'8. rOn_AIIAH'"

~eUTp
~.Ij1,

n~OCJ'O.lo

PeH.

.,

Tuoq-a:o

BaeI.leH>
rop. cTaBqi.a

neTep6yp ....

UP'6A'hBBB'I'8.U
to

AreKTCTBO

I\1l:tou,;aeJ:T.

r ...e~
P o&enG.D)Jl'"

il·H~Hre""

Beae

"

UPO,,"·BB1'e.lJo

mU.npeIB.

Ue-rPO;OB'b
rpaRllI~a

sH~iotie'PPll'eln ...

Bpy ...

1JeBot'O'XOB'I>

COOHOBWlfJ>

9 (21)
"
O 21
l., .. 4, (16)
loIu 28 (1IOR' 9)
..
28
9
ltOHl 20 (l ..... -2)

Z uszanowaniem
C1N1SELLI, Dyrektor.

Qepa06PQ.t;a

HUROBKn

Bp JOHre""

IIOH. 9 ('lI )

cnrodziej ską pantominl!o

A. B. nooo

KJD.ep..

wn

" KOPCI1JJ!jZEK u

DpeA"SBIT6I'''

Sep»aH'!.

Xelcoll'L

6 18
M .. 2\ (wu 2)

. Dziecinne przedstawienie

e

Ca.llUIOU'lI>

..

n a oa dh1e ~danle
po ,.,rn4oin o go.l.iuie 4, 1/ .

K.

H. SeHrep1>

h"ul9 (81)

curotlsiejske. pantomina w 4: obrazach.
Jtnro, we czwartek, d. 1~ wrznawa
1800 r.

1722-1

Bapmaaa

Ku 2i (WU 5)
28 9
~
29 IQ
IIOU ,. 16
" a 26
IIOBa 23 (IlOn 6)
fi
23
26
7
"
29 11
W .. 7 (1~)
9 21
.. 12 2ł
12 2ł
13 25
13 25
16 28
18 30
,. 19 31
Hu 25 (l1ORa 6)
,.
31
12
IIOHa 11 r23)
110.. 19 (31 )
Hu 22 (IlOlIa S)
w".. ł)T1( 17) 8
M. . 28 (IIO" 9)
bma 22 ,lO)
Moa 28 (wHa 9)

)la 3, dom Pru•• aka.
Przyjmuje
chorych .. tel,de k i kluki od 50dsinY
7". - 10 r.no I od 3 - 5 fkr~~jt

z

"

Ij)pea,ł;~",'

IIp. 1>"0""

.

replllraftrep1>

"
Bp. J;.uep1>
Up6A'b4 B 'a:Te.lł,

UaB.lB"'IoB.qlt

WARSZAWA, TłORlACkl8 N. 9
poleca na nadchodzt}c.y sezon kape llls ze ftlco", e w naJnowszych fasonach, gatunkach i kolorach.
___________
iIIIIIe_
_ _ _1i1
Cen y bardzo prZYl!ltę pn
. _ _1517-6-2

FORTEPIAN

Nowo

UZUPEŁNIONE

'PRZEPISY

OBUWIA

N. S. Leizeimana
ŁODZI,
4~,

d.

"'Iś ll ek l e~lt.

Zgubiono paszport,

rpysH

(do wywieszenia na ścianie)
są.

do nabycia w administracyi
"Dziennika

~I
wyd&ny z gminy GroclJólice pow.
piotrkowskiego, na. lm ię Michała
Łódzkiego".
Koprowskiego.
Łask awy znala.zca raczy złoźyćl--:;;--------------------~~--I
takowy w magistracie.
1721-1
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r ... t.:J1iI GyMUllL
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CO.l,a

1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
3
1
2
3
1

Koali BblA.

RUUK

ilope.· BllAuil
ltyxou. nooYA.
'lal
Cypry."
Kox. BWA.

naD.p. ru.::w

.BaJ:8.1elswl

Ko • • • w....
D..Jyrx KU'AB •

l
l
l

apJlo •• JJ

1
1
1

iRe.t1J,ąH

3~eJITP .
~.

m...

~

...

.()x. W8,lK.

8

~

l

a

,.

1
6
1

ł

4

4,

18
5

Iii
2/j

2ą

,.

II

l

Be ll\~

ffiepeyauol TOB.

napo •• ~"mJtB

UOB",. poro.n

~o)(alUR.

