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poddawanie towarów tego rodzaju rewio
zyi celnej w fabrykach i składach towarowych,
2) Fabrykanci i kupcy, chcący korzy· stać z tego pozwolenia (art. l), zwracają
się z prośbą do departamentu celnego za
pośrednictwem najbliższej Instytucyi do-

.51)

się tu jakas taJemU1ca,

Senatu ' Rządzącego.

Wobec tego, że minęła konieczność dal·
W roku
IWłym, z rozkazu Nasz~go, środka: ograiUczai,cego wywóz okOWity za graUlcę, uZBiliśmy obec:.oie za odpowiednie pozwolić
Dl wyda,vanie b~zakcyzowego .potrącenia
za okowitę wywozoną za gl'alllcę, w wymiaracb, ustanowionych prajYem z dnia 27
mija 1891 1'" dla transportów, które będą
zaopatrzone w świadectwa lIa komorach
od 15 lipca roku bieżącego,
Senat Rządzący, celem wprowadze nła
'fi wykonanie tego Ukazu Naszego, niezaniedba wydać odpowiednicł1rozllorz~~zeń, ,

-szeg o utrzymania zastosowauego

WI.,nlt Jego Cesarskio)

Mooki

flk~

ALEKSA!-'DER.
ł

W Peterbofi.
lipca 1892 roku.

(.Pr8wit, wiestnik").

zVI r O t

cła.

Ważna dla przemyslowców naszycll kwełtya ZWl'otu cia od bawełny i materyałów
farblersklch przy wywozie tkanin baweł
nianych Z& granicę jest już ostatecznie załatwlouą, W D-rze 27 • Wlestnika finan·

s6w· znajdujemy
dzenia:

następnjące

rozporz'ł'

A.
Najwyżej

zatwierdzona d, 10 (22) czeruchwała ndy państwa-o wy·

wca 1892 1',
wzie tkanin bawełnianych za zwrotem cła
<><l tMteryałóto surolvych.
Rada państwa, w pobłczoIiych departamentach ekonomii paIistwowej i praw, oraz
na zebralliu ogólnem, rozpatrzywszy wnio·
~ek mluistra skubu o wywozie tkaniu ba·
weł nianych ze zwrotem cła od materyalów
surowych-uchwałiła:
1. W nznpehlieńiu praw dotyczącyr.h
Itanowi ć:

po-

I) Dla ulatwienia wy ozu tkaniu ba·

wełnianych ze zwrotem cia od materyałów,
'Ilżytych do ich wyrobu, zezwala się na

~U8')'Il

Mc. VartbJ'.

DZIEWICA :ATEŃSKA.
Pu.klad • augielBkiego W. R,

(Dalszy

ciąg

- patrz Nr, 162).

- Czyś pl'zeRtljpil gran1cę wbrew na·
kazowi Mllrgaritesa?- pytał Gillow - czy
tei on was zostawił na łup wrogowi? To
liIu!i być wyjaśnione. Mac MllI'cbad zginął,
ktoś drngi też słyszę gmiel'telllie był ran.·
ny, kilku mniej niebezpiecznie, a wy wszy·
~c~ mogliście by6 zabl'ani do niewoli: Jel:h tam walczyć miano, dla czegoż Ja tam
nie byłem? A jeżeli nie mialo być walki,
ezemu Przęstllpiiiście granicę? Tq gdzieś
ktJJe się zdl'ada, a na Jowisza niejeden z
nu ma pod.jrzenie.... wyjaśnić muszę
"~stko, chocłaibym samego króla prosić
mial o Sljd wojenny, czy honorowy, czy
coś takiego,
- Istotuie, to rzecz pownlina-z powa.·
g\ zabl'ał głos VIIIChos, - Mówią, Cleve·
landzie, że ty i twoi ludzie dla jakicM
powodów byliście zdradzeni. Sły załem to
11' ~ukiel'Oiacb i na ulicy, Porówunją da·
t~ I zrozumieć nie mogą dla czego WaB
lUe uprzedzono, kiedy tyle jeszcze było
ezasu, Mówią też, że jestd, pólkowniku,
.Ja ~zlaebetny, aby posądzać kogo, lub w~·
JaWIĆ 8woje podejrzenia, a jedD&it kryje

wy'świp.t!ona,
- Jeżeli ty,

pr ...
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radczej dla spraw bandlu i przemysłu, ktÓ"
ra wniesie do miejscowej kasy rządowej,
na żądanie departamentu, sumę 1'0Ll'Zebn'ł
na pohycie koszlóW rewizyi celn~j, licząc
po 2,500 rs, rocznie na każdego z kontro·
lerów celnych, wyzuaczonych przez departament (ar~, 3), Snmy t.e wnoszą się z gó- ·
ry za cały rok i nie zwracajll się w ża·
dny m wypadku, Podział tych som na zainteresowanyoh fabl'ykantów i kU ;Jc6 w po·
zostawia się im samym w porozumieniu z
instytucyą doradczą, która wniosła sumy
do kasy rządowej.
3) Rewizya celna przeznaczonych na wy·
wóz towarów bawelnianych w fabrykach
i składach towarowych powierza się kOli'
trolerom celnym pod ogółuym nadzorem
nrzędników wydzialu ceł1lego, według wyboru dyl'ektora depal'tamentu celnego, a
w miejsc owościach, gIlzie niema instytucyj
celnycb-pod nadzorem urzędników akcy.
zy, według wyboru miejscowych z81'ządza·
jących poborem akcyzy. Liczbę kontrole·
rów w kaźdej miejscowo§ci okreśła dyrektor departamentu celnego.
4) Kontrolerów celnych (art, 3) wyznacza dYl'ektor departamentu celnego z pośród osób, llosiadających wyższe wykształ.
cenie techniczne. Przy obejmowaniu UI'Z~du, kontrolerzy celni składają przysięgę
na ogólnych zasadacb i dopóki sprawują
urząd, korzystają z praw służby rządowej,
z wyjątkiem praw do rang wyższych i do
emerytury, Wynagrodzenie wypłaca sił) im
z sum wskazanych wart. 2, w wysokości,
określonej prze~ dyrektora depl1.rtamentu
celnego, z tym warunkiem, żeby nie ll1'zewyższało dwóch tysięcy rubli rpcznie.
5) Kontrolerzy celni mogą być wysyłani
do fabryk i skudów towarowych, zuajdujących się poza obl'~ bem miejsc stałego
ich zamieszkauia, z decyzyi osoby, któl'ej
dyrektor departamentu celnego powierzy
ogólne zawiadywanie rewiZYą celną pl'zeznaezonyca do wywozu tkaniu bawełnianych 'Poza obrębem instytucyj celuycb ,
Przy takich wyjazdach kontrolerzy celni
otrzymują dyety w wymiarach określauych
przez dyrektora departamentu celu ego, od·
powiednio do kosztów, spowodowanych
przez wyjazlL
Uwaga, Sumy potrzebne dla pokrycia
wydatków na dyety kontrolerów celnych
wnosz'ł zaiuteresowani fabl'ykanci i kupcy
do mi~jscowej kasy rządowej, za pośredni·
ctwem odpowiedniIIi instytucyi doradczej
dla spraw handłu i przewydu.
6) Wyuagrodzenie dla osób, którym po·
wierzone jest ogólne zawiadywauie, nad·
ZÓI' j prowadzenie ksiąg rewizyi celnej to·
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warów bawełnianych, wyznacza się, we-,
dług uznania dyrektoOl'a depal'tj/omeutu' celuego, z reszty sum wskaz~nych IV art. 2.
7) Na kontrolerów celnych wkłllda się
obowiązek: a) ciągłej obecności przy opa·
kowywauiu towarów bawełuianych, prz~
znaczonych na wywóz, ważeula Ich, a także oznaczania. ich gatunku; b) uakładania
na każdą sztnkę wywotQoego towaru, obok
fabrycznego, celnego stempla; c) dopiłno·
wania, aby ambalaż nałożony był w ten
spos6b, iżby bez jego uszkodzeuia nie mógł
być zamieniany towar w nim zawarty; d)
nałożenia plomby celnej na kaźdą pakę
towaru, i e) wydawania ~wllldectw o licz·
bie, wadze rzeczywistej i gatuukn wywo·
żonych pak towaru,
8) Swiadectw& kon troleró w celnych (p.
e art, 7) przedstaw iają się w pograni cz·
nyell komo rach wywozowych przy wywozie przez nie towarów bawełnianych, Komory, po Slll'awdzeniu liczby i wagi "ak:
towaru i 1'0 IJlozekonaniu się o nieoszko·
dzelliu opakowania, tudziet o całości plomb
cełnych, wydAję, odpowiednio do świadectw
kontrolerów, kwity zaliczeniowe na spłatę
cła od bawełny, spl'owadzauej z zagranicy
(art, 2 Naj wy tej zatw. 3 (15) lutego 1892
1'. uchw. !'ady państwa), przystępując do
powtórnej rewlzyi tylko w l'azie zagiuię'
cia lub uszkodzenia plomb, albo też uza·
sadnionego podejrzenia, że zadeklarowaue
do wywozu 118ki towaru są podstawione
lub zamienione,
9) 'rowary bawełniane, przeds~awione do
wywozu w poghnlcznych komorach wywo·
zowych I)ez gwiadectw konLrol~r6w celnych
(p. e 8rt, 7), poddają się I'ewłzyi celnej l1a
zasadach ogólu'yj:h, Kwity zaliczeniowe
na te towal'y wydają się przez komory po
nałożeuiu na katdą sztukę towarn, obok
fabrycznego, celnego stempla. Na towary
niezaopatrzone w odpowiednie stemple fa·
bryczne (art. 160 l nast. nst, pnem, fabl'"
Zbiór IlI'aw t. XI cz, II, wyd, 1887 1'.)
uie wydaj ą się kwity zaliczeniowe.
10) Ministrowi skarbu pozostawia się
rozstrzyganie wszystkich kwestyj i niepo.
rozumień , mogących wyuiknąć przy stoso·
waniu niniejszego prawa, ró wnież wydawauie, IV rozwinięciu i wyjaśnieuiu tegoż
prawp., obowląz~owych d la wywożących
towary bawełniane ogólnych instrukcyj
i oddzielnycb postanowień, z WArunkiem,
żeby te instr ukcye i postanowienia były
przedstawione senatowi rzędZljcemu do
opublikowania.
II, Sumy, wpływając e od instytucyj do·
radczych dla spraw handlu I pr1:emysłu
(art. 2 I uw, do art. 5 działu I), zaHczają

