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Na ~rodku sali, obok dużego pieca, sLoi
ki)lqlDastu stodentów.
Zgromadzili się
około chirw'ga, starca o hladej twarzy, si·
wycb włosacI!, spadajl!cych mu na ramiona, o czarnych brwiach, poruszającycb się
nieustannie nad parl! siwyr.b, przenikliwych
OCZli. Doktór, obrany czarno, w białym
krawacie, z wstl!źeczką legiJ honorowej
IV butonierce, plozepasany jest białym fartuohem, sięgajl!cym mu aż do kolan. Granatowa, aksamitna czapeczka pokrywa siwe włosy. Ruchy 1011 spokojne, na ustach
wesoły uśmiech, wodzi wzrokiem po twarzach młodych ludzi, otaczającycli go,
z roztargnieniem dotyka białych kafli pieca. Niektórzy studenci, do pierwszego guzika mają przyczepiony róg dnżego, białe
go fartucha, inni IV butonierce umieścili
kawałek płótna, naszpikowanego szpilkam!,
Rozmowa, chociaż ożywiona, toczy się tylko półgłosem, przez wzgląd na miejsce i
mistrza. Od czasu do CZ&8U wyskakuje
z rozmowy, głośniej wymówione, Imię kobiety Inb wspomnienie z wczorajszego ba·
lu. Kilku stndentów podeszło do lóżek i
rozmawiają z choremi. Dwaj najmłodsi
stanęli przy ostatnie m ł6żkn, oparli łokcie
o poręcz i jak dwa młode pieski mocują
się, który zegnie drngiemn pałec.
Na długim stole, nmieszczonym pomlę-
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llANDEL.
uagowano umowy, dotyczące wzajemnej
X Jarmark na chmiel w W'arsza- wymiany przesyłek pieniężnych i war toświe otwal·ty będzie od dnia 25 wrze!lnia ciowych, przesyłki pieniędzy w fOI'mie
do 30 tegoż miesiąca włl!cznie. Przyjmo- pl'zekazu i t. p. Nowe umowy, po ich raDROGI 2ELAZNE.
Wilnie chmieln rozpocznie się z dniem 17 I tyfikacyi przez rzą(ly zainter8$owane wejX Dyl'l~ktorem kQłei petersbur- września. Chmiel ma być dowożouy w od· , dą w życie od dnia l lipca 1892 r . Pos k i ej pozostał je~zcze na. lat trzy p. Su- powiedniem opakowaniu, na któl'em ma lI stlInowiono wysylać niefral1kowane lub
marokow, inżynier ministeryum komnni- być oznaczona nazwa partyi, czyli plan ta· niezupełoie oplacone listy otwąrte, lecz
kacyi.
cyi, z której chmiel pochodzi.
a jarmark przy i,lostan:zeniu ich adresatom, liczyć je
X Toczą się obecnie nkłady co do za- nie będl! dopnszczane I'robki, lecz wYląCZ- J uarówni z Ii$t.ami niefrllokow&nemi. Przy
warcia osobnej ko n wen cy i ko I ej o w ej, nie tylko towar gotowy. Świadectwa po- fl'ankowlluiu koresl,ondencyj 111\ okrętach,
kt6ra okreglać będzie warunki przewozu, chodzenia mogl! być zastąpione 1)I'zez de- postanowiono, że na morzu pelnem należy
wymiany i przeladowania wagonów, przy- klaracye składane depntacyi przez planta- opłacać maI kami i I,odłyg taksy tego habywajl!cych z towarem żywym.
torów Inb nawet dostawców.
ju, l.od flagą którego okt-ęt żegluje, zaś IV
X Towarzystwo dla handln kolimi w portach kore. pondencya winna być opłacaX Roboty około budowy n o w o s i e li ckich odnóg kolejowych posnnęły się Moskwie ma podobno nl'ządzić w Warsza· na markami i lJolllng taksy tego kraju, na
tak dalece, że w początkn sierpnia r. b. wie stacyę tranzytową dla koni wy- którego wodach stoi okrę t. Prócz tego
rozpocznie się układanie SZyD. W tych wożonych za granicę, łub sprowadzanych wprowadzono jednostajną taksę tranzytodniach ma n&8tllPić też porozumienie człon· do Rosyi. Reprezentantem towarzystwa WIł dla. wszystkich korespondencyj międzyk6w międzynal'odowej komiByi, co do po- mianowany Jest <lyrektor tatersalu, p. Kon- nal'odoWycb, wysyłauyeh (lo krajów, któl'e
łłCzenia. stacyi NowQsielice z dron Iwow- I'ad Wodzhiski, któremu, obok ogólnej re~ uie weszły do m iędzylla,l'odowego zwillz,ku
sko·czerniowiecką. Nowosielice s~aDą się prezentacyi towarzystwa, powierzono nad- pocztowego.
Podrabianie marek pocztowówczas pierwszą komorl!-to też prócz zór lIad ujeżdżanieID, kurtyzowaniem i t. d. wych jakiegokolwiek kraju, uależącego do
zwykłych bndowli stacyjnycb wzniesione koni rnskich, wywożonych za gl·anicę.
związku poczto\vego, będzie karane z je·
tam będą specyalne budyoki dla komory
X .Gr Maniu" donosi, że do ministe- dnakową surowości/ł we wszystkich innych
pogranicznej.
ryom dóbr państwa zWlócił się bawarski pal1stwach tegoż związku. Dla przeprO'
X W .Zbiorze praw i rozporządzeń" obywatel ziem ki, L. Fritz, z oświadcze- wadzenia rachunków pomiędzy związkoweogłoszono rozporządzenie o udzielenia to- niem, że do wspólki z innemi osobami mi zarządami pocztowemi, postanowiono
Wal'zystwu moskiewsko - riazańskiej drogi chciałby zajl!ć się w Rosyi PI'zygotowaniem założyć centralny kantor obrachunkowy
żelaznej k o n c e s y i n a b n d o w ę li n li u i e p s u j l! c e g o s i ę m I e k a i ~ m i e- przy międzynarodowflll biurze pocztowem
k o lej o w ej jednotorowej od stacyi Ria- t a n k I. Przytem p. Fritz prosi, aby go w Bel'nie. Chociaż taki sposÓb pro wadzezania, drogi żelaznej moskiewsko· riazań- zawiadomiono o cenach mleka w różnych uia rachunków nie będzie obowiązkowy,
skiej, do m. Kazania, bez ul'Zl}dzania mo- miejscowościacb Rosyi, a pomiędzy innemi lecz można spodzielj'ać się, że z niego zestn na. \V ołdze, z Ill'zeprowadzeniem tej na wybrzeżach morza Czal'Dego i wzliłui cbcl! korzystać wszystkie pa listwa. które
drogi wzdłuż prawego blozegll na półooc główniejszych dróg wodnych, przy dosta- weszły do związku pocztowego. Zamiast
od Szacka, vrzez Sarańsk i Ałatyr, przy- wie pl'oduktu w wielkich ilościacb. Przy- istniejl!cej dotychczas umowy, mOCI! któl'ej
czem towarzystwo dozwolone będzie urzą- gotowane jego sposobem mleko p. Fritz przekazy pieuiężne nie powinny prze wyżdzić drogi dojazdowe do rzek, jlrzecinają- zamierza wywozić za granicę.
szać 500 franków, postanowiono nadać
cych tę lioię. 'l'owarzystwo otrzyma naX Na zamówienie angielskiego milliste· kaŹ(\emn państwu prawo naznaczania cyzwę towarzystwa drogi żelaznej moskie- ryum wojny w tych dniach wysłany bę- fry najwyź zej, 7. tym jednakże waruowsko-kazańskiej. Towarzystwu dozwala się dzie:z Nowol'osyjska w i e I k i t r a n s p o r t kiem, aby ona nie była. uiższą od 500 fr.
także zbudować drogi żelazne dojazdowe o j ę c z m i e n i a i kuk u l' Y d z y. W czerPRZEMYSł;.
jednym torze: od stacyi Kołomny do wsi WCij wysłano stamtąd 137,000 pudów kuX Za rogatką wol ką, w pobliżu ulicy
Górczewskiej pod Warszawl!, rozpoczęto
Oziery na łewym brzegn rzeki Oki i od korydzy i 27,000 pudów jęczmienia.
stacyi Perowo do rz. MoskwYj urządzić na
POCZTY I TELEGRAFY.
budowę parowej, na dużą skalę fabryki
stacyaeh Moskwa i Kolomna ~picblerze, a.
X Na odbytym niedawno w Wiednin u a c z y u kuc h e n u y c h ż e I a z ny c h, zana stacyRch Zarujsk i Riazań elewatory w s z e c b ~ w i a t o w y m k o n gr e s i e p 0- kladanej przez sl'ecyalistę francuskiego, na
zbożowe i eksploatować wszystkie te nrzl!- c z t o w y m powzięto kilka \~ażuych 11- wspólkę z jeduym z tamtejszych kapitalidzenia. W celu utwOIozenia kapilala budo- chwal. Przedewszystkiem pależy zazna- stów.
ROLNICTWO I PRZEMYSł; ROLNY.
wy, towa.rzystwo obowiązuje się WYllllścić czyć, że na kongresie do powszechnego
w terminie jednorocznym obligacye, w ilo'l związku pocztowego przylączyly się kOlO-I X K o m i s y a ki' e d y t n III e li o r a c yj!lci, która będzie określoną przez ministl'a nie australskie (Nowa polndniowa WalIiII, n eg o ustanowiła operacye melioracyj ue
b<karbu po porozumieniu się z to warzy- Wiktorya, Quensland, Australia. zachodnia I za pomocą komitetólj' agronomicznych każstwem.
i połuduiowa)j następuie I'o~patl'zono i zre- dej guberni pot! przewodnictwem guberua-
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tora, składających się z gubernialnego
marszałka szlachty, prezesów ziemstw guberniaJnych i powiatowych, zalozl!dzajl!cego
izbl! skarbOWI!, z rządowego prezesa miejscowego towarzystwa rolniczego, jednego
właściciela ziemskiego z każdego powiatu,
agronoma i Inspektora rolnictwa w ministerynm dóbr państwa.
X Według nrzędowych bnletyoów zbiory na Węgrzech nie ziściły o zekiwail.
RZEMIOSBA I PRZEMYSł; DROBNY.
X "Nowosti" donoszą, że znany badl\cz
przemysiu drobnego w Rosyi, A. Kondratjew, lącznie z jednym z uczestników moskiewskiej wystawy fraucusldej, zamiel'za
otworzyć w Paryżu
skład rnskich
wytworów drobnego przemysłu o
charakterze rtystycznym. W celll dostarczenia Idrobnym przemysłowcom moż·
1I0§ci ndoskonalenia swych wyrobów, zalo·
życiele wzmiankowanego składu wydawać im będą modele zamawianych wyroMw. P. KOlldratjew w tych duiach wyjechał już 40 Petel'sburga, dla poczynienia
przygotowali do otwarcia składu.
STOWARZYSZENIA..
X Przystąpienie do cecho, ma
być obowil!zajęcem odtąd, jak donoszą
• BirŻ6 wyja wiedomosti," tylko dla tych
rzemieślników, którzy mają więcej jak jednego czeladnika łub uczoia, ci zaś, którzy
trzymają jednego tylko pracownika, zapisojl! sil) do ceehu tylko na osobiste żą
danie.
WY'iITAWY.
X Komitet muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie zawiadamia nas, ie urZl!dza w lutym 1892 roku w swym wlasoym gmachu (Krakowskie Przedmieście,
»66) s z ó s t l! z I' Z ę d u w Y s t a IV ~
n a s i o n, roślin gospodarskich, nawoz6w
pomocuiczycb, prudnktów nabiałowych, oraz
produktów gospodarstwa domowego wiejskiego. Wystawa ta ma być otwart,. IV
dniu 15 Intego 1892 rokn i trwać będzie
przez dni dziesięć. Jedoocześnie, ~Ia ołatwienia zbytu i knpna sprzedawanycb, lob
żl!danych okazów, ustanowionem będzie w
kancelaryi mnzeum binro sprzedaży i kupoa, za pomocą którego można będzie dokonywać wszelkich uauzakcyj, a dla latwiejszego oryentowauia się na wystawie,
wydanym będzie sł.araniem komitetu muzeum sz,;zegółowy katalog wraz z wiada-