10
25
17
2
15
15
35
30
20
6

ą

Cyauo

l

Jl

12
20
3
1

Ó

3

n3ft..

11 Olton. OTOJt.lO
1 OHeLK. KamBR.
1 M.sep. rp.aL.
2 M,a uJ.uTJP. T.
25 nan.p. rJJ,n .OK
3 1\oz o6p"'lI:.
~

32
15
30

3

npB6.

Bara...
il•• all/H.
PelfBIl

ł

1
9
3
8

2
2

OpaUUJl:B

KapTBH&l

25

ł

ra.laUTf'peAu.

Ko • . <><lp...

l

~

1

o'ł.lllIles

r,LuBTepeAa .
.Kax...

Bem_

~BO

H

11

l738-!l-1

..... potrzebny
Zgłosić

Za\'az

do administt'aeyi

Kalosz~ [nm~W~

spl'zedaje się po fabrycz.
nej cenie .

18

w magazYllle obuwia

10

N. S. L eizer m an,

8
18
29

21

29

fi .

się

18

.. Dziennika".

1749·1

Nagrody rs. 2.

18

lO

10
10
9
l

łŚ

w wieku lat 17 -

27

1
3
6

~

Ctił~Dak n~ D~~łn[

.

13

88

11

Cy~BO ;OH~.

10

30

2q
~

n.,

niedzielę. dni& 14 b 10.. o godz 9 ..
idą. olicą Widzew,ką od domu p. Storla
do Kolejowej, K o lej o wą ( Dzi eln ą) do D,i.
kiej i Dzik" w strouę koi1c ioła katolie.

W

kięg., zgnblouo ~ranlHt letkę "reb"
.... z dwoma bre lokami ,.Ioteml;
z lkUjrych jeden wysadzony torku'IIIIjL

Upz~hyy 2ą.ruaz ca zechce zwró<:i ~ ta.ko!ł
lf mieszkąniu włąściciela dom. 117. iIiI

P~y ulicy
grodą.

Wid""8k;ei , .a

po'l'Y~"~ ił"

liR!)..!

Ostrzezenie
Plaga trapl~ca od n!epamiętnyoh czasów przemysł tabaczny, przybiera coraz obszerniejsze 1'0zmia.ry. Oś główlla, o~ołQ której oljraoa się konkureneya między fabrykantamil stanowi podrabianie
etykiet.
Plagą tą dotknięte zostały

w ostatnich

czasach

przeważnie wszyijtkie wyroby naszej fahryki w szeze-

g6hl\lŚci 7M papierosy niesklejane, na które rzuciły się z niepohamowaną żarłocznością j zajadło~cią
r'óż n !i mbryki, a między i nllemi i jedną. z fabryk
peteraburskjah, podrabiając gą.tQJ)~i papierosów niesklejanych 1& 3, 10 l II z tak łudllącem podobie!ł
stwem etykiet, że doprawdy trudno jest rozróżnić,
lob też, jak to czyni inna znowu fabryka puszczając w obieg Ilwoje lichc gatunki, opatrz~ne tylko ..
numeral)lj !!aijzych papierosów, a mianowicie )11! 3
i 10, celem wJirowadienia w ljłll4 pnbJicznośoi.

Ostrzegamy zatem pp. fabrykantów podrabiaj~cych oraz składnik6w puszczających w kurs owe
podra biane wyroby, t e jeżeli nie zllnlechają' tego
niecnego procederu, pociągnięci zostaną do odpowiedzial!lości sądowej, gdyż wszystkie etykiety nasze
zatWIerdzone są przez Departamen~ Handl u i Manufaktur.

Bracia Polakiewicz.

LECZNICA prywatna

l,alllleaTe lIo'alBcliOlIlI\eIJ "IJp

--t--"T-_

1 lKecTio G1i..Iu

W. WELLER & C!!

Zlwaz, uJ. Piotl'kOWlika 1Ii 608/262
lewa oficyna.
1746-3-1

Poleca na. na.dchodzący sezon
zimowy obuwia w wielkim wy.
borze, wszelkiego rodzaju dobrze, elegancko i trwale wykoń.czone. Obstalunki wykonywa się spiesznie i po ceuach
umi&l·kowanych_ .
.1748 8-1

~

ks!~~!~p~~!kza l~~~:~deO~~

BilO'L
\--..,:--- ~ t . nem konwersacyą"
IIYA
lor epla
,
u·ant. i
.YUT:
wzorową opieką. Wiadomość IV Redakcyi .. Dziennika Łódzkiego" .

