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, . StatystY,1(a pożarów. '
"

Centraln'y kOmItet statystyllziJ)1 III'zy ministeryum spraw wewnętrznych prowadzi
<od roku 1865 f;eislą statystykę POźal~ w
państwie II i od czasu do. czasu oglilSZa te
dSlle. Ostatnie wydawnltLwo komitetu Z' r.
18
zawiel:l. cyfry z 28 Jat ostatnlch; da116 te obejmają, ' IJocząwszy 00 roka 1870,
oprócz 49 glIbernij Rosyi europejsklej, taki że ' poraz pierwszy gubernie Krolestwa Polskiego. .PI·awit. wiestnik" podaje w streszczeniu pracę komitetu.
W okresie od roku 1860 do 1887 włą
cznie, w 49 guberniach Rosyi eal'ollejskiej
było 782,353 pożarów, z czego na. miasta
wypada el ,737 , a na osady wiejskie
720,616. Z ogbluej liczby pożar6w 91,208,
to Jest 11.7"10, wyniklo z podpalenia. W okresie tym sploDęto ogółem 2,819,692 badynków, a straty matel'yalue do ięgały olbrzymiej sumy 1,348/42,400 rubli. W miastach spłonęlo 144,"75 budynków (szkody
obliczone na 323,630,200 I'abli), na prowincyi spaJilo się 2,675,217 budynków (szkody
wynoszą 1,026,112,200 rnbli). Na sto budynków spaJilo. się w ciągu owych 28 lat:
.' w miąstaell 18.5 (.blizko 'I.), na. prowincyi
24.6 lblizko 'I,). Stl'a.ty spowodowane pożarami stauowią niejako podatek poś~edni,
opłacany corocznie przez ludność państwa.
, Ciężar ten wynosił przeciętnie w danym
okresie 91 kop. l'ocznie na głowę. Z zestawienia clll'onologlcznego okresów rooznych widać stltpniowe Błabnięcie siły po·
ż&\,ów; od I'oku 1860 do 1864 jeden pożal'
<niszczył średnio ' 4,9 budynków, a w bkresie od roku 1883 do 1887 cyfra powyższa
spadla do 3. NatomIast sb'aty, spowooowane prz~ pożary, nie zmnJ~jszają się w
t)'msamym tosllllku i wykazują zoaczne
częstokroć wahanra.
l
Z ostatniego Ilięcillleeia 1883-1887, komitet statystyczny zdaje szczegółowiej
sprawę i w tym celll podzielił wszystkie
gubernie na poszczególnI! grnpy, wedlng
wła.śei wości klimatycznych, ekonomlcznycb
i
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i t. p. Oaly ' ob's7.l\\' państwa jlOazlejouo na uym i llIlIo'gości:}' wie,kszych miasteczek-ży9 następująeych okręgów:
~
dowskich
1. Pąlll1JC'1lY ~gubernie: pskowska" nuw7. pi1n181cj (charkowska. l>oł~awskl\,
gOI'Odz'ka, petel-sbarska, olonecka, archall- cze\'uibowska, Idjowska, wolyuska. i podoIgiel ~Il, wologodzkl!' wiacka. i ~jurm~ka). ska). Okrąg ten pr;r.dstawio. wijlle Cech
Szczegól~e cechy tej grupy są u~ tępuJące: o~r~bnych; dOlDY VI'zell'l\~uie z glioy, wsie
<długie ZImna, obllto~ć ,rzek! )ezlbr, !asó w, gęsto z,,~\~ zka!e.
z~a~na. zawarto~ć WIIg'?CI w )tl~IV.'etrzn. , 8. łbltld,~wy (Iaurycka, chersoó ka,
IIJeymlkie .o~d.)'! bndyokl. pr~eWaZI1,le Ill'~- jekateryuoslalvska i besarabska). Przed.
wOlane: ~Iak w,ę~szyc!1 falnyk. Ladnosć stawia step, pÓ3b~wiony po większej czę.
prz~wain~e rohilc~a.
,
'.
ści wody i IV dod",tk It ogoloe,my z lasów;
2. Pabry~zno: pr;;eJny~':'/Oy (twel'~ka, Ja- domy vrze ważni e 1. gliny i kamieoia, spo.
ro~la~8~a, kostlOroska, nlzsz~no,,\og10dzka, Bób z,\~ ndowywl\nia osad racyonalny ,
wlodzlmtarska, moskiewska I kustromsk/l).
.
.' .
. ..
.
Ogoi ku wszelkiego rodzaju fabry~ i ~ro- . 9. ~..tjles~tv<? Po~.UJ ..(I Ogubel.DlJ). Kr~J,
boych zakładów r.rzemys!0'YJlCfi, znajdują- \I.tróżmaJąc).!l.I? WJ blt.nl~ pod wl~lu, moze
cych sl~ w kaidaj ulem/ll osadzie; ludność ~aw e~ pod w~ l>Jstklell1l względami z Ilo§ród
.
.
,
opu zeza często miejsce zamieszkania dą- Innych. gIlIi'.
żąc do większych centrów fabl'yeznycb , . f>rz~Ją wszy .tllkl podzlal, komitet ałotył
pozostawiając dom na opiece ludzi star-I na lej zasadzie tabelkę statystyczną ze
szYch, kobiet i dziecI.
S'iczególowemi danemi ó .poż~rac~1 ~Jl roku
3, Rolniczy (riazańska, tulska, orłdiv 18~3. do ISą7 . , Z tabelki 'tel ~vttlzlmy, że
ska, karska, worbnezka, tambowska, pen· naj ~Iększo. Ilośc wypadków po~a~'a z~al'zy
zeńska I ~aratowska). Większe t)sady gę- ła Się IV okręgu 1·szym, najmniej .I,ozarów
sto zamieszkałe, tlomy stoją blizko siebi~, b!lo. w okr~gu 8·ym. Ogółem w Ciągu ty.ch
budOwane wyłączuie prawie z drzewa i pIęCIU lat bylo 2118,220 pożal'ów, spahło
kryte slo mą. W wieln punktach brak wo · się 708,350 llUd~llkólV, 8ama st!'at wy~osi
dy. LudnoS6 doro~la zimę sp~,lza stale w 356,775,1,00 rnbll. W KrólestWIe Po!sklem
doma lato zaś w pola' zuaczna ilość j8ol'- IV okresie tym zanotOwano 4,308 Ilozal'ów,
markÓw.
'
spltIiło się 10,897 domów, straty wyaos.iły
4. Poludniowo -wscJwllni (symliil'ska, kil', 4,184,~20 ru~li; IJl?ecl'!,tnie podczas jednez8~ska samarska asb-achańska órenbur- gu pozal'u paliło Się 2,Il domów, szkody oska i ~fal\ska), Okrąg 'zbliżony' !lÓd wielu bliczollo ua 971 rubli.
względami do poprzedzającego ; poza tem
Ze wzgl ędll na i1o>!ć spaionych bUllyllceehy charakterystJczuet rllhoroduy. sklad kólV l,odcZ8S jeunego pużaru IJiel'wsze miejplemienuy ludności, brak lasów I wody, sce zajmuje o!;rąg <l-ty, ostl\tnie zaś-o
rozległe 8tepy, wysoka Itemper!\tura IV le o krąg g-my, używający do budowli puę
cie i suchość powietrza.
.
ważuie gliny i kamieni. Cyfrę największych
5. Zdeltodni (estońska, inllau'dzka, knr- stosuukowo strat wykazuje okl'ąg 5-ty, odlaadzka, kowieńska, wileń'ska i j:rodzi8l1' zl1aczl\jąćy się IVyi~zylD )!tQ[lIIiem kultury
ska). W \iych okolicach ludność wiejska l zaJDoź!lościq ludności. ::lrednio w 59 gumięszaua pod względem e'tnogratlcznyU\' i bet'niaeh podczas je(\nego pożaru paliły się
NIZI'Zucona na zuacznej przestrzeni, wyją- ' trz~ bud1nki, I,rzyczyuiając szkody na
tek stanowią miasteczka; pI'zepelnione cia· 1,498 l·ul/fi. Największa i1o§ć pożarów
snemi domami źydowskiemi. ,
przYllada na lato,
'
,
6. Białortl.sJ.:i (WitebSk. al ' miń!lka, mobi·
POdzial każdej setki poiar6w (w okresie
lewRka i smoleńska). W.l'różnia si~ obtl- Qd rokn 1883 do 1887) wedlug przyczyn
tościl} wód i lasów, skladem ethograficz- pr,dstawiu. [toniższa tabelka:

l-

na, co I t.O bylo za wesele, tańczyliśmy przez
cały tydzień, od rana do wieczora... dovÓE. I J. GODcoort.
ki było co jeść i pito Ostatniego dnia I'OZpaliliśmy z beczek ogromny · ogień.
- Nie pl'zyszła panu _oebota o'żenić si~P
- Mnie? uie prędko mi ta ochota przYJdzie.
Tł6m.ezy'" L_ H_
- Ależ pan powinien się ożenić, to
ft I
należy uo pańskiego zawodno Spędziw(Df'lszy ciąg - pą.trz Nr. 162).
S'I,J cały dzień na robieniu operacyj,
- Co nie przeszkadzałl1 wcale, żeby na. opatl'y"aai1t ran, lekarz. każdy powitem wygodo eOl łóżku obok niej; leżalo pię-, nieu mieć w doma kogo~, co go aczeku,kue i ZdrOl'/8 dziecko, jctóre krzyczało, że je... I'odzinę, źónę, aby 1l1'Zy ,"lej m~\ zaaż Jniło było słuchać... Zbadałem ją, nle- pomnieć o W'szystkJch szk8l'aduycli rze·,
ma nic niebezpiecznego", mały wrzód w czach, jakie widział w ciągu dnia, I panu
piersi. B.YJem jnż Da sali i powiedziałem , należy się to ... i dużo, dużo dzieci, które
matce,
I,'
l robią dużo hałasn i które będą się modlily
- Dobrze pan zrobiłeś, biedna kobieta Z/lo pacyentów ojca.
była. bardzo niespąkojna, wczoraj nie mo~m jej '" ł~~ku utl'zymaćl A tel'U ma.m
XXIV
do , panę. j~szeze prośl)ę. Trzeba, abyś odl
'j
wredził męża kobiety z pod nr, 12, DoJednego duia zakoniuca nie przyszła na
sta!ile 1>ę.n ~kie samo honoraryum, jak za 8alę św. 'l'eresy I nie pokazała się na niej
dzisiejszą wizytę... vecą ja się pana wy- przez kilka dni. Od miesiąca skarżyla. się
wdzięcz!}... Za każd, wizytę w rodzinie ua. n!eznośl1y bót głowy. Kiedy j,owrócila,
, moicb chol'ych, pd~ówięza panll moolitwę, była bladą, jak po przebytej ciętklej elfOserdeczną modlitwę ... . Sąąr.ę, lŻe , modlitwa robie; do swoich obowiązków zabrala się
taka warta czterdziestu U/ltimów!
jednak z tymsamym zapa.lem i enel'gil}, co
da.wniej I spelniając je szybko i dokTadnle,
XXIII.
wkrótce odzyskała daWne siły i źdrbwie.
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XXV.