I

być znać, ooi inaczpj zapatrują się

Clevelandzie, zniesiesz spokojnie to 'll'szystko- zawelał Gillow - ja
tego nie ścIerpię. Pójdę do samego króla,
nie odmówi przecież posłucuapia angiel·
skiemu żołnierzowi. Słyszałem, że Mal'garites zająć] ma jakiś ważuy urzą(l, lecz
przysięgam wam, panowie, że go nie osięgnie, zauim wszystkiego nie wyjaiiui. Mac·
Murchada krew ciężyłaby mi na s umieniu,
gdybym prawdy nie odkrył,
Zgaduję, pułkowniku, że móglbyś
pan wiele powiedzieć, gdybyś chciał tyl·
ko - zrobił uwagę Lovejoy,
- Panowle- odparłem spokojnie - nie
mogę dziś jeszcze słowa powiedzieć w tej
kwestyi. Nie widziałem się z mI'. Margari·
tesem, nie 'lnam od niego żadnych wyj as·
ni~ń ustuych lub piśmiennych, Najwcześniej jak będę mógł zaźądam odeń tako·
wycb i nie wątpię, że wtedy wszystko
wyjaśnionem będzie. Mam prawo spodzie·
wać się tego, wszyscy, pauowie, spodziewać się tego mamy prawo.
- Jeżeli pau chcen żądać wyjaśnienia,
to co innego - zauważył Gillow - pauu
pierwszemu służy to plawo,
- Skorzystam też z niego, a sądzę,
pułkowuiku Giliow, że Margarites'owi równie śpieszy się dać mi wyjaśnienie, jak
mnie posłyszeć takowe.
- Knieby się bal'dzo śpieszyło, gdybym
hył na jego miejscn. I tak jnż zbyt dlugo kue czekać. Tych greków to trzeba

na wiele
rzeczy... wybacz p~n - zwróci! się do
VlaclIosa - nie miałem na myśli ogółu
paJiskich współziomków, lecz przeciei wszę·
dzie różni ludzie bywaj'ł ,
_ Dientełman na całym gwiecie jest
dżentelmanem - odpl\l'ł mI', Vlachos a
bezwątpienia ule każdy grek jest nim,
lecz i wielu anglików na miano to nie za·

sługuje,

_ Nie słyszałem o takim - mrnknął
przez zęby Gillow,
_ Przyznasz mI, Cleveland1.le - zwró·
cił się Vłacbos do mnie - jeżeli coś ~ię
stanie, że ostrze~ałem cię, a tyś rad słu·
chać uie chciał.
- Przyznaję, mI'. Vlachos, żeś mnie
zawsze ostrzegał.
- A, więc, panowie, zostawmy na teraz
calą spl' awę Clevelandowi - zabrał głos
Gillow - możemy być spokojni, że on calą historyę wyświetli; jeteli okate się, te
zdrady nie było, tern lepiej dla wszystkicb,
w przeciwnym razie ... niedokończył zdaula
i zarzął gwizdać,
Czasn nie mialem do stracenia, Napi.
sałem do Margal'ites'd, żądając ponowuie
widzenia się z nim w celu, jak zaznaczy·
łem co do zasiągnięcia wyjaśnień do udzielonych nam instrlkcyj przestąpienia gl'anicy.
List teu oddalem Aristobul080wi z poleceniem wręczenia go Uargllńtes'owl W do·
mu lub gdziekolwiek bądź, słowem uiewracania at polecenia nie wypełnł.
Dzień, ten spędzlłl§my bardzo wesoło,

I

I

się dl) $pe~ya[ny c4 funduszów mini>terynm
skarbu, a w szczegóIDości ,departamentn
celne,;o, na pokrycie kosztów dOl/ełola
nill w fabrykacb i 'składach towarowych
rewizyl celuej przezuaczonych do wyWOZll
~warów bawełnianych rwydawania dyet
koutrolerom celnym.
•
f
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY

•
Drogi ielalUle.
X Dyrektorem szkoły technic;:n ej
kolei terespolskiej, na miejsce do~ycbcza80wego iuspektól'a szkoly, p, Dynowskiego, millnowany jest były nacaelnik
szkoły technicznej kolei tambowsko - sara·
towskiej, p. Demosfenow.
X "Pl'awit. wiestnik" donosi, że dyrektor towarzystwa kolei nadwiślańskiej
z ramieflia ministel'yum komuuikacyj, ks.
Cbilkow, mianowauy jest naczelnikiem kolei ol'łowsko:griażskiej; pełnienie obowląl
ków ua wakui~eej posadzie. dyrektura kolei
dwi§lańakiej z ramienia ministeryum
powlerzouo rz . r. st, Maslennikowi, dyrektorowi z ramienia ministel'yum na kołei
baltyckiej, z pozostawieniem go przy po·
prz e dnicłr ob.owią1:kacb, Nallzełnik magazynów kolei kUI'sko'charkowsko-azowskiej,
iDŻyuier technolog von Mejer, mianowany
naczelni!.:iem głównych warsztatów na kolei warszawsko.tel'espolskiej; wiceinspektor
I iuspektor okręgowy pierwszego okr~gn
inspekcyi kolei . waplZaw4lto -. wiedęliakiej,
nadwi~lailskiej, łódZKiej i łwangrodzko· d,
browskiej, inżynier komuuikacyi Hirszing,
mianowany członkiem o/:,ólnej komiByi wę
gu wal·/ttawskiego komunikacyi, OI'U Iuspektorem szos tego okręgu,
X Podlult budt etu Dllnisteryum komunikacyj ua rok 1892, koszt utrzymauia in·
spekcyj dla nadzoru nad kolejami prywat peml był określony na 515,751 rs. Obecnie,
gdy inspekcye miejscowe są znieęioDe, o·
siągnięte przez to oszczędności będą prze·
znaczone na powiększenie funduszów innych ceutralnych i miejscowych
i n 8 t Y t n c y j k o l e j o w y c h, na które,
podług tegoż budżetu na rok ' 1892, było
wyasygnowauych tylko 20,076 rs.
X \V uzupełnieniu przepisów o dozorze
sauitarnym nad przewozem zwierząt domo·
wych, ministeryum komJlnikacyj w okólnikn do dróg żelaznych przesyła wykaz stacyj, na których urządzone być maj'ł P 0mies.zczeoia dła weterynarzy.
Na d rogach miejscowych stacye takie zuajdowa~ się będą na drodze nad wiśłańsklej:
\Varszawa, Lublin, Chełm, Nowo AJek8>ln-