SŁOMKOWYCH

li
~_~

lolrkoll'ska N.

HsHXeHOBaHie

o

i .Ij'iLCO ''''TCB

ZBgingla karta pobytu,

~GAZYN

I

3

FABRYKA
KAPELUSZY
....
----------------------~~I

wydana z tutejszego magisu'atn na
imię Edwarda. Dymek. Łaskawy
znalazca raczy ją złożyć w magl·
stracie.
1763=1 .
DO SPRZEDANIA

,I

C~lolVłek

1619-1

1890

Dr. Bronislaw
HandelsmalL(Kolel''''epro.....dzil
nil

Wspaniałe

1I0llyQaTeJle

ił

+____--'t-------,;..::;..; ---_-

do wyręczania pani domul w mieście. Oferty pod lit. L N. w administracyi ,.Dzienolka" .
1758-1

się

~a"U'I'1I -r:;ałl-u-Jl-iH-1 l,.-

BpełlB upu6L1TiR

CTaou;iH
... .. •
. . .
ro,ll;'L, łlilU81\'" H qHCJlO O'rupasJl8utS OTnpanUTe.leU
I..:::il~'!'--______'!'-____
~

uWoluiooa w kra wieccsyźuie i :m.iłc& 8i~
na gospodarst .. ie pragoie z.)ąć miejsce

ze

J!l.lody

który ukończył łódzką wyższą l"le~
szkołę poszukuje lekcyj. Wiado:
YopaB.leoie JIoAsKHclIoil·<I>a6pKQOoii lEe.,ilsHoll .ll.opOrB AOBO.a;HT1> AO oeeoull~aro ClBiI.II.iloio, 'ITO IIlIlEenOHlIe· mość przy uJ. Zawadzkiej w dOili Q
HooaBuwe Beooo'rpe60uao8we nOJly'laTeJUlKK no AoryoTlI 26 (CenTs6pR 7) ,11.0111890 rOAa TOoapw, O'L c.Iyqat Łubińskiego II p. B. Fichtenholz.
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Jest POMIESZCZENIE1751-3-1
JIoASI>, nó HC're'leolK co ,ll;HB uacTOHlI\eli uy6JlIlRal\iu TpeX'L KtCll1\eB'L.
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patentem gimnazy&lnym
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DOM HANDLOWY

pragale lII'ejśt W stonUl Z pierwszorzędle.l fabrykaMI bran ży
teks'flow~ -cel em obj ~a sprzell.ty wyrobi", tejże Da lIoskll'ę
i prowl.ey~; może dać zupełną. gwarancyę za całe zapasy powierzonych sobie na sklad towal'ów, a nawet ZDaCZlle zaliczenia gotówkowe. Łl\8kawe ofer ty uprasza się adresować pod lit.
. S. 3~ do biura ogloszeli Rajt~.aaa & ł'relldlera w Warszawie,
Senatorska N..·. 26.
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SUKIEN i O KRYĆ DAMSKICH
przeniesiona została na ulicę Południową Nr. 6 dom W-go Pruszyńskiego, 2 piętro od frontu.'
P~. lę" II"J "c z naeallAe m 4j ",,,kład 'przyjmuj~ wszelki'
obsbl.u1" w .zakre. krawiecCJ:y.n, dams!tiej wchodzące Jak: toAlety ba·
Jowe, Wizytowe, k . dy umy, ża k i etk i , o kryci a -wl e r zcb1
do. fnt e r I ubloq d zie c inn... B~d.e dotychczas za;•••yeoD.f&lIIem. W-nych l'ań, pos~ram. 8i~ ..dal j dobywać Ich wzgl~dy prz" stł'
r&11D6 l panUualue w1koneaawe roboty or•• moili",ie n lakle cen y
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WydaWCA Ster.. KOII.tll. -

W Moskwie

Mam •• szczyt za"i.domi6 W-ne Panie miasta
w.n la lOoJa

).!osaO.leHO [(eHsrpom 4 CeHTH6ps 1890 r.

Mar· a Przeradzk8..
\V drukarni "Dziennika Łódzkiego" .
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