W wigilię. No\Vego Roku sioshoa ~~ilome ·
na rozmawiała z Barniel'em, przybierając
ton p61 sery o; pół żaJ!oobliwy, jak siostl'a,
,- . ,D08~0~le, polowałem za.;lfzięcleL Dz~e, która prawi moraly młodszemu bratu.
ciak nasil ta mną torbę! Jak on rOŚUle,
- Spiesmo pallU bylo wciorllj wyj~ćl
aostaje mi już prawie do ramienia. 00 to
Jalllelll obiad JI& mieście.
zuaczy wiejskie powietrze... Tej zimy m~t
- Ładnie !lM dzjj W) gll}da! czy pali
ka wybiera się z nim l1a kilka dni do Pa- cie;'plący?
rs;,a, zobllczy go ~ioBtra,
ie, wl'Óeilem tylko pótno...
~ I to w~zy8tko co pan pr~ 1II~8utc
- Założyłabym się, że dopiero nad rarobiłeś?
nelll,
- Tak źle znowu we było... aJe .. , bo...
- Ach prawda, byłem Da weselu kuzy-
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DROGI BITE I ZWYCZAJNE.
J{ Władza zatwierdzila. budowę nosy od wsi Ładzyń, w powieCie nowomiliskim, do osady Stanisławów. Pomiary już
ZOSLaJy wykonane wywłaszczenie zaś oraz
budowa szosy nastąpią po akońc:tenill
sprzętu zb6t przn włdciciel\
grant6w
mających być zajętemi.

DROGI ~ELAZNE.
X Ministel'ynm komunikacyj zamierza
poozynić pewne zmiany w obecuych
t a I' y fa c h o s o ~ o W y c II na kolejach ruskich. Za przewóz ma. się pobierać po 3,
2 i 1 kop. od wiorsty, stosowwe do liczby klas wagonów, Sprawa obniżenia taryf, a właściwie mówiąc, wprowadzenia
taryf strefowych, jest obecnie w ręka zarządu rządowych. dróg żelaznych, a czło
nek tegoż zarządu p. Miasojedow, badał
zagr nicą system taryf strefowych,

_2== _

'1'0 pan Malivvll'ę panll wycilIga ... jeXXVI.
stem przekonana'.
- Malivvire? co zuowu ...
~ Niech mi pan Jlowie, CO pan<twie przez
- Było nas czworo ... ja, Dubertrand,
catą noc robią? i to wtedy, kiedy można Noel i jego kocbanka. Wiesz, że ona nispać! Czy jes~ co lejJ8zego od suu? Wie czego?
111101 nocny dozór, to z mojej strony wielTak mówił Ma.livvlre, zapaJając ~wiecę,
ka ofiara! ... Gdyby uie dzwonek, spahtbym do Barniera, siedzącego przy stole, z łokealusieilki dzielll Bylby to mój uaj iI;kszy elami na nim opartymi, z oozami utkwiogrzech, gdybym zal1l2&la od siebie... Ozy nemi w książce.
taniec Ilaprawd~ takI zabawny?
- Było bardzo wesoło .. _ nsługiwał nam
- Ależ ja wcale na balu ule byłem,
dawny dozorca z saJ! "oela... powiadam
- 'feraz wiem, CI) panowie robili ... w ci, pl'Zynosił nam wino zup el nie podobne
ciasnym, dusznym pokoju paliliście fajki... do soku śliwkowego.
od tego może glowa rozbolet; a potem gra'l'n Malivvire nsiadł na stole, trzymając
liście w ka,'ty i t .. o pietilądzl!, jestem pe- zapaloną świecę w ręku.
wna ... 'Po szkaradne! Czyż nie lepiej Jloło- 'l'ak - zaczął znown - ona szykożyć się wcześniej spać? Ja wcaJe nie żar- wna, ..
tllję... Matka pańska powiedziałaby to- Cóż mnie to obchodzi? - mrakn,ł
samo.
Barnier.
00 to jest? - zapytał Barnier, zaklo- Obcesz wiedzieć, co mieliśmy na 0[lO tany rozmową, uderzając nogą o pakiet bind? Wyobraź sobie, przychoozimy, nigdzie
leżąoy pod stolem.
miejsca niema ... Umieszczono nas w poko- proszę bardzo uie koprul tego, pola- ju żony restautora... Nad lóżki eOl wisiał
mie mi pan- tu się zawabala - moje pre· za 8zkJem jej wieniec ślubny ... to nas trozeuLy. Widzę, ze )lilii ciekawy, co to jest... chę onieśmielało ... ale w końcu nieawRża
t.IIk sit dobrze opakowane, że pan uic nie Iiśmy na niego. Zapomniałem, była także
zobaczy ... Ale zresztą, powiem panu ... Otóż, i Emma, pytala. -się o ciebie. Słnchaj, Barkiedy byhuD maIli, ~ltprowadzuiJÓ mnie raz nier, a. propos Emmy, wiesz, że to uzlIV IWwy I'ok do Dzieciątka Jezus, I czy wnel .. ,
- Co takiego?
pan wie, co na każdem łóżeczkn leżalo?
O, doskonale sobie przypominam ... zabaw- Czy nigdy nie miałeś stałej koobanki i torebko. z cukierkamI... powiedziano ki? Bo 4 ile wiem, to dotąd nigdy nIe komi, że tó jakaś księżniczka przyslala. te chaleś się dlutej Jak kilka dnil
rzeczy ... Żeby pan wiillliał radolić tycb dl'o- Czy nie znajdujesz, że to jest dosta·
bn.)'cb i bladych istotek? ... jak oue się ba- teczne,
wiły ... ponieważ o moich chol'ycb uikt nie
Usadowiwszy się na krześle jak 11& kopomyśli, postanoWilll\11 dzieciom, które ju- uiu, Baruier zapalił fajkę i mówił dalej:
tro plozyjdą odwiedzić swóje matki, zrobić
- Malivvire! martwisz mnie... muz zuniespodziankę. Każde z nich dostanie za- pelnie fałszywe pojęcie o kochankachI Czy
bawkę i tl'ochę cukierków, jak u Dzieciąt-\ wie z jak na,i mistrze kwestyę tę ronkilo Jezus. Zobaozy plll1, że to będzie wlę- mieli? Lepiej od ciebie! Kiedy po dIqiej
ksza przyjemno~ć dla matek, uli dla I>racy, lrwajlłC6j I1leru ctly miesIąc, pna
dzieci.
który kaaali sobie nawet obiad
kIlIliki
przynosić, aby nle tr&eić Clua .. ,
(D. Co fL).

I

W e wrześniu Bal'wer otl'zymał adop i
\vyjecl\&ł na Wieś. J;UedJ( po miesiącu
wrócill zakonnica pl"~yjęł& go temi słowy:
- J~ się pan, miewa? posłużyly paDli
wakacye? Ależl pan utył, na.brał cery...
Dobrzęś pan 8<\1>le Wypoczął?

~
ii

l okrllg
1,4
7,5
59,8 6,1 25,2
2
3,9
10.2 43,3 15,1 27,5
3..
2,6
12,0
29,6 17,0 38,8
4
2.9
12,2
29,8 19,8 35,3
5"
8,1
5,2
12,6 14,5 59,6
6
5,0
12,7
30,8 21,0 37,5
7
6,0
l1,~
22,2 20,0 40,4
8
3,0
11,9
19,9 11,8 53,4
9..
6,0
6,9
15,0 19,8 52,3
redniecyfl'y3,8
10,0
33,6 15,0 37,6
W więkuości wypadków przyczyną poŻIIru jest nieostrożl1e obchodzenie się z ogniem, Ciekawe są dane powyższe o pożarach, wynikłych wskutek uderzenia piorunu, wskazują bowiem, jakie miejscowolici
nawiedzają najczę~ciej burze atmosferyczne.
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}[inisterynm skarbn I komunikacyl
dorozum iały się w kwestyi ustanowienia
jednakowej praktyki administracyjnej we wszystkich zarządach
dróg żelaznych. Szczególna uW&ga bę
dzie zwrócona lla ujedno tajnieDle sprawozdali i prowadzenia książek rachunkowych.
X W .Zbiorze praw i rozpol'ządzeó
rządowych" ogloszono o udzieleniu towarzystwu drogi żelaznej kursko-kijowskiej
llrawa budowy i eksploatacyi drogi żelaz
nej od Kurska do W oroneża i ułożenia
drugiego toru od Kurska do kijowskiego
(przez Dniepr) mostu I od tego o tatniego
do st. Kijów, w celu uformowania potrzebnego kapitalu budowlanego, a następnie
zwrócenia skarbowi warto~ci danych dla
tej drogi szyn, towarzystwo zaciągnie pożyczkę obligacyjną. 'l'ermin i warunki wypuszczenia, oraz forma ohllgacyj i nominalna suma pożyc:r,ki obligacyjnej będą 0kreślone przez ministra skarbn.