(JaJe na.sze hotelowe towarzystwo l'ozjeż
wszyscy dziennikarze i koreo
spondenci nie mieli \u nic więcej do roboty, urządzono więc wspólny obiad, po nim
dżało się,

apłewy, żarty, słowem wesołość panował&
niekrępowana,
Koło dziewiątej wieczorem wysunąleln
się niespostl'zeżony, chCłC zobaczyć, czy
Aristobulos nie wl'ócił, W sam r az spotkałem go w sieni. Wieści przyniesione
przezeń były dość ciekawe, Mal'gal'ites
Wl'óci! przed pó lgodziną, a gdy mu Ari.
stobulos list mój wręczył, przeczytał go
d 'II'a razy z niezado.woloną miną, pOCli:em
zapytał gdzie jestem.
słyszawszy, że je·
stem w wesołej kompanii, zrobił nwagę,
it prawdopodobnie pl'zeszkodzić Bobie nie
będę chciał, jutro więc da mi odpowiedź.
Po:zem wsiadł do powozu i pojechał na
miasto. Ari tooulos, chcąc dobru spełni~
swoj .. mi yę, śledził go i poszedł ;do zam-

ku królewskiego, lecz nie zastawszy talU
powozu Margarites'a, zawrócił do mieszkania pani Rosaire, gdzie istotnie ujrzał stojący przed domem pow6z.
- I myślę - znitonym głosem dodał
Aristobulos że jeżeli pan pnłkownik
praguie się z nim włdzieć, najlepiej !hU
je zcze pójść do pan! Rosaire,
Podziel lem w znpelnogai zdanie wiernego slugusa i, bel zwłoki czasu, wYBledłe ..
n& mlaato.
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DZIENNIK ŁóDZKI.