I

zy viecllmi;Teżą z"imęte banaate Pl6c!eii=- stylikcyę, jaką nadają c ierpieuia zarównowszy na tablicę, umieszczoną nad lótldem.
nej obok pakietn z szarpią wznosi się stos kobiecie z gmiuu, jak damie z wielkiego Chora rozpięła kaftan i q#kryła piersi, jemałych gl!bek. W szafce, podzielonej na świata..
den ze studentów odsunął firankę, aby
przegródki, stoją puszki, zawierajl!ce maW oknie, z twarzą odwr6conl! od świa- wpU§cić więcej światła.. Lekarz badał, choście żółte i bl·uuatue. Płomień lampki spi- tła, otoczonI! cieniem białego wełonu, stoi ra wpatrywała się w oczy doktora, jak
rytnsowej rzuca czerwone odblyski na mo- siostra Filomena i robi pOilczochę.
gdyby chclala w uich wyczytać jego mysiężue miednice. Na obydwóch kOlio&ch
- Zaczynajmy panowiel zawołał dokt6r i śli, łecz oczy te nic nie mówiły. Po npły
stoło znajdują się wodociągi cyoowe. stu- przystąpił do pierwszego łóżka po lewej wie półminuty spuszczono firankę, kobieta
dent, pochylony nad stołem, przegłąda re- stronie. Za lIim postępowała posługaczka, zamknęła oczy i nasłuchiwala Uli. odgłos
gestr, nad szpaltami którego umieszczono niosąc IV jednej ręce dzbanek, ręcznik, kroków, oddalajl!cego się doktora. Jakali
oastępujęce ty
y: ziółka i lekarstwa _.- IV dl'Ugiej miednicę, opierając ją silnie o bezwiedna trwoga ogarnęła i wstrząsała
stodencl miejscowi i przychodni - po tra- biodro.
jej slabe ciałoj skuliła się w łóżku, głowę
wy: ryż lub makaron na rosole lub mleku,
Nad każdem łóżkiem, przy którem za- wciBnęła IV poduszki.
zupa chlebowa postna, pokarmy pożywne, tl'lymuje się cllirllrg, pochylają się studen- Czy Barnier jest? zapytał doktór,
napoje pożywne: wino, mleko. Krępa po- ci i z ciekawością słuchają wykładu. \V sali przechodząc do osł.atniego łótka.
slngaczka, oparta o stół, wyciera serwetl! panuje uroczyste milczenie, slychać tylko
- Właśnie przyszedł, odpowiedziano..
cyno\fy dzbanek, który błyszczy \V jej duo skrzypiące pióro studenta, zapl . ącego reStndenci otoczyli chorą, którą doktól'
żych rękach; dziewczyna mruży oczy, ot.o- cepty. Na. odgłos kroków lekarza wszyst- badał. Barnier stanął za nimi, blizko łóż
czone czerwonI! obwódką. Salę napeluia kie jęki umilkly, wszystkie bóle złagodnia- ka, które chirurg dopiero co opnścił i czeciepłe, wilgotne powietrze.
lyj z pogodnym wyrazem na twarzy, z do- kał na wezwanie. W tem poczuł, że jakaś
Niektóre z ćhorych kobiet leź/ł skulone, broilusznl'm uśmiechem na ustach, prze- ręka pocblvyciła z tylu jego dłoń. Odwrózakopane w pościeli, widać zaledwie poli- chodzi od chorej do cborej, mając dla każ- cU się i przeraził jak człowiek, któremu
czek ' lnb czoło odkryte, resztę ciała okry- dej słowo pociechy, a czasami nawet żart uk&Zuje się wjdmo niegdy§ znajomej sobie
wa. szczelnie kołd\'a. Inne leżą w znak, na pogotowiu.
kobiety.
prawie bez ruch n i robią wratenie mal'- Ja.kżeż będzie? powiada do chorej,
- Barnier, co oni mi zl'obil!? pytała
twych. Jeszcze inne trzymaj l! lewą ręką której przed kilkoma dniami robił opera- chora., wychylajl!c się z łóżka.
za prawą i z natężonI! uwagą śledzą ude· cyę w gardle-obieeała paoi złlŚpiewać nam
- To ty, zawol"ł Barniel', tyl Romanol
nenia pulsu. W łóżkach bliższych wej- co wesolego ... jak'ł maleilką piosenkę ... za- Co oni mi zrobil!? Powi~dzl
ścia, panuje niezwykły ruch: chore robią raz zobaczymy ... i nadstawiR ncba na dźwię- Pauie Barnier, zawołał w tej cbwili
toaletę. Wycbudłemi rękami, o blękitnycb ki, z trudnością wychodzące z gardła roz- doktór.
żylach, zapinl\ją rękawy n koszuli lub wy- weselonej chorej.
Barnier podszedł do niego, II doktór 0gładzają fałdy kaftanika. Jedna ubierll
..... Nnmer 9, eałą porcyę! oznajmia do- puszczając z nim salę, mówił:
się w czepek haftowany, inna gładzi wło- któl', zatl'zymawszy się przy innem łóżkuj
- Wiem, że stndenci miejscowi skarą
sy. Wszystkie są §miertelnie bladej twa- przy tych slowach lIa bladej twarzy mlo- aię, iż im nie powierzam żadnej operaeyi.
rze Ich nie różni l! się prllwie od białości dej kobiety, siedzl!cej n& łóżku, nkazuje ię Chcę dziś wobić próbę. Zrobin pao jutro
poacielij wszystkie te kobiety z oczami uśmiech szcz~ścia, do oczów zal,atlniętyeh operacyę nowo przybyłej chorej. Widzłałłlli
powl?kszoneml gorączkI!, spędzają życie w powraca życie.
pan. J8Itto nowo~w6r w prawej pierał.
ciętklej pracy i nędzy j pochodzą z najDoktór stanl!! pl'zy przedostatniem lóźku, Radzi) panu wziąć do nacięć nukórnyeh
niższych wantw społecz nyeh , a pomimo to Qznaczonem numerem 29.
lan.cet wypnkły, do renty laucet prosty.
posiadają w twarzy i r uchach wdzięk I dl'- Wczoraj przybyła, szepnąl spojna- Nacięcia wety robić nkojne. (D. C. tł.)
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Onegdaj przed wieczorem rzucony przez ko delnemi i kontroli dochodów ,jura stomościami statystycznemi, tyczlłceml si ę wy- który, za pomocą specyalnie nrządzonej
stawionych oKazów, o ile wiadomości te §lVistawki I dzwonków, ostr7.ega o grotą· kogoś kamień skaleczył w glowę p, E " lae: którJch częśl i(bie na rzecz duchopoIlostarczane będą przez wystawców.
cym wybuchu kotła \,srowego, skutkiem przechotlzącego okolo rogu ulicy Cegielnia- wieństwa katolickiego, clęŚ6 zaś
trzeby kościoła i instytucyj kościelnych,
Program wystawy jest uastępujący.
zbytecznego nagromadzenia pary, lob bra· nej i Piotrkowskiej.
Drwal, Kępiński, r'łbi.c Ill'zewo wczoraj " Peter b, wiedomo ti" donoszą, że projekt
c z Ę Ś Ć O G OL N A.
kn wody, a z~razem Iluży jako wodomiar
obie siekierą dość glęboko wejdzie w życie od początku roku przy§ 1. Wystawa otwu~ ~zie w dniu 15 luugo i wentyl be7.pleczeństwa. Specyalny regu· rano zranił
szlego,
18\12 roku.i pom... do dnia 25 tegoż mi08i~ i r~-I lator pozwala ntyć tegosamego aparatn do IlI'awą \Jogę,
kn "ląc.me, w gwaehu muzeum pn:emysłu I rolni' kotłów naj rozmaitszej wielkości. Apal'at
• .Peterb, wiedomosti" douoszą, że w ceOnegdaj podmyte wollą rusztowanie przy
ct§~. Gł6wn.m ..d_uiem wy.tawy je.~ wsku.. ie I po. iada je zcze tę z~le~, że sy~uał! mogą domu p. trykow kiego, przy ulicy Nowo- lu ustanowienia k o n t I' o I i n a d d z i aI
a
I n o ś c i ą t o war z y s t w d o b r orolnikom I pn:emyslo".om ir6deł nabywani .. POŻ4- dzlalać automatyc7.D1e I Jlrzeno,lć I~ poza miejskiej runęlo, nikt jednak z ludzi
c z y n n y c b <lo składu komisyj rewizyjdanyeh artl:I..-ułów, jak niemniej ul twienie wy~wór· bndynek fabryczny, n clo~yć znaczną od- przy tern nie ncierpiał,
eom zbytu leh produ~tLlw,.
.
leglość; 31 Aparat do OCZ1j8ZCZanm powieKradzież. Onegdaj szewcowi Mandleso- nych tych towarzy tw wyzuaczaui będą z
dzfJ6w~y·tawa oboJmowai b~dzl. 5 na.t~PI\J'I"yeh trza;; l,yll4 w fabrykach i zakladach prze- wi skr&dziono nI< Larym Rynku kilka par ramienia rządu, sposobem próby, urzęduicy
administt'acyi miejscowej,
A) D.i,ł nasion i wszelkieh ro41iu gospodonlóch. mysiowych, W celu zabezpieczenia robotni- obuwia, ogólem wartości rs. lO,
.. Depal'tament oświaty wyja§nia kuraB) Dział nawoz6w pom,,!,niczyeh.
ków i oficyalistów Oli szkodliwego dzialaC) D>:ał produkt6w nabiałowych.
uia pylów i gazów trujących, Aparat
torom okręgów, że do egzaminów na
·Podl'.iękowllllie.
D} DZiał produktów przelOyału rolnego rabrycz- dziala za pomocą specyaluego mechauizlllu
otrzymanie
prawa wykladu nauk
Komitet ochrouki katolickiej ma zaszczyt
nei~' Dział wytwor6w pn:emyłłu domowego wiej· W ten sposób, że wdychane pyły i gazy zlożyć pod1.if}kowanie Filii skladu herba:y z d z i e d z i n y h a n d I u dopuszczanemi być
skioga.
.
.,
o adznją się lub rozpuszczajll- w wodzie i dotllu h>lJldlowe!!,o: .'raiu·ŁuII" za ofi rowa- mogą te osoby tylko, kLÓre ukOliczyły
~ 4. Urz~dzenllll.n wyslawy, przYJm?waulem przed- W rozrualtych rozc~yllach a do pluc do- nie d WUU8Stu funtów hel'baty na rzecz tej- kurs w Iletersblll'skiej szkole handlowej
młotów, wyd&WaDl81A icb llapo"rOt 1 wogóle ".ul·
.
.
. .'.
' .
r
lub w moskiewskiej,
kiemi czynnośeiami do niej odno.. ~oemi i~ ujmu. staje Się CZ~8te powietrze.. IIOWletlze w,l- że ochronki.
* Ministel'yum sprawiedliwości wyjduiło
je się oddzielny komitet prze, muzeum ustano- dychane, zuzyte, wychodZi l'rlez odpowlePrzewodnicząca w komitecie