HANDEL.
X Wczol'aj na targ ach t n tej szyc h
owies był bardzo poszukiwany.
przed ano na stacyi towal'owej 1,000 korcy owsa
po I s. 3.40 - 3.50. Na Nowym Rynku
pszeuica i żyto nie znalazly uabywców.
Ceny siana i słomy nie ulegly zadnej
zmianie.
X Niedawno wysiano do Persyl znaczną parLyę towar6w
tkackich,
wyrobionych po I czę§ci w petersburskich,
po części w moskiewskich fabl'ykach I ufarbowanycb podlug rysunków specyalnych
w guście wschodnim.
X Niektólozy przemysiowcy francnscy,
biorący udział w moskiewskiej wystawie
fJ'aucuskiej, zamierzają otworzyć w Petersburgu Dl a g a z y u w y r o b ó w IV ~ 7 e Ikich ~ałęzi przemysłu francus ki ego.
X Oeny rafinady w Kijowie znizono
o 20 kOli. Fabryka ~mielaJ\ska i kijowska
sprzedają pll rs. 5.30.
X Ponieważ §wiadectwa I·ej gil d Y i dają posiallaczom ich prawo prowadzenia handlu ua calym obszarze Cesarstwa, przeto bilety tejże gildyi, wykupione
w jakimbądź puukcie handlowym, slużyły
dotąd także w innych miejscowościach w
miarę, jak tego wymagały interesy kupca,
za dopłatą tylko różui~y w ceuie biletu I
przywiązanych do niego opIat miejskich.
Obecnie izba obracbunkow/l wyjaśllila, że
ponieważ na zasadzie § lI-go instrukcyi o
porządku wydawauia ~wiadectw i biletów
na prawo handlu i przemysiu wszelkie bilety bandlowe winny być wykullywaue w
tem mieście lub powiecie, guzie ma być
prowadzony dany baudel lub przemysi,
przeto wspomniana wyżej motnogć dopłaty
l zamiany upada i osoby, kt61'e korzystały
dotąd z tej ulgi, winne slj. wnie§ć oplatę
skarbową za cały nowy bilet wedlug kła
sy miejscowości, w ktMej prowadzi się
handel.
X .Ryżskij wiestoik" llowiaduje się, że
niezadługo wejdą w wykonanie u o w e
przepisy dla handlu bydłem i
koń m I. Sprzedający obowiązany będzie
wrazie najmuiejszego podejrzenia pokAzać
kupnjącemu lub ol'ganom polieyi po~wiad
czenle, że jest istotnie legalnym IIosiadaczem inwental·za. 'l'ego rodzaju poświad
czenia wydawać będą bezplatnie wszystkie wladze policyjne, gminy, zarządy stad·
nin, za~ządy komunalne i inn~ tym Ilodobne Instytucye. Wystawiłljący ua sprzedaź bydlo lub konie jest odpowiedzlaluy
za zatajenie chorób i wlLd organicznych
iuwentarza, o ile istniały w chwili tranzakcyi; termin, w którym ciąży na nim ta
odpowiedzialność, oznaczany będzie od dni
7 uo 30 od ehwili knpna. Jeżeli wyjdzie
na ja w, że sprze'lający wiedzial o wadzie
lub chorobie zwierzęcia, obowiązany bę
dzie zwrócić otrzymaną kwotę, a łll'ÓCZ ""go wynagrodzić wszystkie szkody i straty; jeżeli zaś działał nieś wiadomie, zwraca
tylko sumę sllrzedażuą i kosztlI spl·zedaty.
Handel inwentarzem żywym odbywać się
może wyłącznie w przeznaczonych ku temu
celowi i pozostających pod koutrol/} wete·
rynaryjną miejscacb, ua jlll1Darkach i t. p.
Kupowanie inwentarza za miastem, przed
przypędzeniel\l go ua włll§ciwe miej sc~, bę
dzie wzbronione i karane Ilieniętnie; nie
~abrania się jeduak sprzedawania inwen·
tarza z wolnpj ręki w UOOIU, na p:lstwisku
i t. d. Kary ZIL hadzież inwentarza bęuą
obostrzone; SUI'owsze również kal'y spotykać będą jlrzekupnió"" którą umyślnie nabywają tanio chore sztuki 111\ mięso, sk6J'y
i t. p., aby usunąć je z IIod og61npj kontroli sanitarnej.
X W tych uuiach na droJze żełaznej
mikolajewskiej, llokon:lno próby prze w ożenia mię~a kOlIserwowanego sposobem wynalezionym przez A.
Werstowskiego. Mięso to przed wysłaniem było obsypane proszkiem, którego
skład stanowi sekret wynałazcy.
Po przywie:uenin mięsa na miejsce, okaZl\ło się
ono oajzupełniej świeżem. \V celu dokonania prób na w1ększą skalę, p. Werstowski wyjechał do Kozlowa.

DZIENNIK LÓUZKJ.

PIENl4DZE I KREDYT.
X DII\ rozs7.erzeuia s ie c i IV o do cia·
l!' ó w, miasto Peter bnrg zaciąga pożyczk'ę
12.500,000 rubli; obligacye na okaziciela
będą wartości 100, 500, 1,000 I 5,000 rublowej; będą przynosiły 4'/,·/., poczynając
od 1 ( 13) lipca r. b. Termin aJUor~y7.acyi
obligacyj 50 lat; rada miejska zobowiązn
je się, il nie będzie kouwel'Cowała obligacyj Ilrzed upływem 25·n lat. Zapisy lIa
pożyczkę będl} ogłoszone jeszcze w bieżą
eym miesiącu.
POCZTY l TELEGRAFY.
X Instytucye poczto wo-telegraflcz n e prowinc)'onalne zajęte 91) gl·omaU7.eniem ścislych wiadomoiici o k 1V0tacli I'ieni~ilJych, przesylanych dJ'ogą pocztową.
Wiadomości tych potrzebuje urząd glówny
poczt i telegraf6w do ułożenia. p r z e p i·
sów, ulatwiających przesyłkę pie-

Wiadomości

ogólne.

W kościełe Wniebowzięcia N. M. P. onegdaj rozpoczęto nkhulanie posadzki terakotowej lIa podkład betonowy.
Odpust. IV IUU'lIfti KUI'owice, powiatn
łódzkiego, linia. 6 pl'zyszlega miesiąca przypada odp~st parafil\llIY.
Kościół ewangiellckl. Roboty okolo przebudowy koŚcioła ŚIV. 'l'I'ójcy już są lIa IIkończeniu. Większa czę§ć ozdób wewnątrz
Hwiątyui jest gotowa. 'l'ynkowRnie ścian
zewnęt.rznych jest jut doprowadzone prawie do IJolowy.
Kościół będzie miał trzy wejścia: od No·
wego Ry.nku, ou nlicy Piotrkowskiej i od
plebanii. Schody do tych wej~ć, jakto jni
wiadomo, urZljdzoue będą kosztem p. Ludwika Meyera, jak r6wuież i posadzka 11Iarmurowa, ukłail!lQie której lIiebJ\wem na-

stąpi.

Wkrótce nadej~ nowe organy, na zaknll kWrych fundu z w kwocie 10,000 robli, ofiarowaly tntejsze llamy wyznania ewangielickiego. Zamówiono także do tegoż ko cioła cUwony. kt6r , we wrzeXnin
mają być zawieszone w dzwonnicy ko-

Niewiele brakowalo już do wywołania ist;;:
mego bankructwa. Wzburzony knpiec spo_
tkał w tych dniach na nlicy swego wroga.
Zatrzymał go I wytł6maczyl mu o co cho.
dzi t~k bole~nle, że pokillny domdca zml,.
87.ony był na kilka dui polotyć się do

ścielnej .
Uroczystość pogwięcenia
dzie ię w październiku .

lóżkIl.
kościola

odbę

Gmach gimnazyalny przy ulicy Dzikiej,
wspanialy dar rodziny Scbeiblerów, wkrótce jnż będzie zupelnie wykończony. Parter W tym gmachu j t gotowy i oczeknje
tylko na sztukatora, który tu I owdzie
dokoliczy robotę.
'a piętrze żlvawo idzie
praca okolo uvię)tszenia al k.luowycb.
Od frontu caly gmach jnt otynkowano;
okna wszystkie są jnż oszklone. W pracowni \Irzedsiębiercy są ua waJ"8ztacie
drzwi frontowe, oraz do Jlokojów na gór·
nem piętrze. Piece ka1lowe i posadzki zalożone są jut wszędzie.
Bez własnego lokalu pozostanie glmnazyum żeliskie, ale chyba niedługo, wiadomo przecie, że p. I. K. Poznali ki przyrzeki wznieść je wl~nym kosztem.
.. Odznaczenia. Naczeluik powiat~ łódzkiego, rj\d. kol. Kwarnberg, otrzymal order gw. Stanisława n·giej klasy; poborca
magistratu , tp tej szego, p. OISZ81y$ki, takisam order nr·ej klasy.
Wiadomości osobiste. Naczelnik tutejszej
dyrekcyi uaukowej rz. r. st. Abramowicz
wyjechał w dniu WCZoJ"8jszym na miesiąc
ul"lopn . • ,
Prokurator sądu okręgowego piotl'kowski ego p. Orlow oU'zymal dwumiesięczny

uiędzy.