•
I"ICYJne!"u ~szYsttl
tolików 51, ewangelików 36, razem osób rzystwa przeznaczonych, znajdujl!cych sIę nltarno-po
c m e n t a I' z e w pan tWle, nlez leŹQi e e
87. Oprócz tego, w nadzwyczajnych wy· w rewi':Ze l·ym i III·cim:
.
padkllch udzielaue są jednorazowe wspar·
W re"""e pierwuym ubr&llo: le akarbon\a nr. ~e.go, czy są. one p.olo~one w grąai 01\
cIa w wysokoSci do 5 rs.
25 u apadkobiercó .. K. Ao WIta rs. 2 kop. ~ li. .e mIast, czy tez na Zlemracb, gl'aniCl4ttach
J~
W domu przytulku, gdzie scbronienie' ~~:U:nst:b.;.JJ5: t9R..;~0:; 32rs.°!2 z mia tami.
• W celn o g r a u i c Z 8 n i a p o h r 6
znaleźć mogą tylko
takie osohy, które kop. J, "" Ikarbonki nr. 113 n p. L Hordliczki
zapewnienia
wię'
ł
w
e
w
s
i
a
c
h
i
przynajmoiej lat 5 w Łodzi mieszkają i kop. 76'/" .e skarbonki nr. 5~ u p, Jlłl1le", (botel
które do ięgo'ły 50 lat wieku, znaJ' dUJ' e niemieekl) n. 1 kop. 6iI, ze &karbOnki nr. H u p. bezpieczeństwa ogniowego, w lUya! ~
>
F. n.y.ra rs. 5 kop. 11, co skarbonki nr, ~ l u p.
'
się obecnie: katolik4w mężczyzn 13, ko· E. Bendoń.. r , ł kop, 78'/. . . . skarbonki nr 83 latów, stawianych jednozgodnie
biet 16, razem 29; ewang~lików mężczyzn "kancelaryi parafialn.j rt, 4 kop. Sl, .. skarbon· wszystkie towarzystww asekuracyjne !~
16, kobiet 26, J'azem 42. Ogółem więc ki nr. 42 w kantorze braci Gehlig rI, 3u, 'e &kar· siouo projekt, aby zabronić w drod~e p •
znajdoje si. W przytulku: mężczyzn 29, bonki nr. J2!I " filii K, W, Geblig r . l kop. 94, woda wczej kryci"a dachów słoma biell~'
pasażerskieli.
,
ze .karbonki nr. 106 u p, A. l"rOhmehl, li kop, &4,
".odel.
kobiet 42, razem 7l ubogich.
ze Ikarbonki ur. 33 u p. regenta Kamockiego rI.1 na dumach wieszkalpycb. lecz i 'na bud ~
kach gospodarskich. Jako mater!ały~'
X .PeLet'b. wiedomosti' donoszą w for·
Pogrzeb. W sobotę nad wieczorem li· ko~V ~e-:;:.!"'::.%:i~~::;O~" skarbonlk: u •
l
Die pogloski, że w y w Ó z i y t a i o trę· czny orszak pogrzebowy odprow&dzil na dzi.go VI r...iru n , 30 kóp. 48'/.. u .edziego l't pokrywania dacltów będł wskazane: bla
C~Il,
szyfe~,
dacbówki
gliniane,
gonty,
dr.:
-li ó w dozwolony będzie od 19 sierpnia.
miejsce wiecznego spoczynku zwłoki bu- re"ira n, ~ kop. 83'/" u pru..a .judu n . a kOr,'
dowolczego m, Łodzi, akademika Oesal'- 91 1, }, w kanto ... radey przemyiłowego J, Heln. a Dlce, paplsr smołowcowy, wreszcie p
o"~.o6j!.
X Otwarto kuę 08zczęanościow Ił skiej akademii sztuk pięknycb w Petel's- rs. 21 ·kop. SarI.. w kantorz. g..o..nI miejsklej n , eyalna papa, dostępna .dla naibiednieju e.
pocz~ewo.t.elegl'aIiGzn4 w o8adzi~ IlUrgu, ś. p. HillU'ego Majewskiego. Uro- 1 kop, lU, w kantorz. braci Lange rs. b kop, S ' , wlaścicieli nieruchomości, składająca ~
w kaotor.e pp. Pet... a, i &bAlera rI. 2 kop, 22, z gliny i posiekanej słomy lub Wrzo
Cieehoelnek, guberni warazawsktej, poll'. daony w Radomio W roku 1829, g. p. HI. vr
kaut.... p, H, .Mannaborga kop. ~91&... Vf kanto·
uiesza wBkiego.
lary Majewski pelnit początkowo obowiąz- rze p. L. 1I.yera kop, 74, " Gra.d,jiote1u n p. Masa ta, jak wskazują liczne dośw!adc:
ki
budowniczego
powiatu
radomskiego,
Sebw.rtza
ro. l kop. n, Vf cukierni p, Roultow· nia, jest taiisz'ł Dawet od stomy, a "zglt
Poczty ł telegrafy.
X Główny zarząd poclt i .telegrafów o- nast~pnie zajmował się prllktyką pl'ywat- Ikiego n. 2 kop. 81 :/., w cuklerni p. Sttrna lap. dem oguia, ~tanowczo od a/omianej 8lrn.
W Wuszawle, a nominacyę Da budo. 9ł, w restauracyi {l. lIa1.m.ua kop, 61'/" w r •• ta· chy o)lorOleJszą.
głasza, że w p t r:-e B y I k a c h, w y p r 11.uracyi p. Vu,•• Tł. 2, VI r .. tauracyl p, Sa.bmaoa
~ Z Kazania dochodzi wieść o śO!iete1
w I a n y cb d o
m u n I i, zabrania si~
niczego m, Łodzi otl'zylUał 'IV roku 1872. re. 1 kop, 68 1/ " w restaurr.eyi p, Tarłowsklego
przesyl"a\': galgaullw, kawalków materyj? W · ci4gtl dwud'Zlestuletniego tutaj pobytu kop. b9, w r eltauraoyi p. a.rbego kop, 65'/" '"Tę, ś. p Walu'ego PodwYS&ckiero
profesora
zwyczajnego uniwersytetu I&m'
wznlllsł
'wlele
okazalycll
budowli.
.taoraoyi
p,
Weus)<e
k.
19,
li'
lestauIcyi
ScbueiRra
'Starej odziety, ' ożywanej bielizny stoiowej
•
rB, 1 kop. -~Z, ,u l" HartmallIla h. 2 kop, 18, 'I' dl>1 stary'Cb. fu'ter.
~
Spadki, Łódzki -wydzial hYlloteczny ogłasza o na- 'lnu .jednoczonycli tk.c.y u p, Scbein.rta kop, 27'/,"- tejszeg<>. · Jako spllśelzna naukowa ~
Bblolctwe ł pr:r;emyd roluy.
.t~\>Qjęc,..b 8po4ka.b: I) po laIi.rci Pauliny Ei ••rl, razem rs III kop. II!. OgOłem wplynOlo .e Ikar- zmarłym, pozostało wiele cennycu badaia
farmakologipzpych i chemicznych,
r X Zatwlel'dzono nlltawę kij o w s k i e- ".pOlwłdcierelee nierochomoki w m. , Łod,<i pod bouek obydwOch rewirO .. 1'8, 2U1 kop. 39.
nr, 7ł2; 2) po Frt\Ilei .... Stachlew.ki.j, 'I'.pOł)V~a.
Podai.c powyższy rezul~at do wiadomogo towarzystw 'a zacbęty prze- 'cieielce
Dlerucbomo~i Vf m Łodzi pod nr. '47;
O~
mysłu rolńlczo·gospodarczeg ... 3j po H.nrylru Fidlerze, ".półwłdcicie1u ni.rucho· ści naszych szanownych wspólmie zkań ·
:Varszawa..
moki w m. ŁO<ld pod nr. 1435; ł) p~ Lebrechcie ców, nie możemy powstrzymać 8i~ od wy·
• Warszawskij dniewnik" dono ~ ża ....
Wplawy.
Keiliebu,
właścicielu
nieruehomoĄei
.,
Łod,zl
pod
rdenia
naszego
szczerego
.Bóg
zapIać'
d
'
j
'"
"""
r,' X Z PeDzy donoszą, że towarzystwo nnr 108", 1""3& i HU', li) po Gnatawi. H,e'!lDerze, fi
ki'
.
przewo łllc'wem pomoc n ,a geueral·guber.
•
"Y
d arodawcom i wszyst m powyżej wywle- oa t ora warszaws k'lego, seoaton. gen era!.
~olnicze Rosyi połuduiowo - wschodniej po- wtu.icie1u
ni.\'1Iebomoścf. pod Dnr. HU j' 1443i 6)
staoo\Viło w roku -przyszłym nl'Ządzić w y- K.roln Ziebartb wierzycielu n . I,W\; k. 52, .ahyp.- nlonym osobom.
,
lejtenanta b31'una Medema, utworzono ko.
8 t II web y d / a I' a s o w e g o I w y l' o- tekowanlch ua nlerochomodei rOdzklejpod nr. 1443;
Za prezesa: J. Ktmitzer.
mi8yę, dla rozpatrzenIa środkó .... prz"
po Alekundrz. Frydrycha, w.ier.ycielu II, 4.»43
~_
•
b ó w d r o b n e g o P I' Z e m y s ł n na wzór 7)
kop, 91'1" WIpot.k ....nlch na nierucaomości 10,1..
W
sk'
b
.
, c i w k O z a w I ec z e n i u c h o I el' y dl
r
arszaw 18" towarzystwo u ezpleczeu K r ó I
'
P O I S k I ego. Do skład,
1Fystawy w roku 1890-tym.
kiej pod ur. Jl17; 8) po Karolu Berkenkamperze,
es.wa
wierzycielu" 20,000, .ahypotekow.nycb n~ 'uieru· od oguia, za }lośl'ednictwem swego juspek- koqlisyi n.letą: gubernatol' warszaw kl
cbom.'ei łódzkiej pod nr, It 7'; 9) WilhelmIe Brou tora w Łodzi, p. W.Bronikowskiegol przesła- szanj{)elau I' Z, r. st. Andrejew, oberllolic1
ui., "'.p6J"J.... lci.lu. ui~roc~lł.mog.i JOd.kiej ,p,oll lo na korzyść stl'aży ogniowej oohotnlczej majster miasta Warszawy, generol.m.iol
nr. ~O 2d; 10) ~ Aug~g~le z.. te1u, wi!pOłwldcl~le· lódzkiej rs. 500 za które składalOY ni.
...
lu lI,eruchom04Cl j6dźkleJ pod nr. Ifr,~.
,
. '
.
'
Klejgels, z~l'Ządzajl}cy warszawską izbą
Termin prekluzljny do uregulówania pow1t..ych, .nleJszem publiczne podzl·ękowaDIe.
skarbową, rz, 1'. st. Rudczeuko, in~peklOf