odno~nyOl instytucyom sądowym, że s p 0wiony,
,
. . .
. dni'ł klapkę, kLÓr" zamyka się przy wdyK, Belci/'O/U8ka,
§ 5. W wystawI. lI!og~ b~6 udZIal I ubl~a6 19 cbanlu. Apal'at ten podobno znalazl ju';'
ry o IlI'awo udzialu włodcianJna
"
b' k l ' • ki'
o nagrody wszy.cy ml08zkaucy Królestwa I Cesar· l'
stw.. prze,lstawi.jąey okazy 'Własnej produkcyi. Iczne zasto owanie ~v la Iy . ac I I za a• "Birżewyjll. wledomosti" donoszą, iż w zyska h z majątku gl'omadzkieg
o rozstrzygane być wiuuy przez instytuMog. byt również wyltawcami i cudzo,i.mey, lecz d&ch pl"temysłowych I kosztUje tylko 3-2 komisya opracowująca projekt d o III' a IV a
bez praw. ubiegania 8i~ o norody,
rubli za bztukę,
p a d lo ś c la c h, ustanawia IJrzepis, mo- cye gromadzkIe, uie zaś sądy ogólne,
o
n
§ 6, Pl'agn~cy wziąt udzia w wy_taw;e, winul
• Komisya spec.ralua, pracnjąca nad uZJAZDY.
cą którego sędzia komisarz będzie wyznan,desłat do komitetu wystawy w muzeum p.. emy·
X Mający odhyć 8i~ wkrótce zj a z d czany z pomięd7.y czlouków są(lu haudlo- lożeniem n o w e g o k o d e k s II CY IV i Isłu i rolnictwa w Warszawie (Kra.kCiwakie Pn:ed·
mie!lcie, 66) deklaracye niepóiniej jak do dnia l·go l' o I ni c z y zllOpiuiIIje, czy pożyteczne by- wego z ramienia r7.ądu, Zarządy konkul'- n e g o, wniosła (Ił> artykułów o nabywaniu
s~ezui .. 18 2 roku, same zal przedmioty r.adekl ... loby
ustanowienie oddzielnej insLytucyi, sowe, stanowiące obecnie niższy stopień i zatwiel'dzaniu prawa do maj'ltku ilojęcie
rOwane dostawić nA dzieaj~ dni przed otwaniem nleznldnpj od ziemstw, która skladalllby
aąuu handlowego, będą skto.sowane w tej o omylce, które i Ilrzedtem uie bylo obce
wy,tawy, t. j. niepóźniej Jak clo dnia 13 lutego się
z
sieci
mipj~cowych towarzystw rolni- postaci, IV jl\kiej obecnie Istuieją, a IV miej- prawodawstwu ruskiemu. Do liczby przy11192 roku; tylko okazy, na przedstawieniu ktLlrytłl
czych,
organicznie
z
sobą
Ilołączonych
i
w stanie świeżym zależy6 motel przrjmow.ne ~~
sce nich ustanowiona będzie opieka kon- czyn, mogącycb unieważnić kontrakt kupua
110 dnia li lutego 1892 roku w ....nl6.
jeżeli załoź811ie takiej instytucyl
uznane kursowa, kLÓrej obowiązkiem będzie kon- sprzedaży, komisya wł"czyła omyłkę, jeżeli
§ 7. lliej.ca D& uS l awieni~ okazów wIZ11 .... ko- będ~ie Z,\ pożyteczne, to czy nie naleiy
statować
aktywa i pasywa upadlego, w tranzakcyi z&szla omylka co do glównemit~ wystawy, .\li.j",,~ te z dozwol.ma komitetn
muzeom udzielaue ~d~ bezpłatnie, ko.. ty w zakże postarać się o zorganizowanie w każdym Wszystkie dalsze Ilzialania powierzone bę go przedmiotu kontraktu, Okl'eślając- .rciun:ąd,enia i przyozdobienia wyataw ci,., Da wy. powiecie zjazdów rolniczych, które z czadą sądowi i sęd7.i emn komisarzowI. Od- gle przymus, komisya orzekła, że pod postaweaclt.
sem moglyby s ię zamienić na miej~cowe dzielue przepi~y o wynagradzaliio o(liekl jęciem przymusu przy wydawauiu aktów i
§ 8, Komitet wy8tawy ma prawo nieprzyjmowa- towarzystwa rolnicze, pozo~tające pod zt\nabywaniu 1'1'11. wa do mająt'u, 1111.!eży ronia okaz6w nieodpowiadaj'l"yeh wymaganiom pro· l'ZłJdem centraluych tawarzystw gnberuial - za prowadzenie spraw konkursowych wzię zumieć tylko taki przymus, któl'y karauy
te są przez r, t. 'rul'a z niemieckiej usta~~ Dla oceny wystawionyeh obzów, komitet nycb,
wy konkursowej, przyczem komisya pozo- jest \l1-zez prawo karne. ~'ak zwany (lrzywystawy zorganIZuje kompletl ~dziów z os6b komstawila je nietkuięte w postaci pierwotnej, mus OIol'alny nie może pociągnąć za sobą
petentnych, posiadaj!l4ych znajomość speeyaln~ ueponieważ ustanawiają one Izczegółową, onieważnienia aktu, zawartego pod jego
ezy w odnośnyeh działach wystawy. Nadto dla oWiadomości
lec~ uardzo skromną tllksę, któl'a w ża wpływem.
bejrzenia zadeklarowanych przedmiotów na grun·
.. PI'ofe.OI· uniwersytetu petel'sburskiego,
cie, komitet mocen ~dzi. w rui. potrzeby wysyLombard w Łodzi. Filia lódzka war- dnYIJI wypallku lIie obciąża wierzycieli i
łat odpowiednich delegatów, kt6rych liBta ogloozo- szaw8kiego akcyjnego towllrzystwa pożycz- I'óżni się znacznie od teraźniejszych (lu- W, Doknczajew, otrzymaŁ od miuis~eryum
dóbr
pallstwa poleceule zorganizowania ze
ą,~i~yIObY do iyozeuie., aby wy.tawcy ,.. dzia. kowego, otwiem czynno~ci swe w dniu 14 żych peusyj, Opieka k~lIkursowa konstale naolon i nawoz6w, obok deklaracyj przedstawiaU września r, b, w domu li-m Golca przy tuje wszystkie długi osoby lub instytucyi swoich asystentów ua wio nę 1892 roku
świadeetwa (praeowni ehelnieznoJ mn.eum, awyl nI. Zllchotlniej, Filia wydawać br,llzie po- upadlej , tudzież sumy, które mo~ posłu ekspedycyi geologiczuej, rlla ~cisłe
oc,ny nasiou muzeum, lub stleyi dM",iadeulnej w życzki 1111. zastaw kosztownoścl: zlota, 8re- żyć do umorzenia tych dlugów, lub mogą go zbadauia gl'unt6w kraju Ussuryjskiego
Sobiesayuie) co do eZylWki i sur kiełkowania wy- bra, drogich kamieni, zegarków, oraz wy- ce należeć do masy upadłości, Z innych IV miejsco\Vo~ciach, zajmowanycb obecnie
stawionych uasion , procentowogcl młOtki w karto·
naeb, cukm w bura~.eh, lupuliny w ehmielu i t p" robów bronzowych, platerowanych I mie- zmian watlliejszych, któl'e II'lll'owadza uo· (lI'zez prze iedleuców ruskich Z8 Środko
oraz eo do składu ehemi"nego zaprodukow.nycb dzianych, a nadto, tymczasowo, na zastaw wy projek~ do prawa należy zaznaczyć: wych i polulluiowo - zachodnich gubernij
środków nawo.. "yeh,
towarów takich jak aksamit, jedwab, pló- skasowanie dawnego porządku, na mocy c.:sarstwR,
U'lCoga. O ile powyiej wzmiankowaue AWladectw&
niebyly dOltarezone przez "ylta"c~, to wsbzane tno, gal'derobę i t, 11· Wydawl\nie (lOży którego upallloścl mogla być tylko ogłoszo
bad,ui. środkami mu.eulU przeprowadzone ~d~, cz~k na towary w dużych I'artyach, sukna, n'l przy istnieniu dlugów na sumę, wynoWarszawa.
w tym jednak eelu ..deklarowane okazy eo naJ' korty, przędze welniaul\ wstrzymane bę sząc/jo najmnIej 1,500 rubli; projekt obniża
Dyrektorem s:r; p i t a I a d I a o b łąk amniej na. dni 1\1 llned otwlI.Teiem wystAW} dOBtar- d'
I d
. lA
d . U t~ sumę do 300 rubli, lecz z tym wal'un·
czone byó willoy, Okazy nadealan. po tym termi. zle lO ecyz)'1 g uwnego zarzą U I O
n y c b IV '1' IV o r k a c h mianowany jest
nie, '(f po",ieniooe powyżej a'l'!adeetwl ni ...opa- cza~u przygotowania odpowiednich skla- kiem, że sprawy drobne do 5,000 rubli, dl'. Włodzimierz Rardiu, starszymi ordynatrzone, o u.grod~ ubiegać .i~ nib Dlon.
dóll'. Biuro filii otwarte będzie cl)d~iellnie, wynikające \lo~a ourębem miast, w których torami d - ny: Żlobikowski, Dragoman,olV
§ 11. W zakres obowiązków 8ęd,iów wchodzi, po Z wyjątkiem niedziel i świąt, od godziny (ll'zebywa sąd handlowy lub okręgowy,
i SabaszuikolV; /lIłodszymi d - I'zy: Lubal'dokonallej _aie okazów:
9 rano do 4 110 poludniu,
poddane będą jurysllykcyi sędziów pokoju, ski,
BIlceiski i Przygodzki. Rada miejska
o) Spon~dzenie motywowanego protokólu eklper·
.,
ty.y • oznaczeniem IV uim por6wuawezej wartości
Podczas rewlzyl w mieszkauiu moruercy W tych S[lrRWach, IV któl'yeh dlużnik ma dobroczynności \Hlblicznej wystąpiła do mijednoimiennych przedmiotlIw r6ŻDych wy'ta"c6w, swego ziQcia, kolonisty F" znaleziono trzy [lI'awo za(lroponować ogodę polubown'ł,
porz~dkowemi cyframi: l, 2, a i t. d., przyezem strzelby i znaczną ilość (lrochu.
Onegdaj miast administracyj i komisyj pośredniczą uisteryum SPl'tlW wewnętrzuych o zatwiel'przedmioty jednakowej ,yutoki oZll&e..t s1~ majł tlumy Imlzi IJI'~ellrowadzały go do wie,zie- cych, postanowieuia o ugodzie Jlolubown~j dzenie powyższyoh lIomiuacyj,
Jednakowemi <]!rami
zakład fl'oeb!owski zakłada
dla zapobieżenia ogłoszeuiu upadlości, roz- w Nowy
h) Wybor o.lmiau różnorodnych D&s1on gospodar- nill. tutejszego,
Warszawie przy ulicy Mokotowskiej
ekieh, oraz wskazanie ń&\.0.6\V pomocuiczych, .d,- Ogród spadkobierców Otto Juliusza Schulza, strzygllne będą IlI'zez sąd handlowy lub palllll\ Helena Borowska..
jącyeh Si, ••shlgiwa6 na roz~o .. sz.. bnienie.
. przy uowoutworzonej ulicy pomiędzy Wól- okręgowy.
codzienoy~ douosi, że wdowa