PRZEalYSI:.
X W Radomiu powstała fa b ryk a c h odników z betonu i posadzek t. zw.
l a s t I' i c o (ze sztucznego kamienia). WlaŚcicielem fabryki jest p. Lucyan Szczygielski.
!Iii X Dzienniki petersbu.·skle donoszą, iż
zawiąznje się spółka, celem otwarcia IIIerwszej IV palistwie fabryki płynnego
k was u w ęgla n ego.
X Jeden z elektrotechników petersburskich, p. Wasilewski, wynalazł aparl\t do
pozłacania przedmiotów Ilrz y pomocy pr ąd u e I ek tryc znego. Złoce
nia dokonane sposobem rZijczonym, poa
względem trwaloścl nie ustępują jakoby
zlocenjom w ognia.
ROLNICTWO l PRZEUY ~ ROLNY.
X Kilku przemysłowców kaukaskich poczyuiło stal'auia o wydzielenie dla nich
kilkuset dziesięcin gl'untu w kraju zakaukaskim, na dogodnych warunk acb, dla
nprawy sorgo - rośliny, w małej ilo·
ści uprawianej jn~ w tym kl'aju na potrze·
by ludności, któl'a używa jej lIa )lOkal'm I
na IIaszę i podściółkę dla bydła. Przemyslowcy kaukascy zamierzają zalożyć plau·
tacye sorgo dla fabrykacyi .zeó cukru I w
tym celu nrządzić eukrownię IV bliskości
Aschabadu,
u podnóża gÓl' Kelackich,
gdzie grant jest więcej zdatny do uprawy
zarówno sorgo, jak i b'zciny cukrowej,
uprawa której ma również wchodzić w zakres działaluości pl-tedsiębierców. Z 1'0wodu projektowanego wyrabiania cukru
z sorgo, spodzieweJ/} się li jednej strony
obniżenia cen cukl'u ua rynkach Azyl środ
kowPj, z drugiej za§ - możliwości współ
zawodnlczenil\ na I'ynkach perskich cukru
ruskiego z zagranicznym, który w ostat·
nich czasach zupehlle wyrugował cukier
ruski.
UBEZPIECZENIA.
X Czlonkowie dyrekcyi nowo utworzo·
nego to w arzy8 tw 1\ u bez p i eczeń na
życie .Przezorność" wybrali na prze~
wodniczącego
dyrekcyi p. KOllstll.ntego
GÓI'skiego, dyrektora warszawskiego towarzystwa nbezpleczejl od ognia, na zastępcę
zaś przewodniczącego li, J uliaua \V er·
tllelma.
WYJ{SZTAI:CENIE PRZE~IYS:r::OWE.
X Jak wiadomo, mlnlsteryum dóbr P,U'Istwa zatwierdziło u s t a w ę n o r III a In ą.
dla niższych sz kół roluiczych, których zadaniem jest kształcenie na oficyalistów agrouomicznych, w .·odzaju t. zw.
ekonomów. 'l'akich szkół kilka już istułeje
w Cesarstwie, u nM zaś j .. k donosi "Kuryer wJtrsz&wsld," pierwszy inicyatywę
podjąl p. Polikaq, BJ"Udzyliski, kaudydat
nauk jH'zyroduicl6ych, l\ zarazem pedagog.
tnalazi:lzy chętnego kapitalistę, który bezprocentowo ofial11je sumę około 20,000 rs.,
l'. B. ezyni starania o otrzymanie koucesyi wedlug ustawy nOI'malnej na szkolę
rolniczą z kursem trzyletnim . Podanie do
miuisteryum d6b,' )lal18 twa <!Ostalo już ZI'Obione, a zarazem prośba o wyjednanie zasilku podobnego, jak dla szkoly ogl"Odlli.
czej p. Karola Zawady w Częstochowie.
Miejsce na szkolę wybrJtno IV pkp licach
Suchedniowa (stacya kolei dąbrowskiej),
gdzie lila być uabyty I,ięciowłókowy folwark.
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Regent m. Łodzi p. Konstanty Placltecki
na wyjazd Zl\ granic,>, na

otrzymał urloJ.!
dwa miesiące.

Ucieczka. Jeden z mniejszych przemy
słowców tutejszych, zawieslw8zy wypłaty
na rubli 18,000, uciekł w tych liniach prze<!
wierzycielami.
Wypadek. Wczoraj pod Andl'zejowem u
wagonu pasażerskiego w pociągu Nt 3
przychodzącego do Łodzi o godzinie 10.el
min. 15 rano, zapaliła się o~. PASażerowie
pierw i spostrzegli wypadek, skutkiem czego powstal między nimi' POllłoch . Wkrótce
jellnJ\k poci1Jg wjechał na stacyę Andrzejów, gdzie przesadzono pasażerów do in.
nego wagonu, a n' zkodzouy odczepiono.
Z powodu tego wypadku pociąg spóźni!
się z przybyciem do Łodzi więcej uiż o p61
godziny.
'
.. .J'eterb:. wiedomosti" dowiadują się,
ze ostaLecznie postanowiono zamien ić te·
rainiejsZ8 wysyłauie na Syberyę przestęp.
CÓIY będl)cy h członkami gromad wiejskich,
na przymusowe roboty dla potrzeb ~ro.
madzkicu.
, l(
.. .Grażda nin" donosi, że na głównych
stacyach drc)g żelaznych ma być powięk·
szony k o lU P I e t ż a n tŁa r m'e r y i; wsku·
tek cora?l · cz~.iciej powtBl'zających się wy.
pAdków kradzieży "6zllych towal'6w, mia·
nowicie na stacyach głównych, na których
gromadzi się wielka ilość ładuuków i ba·
gatów.
" Stosownie llo nowego wyjasrueDla ministeryum sprawiedliwo§ci, m aj/} t k o wa
odpowiedzialuość nlJtaryuszów
spada na nieli wówczas, gdy dowiedzionem
będzie, że akt spisany był niewł8Ściwie
nie pl'zez pomyłkę, lecz rozmyślnie. We
wszystkicu innych wypadkach zabezpiecza·
nie swyclt interesów zależy naj zupełniej od
olÓb zawierających akty przed regell'
tami.
.
* PrzyrlLikiijm poselstwie IV KOllstantYllo·
polu i~tnieją obecui~ komisye sl)dowe, a
plozy misyi ruskiej IV Teheranie-sąd poselskl, przyczem obie te instytucye przeznAczone są dla rozbiorn różnych spraw,
powstającycb między ruskimi poddanymi i
krajowcami; al,elneyjną instancyą dla tych
instytucyj ~I)dowych jest piąt departament
sądowy rządzącegu senatu. Z reform/} konsulatów, będzie r6wnież z r e f o r m o w a·
n e SI) d o w n i c t w o r u s k i e w p a il'
s t w a c h z a g r a n i c z n y c b. Przy każ·
dym konsulacie będzie atworzouy sąd kon·
8,lial'ny, kllmpetencya którego odpowiadać
będzie mniej więcej kompetencyi sądów po·
koju; drugą instancyą bęlbie wyższy sąd
konsuluoy, skłaUający się z konsulów,
przebywającycb wdanem pal1stwie.
.. Stosownie do Ilrzedstawionycb wnio·
sków wielu zarządów gubel'nialuych i miejskicb, wkrótce bęu!} urządzone lIr zy m u·
sowe llomy zlHob,kowe dla. osób
tl'udni!},:ych się żebraniną, mogą
cycb jednak zapracować na własne utrzymaule. 'l'akie domy będ ą zalożone we
wszystkich miastach gubemllLlnych w ca·
łem państwie i już obecnie opracowuje się
ich u~taWI\ pod względem wewnętrzuego
regulaminn, ol'az kosztów ntrzymania. Jeuoocześnie do is tniejących już praw o ż~
braninis b~dzie dołączony do kodeksu nowy przepis, okre§lajllcy, jakie mianowicie
indywidua i Ilo ilokrotnem ukarauiu za że
bralliuę będ/} skazywaue lIa pobyt w do·
mach zarobkowych bez og"aniczenia termiuU, gdyż w tej kwestyi miejscowa admiuistracya będzie mogla kompeteutnie roz-