Inauguracya sekcyl . rzemieślniczeł' W spadk6w nnnaczooo 11& dzień !f1 patd.iernlka ' Zarząd straży ogniowej ochotniczej lódz- 7.aną<1u lek8r,kiego miasta Wal'sZlw~
"
kiej: L. Meyer.
d
')' . kI'
d "
(
t kancelar~~
piątek wieczorem, u. 22 b. m" od by o się r. b.
Zabawa, Onegdaj tOW8l'ZjYstwo chóru
nr
'1'
rOlC /, tu uez re eren
pierwsze inauguracyjne po ledzenie sekcyi ~piewllckiego przy kościele . św. Józefa,
geoerał· gubel'nH toJ'a warszawskiego, r, dll;
I'zemieślniczej przy tutejszym oddziale to·
Popu.dogło.
wal"J.ystwa popierania przemysłu I haodlu., urządziło w.lesie miejskim zabawę letnię,
..
__
.
' Prezydujący w radzie (zarządzająeej k~
)ctórej otwarcie Ilostanowione zostało na w kLórej udział wz. ip'ło QkQło 200 osób.
* M.inisteryum ogwiaty wydało ~'ozpn- lei nadwiśl~óskiej, inźyn.iel· S t efao KO f
oatato iem
walnem zebl'aniu oddziałII. Zabawa, rozpoczęta po połuduin, przecią·
/
W~zyscy zapisani członkowie nowej sek- gnęła się do godziny 12 ej w DOCy. Miej- rządzenie, motą którego w szkołacb real- su th, hawl w ~arsza!,le.
sce ~abawy oś)Oietlone bylo 1'4żuqkołoro- nych, podobnie jak się to praktykuje obe-I' Główny. wydzla~ do .' sp~~,: prasowy~
cyi htawili się w komplecie.
wemi
lampionami,
a
o
zmroku
spalono
cnie
\\1
gimnazyach
i
progimnazyach,
prócz
Jak
don~sl
.Pra
wJ~.
wlestUlk
,
~o,zwolil
~
Pood.czytaoiu regulaminu obowi4znjące
go sekcyę pl'Z6Z delegowanego ze strony ognie sztuczne. Przygrywała orkiestl'a ogólnego przYjmowania uczuiów do wszyst. AdolfOWI Pel'etzowl, redakt9rowl I wydaw.
kicb klall przed pOQzątkiem j w ciągu 1'0. ey pisma p. t. .G a z e t & los o w a li'
urządu od,lzialu p. Wścieklicę, zabl·aui amatorska.
1
Do Andrzejowa za biletami powrotusmi, ku szkolnego, eg z a m i n y \TS tę p ne d o nazwać dOIlatek do tejże gazety .TygOil
przystąpili do wyooru cztonkó" b,iura sek·
cyl i zavrosili jednoglośoie na pI'zewodnl- wyjechalo onegdaj z miasta Łodzi około .c:z: te I'e·c h k I as n i Ż8 zy c h odbywać się godnik a-sekuracyjny· - .PI'zeglądem Sie1
,
. / będą także w kOlicn roku szkolnego, pl'Zy- kuracyjnym" i wydawać go raz na mie;
czącego p. Ellwarda Modrowa, na jego 200 osób,
KsIęgarnIę kolportacyjną zamierza o· czem ci, ktÓ!'z:y zdali egzamin w końcu 1'0' Si'lc; uadto, jako dl'ugiego redaktora tejżł
zastępcę p. 'l'eodora Jeziorskiego i na 8e·
fJ
tworzyć
w
naszem
mieście
mieszkaniec
' kn szkolnego, wlonl być uwataoi za .. kILn- gazety, zatwierdtono p, Stanisława Cm
ł/'et,al'za p. ' Wladys/awlI Wścieklicę, Z po~
wodri '1etnich (eryj, sekcYII postaJlow!la od· tutejszy, II. Z.
I
dydatów-, a dopiero, gdy 8kończ'ł sif! wszy· nowskiego.
łotyć rozpoczęcie swej dzialalnoścl do
OrkIestra fabryczna. " W , tych dniach , lłtkie ' egzaminy wstępne na początk.u uaSprawę nabycia gl'un~u Da placu War
miesiąca wI'zeillill. Na omawianem posieJ robotnicy fabl'yki tOIV arzystwa akcyjnego stępliego .foku szkolnego będą zapisywan i ck im V'f, WarszalVie pl'zez kQrnplUJię iran·
dzeńiu wstęvoem zapadla" tylko jedna je· HI'. K. Poznańskiego zorganizowali wła· do liczby uczniów. J~żeli zd , liczba kan- cUSkl} i w y b u d o W a n i a n o we g o' s zpi·
" szcze '-ucllwala. a miaoowicie: na wDlo~ek sną orki~1'8trę'.
' dydatów, którzy zdali eg"Zamilly wstęphe, tala na
terytoryum folwarko
)lrzewodnicZ1}cego, p. Modrowa, starsi
Chodniki. PoJicya tutejsza zawezwala będzie wIększa od liczby ~akansów, to w Ś w i ę t Q k l' zy s k i e g o, wedlug iuformacJi
zgrbmadzenla tkaczy, blacharzy, malal'zy, wlaściclell do~ów p rZJ ulicy Zgiel'sklej I spisie kouknrentów wiuni być zamieszcze- piSlU IIJiejscowycb, uważać należy ~a za·
lliekarzy, murarzy, zdunów, cieśli, glusaJ'zy, Nowomil'jŚkiej ' do baprawy chodników ni tak ci, którzy zdawali egzamin w koó- łatwlon'ł. Zl\lecoue zmillny nieznaqzue lokrawców, szewców i rzeźDlków postano- przed Icb domamI podziul'awionych i wo- cu raku szkolnego, jak również ci, którzy wat'1,.ystwo fl'ancuskie zaakceptolValo wzu·
wllitaprenumerłiwać po jednym egzemplarzu góle bar~zo zanledbanycb.
z~awali ,!O O:.l początku rok n .następnego. peJlIpśQi. \V jesieni i podczas zimy zawar·
.Gazety rzem'ieśIDlczej" dla zaznajomienia
Kradzlełe. Kramarzowi Wesolowskiemu, ...mie' Plerwszenstwo p1'zyznane będZIe temu; kto te będą umowy o dostawę lDatel'yalów I
z nią członków rzeczonycb cechów i l'OZ· szkałemn na G6rnym·RYQkn, skradziono towaru wykazał lepsze postępy Da egzaminach, robociz.nę, s~ma ZjlŚ budowa l'ozpooznie si
.a rs. 80.
. ,
,
"
bez względu ua czas ich zdawania. Ci, na wiosnę 1893 r.
IIzerzenia jej czytelnictwa. Sympatyczna kram.rsk!
•We W~I zyn.u:yce, ,,10401Onlno",1 Ka0p'ro'l'l De- którzy nie zdali egzaminu wstępnego w ' Przemysło
wal'3zawskl.
ta uchwała dobl'Ze mówi o -zapatl:J'waniach Jiu8kl6fDU,
.kradZJ.ono W'oZ l warł.oścl rs. 35
•
,
•.
.
członków .sekcyi na' jej zadauia.
N.. drodze do wsi GlocbOw, kilku drabów zab..· kDucn J:oku szkoluego, nIe mają prawa nał , rpodobno nowego ulells:laul&
ł Z towarzystwa dobroczynnoścI. Zal'Ząd )ol.ynkar.owi Chrzłstakowl kosz z roimaiteml zdawać go w tymże zakładzie w siel'pniu aeronantyce. Obmyślił on przyrząd
łódzkiego cbrz6śClańsklego
towarzystwa w6dkałDi.,
.
"
, ,
"
przed początkiem l'oku następn ego, przy- , zapomocą kt6l'llgo aeronautll" op'uszczajłe
dobroczynności ugłasZll,
że ~ygodDiowe ra ~~i~~I~;~~~d~~n~t~:~i:~!~~~:rar;'°t';.. czem ws~lako radzie ,pedagogiczu.ej \Y ra-Isię ze 8pa,docbl'one~ ", na -ziepi!ę, b~i6
wsparcia pieniężne, które tylko na zasa·
zach WYjątkowych aluzy prawo D1e stOllO· mógl każdej chwili I na każdej wy8okoscI
dzie uprzedniego sprawdzenia' udzielane
wania się· do tego ostatniego przepisn.
zawisn'lć .na kilka miput W powietrza,
bywają, otrzymoje obecnie 413 osób, a
* Rada państwa postanowiła nie l'ozpa- Jeden z prz~biercó" otrzymal ko ••..,'
Podziękowania.
trywać projektu że ós k i ag o i.ns ty t a t u IbndO'l'§ w War.z:.wi!l I ali k o n c er to W'J, jtó
mianowicie: w rewirze l·ym: katolik6w 70,
'Rada zarządzwjąca łódzkiego chrześciań· lU ed y c z n e go, dopóki PI'Zez jego zaloży- 1& mO,iJaby pomloścló lr200 os6b . •
ewangelików 23, praw oBła wnycb 2, razem
osób 95; w rewirze n·im: katolików 75, ski ego towarzystwa dobroczynności ma za· cieli nie '"będzie zebrana soma dosta(eczna
e~aDgelików 39, razem osób 114; w rewi- szczyt podać do wiadomości publicznej na- na Jego utrzymanie.
l'ze ,III-im ; katolików 62, e\Vang~lików 55, stępujący rezultat' ostatuiej rewlzyl ' kal'* Dellartawent mlldyczny polecił guber·
t
razem o~ób 117; w rejvlrze IV ym: ka· ł'on~k ,' ila zbiel'ania ofi,u', na I'?ecz towa· natorom, aby poddali rl a d z o ,o \V i sa·
drya i l'<owogieorgiewsk; na teres polskiej:
Siedłce; na wiedeli klaj: Piotrków i Czę
IItocbowa; na bydgoskiej: Wloclawek; na
petersburskiej: Grodno, Wilno, Kowno,
Psków, Łaga i Dynabnrg.
X W 1Ii 63 .Zbioru praw' ogłoszono
1Icbwalę rady do spraw kolejowycb, moclł
której p r z e w ó z k o u i pojedy6ezemi
'Sztukami lub w wagonach może odbywać się
nietylko w pociągJ.eh towarych, lecz takie,
o ile ok de się to możliwem, w poci,gach
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Napisała