. Okazy zalee~no , pr.....~IÓW do '.-ypr6bowlJlI' czańsk/jo a Dłufl'ą przeszedł na wlasno~ć
* "~'imes" otJ'zymal od baroua RiI'scba 110 "Kuryer
Ich praktyczn'J uzy,eezuoścl, I1neehodzą u wir.,
.
" ,
jednym z wybitnych fiuansistów warnowe
wyja~uieuia
w
sprawie
\l
1'0
j
e
k
t
0Iność muze.um, kwre ''limie Się roz08lauiem t&k~'1 braCI Gehllg,.
.
,
.
sza wskich sl'orządzila testameut, w któwyeh poml~dzy rolnik6w, celem przeprowadzema
Bruk na ulicy Prz~J azd, pomiędzy PlOtr- w a nych kolon ij :i: Yd o IV s ki ch. Baron rym poczl'niła różne leg a ty n a s II mę
geislycb ~róD por6wn.wczyeb.
.
.
kowską, II Dziką, lI'ywag'l szybkiej nRpJ'a- Rirsch pisze między iunemi: " ' pra wotda§ 12. Nagrod~ na podoLa... 'e orze~ellla aędrJów, wy
Nil całe; tei długo~ci potworzylo się nie, które mi przedsta wil (I. White, III'ze- 150,000 rs. Szczególy testameuw mają być
prayr.OIJ8 komitet muzeum wspólnie li komitetem'
OlI
. :J
•
ogłoszone dopiel'o (10 śmiel'ci zapisodawWYltawy i podaje o tem bo.. "l"znie wiadomoft I mnóstwo wybOJÓW, II. tuż na. skJ'ęcle od konalo muie, że przy wykollaniu mego pla- czyni.
w pi,,,,,,ch pubUcnych.
ulicy Piotrkowski~j znajduje się dół, któl'Y ilU muszę unikać wszelkiej zwloki. Dla naKar a w a n a s y n g a l e z ó w po \'az
§ 13, Nagrody ltanowi~:. dyplomy, medale zlote, należałóby niezwłoczuie założyć cbociaż dania mym filautropijnym cełom kiel'unku
tl'zeci ma odwiedzić Warszawę, Prawdosrobrne I bronzowe,. oraz listy pochwalne.
kamieniami,
chcę utworzyć wielkie towa·
praktyczaego,
§ a. ijprawoadlJUe z wy.tawy porąds.. no pod,
,
.
Ilodobnle będziemy j oglądali i "Łodzi.
sta"i. protokółu .~i6.. i oglu"" drukiem Iwmi.
Napad, OnegdllJ wleczO! em koło cmen- rzystwo angielskie, którego akcye sam w
Plock, Z dniem l sieqlllia 1',
towatarza izl'aelickiego, kilku ludzi zatl'zymalo większej cz~.ki nabp,dę. Dziwnie to brzmi, rzystwo dobro~~yull()~ci w Ploc.ko otworzy
tet wylloawy,
§ 15, Po z.amlcn ;~~fu wy.tawy okaz.y mają by6 Andl'zeja Kl'zemillskiego,
powracającego iż najwięcej ~rudlloilci spl'awia mi nie wy..b~ne " el'!gfi dni trzeeh, po upłyWIe .kt6rego ~ Z miasta Łodzi do Bałut, Wszcząwszy kló- nalezienie pieuiętlzy, lecz wyszukanie od- ochronę dla 20 dzieci przychodnich i przytułek dla 8 sierot, utrzymywanych stale
tenDlnn konutet WJI~""y mOeł!n ~dzl. po'~pl~
..
,
,
.
z uiemi podług nznania.
tUlę z nuu, UalJa tUlcy zadali IlIU d,vle ra- llowieduich osób, Szukam icb pilnie, Dal- nIL ko
towal'zystlya. NI\ urządZlluie pier§ 16. Przez eaJy ci~ trwania "Yltawy, .'yunem ny nożem, a glly obęzwladniouy ullau ł na szym punktem mego programu będzie zlo- wotn
ch Uwóch zakladów przeznaczono
b~dzie pr~y k&ueela~Y1 muzeu,!, biu.ro. ulatwiaj,ee ziemię, zaczęli znęcać tiię nad nim, kopi"c żeuie wielkiego gl'oua ludzi, w którem zaIprzedaż I .abyw.n!" wy$~awlOnyeh okaz6w,
. go noO'ami i bijąc 1'0 twarzy. Kilku pl'ze- siądą wybitni reprezentauci ~min żydow rs, 160 kop, 95, II. na koszty utrzymania.
przez 5 miesięcy, to jest do l styczuia 1892
utcagu. W sekeYI rolnoJ towarzystw. l"'pleraDla
!'
.
"
.
. d d'
przemysłu i handln, w czasie tmania wyltaWy, od· chodUlów uJęl.o Się za I!Oultym I o p~ Zl- skicb na całym świecie. BędZie to zarząd roku I'S, 412 kOlI, 57,
hywai się będą po.iedzenia, n. ktLlryeb przedmio· wszy napastlllków, odlllosło go do mlesz- ogólny, czuwający nad systelUa~yczueUl
Pułtusk , Stl'aż ogniowa ochotnicza w
'OlI! obrad będł prze~v~ż~e kw. tyo, do~yczące ga· kauia, Napastuikami mają być krewnI K., wychodźtwem żydów, W pierwszej chwili
łVZI gos,podarstw a "leJsl"og~. repr.. en~\..nych na któl'zy w ten sposób pomścili się na uim ~ależeć będzie wszystko od zOI'gauizowa- Pultu~kn liczy czloukhv czynnych 119, a
wyBta.Wle, oras *'praw(ł~dawl\ ze StACyl oceny Da·
.
.
. ·1
I' k'
'
honol'owych 144, Na zebl'aoiu I'ocznen'l w
sion i staeyi .dośwladczalnej w Sabieazynie, • uad. pOlll~lVaz OpUSCI ŻOl1ę Z 1 zlec lel.n, pozo- uia pierwszych związków kolqnizacyjnych, !lniu
19 b, m, obrano naczelnikiem ponowto \lr.'d"tawlone wyniki pr6b w r6żnyeh okolicach ~tawll J'ł bez środków ntrzlmallla, II. za- kLÓre poslużą na wzór inllJO\ os>J,dolll.kroJu pl'zetl8ixbrauycb; o uadsyłanie odnośny,h py' wiązal std\mnek z inua kouietą,
" "Birżewyja wiedomosti" donoszą, że sku- nie p. 'l', Neumanlla,
Ia!l. które, p~ rozbiór p?winu~by być ~zięte, zie· Nagła śmierć, W nocy z wtorkI! na śro- tkiem starań moskiewskiego oddziału toPetenburg,
m",nJe uliłnie są prÓ8Z8JIJ, Pozłdanem Je" WIelce,
',
"
W okolicacli Petel'suUI'ga powstanie
aby wzmianko .... ~ pytauia przed 15 grudnia r, b, dr,. ~ don~1I ~od nr .. 324 pl'zy ulicy Zacho- warzystwa Ilol,ierania przemysIu i hllndlu
do kancelarl' oddzlałn "arozawskiego towarzystwa dllleJ, Z lIIewl8domeJ \lrzyczyny znul.rl1\ na- wkl'ótce wprowadzone będ'ł uzu!,elnienia i wJ.:l'ótce nowe t o wal' z y s t w o I' o ~
popieraoia przemysłu i handlu dostarczane były,
gle slużąca Magdaleua Markowskll, stała zUlil\ny w o bo w i ą~ uj 'lce m o b ęcu ie pOIV.s~ec!Jniania oświaty WŚl'ód
X ~'oIVarl.ystwo ogrodnicze w Warsza- mieszkanka gm, Dobl'a [IOW, brzezińskiego. prawodawstwie o agen~ach han- I' o b o t n i k ó IV. Towal'zystwo to zakła
wie urządzi we wrześuiu I', b. w S t 1\ W ę Zwloki zmarłej wczoraj pl'zeuiesiono do dlowych i komisyone\',\cb. Prawo- daj" miejscowi Przemysiowcy ,
I' o m oi o g i cz n Ił t. j. wystawę owoców je- trupiarni przy cllleutl\rZu, gtl~ie miała być dawstwo ruskie dotychcz;\s nie ustanawia
W niekLÓrycb pete~sbul'skich fabrykach
Biennych, Na wystawie ro~dauych będzie dopelnioua sekcya,
żadny ch 1I0rlU, gWllra)ltujących osobom in- ul'ządzone być maj ll-niezedtugo ,b e z Il la t-n e
kilka nagród,
Wściekły pies, Wczoraj na ulicy Zarze- teresowanym prawidiowe speluieuie przez k u l' S Y ś P i e w u c b ó I' a I n e g o dla 1'0X W początkach kwietnia 1', b. wycho- wskiej zabito psa podejrzl\uego o wście kOlllisyouera przyjętych zobowiązań, co nie- botników fabl'yc~uych i ich !lzieci.
wauiec uniwersytetu charkowBkiego, p, klizuę,
raz IJI'zyuosi straty główuie obywatelom
Klika osób w Petersburgu wYPl'acowalo
Leon Szklar urządził IV JekaterynoslaWypadki. Onegdaj jaki~ chi opak »iegną ziemskim, Uzuano konieczność poddania projekt z&to~enia towarzystwa akcyaflego
wiu wys tawę wy n alazkó w swoich, cy ulicą Nowomiejską, uderzył kijem kouie komisyonel'ów kontroli towarzystw giełdo dla urządzania o d d z i a I ó w l' U s k i c b
Wnystkich okazów, modeli i aparatów, stojące li bryczką IlI'zed jednym ze skle· wyoh, przyczelll llrawo wykouywauia ope- ua zagraniczuycll wystawach
bylo 15; z pomiędzy uich wymienimy na- pów. W tej chwili lIrzestraszone konill ru· racyj komisyonerskich dozwolone b~dzie m i ę d ~ Yu.a l' o d o w y c h. I,'I'0jekt ' ten
stępujące, IOOgące znaleić zastosowanie IV Bzyły z miejsca z tak" silą, że woźnica tylko tym osobom, które uzyskały zatwier- wniesiouy będ~ie do ,'o~patl'zenia towarzyprzemyśle: I) Ręczuy liydropr"-t-puIIL'eryza- wstrzymać ich nie mógł. Skre,ciwszy w ulicę dzeuie komitetów gieldowycli.
stwa pOlliel'auia pl'zemysln i handlu w Peto/' do rozpylania płynów, mający bardzo Pólnocną rozbiegaly się na dobre, a woź
* Departament do spraw ducbownych tel'sbul'gn,
szerokie zastosowanie: do deziu/ekcyi mie- uica nie mogąc utr~ymać się ua koźle miuiaterynm ~praw wewnętrznych wypraOdosa, Oprócz urządzeuia wystawy, stutilkall l iunych lokalów, do ~ezinfekcyi spadł, skuLkiem czego zwichuął rękę i po- cował pl'ojekt reformy II a d z o l' U n a d i: o· lecie istnienia miuta. ma być uświ'l.coue udrzew i krzaków, do skraplania pól, do Uukl silnie glowę. Zatrzymauo je dOlliero ściolami rzymsko - katolickielllJ, tworzeniem wydzialu medycznego przy una ycallia powieu'za wilgocią, do pl'zemy- na ulicy Franciszkańskiej; oba slj. pokale- Reform& ta przedew8zystkiew rOlls~erzy niwersytecie nowOl'osyjskim. W tynUe
wauia welny, do kI/pieli jako tusz etc,; 2) czoue, Bryka ulegla znaczuemu uszko- Ivladzę prezesa rady ko~cielnej i człouków czasie bę(lą; wybudOWane w Odesie nowe
rllliy w zakl-e~ie zarz,dzania funduszami gmachy olbrzymią; iWltytllcyj sądowych,
l!.'fc/.'/ro·1IIng71f/tyc:;ny 1»,zyrzlE4 kOllłrolt6jqcy, dzeniu.