Nowe biuro techniczne zamieru wkrót·
otworzyć jedeu z iuzYl/ierów tutejszycb.
Biuro budownicze otwiera w mieście
naszem p. Z., wychowauiec iostytutu inzyniel'ów cywiłuych w Petel·sbllrga.
Fabryka towarzystwa akcyjnego wyrobów ba we lnianych p. Izr. K. Poznaliskiego
w tych duiach pu~i1a w rnclt 300 nowych
warsztatów tk,\ckicb. - Tasama fabryka
zaczęła niedawno I~yl'ablać nowy gatunek
tkauiny p. n.• Iamy.·
Zawieszania wypłat. \V ciągu ostatnich
kilku dui zawiesiły wypłaty naslP,pująca
trzy firmy łódzkie: A. J. L. n& sumę ()kolo rs. 28,000 (kupiec pl'zędzy weluiJ\nęj)
M. E. na 18,000 rs. (wyr\!by tektuI'owe)
i L. O. na-rs. 24,000 (wyroby fautazyjne
i z wełny czes,mkowej),
Sądy pokoju. W pierwszej połowie 1'0·
ku bieżącego t. j. od dllia 13 stY\lznia do
d. 13 lipca podano do tutejszycb sędziów
pOkoju i sądu gminnego na Bałutach ogółem 8,207 spraw cywilnych ~ 2,649 karnycb, a mianowicie: do sęllziego pokoju
I·go rewiru spmw cY lVilnych 1,487, karnych 392;. do sędziego pokoj n rewlrucywilnych 1,090, karnych 264; do sędziego
pokoju liI rewiru-cywiluych 1.239, karnych 385; do sędziego pokoju IV rewirucywiluych 983, kamych 421; do sędziego
IIOkoju V rewiru - cywilnych 1,186, karnycll 262; d\! sędziego pokoju VI relfirucywilnych l,ł25, karnych 548; do sądu
gmiunego lIa Balutach-cywilnych 1,097 i
karnych 377.
Ofiara. Z powouu roczuicy otwarcia
głównego składu herbaty firmy .Tshi-Łull"
w Peterijburgl, zna.jdujllclI się IV miMcie
uaszem fili&.! tego składn oflarowJ\la'po 12
fuutów herbaty 4 tutejszym in tytllcyom
dobl'oczy nnym, a mianowicie: ochronce katolickiej, ocbronce dla sierot wyzuania
ewangielickiego, przytulkowi dla starców i
kalek, ÓJ"&Z oclll'ouce dla dziewcząt wyznania mojżeszowego, razem 48 flllltów.
strzygać.
Na linii hlegrallcznej drogi żelazuej fa·
• Pensy a i li S P e k t o rów g u b e rhryczno-lódzkieJ,Łódź-Kolo8zki, mechauik n i /II n y c h w yd z i a ł u I El kar s k i e g o
warszawskiego okręgu poczLowego, V. Wasi- z II. l styczuia r. p. powiększona będzie
Iie"" IV porozumieniu z 'Ialoządem drogi że- do rs. 1,600 rocznie, przywiązana zaś do
laznej, dokonywał IV ci~gn -ostatnieh kilku tej posady \Tli klasa u rzędu J;mienioną zodni reparacyj. Między inneml \lost&wiono staje na V.
36 nowych slupów telegmflcznych.
.. .Nowoje wremla." donosi, że wskntek
Piekarnie. IV ciągu ostatnich kilku ty- protestu. Porty baron Hirsch porzncil myśl
godni zlVinięto okolo 4 drobnycb piekani, osadzania żydów w Palestynie, .a natowypiekających tylko cbleb.
miast uchwalono w zasadzie projekt 8 ki eUkarany . Pomiędzy kupcem tutejszym, p. I' o w a u i a II ru i g r a c y i ż y d o w s k i ej
R ., a pokątnym doradc/} C. K., wynikło d o A r g e n t y II y.
.. Komitet OI'gallizaeyjny mającej się odniepOl'ozumieuie, skutkiell\ kt6rego t~n ostatui był skolD.pl"Omitowany. Korzystając być w miesiącn lutym' 1892 - go roku w
z tego, że p. R. wyjeellał za iutel'eSaml z Llpśkll międzyn'arodowej Vi y s t a w y C z erŁodzi, K. postalIowił Się zelll~cić. Obszecll won e g oKi' z y ŻR, tudzież hygieny wojou wszystkich klientów kupca i każdemu skowej 7.WI·óci! się w mi duiami za pO§"edpowiedział, że R. zbaukrutowat. ~7.tuczka nictwem zarządzającego spl'awami ogólnycb
udała się, wieściom rozpuszczonym przez K. zjl\zdów tlo zarządów zainteresowanych ko.
uwierzono. Pomiędzy zainteresowanymi za- lei z prośbą o obniżenie taryfy tlla przeIlanowl\ł poploch
Rodziua knpca, widząc wozu okazów wystawowych. Sprawa ta,
co się ~więci, telegraficznie zawezwala go ze względu na I'ośpieeh, na j&ld komunł
do. I~owrotu . Przybył niez"łocznie do Lo- kat powołanego komitetn o"ganizllcyjnego
dZI • aby nniknąć podejl'zeń, -złożył peWIII! . kładzie główny 'lnaclsk, załatwioną będzie
sumę w bankn na pewno~ć, że interesy je-Ijeszcze Pl,zed ' jesiennym ogólnym zjazdem
go nie są wcale zl\chwianę. Wiado,uo j6'-l taryfowym, tlron korespondencyi. Wysta.
tlnak, jak kudno w świecie haudlowym wa urządzoua będzie w pałacu kt-ysztaodzyskać zachwiane zaufanie, tembaruzi~j lowym.
te:az, gdy bankractwa są na pOloządkn
dZlenuym. .Jedni nwierzyli zapeV(nieniom
Warszawa.
p. R., drndzy, od których bieg'" in~resólV
Obel'policmajstel' miasta Warszawy zajego zaletał, nie przestali powątpiewat!. wiadamia w .Gazecle policyjńej", 2e przy-