,.Julia Noak4!w.Ila.

(Dalszy

ciąg ~

patrz Nt'. 163),

• - Wierzę, t; Teosiowl zimuo, szczególniej teraz ...
- Dlaczego teraz, Bolu?
- 'l.'eoś zrobił fiasko - zawolał Edzio.
- Jakim sposobem?
- Zgrai się wczoraj hanlebniel
- Doprawdy?
- Niedość na temf Zgrał się i...
- I zemknął? - pytał Janek.
- Gurzejl ... Zaplacił co do grosza!
- Chal cha!- zaśmiali się chórem słu·
chacze,
- A ty byś ole płacil, Edziu?
- Hm, ja... Widzicie .. , t9 jest rzecz
-faka... To zależałoby od okoli'czności ...
- Od jllkich?
- Najprzód od tego - jaką przegrał·
hym snmę, potem - komn i'rzegrałb} m
ją, a jeszcze potem - coby na to !lo·
wiedziala Dora,
- Dora? Cóż Dora?

- I:lpy.LRlb}ID się jpj o ' zdrowie, cLoć
jestem pewien, te 'ten · galgan .1'e08 tego
nie nczynlł, a mimo to, łask jej nie
stracilI
'
I - Taka to sprawiedlhvośd!'
Skąd ty, Edzio, możesz wiedzieć,
kto u moie w laskłlch lub w niełaskach.
Co tobie do hrabiego?
- Zgaduję przeczuciem serca, lIajdroż
sza Doro i dlatego urabiego nie cier\Jięl
- Grubo się mylisz-zaprzeczył Janek;
ktoś iooy posiada więcej łask Dory od
hl'abiego Teosia,
- Któż taki? Op o nujęl
- Nie liczysz mnie,- pl'zYP4lmnial się
Bolo.
- Oiebie?-wzl'Uszył ramionami Edzioty nie wchodzisz IV rachubę.
Przynajmniej oa dziś - 'Uzupełnił
Janek.
- Nie - wolllł Edzio, niosąc drżącą
ręką do ust kleliszek,- niemIl nikogo mils~ego dla DOl'y Jlad '1'80sla; sta wiam na
to moją l'lll:ę anglików!...
- Kto tam cbcialby fatygować się do
żyda )lO twoje anglez,V
mruknął Jane!,.
- Trzymam zakia(ł-zawolllł 13'010, - a
dowody?
- Już ja ci je dam. DOl'O... tyś
świadkieml

- Nie chcę by
óc1e1.wala się Dora,
Gdzieś, w głębi mieszkania, przeciągle
ozwał sil) dzwonek i umilkł.
' Dora drgnęla nerwowo.
- Czyż nie widzisz, Edziu, że Dora
gniewa się za ten kos:r.yk, Hem'iot aany? ..
- Gniewasz się? Moja srebrna!... moja.
złota ... ja cię przeproszęl
Powstal z za stolu I szed~ kn niej nie·
pewnym krokiem, z twarzą krwią zalaną,
z zucb walym gniewem w zmęczonych o·
czach.
mówił,
- Nie gniewaj sięł Patt-z wyjmnjąc z bocznej kieszeni pugilal'es chciałem cię tylko wyp,obowa"', mam pie·
niądze!

I począł rozkladać D.JIo
piąrki, powtal'zająr:

stole tęczowe pa-

Widzicie, że mam pieniądze\" Oczymam pienilłdr.el. ..
Wtem drzwi otworzyły się i w nich stanęli nowi goście.
DOl'a zwróciła ku nim głowę .
- Tak późoo, Ilrabio, czekaliśmy cię. ..
- Doro-rzeki hrabia, podchodząc, pvzyprowauz.am ci nowego go~oła,
- Bardzo mi milo... A!...
DOra wstała. Teń, co szedl za 'l'eosiem;
-

wiście.. .

ok 'zyk
wu i z (Pynla! !i
przed nią na ~l'odk u pokoju.
,
Dlugą .eh wilę patrzali na. tiiebie w mt
czeniu.
Ciemny rumieniec obla.ł czolo kobiell,
zafarbował policzki i szyję, spływając a
na nagie I'amiona. ' Gość stał wciąż n
miejsco, - tyłko mu usta drżały guiewe
czy bólem ...
Edzio tymczasen;! zbierał swoje ban
knoty.
,
- Spodziewam się, Doro _ m~wił hra
bia-że łaskawie przyjmiesz kolegę lDeg~
- My~my dawni znajomi - szepnę
Dora.
d'
- Tak? Tern lepiejl TymczaseDl aj
cie mi jeśd, bom piekielnie głodny.
Nalał sobie kieliszek wjnll, sięgn~1 P
porcyę mięsi wa, zapl'aszająe t~~a~zyszal
lecz ten podzi~ko\Vał za kol,"~yę I sledzlł
milczący - jak niemy.
, n
'l'ylko oczy jego, Zl'aZU nierpeko tnte zi
tkwione w twar~ Oory, poczęły bl,d, c
po ciemnyclI Ilci\lllacb Jlokoju, zall'zyDl~J4
ię kolejno na jedwr-Quych fil'3uk{l,eb okI:.
na rZe'Zbionym krejlensie i długlDl ~as
",ioDym stole.

(D. c. n,).
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Ciekawa przepowiednia. Pewna ... Ie.... ię ..kala " Palatynacie, ... poblitu
SI 10gber!, o "ojni. franeosko-oiemieekiej,
. ·.,cej jakoby nas!\pió przed koócem Btole~J "yg,..,;I. tak, pn.powiednję. Dla obal.~' .....rpo.politej alinod "pad"" do Frao~ p..... N. ntt·bAtel .. S ..... jury!. Fraocya
.1'
' ód po,
b't a, I.cz .'V
. po d'
)td,i .. 1IJJP"
Dles Ie l'
.-roietY. Oz/owiek jeden sagrzeje ....zystkleb
•• boju I nieprzyjaciół wypędzt Ce."n uie..!teki (bialI) padole na placo I będzie oltallIim •• e,o rodu. W całej Europio form, ,..,,i. ~Jie repobliia. Jed.Da tylko Rosya poro111";8 mODarcbl~. Ta sama kobieta, e~ ~ta... ia
"ki bqroskop, " I~ach 1866 I 1870 prz.powiedział. r.. ult.~ kampanij prusko-aO!tryacki.j
i /tł.co.klej.
Hiebywa/em po.wndzealem, w dziejach
1If ."nlot.. lIteraekićb, e1eszy siV ostotui ro",.ns Emila Zoli "la Dóbacl." . Firma Cbarpłolier i Fu.quelle, która zaled"ie pned mieri4cem "ydala d.ieło to na widok pnbliczoy.
• tyeb d~ia,",l . "ypuścila ju~ .etuy ty_i,c eg,eD/pl ....y. SerrO Rongoo-Macqaart, "oakomikg o nutOrA,
zakoD,czyć rumaos "l. Doct. ur
p....l.. , który jnt na pnys:lł, wiosoV IDa być
odda., do draku,
••• lIwietrze przed bqną I po burzy.
Wiadomo katdemn, te po ulewi~ , grzmotami
i pioTaoami, Ro"ietr:te po.bywa siV kanu i dyD/n, a tym sposobem znakomici .. Oll%fszcza I staje sił .. p.łoie prz""roc.ystem. DolI\d oikom1l z
,ICloaych nio przy szlo OR myśl zbadooia cfvś"1
Ubdowycb powietrza przed bnn, i po bnny,
Itr" do'PierQ, jak dooosl gAZet " Ciel et Terre'~ •• gielskl meteorolog Atkib. zbadał i ok reliiI IQ r6tnicv. Wedlug oblie.eó Atki.s· a, W
"tlciennym eeotillletn. powietna " ."yklyol
.tani. rzecty znojBnje sie 15 do 25 tysivcy mikroskopijny~h cz,stek cial _tdycb, po burzy znś
Ien ..m centimetr zuwiera icb zaledwi. ókolo
500. Tem to właśnie tłómarzy si~ ta nadz .. ,csajna przejrzystość powietn& po barzy, do.. alaj~ca golem okiem obsorwować pnedmioty
lak odd,looe, te przed borz'ł "cole widoc.nelDi nie byly.
Środek anticholeryczny. Doktór Garnier w jeaoym z Dumerd ... Gszette dn Viłła
lO' podnj. doś .. iadC1!ony przez siebie oapój,
D/.j,.y cbronl' od cholery. W tym eela doktór G. kot. droboo pO~rlIjaDo k.orzóoki genry.noy (radll: geou.nae) nalać śwież. wad,
i pozost.wić Da godziov czasn. Wedlag zdani.
• Clon'go medyka, w cz ••l. siloej cholery, jaka
• r, 1849 8ra.ow.l~ w Poryta, napój t.n orhronił w.zystkich, nawet w"tłych i niedokre,,·
Il,h iego pacy utów, od dzie.i~t"uh ..j epid.~.,

*.