na.
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więzienia, domu dla obJąkauych i iunych po kilku przeehodniÓ.. i pocbwyciło rtlbosia. Iy mu pelne sympatyi owacye. Admirał 300, gryka - - - , r..,pik letui 700.I!mo'll'y
rz81Jlłk :&p» sim. - - - , groch polu, - specyaluych szpitali, zarządu pocztowo- Okazalo sIQ, ił liczy Oli zaledwie pietnlŚ"io Gel'vais otll,owiedział toastem Zł\ NaUa -- ,I cukrow,
- - - , {&sola - - sa kon:,e~
lat wieku. POdCZAS śledztwa osiłował otr uć śniejszego Paua, Ka.ija§uie;szą Paui~ i Dom t ..u jaglau _ _ _ , ol.j ..epako .., _ _ _ ,
telegraficznego i wiele inoycb.
si~ dwokrotnie i zelna!, ii wszedł do sklepu Cesarski; toast przyjęto dźwiękami uymuu Ini.ny - - lA pod.
as tę·
Dowie.ionn p...nicy - , tyta 500, jł.llDi.nia
wzmiankowanego w celu zabicia sobjekta i ruskiego i ps lnem Z&llalu: ,llIIra."
TEATR I MUZYKA.
puie a<lrnh·al Gervais wzuiósl" toast za ma- - , 0"'& 200, stracb. poluego - kor.y.
: Towarzystwo dramatyczne p. Szyrc- skradzeni .. kosztowności.
I
b
.
t
'
Warnawa, 28-go lipca. Oko"ita. Hurl. Ikład .
·
bor ·kiego odegralo wczoraj w teatrzyku
rynal·zy rus k IC I, OI·mIS rz Zb za maryna- 1& wiadro 100': lLłl- _._; S" 78': 8.90- _ ._.
p. lkierta w Zgierzu 4 - ch aktową komerzy francuskil,h i szanownego ich lu·zed- Sayuki ZA wiadro 100': 11.56- -.-; za 78': 11.01.dyę l). Przybylskiego .Dwór we Wladkostawiciela admirała Gervais. '1'ollStllm wtóBerIII, 28-g0 lipca. P","iea 2"22 -2!8 "' lipie~
wicach," którą wystAwi dzia w teatrze le·
Petersburg , 27 lipca. (Ag. p.). Mary- rawal .... Marsylianka," hymu ruski, okr~y 2!8.75. U~ .... e•. paźdz. 21ł.00. l.yt.n 217 -1125,
narze
r.·ancuscy
byli
wczoraj
Pl'zedmilltem
ki
.hUl·al"
I
•
ViV6
la.
Fraru;eJ"
Wypowie
lIa
lipiec 221.25, lIa wn:e•. paUs. 203.00.
tnim.
Hana,28-rr lipca. Kan 1I'0n<l &Yerago Santos
Na benefis p. Szymborskiego jest w przy- gorą cej owacyi ze strony ludności peters - dziono kill; ... mów, pr7.eniknionycb głęuouam&noo83.5O,
gotowaniu komedyiL uie grana w Łodzi jl. burskifj. Okol O dwustu majtkólv fraucu- kieJU uczuciem. Admiral Gel·va is IV gorll- "~ ......ień 7.50, oagrudz.
skiej eskadry przy bylo tu ze swoimi ofice· cydl slowach odpowiada l II'" każde IH.ze- 03pale.
t. . Żywy posąg.
·
mÓwl·enle. I' I·z ed gm,..' ellelll klubu stOI· tlum Cllkier
L.adyn,
27·go lipca.
Cllkier Jawa !5. Spokojnie.
. auy
r. us Iysze Ć k Ol lce'
ranll,
r. c II6I·U sl/l ..oY•·
lallbnrakowy
13'1. spokojnie.
skiego. Wszędzie, gdzie się tylko goście ludu, z zapalem witający hymny nal·odowe
L1.erp •• I, 21-go lipe&. Jj ...... tua. SprILwosdo.nie
ci pokazali, lud wital Ich entuzyastyczoe·
Kronsztad, 28 lipca. (Ag. pólo.). Dziś końco.... Obrót 7,000 hel, • tego lIa apekol&cyt
,," .. Na wystawie mledz)'narodowej w Ber- mi okrzykami .hun,," i • Vive la Frallt;e." o god1.. S·ej, IV wielkiej sali palacu [leters- i "ywóz 51)() bel. Spokojoie. lliddting ar • • ryka.sk",
~"/"
Iillie jury, skl.,l.j,ce sie z 32 cdonków, wy- Mówią., że admil·al Gervais zamierza z kil- burskiego otlbyl się obiad, urządzony na na lipie. - - - - - , na lipioo i ierpie.
b S
sprzedawcy, na sierpień wnesieu 4 11, nabywdelegownll)'ch przez arlystów wsZ;.tkich naro- k U swoimi ofi cel·aml· zl·obić wyciec~ kę do I 60 o ó.
toly zas tawiou ~I o tym serwi- ey, na wrzeoień pudziofllik 4'/" uablwcy, na
tlowośd reprezelltowanych na wrst..~wio, mi ..lo Mo. kw)', której ludu ość chce urządzi ć mu sem, ton ę ly w kwi tach.
Byll obecni na paździoruik listopad 4'/. nabywcy, Ił" listopad
do os~tl, o llia przeszlo 4,600 wystawianyoh jeszcze §wietniejsze przyjęcie, niż ludność obiedzie Ich Cssał kłe Mo~ e le, Królowa. grudzień l'l" nabywcy, na grndzieil atyczeli 4,"/..
hellellólV z córką Maryą i zllajdujący się nabywcy} na styczeń loty 4"/.. nabywcy, na luty
dziel sztuki. '1'0 tet jury miedzynarodowe Petersburga.
Odesa, 27 lipca. (Ag. p.). Komisya wy· w Petersuurgu Wielcy książę ta i Wielkie marzec ~u/" nabywcy.
pracownio przez kilka tygodni, trzymając sie
br8.ua
I"·zez
komitet
giełdowy,
postanowiła
Księżne.
Na obiad zapl'o~zono admirała
Haw·Ytrk, 27-go lipca. Haw. t... 8, .. ~. Ot·
hardzo S1.czegółowcgo programu. Dyplomy holean ie 7 11/ " .
Ilorowe-najwytsza nagroda dostepna tylko dl" zawiadomić sąd handlowy o zaprowadzeniu Gervais, uowódców okrętów francuskich,
Haw.Ytrk, 27.go lipclL K.w~ (".ir· Rio) 19.00,
takieh, którzy ju* na Innych wYlltawach otrzymali najwyts"l D4grode-przyzUAwano być mo- ~~:!n~!~d~;'~ ~a~~~\~I;~~:n~it ~~~~.h~d~~~: ~~~~~~h~h al~~~~~;~; f;;~~~~S;~:\ ~~~~~!~~~ ~:;~z~iriil~~ ~ 7 ,. .. . "liu",! ua lillie. 16.27,
gly prost~ w i ek szości, głos6w, medale złote nistl·acya będzie wybraua pl·zez sąd uan- greckie, admimlicy ę ruską, dowódców eskawiekszo'ci, awóch trzecich głosów, zaś ~lln dloWl i przez wierzycieli.
dry praktycznej i orszak. Przygrywala
TELEGRAMY GIEŁDOWE,
ki honorowe (mention honorahlo) wiekszości,
Paryż, 27 lipca. Spis ludności z kwietuia kapela mu"y!;antów nlldwol"llych.
Zolnia 2l:ł1 Z dnia 29
26 glosów na 32. Dyplomy bo_orowe, których 1891 ro ku wykazaŁ, że 01\"6t ludności fran·
Kijów, 28 lipca. (Ag. 11.). W dzieil po
Gi elda Warszawska.
prt.yznllDo zaledwio kilk., oraz wzmianki buno- cuskiej wynosi 38,095,150, czyli 208,584 święcony pami ęci równego Apostolom Św
Zapłacono
rowe, jury przymawalo • imieuin arl.rató., więcej nit IV ruku 1886. Ludność miejska Wielkiego Ksi ęeill. Włodzim i erza kl·ól serb
Za wekal. krótkotermlaowe
medolo za§ złolo wielki. i lIloibjaze przyzna· wzrosla, wiejska zmuiejsiyła się.
ski i towllrzys1.ący mu wysluchali nabo- 11& B.erliu za. 100 lor.
4ó90
46.60
wal ceu rz, na WIliOlek jory. Naszych artyWiedeń , 27 lipca. Celem załatwienia spo- żallstwa w so borze Sofijskim , poczem król UJ\ Londyn SOl 1 ło. .
-.- 9.46
stów reprezentował vr jary p. Wl"dy~l.w Oza- ru granlcz~ego u Morskiego Oka, delego· w towarzy tll·ie orszaku pojechaŁ do ogro- un. Par,,, za 100 tr..
37.v~
37.65
chorski. Na wystawie lukO uatz, reprezen- waną będzie mlęszaua austryaeko-węgier· I du klubu kupieckiego l z altany nad ur- na Wiedeń 'a Hl<) 6.
79.40
-.to"alo 70 malarzy i rysowników n netbia- ska komisya, składająca się z delegatów wiskiem Vniepru przyglljdal się procesyi
Ż~dano • końcem gi eldy
ny, li drzeworytnik6w i 1 ..tyeborz. Otrzy- obu mioisteryów s praw wewnętrznycb, ko- krzyżowej , itlącf.j 0,1 górnego pomnika
Za papIery pajslwowe