I

ce

I
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wóz, a więc I sprzedaż następujących bar- nu~puj,ca rozmowa: "Hola, SagasŁaI Ulwold którzy przewrócili przestępcę, otrzymali .i.m.ki. 40.8, "u... I i II 1407.8, ł.oJ.i 108.2,
dziej używanych dotycbcza ś I' o d k ó w I e- moly monarcha: dawno jot nie raczyles być złota melłale i dożylVotni'ł pensyę po 1,500 Ii.L, likwiJaeyjn. M 9, poiyena pr.wio" l 13.2,
karskich zagrauicznych są stauow- u mnie! Ale prawda! dopiero rano widsialem rubli w zlocie. W tymsftmym stosunku fi 171.5.
23-go lipca. W.k.le ua r,ou,I,. 92.10,
czo zabronioue: kapsulek kreozotowycb, ciebie z jakimś panem; któt to byl?'-"Ja otrzymali oni wynagrodzenitI od japollskie- !I P,I""b.r"
IlOt,esta " ..II",I.i .. 102, Hl I,o., •• ka " •• b,,esencyi saudałowej, smołowych, eterowycb, nie poznałem w.szej królewskiej mości!' tło- go mikada.
d.i .. 102'/" 4'/."1, Ulty ... ta",". kred,t. .i .... kl.
Petersburg , 23 lipca. (Ag. po). .Jour- 1«.00, &.ke,e ba.uku rOlki.go dl .. bu.udll1 za.gr&uier.~
jodoformowych cygaret6w aotiastmatycz- moczył siO S_gusta i pragn". skierować rozn ych GiegueJa, eliksirów dora Tbermesa, mo..-O na inny temat, rzeki do molego króla: nal de St. - PetersboUl'g" wita gorącem i n.IrG 212.50, pet.rabnrakiago b".ku d,.koulOwej{o
banku .. ittIEynarodo"e6'o 496.00, " ..ru"wdora Guilli!!, pigułek arszeolkowych bromo- ,Obccnie wum królcwska mość wyjedzie do słowy spodziewaną dzi§ eskadrę francuską. 597.00,
okiogo ba.ku dyakonlO"ego - .-.
Paryż, 23 lipca. (Ag. p.).
Mowa, ogło
wo-kamforowych, mentalin, maści. Vagina- San-8ebastiano, sk~,1 powróciwszy ..-zmocniony
B,rUI, 23-go lipCL Ba.ukuot,l rn"kie "rat.:
le electrohomeopaticum", syropu braci Ma- k"pielomi, otrzyma caly palk tolnierzy. "-/ sz. ona IY Cltl'istiansundzie przez króla Oska- 218.85, n do.ta .., 218.75, ,,~k,le u& W.. r..a"'ę
hon, win Ranla, Levoix, pepsynowych Cba- •Tak?" odrzekl mnły król: "połk tolnie ...y, ra O kouieczno~ci fOl·tyfikacyj obronnych 218.70, .a Peurtbnrll' kro 2182'1, u.. P.Lo.. b"r~
11& I,oll.lyll.n.
powiadau?... A jaki to bęilllie pal~'1' s.pytat I brzegacu norwezkich, wywarła tutaj dł . 217.80, 110. Londyn Irrl\t. 20.31"
pateaut i Pian che.
20.22V" n.. Wi .. leń J72.90. kupony e.I •• 3'tł.łO;
PI'zy towal'zystwie farmaceutycznem w nsgle_-"Nuturalni. pułk kAwalery!", odnekl pewne wl·ażenie.
5-1. lift1 &utawn8 69.łO, 4'1. liaLf lik .... itlH.I:YJU8
Wolsk , 23 lipca. (Ag. p.). Zarząd mla- 66.80, poi, •• k.. roik. ł'/, • 18~ll r. 97.70, 4'1 •
Warszawie otworzone zostaje biuro re· Sag.. tn-"abyś WIlSIa królew.ka mooć m6SI
komendacyi pracy dla podapteka- dostać pi~knego konia_" - "A jeśli j~ wolę sla postanowił nabyć 2,000 worków żyta ll187 r. 65.50, U'I, rellta .łota łOl.'O, 5'/. r. ,I. , I~Sl
ny, prowizorów i t.. p. Biuro to sło mieć polk artyloryi?" zapytał dumnie I'rostu- i sprzedawlI!! po cenie k~tu mąkę i wy- r. 108.00, po*,clk....s.bodlli .. lL .w. 70.00, fil .wilin1 zuta."ue rllllkie 107.10,
'10żyć będzie przeważnie dla prowincyi, 410- j". BiO monarcha: - "D1a~ego WO!Z& królew- pieczony już chleb, aby przeciwdziala!! Iji 7000,
i, ••ka pr.IDIO"" • 1864. roko - .-, t .. k.t • l!jij(j
tychczas bowiem wlagciciele aptek, znajdo - ska mośĆ woli pulk artyleryi?" spyta' ..dzi- zwyżce cen na zboże .
r. 156.00, akeye drogi ieJ. wLnł&aw8Ico·."i.,.lttihlkiej
Wrocław, 23 lipca. (Ag. pó!.).
Wiele 228.40, &keye kred1to". &lIotry&ell.[. - .- . ak"y.
jących się po za Warszawą, mają tl' odnoś!! wiooy cx-miuister;-"Bo nrtylerya robi l"i~ej
co do Ilorozomlenia się z farmaceutami, po- baluol" l1sjpowatniej odpowiedzin.l Alfons x;rrr., miej~cowo~c i lIa Szlązku spustoszyły po- 1f&I8D.".kiego bauku handłolf6J.:O - ,- , lłyHk1JUw
Romans przyszłości. Wydawca I fo- wodzie. Dolina Nlssy zamieniła się
je- "ego - ,-, d,_KuuŁo Dielaiee k J e~o b.. ukll II~u~tlf_
szukującymi jlracy. ~a 'pośrednictwo hiu""', pry,,&tue SV,'J..
1'0 pobiera!! będzie niewielkie wynagro- dnego z miesi~c'%nik6w ,,!!,erykailskicb \l'oteslal ziorQ, kilka wsi znikło zupełnie pod wodą:
londy., 23-g0 lipe~. Po*, •• k. " ...... 11189 roku
do w.zystkich ,'l'yLitniełszycb romansopisarzy mieszkańcy rozbiegli się w różne stl·ony. 11 elui.yi 97, t'I,·,. Koniula A.ugi~"tk.ie PGr/,.
dzenie.
,
Dorocznym zwyczajem, kólko a m a t o- amerykańskich kwestyonaryusz z zapytllnlem o Wylew Wisly pod O§wieclmem dosięgnął
Wa .. llwa, 23-go lipc&. 'rarll' II. ~I'.II IVitko ..rów slIortu piesugo \V Warszawie pogl"dy ich na roz~'ój i przyszlość rOOlan.o. trzech stóp wysokości. W pobliżu Paczko- akieR'u. Paxeuick ,tu. orlI. - , pura i Lłolml. - urządza wyścigi, składające się z tl'zech W odpowiedzi na tn William De.n HOlVells wa nasYll kolejowy zniesiony 1111. znacznym 750, bial. - - 780. "1],orowa - -800, żyw
w, borowe 536-600. 1T641nie - - - . "łLIl1i"8 konkursów, a mianowicie: 1) wyścig szyb- twierdzi kategorycznie, it w przyszłości romans dystansie. W~zbranie wód poczyniło zna- 6OO-6JO,j~cawieu
2 i 4-0 n~ (1. 420- - ,owieI kości na przl\lltrzeni 16 wiorst w jeduą będzie rcalistyc1.nym i ojczyzn" jego bed~ Stli- czne ~pustoszenia w lignickim i wroclaw- - I grlk .. - - - , uepik. JBUIl - , ~iIUU"1 stronę; 2) wyścig wytrwałości, zasadzają ny Zjednoczone. rnni romansopis.rze s, wiele skim powiecie.
I uepak :,aps ziw. - - , \Cru"h Ilulut - Lon dyn, 23 lipca. (Ag. pół. ). Mówią tu- - I cnłuowl - - - , (qui .. - - - '''' ko r",ec,
cy się nl\ najdluższem chodzeniu bez odpo- .kromnicjsi iwyrataj, aio z wieln, ogloun ośku!:a
jagl
..
u&.
,
czynku, to jest zatrzymania się .chociażby ci,. r tak Karol Dudley Warner m6wi: "Be- taj o projektach malieilskich pomiędzy !nialI' - - -Ol I'IId. olej rSdllNoko"1 - - -,
n& par~ sekuhd; 3) wyścig na CZ&8, czyli d.iemy nlŚladowali i odtwarzali .ature, ideali- k sięciem Neapołu, a jedną z córek księcia
Do"iezioDIJ puanie1 łOO, l,LA 200, j,czulienia
kto w ciągu póltorej godziny najdałej zaj- zuj,c j, jedu.k wiecej, nit na to dzisiejsi pi- Walii.
- , o".a 10), Kruchu pulnego - korcy.
Berlin, 23 lipca. (Ag. pól.). Wczoraj
dzie. Pierwszy konkurs odbędzie się w nad- sarze I,o,waloj,,·. W po,lobny sposób wyra~.
Warłl,w~I .~go lipca. Oko .. it&. Hurt. .kład_
chodzącą niedzielę, o godzinie 4 r8no, za- siO Ryuard WaCon Giluer: "Romans przy- w BI'emi~ spuszczono 1. warsztatów lIa mo- 'a wi ..dro IW': 1l.2'J- -.-i ,a 78': !I.80- - .-_
Szynki sa "iadro 100': lJ.U- - . -; sa 7S': 8.91'.czynając od 4·ej wiol'sty Z8 ' rogatką gro- szłości będzie siO odzn.czal pewnym realizmem rze nowy pallcernik niemiecki.
Btrlll, 2311'0 lipca. P•••• i"" 221-24.7 .. a lipiec
Belgrad, 23 IIpcl\ . (Ag. p.). Król serb- 21.5.00
chowska w kierunku Garwolina. Wszyscy fantastycznym; bedzie on odt.,orz.1 llaturQ aTe
. ... w,.... p&tdz. 21O.~. ~,to 2t'" - ~Zł,
uczestnicy skla.dl\ją po 5 I'ubli i zwycięzca opromienioo" pnoz wyobratni,,·. Alieo WeI- ski Aleksander wyjechal wczoraj do Rosyi_ na lipie_ 219.75, n.. "n... pa.źd%. 199.75.
Kozłów, 23 lipca.
(Ag. p.). Z funduotrzymuje te skład\d jako nl\gl'odę. Wy- lingwn Rollins pisze: " Romans pnYlzlooci be"
Ma.r., 22-;:co lipea. Kaw,. good a,erag'e Santo.
ścigi mają cuar,kter calkiem prywatny, dzi. realistycznym i glówoy nacisk klaM b~· szów prywatnych otworzouo d WII. sklepy na Wf. . . ień !18 00, na gTuols. 86.011, .. ma ....., 84.00_
czyli poprostu wzajemne zakłady, bez ,10- d.io na odtw ....anie charakteru ! oczni, nie do sprzedaży ubngim cilleba po 1'/. kop. Spokojnie.
liverpOOl, 22-go lipcL B.... lo... IIpr."ozda.i.
puszczenia szerszej publiczności. Wszyscy laś "wonturnlczyeb wypadków". Według pani 1a flint.
Paryż , 23 lipca. (Ag. po). Rada miej- końcowe. Obr6t. 7,000 bełt s. Lego Ua :ilpek.uł&cl~
ścłgaj.cy się milszą. miel! prawie równą. Frank Leslie polIIczy on w jedno realizm z
i
"1w6.
500 b.L BpokoJaie. l1iddling .. ,•• rykadwagę, t. j_ nie mniej jak ł60, a nie więcej romantyzmem i homar z anDli,"ł. Najzre"".iej ska zatwierdziła jlrojekt oddania gIDlI.r.łlU ,kIL: Da lipiec - - - - - - Ul. Upi~ lłierpiel1
wyrazili liO E. L. Gadki. oraz Wo.schingwn IUl\chin i galeryi 30 metrów dlugiej, na u- 4'/.. ee..., n.. si.rpi.~ ........ led 4"/.. naby ..jak ł70 funtów.
Ds.b1WCY, n
Włocławek _ W tych dniach odbyło się Gladden. Wedlug ni~b, nikt ni. mot. nic żytek wystawy ruskiej, na czas od l - go cy, na wTZeaień puweruik
we WlocłdWku ustawienie i otwarcie 110- stanowczegu powiedsi8Ć o rom.nsie przyszloś.i stycznia clo 31 - go gl'Udnia 1893 - go roku pa.ździ.roik listopad 4"/.. n.byw_y, na It.topad
!(TIlolsieA
l"/
..
naby"cy,
oa
grudzień styczeń 4'/.
wego mostu Iyżwowego na rzece WWe. teo bowiem zaletuyOl jest zupeluie od rozwoju Ucuwllla ta zapalila 11It. zuak sympatyi dla naby"cy, na .ty"".ń lut, ł"l.. naby ...y, na laty
ludzkości.
Wogóle wiOkszość romansopisarzy Rosyi. Wskazane miejsce będzie ustljpio- marzec 4"1" Dabywcy.
Budowa kosztowała około 70,000 I'ubli.
ameryka kich
ar.n~ pnyulooci oddaj. w 1It1 jedynie za I ~/o dochodu z biletów
Petersburg.
Ludy., 2'2·go lip••. C.kier Ja". 15. Bpokojni •.
Ookier barako ..y la'/. spokojnie.
W .zimle zwolany będzie w Petersbur- rÓc. romansu realistycznego. Wedlag Dan- wejścia.
N.w-Y.rk, 22-go lipes. U:Ufdłu .. 8 1 ;ł ." .'l.OrKronsztad, 23 lipca. (Ag. póln,)_ Od ragu zj a z d p I' Z e d s t a w i ci e li k o I e i det'" cab ta dysputa nie )IUL za grosz sensu;
t l' a m w aj o w y c b dła obmyśłenia środ odrótnio on tylko' dwa rodzaje romanaów: do- na Kronsztad wyglądal świątecznie. Wszyst- lea.u.ie 711/1,'
Nlw·York,
2'2-go lipCL K&,... (F..ir-Riol J9.25,
ków, zapobiegających nieszczęśliwym wy- bre i kiepskie, czytuje zoś i kupuje romanse kie gmachy rządowe i publiczne ozdobiono
Kaw .. Fair-Rio }a 7 lo" onliu .. rr U& Upiec J6.52,
padkom, .jakie często się wydarzają na katdy welUug s~egu gu.tu. Żaden z romanso- flagami. Szczególniej przystań Petrowska n~