1

m.

.*.

mii.

-, .'t

Wybuch Etny ... zmoga 8iV. Odpływa
j,.. k. w_cbodó"i low... otwonyla jnt twnr·
d4 IDISV, oatomiast ,hami,d ko z.cbodowi plyni. gwaltówoio I niebawem zalej. dr08V do
S.n-Leo. Utworzy I siO takte. nowy strumied,
który zngrd"Ć mote Nicolo!l, tl'mc;asem jed.
n.~ bezpośredniego niebezpieC"lleń.t.... oiema.
W,trz,śnieoia .. So.aira i Syrakozi. trwaj, do-

Zapomuieliśmy O muzyce, afisz bowiem
głosił, że to ma być "tarsa w 4-eu aktach
ze śpiewami", a p·na Sikorska. umyśluie
przybyła z Warszawy, aby ... brak wodewjli tki zastąpićl Sprawozdanie o tym występie WI"IlZ z callł częścią śpiewul!, jak

zresz~ i o całej farsie, lIajtrafniej zakoń·
czyć, powtarzając nader odpowiedni dla

kończące~o tę

ramotę

"obrazu 4·go" tytal: " iech Bóg zachowa od takicb roz·
koszyl" Na to Iląwet oajlepszy dyrygent
H.
muzyczny nic uie poradzi...
: Czwartkowe p"zedstawienie .Oz8l"Oych
dyablów' Sardoo, jak dowiadujemy aię o·
becnie, dane będzie ua beuefi. obojga pań
stw:", taszkowskicu, artystów scen~ tutej lZeJ. PowlWIo to tem sympatycjolej dla
benefisautów usposobić publiczuość, pani
~taszkow~ka .bowiem su~ieo~ą 8wlł pracą
I zdol"o~claml sku teczule Się przyczynia
do stworzenia dobrego cnsemble'u i licznych z)~dnała sobie zwole uików .

T E L E G R A MY.
Peteriburg,24 IipcJl. (Ag. \16111.). Ogło
szol1O nowlł ustawę miejs"ą i zmiany niektórych artykułów usta.'"fY {T iustytucyach
ziem kich. Ustawa miejska będ'zie WIJl'Owadzanl\ stojlniowo w calem państwie
z wyłąllz~nie.m Królestwa Polskiego, kraju
Turkes~ausklego, obwodu Za!{aspijskiego I
tych u;uast Kaukazu, w których nie obowiązuje usta~a miejska z roko 1870-go.
Szczegóły wladollle z dąniesień dzieonikarskicb.
. ~eteraburg , .24 I!pca. (Ag. półn .). DzisieJszy .Prawl.t. \'Ilesto!k" oglasza, iż ch 0ler~ uk~a la SIę- w Niższym-Nowogrodue,
gdZIe dnia 22-go b. m. było 15 cborych.
Petersburg, 24 ~pca. (Ag. półn.). Znów
zmal-lo na Kauk~7.le 291 osób. w gobel'ni
astrac~l~tiskiej 135, saratowskiej 126, Silmal's~leJ .1.10, 'w Taszkencie 16, w gubel'oi
symblrskleJ 10, kaza(lsltieJ' 8 woronezkiej 4.
'
Petersbu~g 24/VlI, (Ag. półn,) Dz~iej
sz:r "Prawlt. wiestnik" ogłasza co uastę·
pUJe: Według raportów, złożouych ministery om spraw wewnętrzuych. w koócu
c~rwca, a. zwlaS2:cz~ w połowie tegoż mieSiąca, IU'a wie wszę dZiEl padały deszcze ale
bardzo ni,!rówoomierllie. W goberniach póln~cuyc.h I pólnocuo-~ac.hodoi~ był zbytek
WilgOCI, ktÓl'& szkodlrwle oddzlalała na I'OŚ
\in ilOŚĆ. W niektórych guberniach środko
wych, poludlliowo-zacllo'dnich i poludnio ·
wych deszcze były uiedostateczne i bardzo
,IlIIÓźnion.e, skutkiem czego uie mogły do8tate.c~me wp,ly.nąć' ua popra wieoie się ozimin
w mlJlJscow,/śclach, gdzie zbo:ta ozime ucierpi,aly . skulkiem soszy wioseonej. Po~rawlły SIę tylky zboż~ j.are, .które ue.przykład W gub. worouezkleJ zuaJdowały się na
pocz~tku wiosny w stauie bardzo ulezadalV:daJącym. choclaż obecnie. byłohy jesz·
cze przedwczesnem 8tamać ostateczoe wnio ski o. stanie urodzaju zbóż w Ro§'lf,yi IN roku bieżącym, gdyż zależy to od staou pogody w. czasie ż~iw, do których obecnie
łlrzystąplono dopIero na południo - można
Je~u~k dziś. twier.dzić, iż niepomyśio y zbióI'
OZlmln będZie w nlek~órycb guberniach środ
kowych, poludoiolVo-za~hodll,ich i po części
w tych sawych gubenliach, k-tóre roku zeszlego., były ~a~ieazoue priez -nieui·,odzaj.
po tej ostatuteJ kategorri .należy oduie:lć
gub.: waron.~~ką, tnls_ką, kJrską, orłowską,
Ilh~rdoń~.k'.ll cbal·ko wSklf· Jarzyny po 'jrięk
szeJ CZęSCI dobre lub średnie.
Pete~sbu~g, 23 lipca. (A.g. póło.) Sprzedaz pOJedynczyclt numerów dzieullika No'foro syjskij telegl'af" jest ' zuów do~wo
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cy prusko·ruskiej przedsiębiorą się środki
w cfhl dokonywauia policyjno-sauitarnej
rewizyi przyjezdżających z Rosyi.
8erlln, 23 lipca. Prof. d,'. Koch udał się
do guberuij, Ilotkuiętych cholel'ą i ubrał
ze sobą kilka pak środkó w deziufekcyjnych.
Paryż , 21 lipca. Odkryto totaj przygotowywanie zamachu ua gmachy pobliczue.
Cztel'ej zbiegowie z wojska zamierzali za
pomocą bomb wysadzić w powietrze pałac
ministeryum sprawiedliwości, gmach parIa.mento i gieldę . Ma zyny piekiełne l ma.terlały wybuchowe odpbrauo_ Dwóch zbrodoiarzy schwytano. Ślad przygotowywania zamach n odkryła policya. brnkselska
i zawiadomiła o tem poliCJę paryską·
New-York, 22 lipca. Cleveland na wieł·
kim meetingu d~mokratów wyraził konieczność zuiesienia ceł ocbronnych, które z korzyścią bogaczów podnoszą ceny niezbęd
nych artykułów żywności, szkodzą rolnictwu i obniżają zarobek robotnika.
Pontevedra, 23 lipca. (Ag. p6łn.) Przekopki, nleza40wolone z nowego podatku
spożywczego, rzucały na mera kamieniami,
rozpędziły policyantów i splondrowały kaucelaryę orzędu akcyzowego. Źandiu'mi przywrócili porzą·dek.
New-York , 2.1 lipca. (Ag. półn.). Według
wiadOmości z Pitsburga, młody cziowiek
wdarł się do biura dYI'ektol:a jednej z fabryk żelaznych, strzelił do oiego h'zykrDtnie, & uastępnie raoił nożem. Sprawcę
schwytano; jak się okazlllo jestto żyd ruski Dazwiskiem Bergman czy Bekerma.n,
liczący 21 lat, z powołania zecer; mieszkał
w Ameryce 'Id lat czterecb. Przy badaniu zeznał, iż przybył z New-Yorkn dla
zabicia dyrektora, któI'ego poczytuje za
wroga robotników. J'olicya znalazla w
ustach Bergmaua dwa naboje dynamitu
które oda o się wydQbyć sil~. Przypusz:
czają, i:!: zbrodniarz chciał odebrać. BobIe
żyei~ w takisam sposób, jak w r. 1887 anal'chista Lyug w Chicago. Stau zdrowia
ra~iooego dyrektora zada walający; kule