mali oui 18 nagr6d. Przypadł irn wodziale mitetu spiskiego uamiestnictwa i wydziału 'w. Wlodzimiel"Zll do pomuika dolo~go Listy likwida. yjne Kr. PoJ. .
983ii
9d.60
jeden wiolki medaloloty na og610\ liczhe 19, krajowego.
gdzie mia.lo lIastąplć Jlo~lVi ęeeuie wody RUlka pożyczka mcbodnia .
t '·"l.35 lo-A2.~
ł'l. poi:. ..e"uz. r. 1887
976.
97.75
ornz slc,lm mniejszycb medali slotyeb na 73
Paryż , 27 lipca. Kat."U!trofa kolejowa IV Ki!l1ly jlrocesyiL zstąpiła do dolnego pomniLil t, suI. ziern. Seryi
r.
101 :!O 101.takich medali. W szczególności otrzymali: Dy- Saint Mande jest przel·aiająca . Lokomoty· kil. Sw. Włodzimi erza, król z OI·s~akiem
10075 10L25
1110m lum/Wotuy: Ja.! Cbełmoństi. WieUri wa I)()ciągu, który najecbaŁ z tyłu, wznio· ud a l się t.:J.lIIŻe. '1'owal·zyszył kl-ólowi ge- Listy sasL ~. W~~z. Ser. ~.
10l.50 tO'.75
..Ultlld złoty : J6zH Brandt. ZIole medale: sla się nad ostatnie .trzy w..gony pociągu, nerał-gube rn a tol·. Pog lVięce ui ~ wody oduy- .
IOlt 40
~
"
,.,
V.
IOUO
- .- -malarze: Zygmunt Ajdukiewi~, Aona Bili6ska stojącego na stacyi, a żar wybuchający z ło się wobec kr6la. Nl\8tępnie udal się LIsty z.. l. w. Łodzi Seryi [
,.,
"
n
l[
-.Zdzislaw Jasióski, Jacok Mal czewski, Kazlroierz lokomotywy zapalił wagony. ~'rupy ofiar król do Ilałaeu Cesarskiego; o godz. 5-eJ
n
"
ł1
IIL
- .- '-.Pocbwalski. Rzełbiarze: Teodor Rygier, Pius są \lo większej części zupełuie zw ęglone; wieczorem zwiedził obóz sapel·ów. O godz
Giełda Berlińska.
Weloóski. Wzmianki llQTWrowe: malane: Sta- z po§rM ranuych wiele os6b utraciło nogi, 9 z rana kr6l wyjeżdża do Moskwy.
nislaw XaczOr Bratowskl, S. Hirszcnberg, AII- wiele odniosło straszne rany z oparzenia i
Kazań , 28 lipca (Ag. )I.). Kilka ulic m. Banknoty rU3kie Z&rRZ
~16 . 215.toni Piotrowski, Józef Ry.<kiewlcz, Piotr Sta- hudno przyposzczać, aby zdołano m·ato- Świażskn do cna zgorzało ze wszy~tkiemi
216.- 215.75
"
"na tlost:lw
31 /,".
chiewie.. , Henryk Weissenhoff. Rzeibian.e: Ta· wać im życie. Większość pasażerów skla- rucholDoBcilLlOi. Zaledwie dziesiąta część Dj.konto pryw.to.
1$'1,"1.
,leos, Bar,.z, Piotr Wojtowicz. Sztych orz: dll się z powracających z wycieczki za- uyła ubezpieczona. Na miejsce \lożam 1'0/
Ignncy ~opieński.
miejskiej robotnic i kupców. Na miejscn jechał gubernator. Rada miejska IV Świaż
*"* Ciekawa afera miłosna . Pewien mIo- nieszczęgcia rozgrywaly się sceny rozdzie· sku przeznaczy la dla pogorzelców 4,000
dy ksi,te w Medyolanio ustawie.. ni. prze§lado. rające. Rodziny cale zginęly w katastrofie, rnbli .
Przyjaciołom i znajomym przed·
wnl I'ropo7.)'cynmi mnlteóstwa mlod, i piokn, której I,rzyczyną. byly: najprzód zatl·zynH\·
Wiedeń, 28 lipca. (Ag. p.). Ks. Fel·dynantl
wcześnie i tak niespodziewanie
lrr3bi"nl,~, która postanowił. calkowicie i wy- nie się dluższe nad czas przepisany pocią- kobul·ski wyjecbał z Ga.teiuu do Kobnrga na
zgasłego
ł,cznie po§wiocić
sl~ sztuco dramatycznej I gu pierwszego,
nastę[JIlie zaś wjechanie IIl\bożeilstwo talobne 1.1\ zmarłego jego oj·
śpiewowi.
Znodzona wreszcio temi zalotami i drugiego pociągn na stacyę wskutek myl· Cli. W Gasteinie książę mial długą rozmo·
kochoj~ca łedynio sztuko i artystów, uciekła nie ustawiouego sygnalu kolejowego. Wzbn- wę z przebywającym taD! poslem aogielP.
pewnego dnia z dyrektorem o~ery do Wcne- I·zenie, wywolane wypadkiem, jest ogromne- skim pl·zy dwol·ze konstaotynopolskim,
cyi. MIody ksi~te, dOWIedziawszy siO o wszystParyż, 28 lipca. Przy .katastrotle kołe- Whitem.
.
~;em wzi,ł od matki hrabianki opowatniellie jowej IV St. Mande,
stlV1erdzono dotych.
Londyn, 28 hpca (Ag. p.). Z '1'eheranu
do .prowadzeoi~ córki, ogQlił w"y i brode, CZAS 70 wypadk6w limiel·ci, 100 ciężkiego telegrafują: Perska kompania tytouiowa
zabrnł kilka peruk i kosty_mów i udal siO w ranienia i 40 lekkiego
ranielliiL. Liczba wywiesiła niedawno ogloszenia swoje w
pogoń za zbiegłymi.
Przybywszy do Wenecyi ta zapewne się j eszcze zwiększy.
'l'aurysie. Większą część ol\"lOSzell zdal·to.
stao,t w tym .amym botelo, naj,wszy pokój
Petersburg , 28 lipca. (Ag. pól n.). Jego Wreszcie w uocy z 23 Da 24 b. m., w odktórzy życzliwie pospieszyli z Ło
przyleg.j,cy do Ilumero kochallków i przez Cesaraka Wysokość Cesarzewicz Następca powiedzi na ogloszeuia, rozlepiono ollezwy
dzi odprowadzi6 jego zwłoki na
całe dwa dni
prle. dziurke od kl'u cz. przy- Tronu, 'Odbywszy szczęśliwie POdl'ÓŻ [lO rewolucyjne, w któl·yeh ,Iuohowieustwo
cmentarz Powazkowski w Wargl~dał sie romalItycznej idylli zakochanych. Po II·tyszu, o godzinie 4·ej po Ilołudniu
Ił perskie od wolywa 81~ o I,omce do ludu,
dw6ch dni_ch, gdy dyrektor tentro wyszedl (26) lipca przyjechal do Omska. Na Pl·zy· grożąc ślllierci~ każdemu, kto będzie po·
szawie w dniu -28 lipca r. b. ser. na kilko godlill lIa miasto, mIody ksi,to zja- stalli powitali Jego Cesarskł Wysokość pierał kompanię handlującą tytoniem. \.)0·
deczne podziękowanie składa
wi! si~ natychmiast IV pokojo brabianki i po· Cesarzewicza Następcę '1'rollu: genel·ał-gu- konano wielu aresztowań.
1523
berna
tor
stepowy,
damy,
oraz
deputacye
kazuj,c jej upowatnienio matki za1\dal niezwrocznego opuszczenia Wenecyi, na cO "nudzo· syberyjskiego wojska kozaczego i stanów
Ostlltnie wiadomości handlowe.
na jut dyrektorem opery hrabianka bez "'el- miejskich. Jego Oesarska Wysokośti CesaDZIENNĄ STATYSTYKA LUDNOŚCI,
WarU.WI, 28.go !Wc&. \Vek_le krOl terUI. ni:
kiego oporo przystalo. N.. stacyi drogi te- rzewicz Następca Tronu pojechał. wprost
Maltełltwa zawarte .., dniu 28 lipca.
Berliu (~ d.) 46.90, 9:;' 46.1)(), 05, lO, 15, ~O kap .•
lazllej jednak zjawił się niebawem dyrektor do cerkwi Iliińskiej, a następuie <lo ~omu l,oudyJl (3 Ul.) - - ; PUJi (lU d.) 37.0;;, IQ kup.;
E~:.K~~~rc~~. elicki.. I: Robert Werdin z
opery i-rzllcil sie na hrabiank~. Ta zo swej generał-gubernatora, około którego stala W,etI •• (8 4.) 79.40 kup) 4'1, ii", lik.. idacyjne:
Z.arll w dni. 28 lipca:
strony rzucila si~ no ksiecia, a młody ksi,*o uszykowana warta honorowa batalionu re- Krńl. Pol.kiego duio 98.3b iąd . ; takiei mało 9lI.05,
Katolioy: Dzieci do lat 11>-tu zmarło 10. w tej
nie namrślaj~c się dłogo, wyj,ł rewolwer i zerwowego, 1'0 drodze zaś byli rrzed$ta- 97.115 kup.; ~'I. mata poży.zka wlChodaia lI-ej .mi· liczbie
chłopców ł,
dzie".. nt 6, doroslycb 3,
ayi
102.a5 iąd., ill-ej .misyi l rlJ .Ot/ *"".; 5'/, I'oiy·