wnes. 14.17
pis~ ...6w ni. mote obyć si~ bez romanty"mn była pięknie IIdekor9wana flagami ft&lIcustramwajacb.
W guberni petersburskiej pojawiła się i .Ilatego to w pewnym stopniu ka~dy jest kieml i rnskiemi. O godzinie lO-ej rauo
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
zaczęly się pokazy wać jeden za drugim
w czasach ostatnich z n ac zn a ił oś!! II i e- romantykiem.
pal'owce z publicznością z PetersbUl'ga, d ź w i e d z i. Pojawienie s ię tego zwieZ dni& 231 Z dnia Zł
Krousztadu, Peterilofll i Ol·aniellbaumu.
Giełda Warszawska_
rza w znaczniejszej iloścI, podłng zape\Y1- - ' - - - Dzień słoueczny i cieply sprzyjał najzupeluiefl Judzi starych, zwykle zapowiada ziZatllacono
Petersburg , 21 lipca. Departament poli- niej uroczystollci. Wszystkie pal'owce, przez. wek,l. królkoler.lo.we
mę 8U1· OWą·
cyi wyda~ rozporządzenie, wzbraniające pełnione przez publicznoś!!, ozdobione fla- na Berliu .a 100 mr. . . .
4567'/ H.90
przyjmowania do instytucyj policyjnych o- gami l r.ielenią, akierowllly się ku morzu, n& Lolldyu za t ł.. . . . .
TEATR l MUZYKA.
na Pary. z. 1<>0 fr.. . . .
36.07'/.
'1'owarzystwo dramatyczne pod dyrek- sób pochodzenia i I wyznania mojżeszo mijają.c linię eskadry ruskiej, stojącej po D&
Wi.deń .0. 100 fi.
• • .
cyą p. Szymborskiego odegrl\ w dniu dzi- wego.
lewej stronie rejdu. O godzinie II-ej ukaŻąd&.o
o
końcem
lI'ield,
Wiedeń, 21 lipca. Wczoraj ukonstytno- zaly się na widnokręgu okręty eskad.·y
siejszyMI sztukę sceniczn'ł, wykrojom. ze
. z~ p•.pler~ pahlwawe
słynnej ongi powieści Soego: "~yd wieczny walo się stowarzyszenie przeciwko autise- francuskiej. Cala ilotyla parowców szybko
9850
!l6.óO
mityzmowi, wybierając posła baroua Sutt- podążyła na powitanie gości. Po upływie LlIty lik,!,dacYJ •• Kl'. p.ol. .
tułacz"_
1(l'~.25
.,.
d"
'k'
.
lk'
b'
I
h
R
....k& po.yezka w.obodwa .
1 ·~.25
nera prezydentem_ Do stowarzyszenia na- p 6ł gOu~lny, zleslą. I wIe IC I ma yc
"" I, po'. " ...nz. r. I~S7
97 !lO
91.75
leży 1,100 członków, mię!lzy tymi duio wy- parowców otoczyly eskadrę francuską pl'zy 11,",ty ... t . • ieUl. 8eryl
r.
1.t210~bitnych osób, jak: ks_ Mettel'Uich, dl'. Kro- .tolbucbinowskiej latal'ni mOI·skiej. Powita- . "
10125 101.25
....
V
101.7~
10i.75
•** Kraków. W I,oniedzlalek odbylo slO nawettel', pl'. NothnageJ, poseł Suess, hl'. nie bylo radosne. Pelne zapaln okl'zyki: ILlity za.t. m. War... S.r. 1. 100.35
1"035
· I'"
. den rozgwar. Listy ...
n t. Dl. " Łoolsi Seryi
n
V.
drugie .gromadzenie ogólne .jazdu, na kW rem Hogos·Sprenzenstein i wielu iuuych.
• V IVll
a" rance l" z I a I y s Ię w Je
l
odczytano dal.ze telegraOly i listy. Dr. A.
Belgrad, 21 lipca. Dziennik urzędowy Ó. Dźwięki marsylianki dolatywaly zewsząd.
h
,.
..
n
M.rburg oglosił n.stopnle odczyt ."ój p. t. glasza następujący komunikat: W ~I'odę Marynarze fl'ancuscy widocznie byli wzru-I
h
h
..
III
.P.ychoIOlia w.półcJ..na I st&no";sko jej " (22-go b. )D_) o godzinie 8-ej zrll.lla, udaje szelli tak sel'cleczuem przyjf)Ciem. PrzeGiełda Berlińska_
8yltemle wiedzy·. Po odczycie pnysqpiono się król Aleksander, po wysłochaniu nabo- prowadzana przez parowce, eskadra u'an-I
218.85 21640
do zal~twienia róznych wniolków. Uchwalono: żeilstwa, w katedrze, w podróż do Rosyi. cuska powoli sunęła ku Krousztadowi. Na Bamoty rlUki. ....... . .
21625
21~.50
odbyć .jazd w r. 1892 w Poznaniu; wniosek Z powl'otem z Peterhofu uda się krói na czele plyoął .Lauce," za uim. podążał .M.a - Dy.ko~L, pry';.:: ~os~~ '.
3'/,·'. 3'/,·/,
o ujednostajnienie slownika polskiego lekar- dwór cesarski do Ischlu, ażeby zlożyć wi- I"angR· pod ' /lagą k.ontr-admlrala Gerv8Js,
Ikleao )IOIt&nowlono Illat.i6 w teu Iposób, te zytę austryackiemu dOlUowi Ce53l·skiemu. następnie • Requin: .Marceaux~ I .FupraCll ,,, ujm" sit komisye miejscowe, do KI'ól Ałeksander przyb ędzie 24 lipca 110 riellx." Pomiędzy okrętami płynęly torpekWrej po trzech członków vs~l, wazyatkIe Reui, 25 lipca będzi~ w Kijowie, a. 27 b. dowce, a nioco na p!'I\I\'O .SlIreauf." O go1I1 •• ly I ".ka.ly:
Not. niaun.
towarzystw. lekarskie I wydz ••1 lekaraki to- m. przybędzie do Moskwy, skąd dopiero dzinie 11 mi:! . 45 na pancel'Oikn .Maren- llarki uieutieekie . •
war'yst"a p...yjaciól nauk w Poznaniu. Komi- nia l sierpnia wyjedzie do Petersburga.
go· rozwinęla się flaglL ruska i rozległa Auotr1&ckie b..nkuot, .
sye maj" ukończyć swoje prace do doia 3t
Wiedeń , 22 lipca. (Ag. II.) Oficyalua gazeta śię salwa nil cześĆ llarodu ruskiego, a na- Fnnki • • . . . .
Kapony.el...
grudnia r. b. Nast,poie p...yj~to woiosek " • Presss" WnUlOerzedzisiejszylO rozwijamyz1l, stępuie na Cl,~ć najstl\rszego ua rejdzie
sprawio reformy stndyów weteryn.ryjnych, w że w Czechach wielu jest Waszatych .0- admil'ala KlIznakowa. Na okl-ętacb rlltym kierunku, ~by ou kandyd.Ww w.tcryn.r,l świadczających się za kulturą I'uską, ale że skich cala zaloga, wysłaua na reje i warwymagać świadect .... dojrzalości s.~ól średnich dzisiejsze demonstracye na rzecz solidar- ty, zgoduym okrzykiem:
.11I1I·al" wit&ła
N
wyklady uś weterynaryl tr wać ma)" 4 lata; ności słowian są tylko robotą garstki krzy- UlarylllU'zy fl·allcu~kich. O godziuie l -ej
W nowootwononym Iklel,ie doi& 17 b. UL przy
taka reforma dopro ....dzi dO' tego, ił pr.ktyko kaczy i wcałe nie wy raiają opinii narodu po poilIdniu okręty eskadry fl'Qncltskiej
ulicy Dz",i.j naprzeciw pocoty w ka.źdej chwili
weterynarsk" wykonywać bOd~ lodzie, maj,.y czeskiego.
stauęly . .podlug ułożonego naprzód planu,
dOlta6 mob_
Praga, 22 lipca. (Ag. p.). \V czoraj okolo naprzeciw okrętów ruskich i zapu~cily kopeln. wyksztalcelli •• awodowe i naukowe. Zjazd
pary6kfe
ucbwalił równiet, te ksztalcenio personelo we- północy przybyło tu z Krakowa ł50 polaków twice.
vi smaku, premiOWAne na ,vyst.. wie
teryoaraklego nitRzeJ kategoryi byloby szko- 'l'łum publiczności, wynoszący . przeszło ., Budapeszt, 23 IipctL Stopa taryfy stre- znakomite
przemy.łu i h.ndln w W.r.... "i. 1891 r. firmy
dliwe dl., ogólo. P"'yJ~to dalej wniosek sekoyi 15,000 osób, powitał &,ości okrzykami .sla- fowej tlsoboll'ej nl\ kolejach w~gierskicb
Adell .lIlwakleJ • Kaliu. w cenie po 50 kop.
geologicz_geograficlnej o ut.oNeniu w mia- wa· i pomimo pory spóźuionej, p"zeprowa- IIlIL nledz małemu podwyższeniu, gdyi ohza 1 fu.t. a takie ••aI. '.i.I•• k,ws .. eleganckieb forelllkach p6łfttolO"y.b, 6..ior'; i pOlstach powiatowych w Gali.yI 'uiaorrJogiczno- dził icb z pieśniami przez miaąto.
zal n s ię za nir.ką.
6"iereiowyeh po 411 kop. za funt. Biorącym
geologicznych .blorów, tudz; et wniosek sekcyi
Petersburg , 23 lipca. (Ag. p.). 1'rezyWIedeń , 23 lipca_ PrToywódca. rozbójnicaly (unt odat~pu,ie Po 35 kopiejek muło
ok uliItrolnej o utworzenie osoba"go zakładu dent CdrDot, dowiedziawszy się, ii w za- ków Atanasios zostal schwytany na aZyd- liwieintkio .odaienrue z p.dk........ oJ '.ielakl'ystyi kościoła Notre Dame de Pm'is tyckiem wybrzeża Bosforu.
"oy baTdso molo .olane, ." tej lamej cenie co
dla chorych !la ",Ipakie .apalenle oczu.
'mietankow.: .. aal. ho"•• e btJolso UWIta po
..*.. Berlin. Dla art18t6w, wy8tawiaj"cych przechowują się od czasn kampl\ni i kl'ym30 kop .•a (unt. IV sklepie tym dosW moina
swe prace na wystawie sztok pieknych w Ber- skiej dwie chorągwie z cel'kwi w m. Euwuelkicb produktó" .po"ywe.ych i kolonial·
Ostatnie wiadomości halldlowe.
lluie, tlesart wyzo_yl 19 wielkich, 73 ma- patoryl, pozwólit zwrócić ruskim ową. święII1ch jak IOk6w komtur, ow006" i t. p. Pol..
W~rllawa, ~-go lipca W.bl.!mit. t..... no:
łych medali złotych .
Z malatzy polskich wicl- toś6, na co też arcybiskup paryzki uajcbęt~.c sił wagl~d'lD łuk."'''J pobUesuo'.1 j •.
B.rh~1 (~ d.l 40.77'/,,15, 72'/" 70, 67'/, kup; l..oustem prsek\Jnan ... ż. proba nikogo nie .uwiedzie.
ki med.lotnymai Brandt, male zaś Pochw.l- niej JlI·zysts!.
) J
C oIyll (.I lU.l - - - - ; l' arl. (lo d.) - - - -; 1431-3-1
.t.del.IIUe_lIk..
ski, Maklew.ki, rzdblarz Rygier, mai.....
P et era b urg, 23. II pca. (A g. y..
ego e- W,e,I.6 (8 d.) _ - __; 4'1, lin, lik"idaeyjDO
Ajdukiewicz, Jaslóski, Anna Bilińska z Paryta, S&l'aka Wysokosć Cesar~ewlcz Następca Krl\l. l'nl,ki.go dolo 98.50 ląd.; takiei mało 97.75
rzetbiacz Weloński I R.y.nu, budowniczy To- TI'Olll1 IV pożądanym staDle zdrowia przy- I .~d ..; 50/~ rWlb. poi~cz!<a wa~ho,dni.. Il-ej emil,i
miacbko I Schroeter • Petenburga.
był 10 (22) lipca do Tobolskl\.
102.25 tą ., IU"'J .IDJI,' l"~o ąd;
~ lyuk.
LISTA PRZYJEZDIIYCH.
.. ua. 18li7 roku ~1 .11V i"l., 97.70, 75 np4
*"* Ideały militarne króla bobo. PN.Y- p ose lstwo j 'apo 11s k'le za.k omum'k ow~ Io nil'. ..5'1.... U?L
Iii', ... ŁAwue . I",u.kl. l-ej sery; lit. A B Irud H.lel_ P. BieloW' • Pak...... A. G1I81oche
wód... Iibcralów hiszPllÓSkicb, .Sagasta, przy- ulsteryum .spmw zagl'anlczuych .kople 8~t 102.00 Ż1,1 ... m-ej ••ryi Ii!- 8 101.25 "\d, 1ąl.()lJ • Alltach&oi
. N,lllIWUl I \V...~
,S. lI.. był w tych dDiach do królow.j regentki z [lO' śłedczych l sądowych w sprawIe Zbl'odDl- kup.; ,',. hgty ... ta ..... Ml&8ta W..."" .. , l-eJ..... gubi. Noak~y IL K,.....be a t1'&w";"'A Glu ••
'
l
'
••
łegnanie.. przed wyjazdem "a "łutRzy urlop. czego zamacilu na iycie Jego Oesal'skiej ~Y' !OJ:;5 t\~ U-ej. seryi 101.6. i.u., m-ej seT,! Warnawy.
111,.1 Vlo'arla. A. Hubold, Bertl. ! (i!'ietlii.ki
Po odbyciu tej ceremonii udal 810 w tymte Wysokości Cesarzewicza' Następcy 'fronu, 1~1.50 .,d., ,~ery., 10~3.ó, .,d. .IJ, liko~.o ~.rhu
.
. k . k'
d' ,
"" .. I,o ,,,y" 2/. 1.. I &ry' 3/.. W••d.ń 4/" I H.ro- I Warslawy Bakat • Alouek.
eella do małego króla, I k~ ••~ siO oru kOpiI) ."yro II, Ja I za pa I. l ragl\l'z6, burg 5'1.. Wartoł6 kllJlOllG. pOlor. 5'1,: li.tyu,la... '
'
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T E L E G R A M y,
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=