Btrzelil do rywala . Strzał byl clrybiollY, za- wiani uac1.elnicy i kilka deputacyj z ehle- czka W8tTII9lrSU.'- z USłS7 toku ił7 65 ia 1.; S-I. Ii· w tej licz,bie męic&yzu l, kobie~ 2, l. rntauowieie:
alarmował jedoak policn, która pnybiq;lszy bem i soją.
ALy Zft.i'ł.ł\.WU6 zieluHk ie (~j aeryi lit. A B 10t.90 Jadwiga Grz~orc.yk, lAt 52, Kooltauty SqcbowPetersburg. 28 lipca. (A.g. p61u.). We- .,,1., Hl-ej serli lit_ B 101.2U 4d, tO 1.05, 10 kup.; .ki, lat 39, MIchał Golu, lat 15.
i dowiedziawszy si~, o co rzecz idzie-zawyroEwug.lloy: Dzi.ci do lat 15-to zmarto t, 'II' tej
list, Z&8t.ą.w-n., mia.atA W"r8~łu"l I-ej seryl
kowała , it młody ksi,te ma sloszność za sob, dlug urzędowycb douiesie!l, Da obietlzie· u
101.75 ż~d., 101.40 knp. li oeryi 101.6:; sąd., 10t.35 liczbi. obłopcó" _. dzi .....ez~t l, dorosły.h _
i mot. jecbać spokojnw. W Medyolallie spra- Geoel·al-AdmirLla Wielkiego Księcia Ale- kup., lU-oj •• rli 101.50 ląd., 101.20 kop., IV-ej
Starozakonni: Dzieci do la. l:rtu zm ,rio 2, " t-j
wa przybrnla obrót niceo tragiczlliejszy, bra- ksego Aleksandrowiczll, Jego Cesarska seryi 101.40 żt, 101.10, l. kop. IIy.ku,no. B. rliu liczbie cbłopców - dziew, 'ąt 2, doro dych
"'-'., P6t..rM~
binnka bowiem zatyłn trucizny a dyrektor o- Wyaokość wzni ł toast za pl·ezydeota rze· 4~1I [.fłIltIYII -'2 'I,'ft", Pary! J-J., \Vitultu
01
pery wy,wal młodego księcia nil IlOjedynelc. czypospolitej fr&llensklej, [l Car nota, a na· burg 5"',. Wartoś6 kupouu r. IHltr. 5 ' .. : liaty U.iltaWD8
LISTA PRZYJEZDNYCH.
zielłl:fkie 47.1, w.r,.~ 1 i II ló\.ł, bo,l&t la 8.
Na szcze§cio zawezwaDy doktór przepisal zba- stępnie tloty francuskiej, której godni ~ttr7~~~iJlI.C-ljne 60
poiye~ic.tL pr81llio w .. l 19.8.
Brud Hot.l. Maryuo'll'lki i C. StGekel s Wa.. IA..Y,
wienne antidotum i hrabianka-nie umarła, a przedstawiciele zuajdowali się na tym obieJ. Jung • Biolic, A. Steblik z Wiednia M. Bliteń.ki
młody ksi,Ul odrzu~il pojedynek i cd.. spra- dzie. Poseł francuski, [l. Laboulaye, wzniósł
P.lonburg , 28-go lip.... W.k.l. llĄ 1,0n,lyu 9'J.85 • Od ••" E'. Librach. Petersburga, vi. Bundaebuch
wllehmlui .. J0"2,
fil PO'.1\·"k .. ,,~ hu~ i R. Ktihler 'Moskwy, A. Heim,nn • K&lisza, Kwn zaltOńczyla się bez rodewu krwi i trul'ÓW, toast za zdrowIe Najjaśniejszego P~na, a [[ llOtyeT.k&
.
dwa 1021' •• łl/,'/o Hdty zUtJl,"ne lu
t.. sialłl8!,de W.r.era P. Belfert z MUbl.u.
co właśnie stallow! ca1'l jej oie"wykł" senla- admirał Gervais za flotę ruską i jej Do- 14.4-.50,
Hotel iI .. tlllf.l. B. Bebm.r, O. Ekm6f, F. Da&ke1~ h&ukn flukiego tli .. b"lIt
""n.uia·
stojnego Naczelnika. Muzyka grała Il",,,r:~e· 11" 1{0 269.00,
cyjllOŚć.
lH\t.er.1hnrsk iago hankq IIVKkfll1tO""I;'O m.a, R. Franke, L. Grun",ala, C. l:'ehaler i A. Da595.00, buuku lUi~t.I~yulU'ollo"'&go (!)1.00. WlU'ij%&W'" !Ilea z Ilerli_ , P. Ul1I18tou z Londyua, J. Ł ..ocn
,,** Dowcipne sprostowanie. W tych mian marsyliaukę i hymu ruski.
I G. Berg z War...."'y, B. Leitin • Mińska, J.
Petersburg , 28 lipca. (Ag. p.) Ogloszo· Ikiego blLllku dylłk O llt.Owel('o - , -o
dniach W miasteczka haDowerskiem "SaltAn,"
Mełkik.w z Ty1Wu,
Berlin, ~go lipca.
Iłl\ukllo ty rlhłkits U.fU!
gazeta tnmeczna podała wiadomość, it wlaści no pozwolenie, udzielol18 towarzystwu tlroHotel VictorIa. Ułehanow z 1l0.doJ.;u, llinasow
21600,
UI\
d
OłłtĄlVO
1:1600,
.,e\('4
11\
u!\.
\V
łlrlU!\W
C;
ciel mlyua, niejaki f. Xruse, nnłowił 150 (UD. gi żelaznej kllrsk~· kijowskiej 'la uudowę
21580", Uli. Pet.erdbnrg kro tI5..50, 11& "" t6r"l.ur~ • Wladykawkazu, Haubold i Jaoowski z Waruat6w wegorww. Prosiuj,. powJtI"I I'Ilwlomość, wązkQtorolvych dróg dojazdowych od st/l- tli. 'lU !)oj, u"- I,olulyu kri\1.. 20.33 , nil (,nII+I,11 tli . WI, Bagd.3&no" • Aleksandropolu.
Hot.1 Poliki. polko R. P ...... ki1Io" z Ka!lsu
p. Krase nadesłal do reda kcyi gazety pismo cyi Korekowo do m. Rylska, od tejże sta- 2u.Zł8,. lIM. Wiedeil Ji235 klll)'11I1 .. "Iue; 32-\.40;
pulk. hl. S,rednil:ki z Koni_a, Otto, Piotrkow";
IInstepuj~ce: "Soltan 22 lipca. Szanownej re- cyl tlo m. Sudży, 0(1 stacyi Kouotol' pl"Zez 5'~ lioll ""slawu. 68.70, ł'l, Ii.ll lik"id&C1Ju1 W. Sile ..ic. i J. Lotto • Warszawy, F. KUlke .e
66.75,
110zyezkA
rlUłka
4
~fI
'
l
łł'i"
r.
97.6U,
ł"J
..
IKrólewiec
do
wsi
Pirog6wki
Dad
Desną
z
dakcyi mom lASzczy~ rnkoIDonikollać , It nia
J!Il!7 r. -.-,6'l reut .. t" tA IOl.20, 5' 1, r. • t. I I g~l Zd.- Woli, W Lemke z Kaliua.
wlaścieiel mlyna Krase nalowił 150 rnntów przystaol'i na lewym urz6gu tej rzeki i r. J07.20. Il.tle.ta ""ch, .. luia II . rQ. 69.10. III . ,. ,
w~gorzów, ale szaQowna redakcys złowiła skao· odnogą do szosteńskiej fIlbryki lu·ocho, od ayi 69.UO, 5'J, Iilłty Zl\.S lA W'Uł rl1:4ki e 106.00, ~'j/. IH..
dalicznio dzik" kacak~1 Podpilnmo: WilIJehu st. Kruty do Dl. Czeroib.owa z przystauią iyczk& preniło.1. lo 181.;\ r uku IGS.53, t.a.k"i I. I ~
ua lewym brzegu Deśny, oru oli st. Krn r. 155.74. &kcye drogi iel. warn."'\.,łł k o• ..,i.;.!thlll'· iej
Krase".
227.00, ak~1e kredytowe all~U.rI"l!ki., - .-, akc, ..
,,** Pi,tnaatllletnl IlOrderca. Do jedne- tl plozez m. Przyłuki.
""I8,,;~włłkjegu bLUkll h&II,lło \y e l('u - . - , 111~k O lłtu·
Peter8burg, 28 lipca.. SAI!i' p.). Ogl?" wego - . - , dyskoutd n18IUie,·kle,.:u blLuku PAU'U""
go ze sklepów jnbilerskich na pryn~ypolllej u11
1
4
/. llrywILlu8 3 7?!•.
8Z01l0
ustawę
o
zal'ządzle
gmnlDym
staUlc
licy IV p •• dze wSledł "tych duinch nad wielondyn, 28-go UpM.. 1'111.111"'" rQ'tkł\ .. l~'ł' i r',." dotycheus pn, ol Śt.·Jmki~ ,. M ea.,..tnj",y
tzorem dogć przyzwoicie ubrnny miodzienice i wojsk kozackich.
p"....dl pod wla••y U.r14d towarzyt" i 10 ~
KOIllotu augioll4kie H3;/. ,
Kronaztad, 28 lipca. (Ag. p.). Obiad lL eluLsli 9t)1/, ,
w'ldol dwóch kloczyków do tegurka. Gdy
prsenle loB)' DA ul. Illodo." :\. 1'7 do
Waru_wł, 28-10 lipl3l.. '1'lLr1( ua llt"C'1 WIU",·.· domo borob L...era • Waraawie.
suhjekt sklepowy obrócił si~, aby wydobyć z z&rządn miasta, wydany II~ czelit! mal·yna- skieJ('J
. . P d~tni!:tL 81U. ur.I. - , IIIlU" t Ilo~r" - sznry z'ldane przedmioty, przy!,yly uderzy t go ny francuskich, był WIelce ożywiony, - I bi1\l.. - - ",łwru\Y. -- - "'JL"
nagle toporkiem ciesielskim w szyje. Na krzyk Pierwszy toast wznió&1 burmistrz 8zebuuiu "'y!Jurowe - -Gl5, Iłrollui" - -GOJ. 'K1l·lli ... "
śmicrtehrie rannego solljektn, WI,sdlo do skle- ua eze:!ti prezydenta Uamot'a; towarzyszy- - -,j't'złuien :! ł 4 u rr.V'1. - - -. owi a 2701467 6-