ROZMAITOŚCI.

I
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OIVOJ,j W Łod~l,.

mulo

ł

G

Ł

ORDYNATOR SZPll'ALA
przuiÓlI mieszkanie na. lllieę
skł do domu p. L1chlelllJu!l&
vis domu Loren!.... PrzYJm_je
btuni gardl., "rlanl, no •• I uazu <oruoen·Ill'i1lo'o)l

l:"'tr".,1O-'

")OIOI~o.JCJEJEJ(XX)()(~ICIClIClIOOOOOQq
1'(,

me
- od godz. 3--6 po polndWa. 13$!J-15

ierpnia otwartym
ZAKŁAD

prz.nIósł się
kaŁ przy ul.

ze Zgierza do Ło<W
Poludniowej pod li
Dm W-ej Pruszy6sklej nI> I·om

pozytecznych gier i zabaw
dla dzieci (froeblowski)

Przyjmnje codzienme do 10
do 6 po polndniu.

z

,

OGRO:pK..fEM

Celiny

ii

-----'-- l

W SOB<l'fli1, dnia 25 lipca r. b.

PIE,RWSZY
humorysty~zn'y

l

B,·o'łw"'.'dej

dany przez

j

w ŁODZI przy ulicy ZawlłdzkIej, obok hotelu Man.te!lffla,

I Iv )10ll\u ' ,y -,.., H;"cka. "

,

J 17P- O

~~~óD~DD~~~~ 1
~e Wllv?llidział m pan,o w'

la. Selliada, .Berllllarda
l.

DUa ExnUj aeberl.a
Er.nsta Ludwig i

' FrallJe

J

'

WYSTĘI?) ~9$.~NS
;f;\L1

A<NKA.K

"it.6f,' 'f.mentafi6ty

oaz TU JE

p-, Edwarda SchaJler

,;Hylko /I kopiejki

PrzYIj)towanJe wYIII"la Je4DeJ
mlouty CZUIiIU_ (q.ysty rozpuHezsTn1 ,npebu. i pożywny proa.ek. SP!zeil~e
oię 'w lepszych

O'rającego

(owarów koloniaWych.: i towar6w apteetnych w pusz,
k.c~ blananyeh po ',., 'J~ Ih 'J kilogr.

c~ystij w~i. .F~b,J;Yk&n.i ~,

na wszystkich

~tru.lllentach 'i. .1yynal~zcy

akł.dacli

stóp

K. B ooker

długiego

I

Konc~rt orkiestry

-

wojskowej

Watęp łO

kop. loIiejace numerowane 60
Dzieci plaeJt połQIv~.

Wrilzie

niepogody, Jroncert od
azie sie w sAr;t.

'3'

~

p, p.

puzonu.

Od 6 wiecz. i PQJlczas antraktów

W Amsterdamie. SJUaa hurt01"}', /ł8
Ro.sję: fIru\. ".JAwa," l'etersburg, WIOlka Morsk 38. Zalec.. lilię dl.. rekOu .... le8ceul~w i dzlecl,Jako

1.481-2

-

Wnlejsz~m luaill uQnor zĄwiadonlić SZlIlIowuych luteretrierP"iltm sailló\f" r~ z dniem dzisiejszym u wohtilem dotychc.zaso\l'ych
ii1rcl~ l ul'zędniMw
".
, "

II

l
J

t. • "

p. Edwarda 8ee~erll,
p. Jano. 8ceM'c.·n. I
p. Jlull~ .IfIoolua.

f I Ł6t1ź, dnJa 12 (24) lipca IBlH 1',
Z wysokim szac'ullkiem ,

'JtłliU6~
Pałł~eł'_
Iii
.,

Nis1;czy grzybek
wilgoć j

t. P. Broszur

nie.
więkBzycl1
niach Przy
stosowny
rabat~junó,vllł'111;;;;;~;;;;:;;;~:;;;:;;;;;:;;;~:;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;~:;;;;;;;;;;;;;;:1
'II
'Varszawa.
I Nagrodzon. W. wyatawle
w Pary tu

PQSżukuje .AGEN'rÓW

Zgubiono pas~port, ·
wydauy z biura powiatu,
kiego, na imię Szoe 1'zl!inJ'elda,
Łaskawy znalazca raczy
go w magistra~je tutejszym.

wyrobo

T. Góreckiego z Warszawy. ,

n".lU'Wn&, j ..iollO"'., j.sno-dębow&
rawa powy.isza .e

&.

1..l'7

. DENTOR
Petersburga i lIo

1<Ig~dn

"f1ŻU& l"s~elJd.

"

!. LIPISSKIEGO

\V

•

Fabryczno-Lódzldej

.

,

,.. ;

Na ź/ldauie tow.-,ry uatych.ąiast po
mienJu,

mogą być wł~nym naszym ,zapr~giem ćode brane. 1

Zamó'Ip'enio. telefonem.

~Slltft:lłłiJł +a6jt1J'lll1łft
Hall~a,
Be.I~ep.l.e
r6U L BtsePń,
IIAJUaAHOI. .Io~ rop.

"'"' 31 M._ 1891
'-_1001 ••6paIlHo.

c. .~

o6I.UU8'l"Jł,

Guan •• uUldI
Te.u.sDiIJB.

lI!em-

vis-a-vis teatru Sellina). Prowadzi sprawy cywilne i Jcryminalne.
H77-5

przeniesione zostały na ulic~ pZielną (Kolejową) Nr. 4do domu W-go S. Eisnera.
I
I!9tacya miejsku przyjmuje towary do ekspedycyi',
' • • KIr.OI·A bezzw:t;oczole wydaje duplikaty Crnch,ło
'I.'ak sam,o s,PJ'zedjlje bIlety ll!IBazel'skie i wydaje kwity
na bagaż,

pom. Adwokata Pr~aięgłego.

.JJodzl:

STACYI MIEJSKIEJ
żel.

Edward rilip'~owski

przeprowadził: się- 'na ulicę
Konstantynowską 1& 32l! miesz. 21

P".-

1~!!fII------------------i.!--~!!1
KANTOR i SĘLADY
Dl',

Plo.szow.1
=....!l.=::..::.:~~-"-,~!:.C...._ _-'-

I eiemno-d~~/)wa (do froterowania).
swoj.j wyj.tkd ....J trwołości ' ślanowcE.

Qot4d uiy,,~ne. SpaZI!DA.Ż oskote.."ia oię

skladzi

Dozwolone przez; Departament Przeruyołn i lIandlu i Aledyczny oraz Ba.dJ'_l<ek&lUi~. at~~

medal ...

j

~ajdoskodal za ZAPRA W:A "do POSADZEK
'O~.BROTOWO-TERPENTYNOW A

l

...
w

Skład

.. odzi, ul..Rio'rkowska ,cł8.

fortepianów, p'ianią
'łłelodyNotłÓtV'

w pollł~zeniu ze sklad~Jll"

,:.

lWV7'.

WYJlajem instrumentów .
...

ł1ię

zamó\vl.en\a ' na
jako też