T E L E G R A MY.

85.'f'

ROZMAITOŚCI.

I

I

-.-

ś.

t

WAWRZYŃCA

ROSICKIEGO,
Rodzina.

ó",.

I

Sklad Warszawski

Towmystwa wyrobów

wełnianych

"TORNTON"

'l'".,.

Zarząd TOW8l'1Jstwa

"Tornton",

==

DZIENNIK ŁÓDZKI.

4

o
P. p.

Dzij dnia

Juliusz Pan zer ,

N

kartfJ pobytu

ao lipca 18!l1 r,

wydaną
na. imię

KONCERT

iastrumentalno wokaluy
towarzystwa LI P S KI E GO

Z wysokim szacunkiem
Edward Sesuer.
Jan Sesger.
Jan Munln.
dDi.. 13 (25) lipc.. 1891 r
1511- 3

E

167

I

ZGUBIOł\O

Ogród BENNDO RF A.

W odpowiedzi n.. pomieszczone w
wczorajszych ogłoszenie firmy

.e~aeb

Łódź,

s z

o

Ł

G

]\'i

wejllcia kop. 40, Początek o
wieel. Progrsm po 5 kop.,
Zna w ktt.si ..

z tutejszego magi trato
Antoniego Ul'baniaka.
Łaskawy .znalazca raczy złotyć
w tutejszym mllgistracie.

1522

Zgubiono paszport,

Podziękowanie.

IVszystkim, którzy raczyli przyjąć udział w pochowanIn zwłok

Jarzę'bowskiej, ,

imię

om zaateZJ~ niniejszem za.
wiadomić WieI. PaDów, te z
dniem l Lipca r. b. przeuJoalem m6J z"kład

ryauny KosmaJa.
Łaskawy znalazca raczy złożyć
takowy W magistracie tutejszym.

Ubiorów Męzkich

Z b'
t
gu lOno paszpor ,

M
Dr. L. Przedborski'

1519-3

P.

Wilhelminy Krystyny z Kiichlerów

wyda.ny z gminy Koznka. Graboska,
Ma-

1••___________•• lpowjlltu wieJo6skiego, na

t

Ś.

w szczególności zaś Sza.nownym Pastorom za prawdziwie chrze8ciańskie słowa pociechy, wypowiedziane w do·
mu i nad grobem, składa najserdeczniejsze "Bóg zapłać".

ORDYN.lTOR SZPITALA
Piotrko.H. z Nowego R[nkO '" a)1a uliC9 r6g
Plolrkowskle I zawadZkleł do domn
z biura. powi/\tu WieJuupozo~taJa
vis
Polra na puech. pa aen Sebeibilet na broń i
1524'h".niej był .kitA mim ..
bami gard/a, krt ani, noaa UIlU
p. LUd.rta. IV nadziei, ie . l l~O ':Il"l'o, l elł
l1a polowanie od godz. 3-6 po p6ludniu, 1389-15
P. Klijonei i n..dat mnie .wem
ydane przez J. W. Guber'
zanlaniem ta <czytaĆ raczą, atarakaliskiego ua imię 19nace.I- - -------------='------------'w.m moim b~dzle jak dotąd tak i na·
ł
dal Wiei. P....ÓW zad.walwać,
z uszanowaniem
y znalazca l'aczy zwrócić
pFZeprowadzll się do domu W' !l'0 R. Fi·
ulicę Lipową .Ni 7SIl,
na tarem Mieście 0"la4"''' że J'est do ..... rzedania
aebera li ł7 r 6g Piotrko"wej l Zielonej
W go Chyczewskiego do I
.. --.
- r
(Jhoroby wewnętrzne I dzieci
~
,
.

A. Maieranow ld.
r~ano~od~8-~10.~p
o P:;Ołudni~.U;Od~pl=====1ł:75-'
:=
2 :.\~
VPls:
kie::.
go._......-1~
52~
1-1

~aroltaganowski
Dl'.
przeniesione

żel.

na

}l'abrYCZlló-LódzJdej

,
na ulicę Dzielną (Kolejową) Nr. 4
do domu W-go S. Eisnera.

bagaż,

Na
mieniu,

źlldanie

tO"'l\ry natychmiast po zawiado-

mogą być własnym

naszym

zl\przęgiem

odebrane,

Zll!DJówieJłia telefonem.
Dozwolone pr.... Depart&meot PrzIJ.
myslu i Handl~ i Aledlezn} oraz Rady Lebl'llkie .tbłecznyeb mia.~ St.
Petersb~ i Moakwy,

DEN TOR

niezbędny

grodek do k9"serwowania
dzi~.eł i nadawa. na przeciąg eałego dnia przyjemnego zapacbu z ~
oraz I!rzy1ł'...~ceuJa zczernla:

łym zębom

pJerwotueJ linlez-

ucJ bJałoścl

FJakon za rs. l,

wy.tarcTA 11& cztery miesiące, Dostad
skład.cb llptecznych,
perfumery_eb i aptek_eb.
SPRZEDAż w !lUBdzie aptecznym

we w.zystltieb
!oj.

Silbcrbauma.

Adres : Denlor ,

a głównie sztandary.

Bliższej

11:::;::::::==::::;::::::::::::
!
FABRY A
f(

wód mineralnych i napoi gazowych
p OD K l E RU N

I{

1E M

aptekarza KOSTRO
w ŁODZI, przy ulicy Piotrkowaklej N. 33,
ma bOllor zawiadomió Szanowną Publiczno!ó m. Łodzi' i okoli"y, ze przy,
rzadu uopoJe gazowe ze starannie oczyszczonej wody, wolnej od wszelkich
mi!o-oorgaJlizm6w i takowe sprzedaje w syfonacb miedzianych i szklanych
oraz butelkacb z bermetycznym korkiem jako też w zwyczajnych tla.zkaeb.
przyrolld>& lemoniady gazowe po 10 kop, bloka"pol"a
prawaziwe ayropy (soki) po 25 kop, funt w naczyw.eb
i 'I.. pr6Cl: tego wodę sodowIJ, z wiśniowym sokiem
flasZka.

1520-0

wiadomogci ndzie'1i pan 'l. Sadra, ulica Ogrodowa.

Wąrszawskie Akoyjne Towarzystwo POŻYCZKOWE

zostały

Jiijtacya miejsku przyjmuje towa.ry do ekspedycyi, na
któ,'e bezzwłocznie ,wydaje dnpllkaty j'rllchtowe. Tak saUlO sprzedaje bilety pasażerskie i wydaje kwity

a

drzewo rozmal·tego gatun ku,

KANTOR i ' KLAUY

ST ACYl MIEJSKIEJ
wSl~vstkil~b

rodzina.

K oml.t e t b u do wy k"
08CI0

Dr..W. Pinkus

p. D~I" IIu:"... t'gu,
(róg \Vo.hn,rlnioi
~onlll w, Abla.
cywilne i karne do
. , stytucyj ąądowycb
rano i od 4-7 po

W smutku

JJ'JLIA

;ljód~ka.

Ninlejszem zawiadamia, że ua zasadzie decyzyi Pana Ministra
Finansów, objawionej w Dziennikn rozporządzeń Rządowych z d,
18 stycznia r. b. Xi 7, Filia Łódzka otwiera. swe czynności w m.
Łodzi w domu doktora Golca, przy uJ. ZaWOdniej N. 55 (policyj·
ny N. 3t), z {lnlem 2 (14) sierpnia r, b, Filia Łódzka wydawać
będzie potyczki na z~taw kosztowności, a. mianowicie: zlota,
srebra, drogich kamieni, zega.rków, oraz wyrobów brouzowych,
platerowauych i miedzianych, a oprócz tego tymczasem pożycz
ki na takie towary ja.k aksamit, jedwab, płótno, garderobę i t.p.
Wydawanie jednak pożyczek na. towary IV cj,użJc,h partyach jak
na sukno, kllrty, przędzę wełniauą i bawełuianą wstrzymane
jeszcze zostanie do decyzyi Qłówuego Zarządn i do przygoto.
wania odpowieduich składów. Biuro Filii otwarte będzie codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt lll·oc.zystych od gocWny 9
rano do 4 po pol., a IVszelkich szczegółowycJ,l wiadomości, tyczących się czynności Filii zasięgnąć mo7óna u Za.rządzającego
Fili,.
1517-5
Nagrodzon. na wystawie 'wiatowej w Paryiu Dyplomem a w Brukaeli
I~----------------------~----------~
...--medalem
złotym

Najdoskonal za ZAPRAWA do POSADZEK

OLBROTOWO-TERPENTYNOWA
wyrobu
T. Góreckiego z Warszawy.
Be,barwna, jesionowa,
(do froterQ"wa).
jaano-dębowa I ciemno-d~bnwa

Ponieważ

prawa powY".a ze wzgl~u awojej wyjątkowej trwało!ci stanow=
wyższa wszelkie dotąd używane. SPRZEDA:/; uskutecznIa si9

lIowy mój

LOKAL RESTAURACYJNY ·

W

składzie Aptecznym ,t LWIŃSlUEGO w .Łodzi.

1483-1

w d. Joskowi~za , ul. Piotrkowska Nr. 269

jest już wykończonr, polec&m ,>0 Szanowol'J ł'obllcznoilcl
1 upraszam uprujw6 o lloZlle uesęuczarue, zapewniając jednocze§nie
że starać się będę ciągle aby byJy przygol.owane ZAwue najlepsze
potrawy i napoje

Wyszynk doskonał6~o piwa Gtlliohowskie~o.
Wyb9n>e wJna, rosmaile w6dkl i zagrawezne likiery.

~

ŚNIAOatllE 20 KOP.

~

Z "Y8okim szacunkiem

M. J!'rankl'U'I·t.

W a.dministra.eyi "Dziennika
nabycia.

Łóilzkiego "

są

do

PRZBPISY OPRACY MAŁOLETNICH ROBOTNIKÓW

Ksił\żki

fabryczne

zapisywani.a matoletuich robotników,

KSIĄ.ŻKI

Gebethner & Wolff
w .... odzł, ul. Piotrkowska J8

Skład

.

fortepianów, pianin
melodykonów
w połączeniu z~ składem
NV'I.'.

Wynajem illstrUllieIltóW.
__

Przyjmują

się

zamówienia na

IItrojeoill i reparl\cyę jako też
Ila traDllport i opakowlllli

Zlll,ls}'Wallia dowodów legltYIl~acyJllyeh robotników.

Szęmaty

Z&-

l"~e

do zapisywania
wypadków w fabryce,