Loea 6"" W.rpcoP! 36 Rowl&nd 7, Donbl.40 W....
IWn 7'1" Doubl. 60 ...ykły gt\t. 1"'1.. 32" 116
dyl. 16Xl6 grey t.k&niny .3"ld6 r. lU. Stal•.
~IVlrp •• I, ZOl-go lipca. Ba"etu... IIpr&"osd..uie
konco..... Obrb~ 8.()()) bel. • ugo Da ap.kolacn i
..,.-:b. t~ b.el. NIenregał. łlid~ling am.ryk..6sk&:
u.a Jl~f:e Slerpteń 3'1. sprzedawcy, na sierpień W't7.e.
... a I • • przedawcy, na "rsesie6 p&tdzieroik a",

sprz~a!,cy,

DA

listopad. grudlóień i

f"'1 dziebu styczeń ł'l"
Ił

nab1wcy, : :

sprzed .....y, n.. styc••• l1lty

na rwc1, nA JQ~y marzec 41 /. Ba.b,WIJ.I.
o,~::'i~.;'k, 2"l-go lipca Ił ....~'u. 7'/.. "No ...
Haw-Verk,

22-go lipca. Ka".. RIo. ]l7 13"

Ka".. -" 7 low ordinary na sier'r' 123')
n. paz'd"•.
1232.
. ... -

.

L I C Y T A C Y E.

Dn,a 28 lipe.. r. b., " zanąa.io ~brniez m .... D
liro"., po"!'. "'dzióski'go, odb9Ib,e aio t01 t&Cyt
DA sprze.laz lÓZD,ch ,t.. rych materyałb" O.OIta
łdyeb po roz.branlo starycb zabodo..aD k~pa~i T ~
eUJz", I.()d sumy 411

rB.

p6 kop.
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GIEŁDOWE,

GIełda ·Y/arszawllJa.
Zapłacono

z••,k.l. krÓtk.termrnow.
oa. Berlin sa. 100 mr.

4~ -

.

4959

na Londyo z. 1 Ł
9.98
Paryi z& 100 ir.: : : :
40.na Wieieil za 100 d.
.
8\.Ż.dano • końc... gieł~,
Z. papiery gu.tw .... e
Lilty lit"idr.eyjne Kr, P drob \l9.BUlka jloi,CZb m chMw ..
103.4'1, poi. we"o.
!ł5.6S
Uoty __ t. zi .... Seryi I dni. 103-

!'O 01'/.
4025

Q&

::.. W~•. ~~ .
:Ut. m~'Ładzi Seryi

List; ... t.
Li.ty

r

li
UJ

Giełda 8erlihska.
Banknoty ruki .......
n

,,!la d,08tl\:"t'

Dysk.nto prywatn. . . . .

840.50

00.-

ro3.-

95.75

1'0200

103.J0250

101~

101.25
101..101_-

20376
20375

203.60
203.75

102.25
101.85
1')1.25
101.-

102.50
10190

,1'1.'1,

1'1,'/.

wyjęto.

New-York, 24 lipca_ (Ag. póło.). Woj ska, wyslaoe db poskromienia rozruchów
w kopaluiach żelaza w stanie Igeho, powracają, przywróci w.zy porządek. Z pogród robotnik6w, 8J'esztowano około 300'
'
wielu zbiegło w gÓI·y.

Ostatnie wiadOlnoś ci handlowe .
Wanz.wa, 23-j;{o lipca.

W elUłle

Dla odbycia kursu

Włoskiej

Buchalteryi
ach.unkowości
przybędzie

lulU. terla. na:

do

Łodzi

upoważnlo.!!y

B .rlill (~ d.) ł8.95, ł.9.00 np.; l",nlly" (3 m..)
' _ ___ - kllp.;> P&lI" (lO d.) - - - - -

w

przez

Handlowej
początku

Okręg

sierpnia.

ft81lkowy

nauczycitll buchalteryi

kup.; W,.d.6 (~d.) - -~ - kup.; 4". liaty Iikwidaoyjn. Krblestwa Polaki.go dllŻ. 99.00 ląd
_ ._ kup.; taki.. 1111'1 . 98.90 .~d., -.- kup.;
6'1. ruska poty.zka wschodnia lI..,j o.. l.yl 10s.OO
racz/} uiąd., - - - kup., Ul-ej .mi.,i 10l.75 ąd., Życ~l}e! korzystać z wykładu
_._ kllp.; 6'1, obUgi banku s.l... be.kiego -,- pl"ze~mle nade!tłać swe &d1'eSJ, z pOllaoiem
tt d., _._ knp.; 6' /, l1l8k1l poży.zb pramio" .. godzm wolnych, dla um6wienia bliższego
z 1864 roko ~eJ emisJI ....- kup ,tak... s 11!66 r.
do Warszawy, u.\. lileeala ~r, ł.
'
U..,j emisyi - .- kap.; 5'" uotyczkll we"u~trau...
1544-5-1 '
ryj 1-ej 95.65 i;~.i., - . - ]rop, tak.at ••ryi ID..,j
95.5Q ląd., -.- kup.; 5'/, listy ...ta.... ".ULlkl.
l-ej s.ryI dol. lq3.UO itd., - . - kllp.; takiei małe

Gustaw Chwat.

,iti~)*:!i. ~oi5~~~:.J.1t2l\~p:~1
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI_
se!y, - .- sąd., - .- /Wp; [)'/. IIl1y .a.ta.....
Zm.rll w dniu 24-25 Ii~~
IDl&łta War......y ~-aj .eryi Il12.25
kllp.,
rTEATR I MUZYKA.
II..j s.ryi .102.25.~ąd. . -:. _ kap., lU..,j •• ryI 10"U5 . E~.nglelloy: D,i..i do la~ l5-to SID&rlo 10, ." tej
: W sobo~ i niedzielę llTaczył nas
ląd.; IV"J "")'1 101.8, łt,t, - ._ kup~ V..,i liGZb'.6 ebł~peów: 4 d.i ...cz,t 6 dorosłYCh 3
""ryj 101.85 sąd, _._ kup., Vl-ej aeryi 101.86 w tej liczb,. m~zezy.. \I ltohiet. 1 .. miauowioie:
teatr .,.Rozkoszami War zawy", ezteroaksąd., _._ kllp.; 6'/, obligi miasta Wari11a., KaroliDA Lud\\jka z ]o'instrów Belta I&t 42, Jan
wwą fanlł niemiecką . zlokalizowaną przez
dute 101.00 żątL _._ kop; ł.I,1riei m&t. _. _ Je..y Binder la\ 55, Gotlfryi Golt.: I 26p, Różańskiego. Może f&.l'sa ta, nosząca
żł d , _._ kup.; 5", li!ty ... ta..... miasta Ładli
StarozakonnI. Dzieci do lat 15-tu zmarło 3 lO tej
pon? IV oryginale tytuł " , Wieoer Loft",
I ~eryi 101.25.,d., ll-ej 'Beryl _._ ląd., ill-ej S8- liczbi••MopeDW 2 dzie""ZlJ.t 1 torosłych ł
)lO&!&da tei wiele lokalnego wiedeńskiego
r)'1 101.00 tą.d.,. -.-: ]rop., IV-ej ,eryi.-.- ;'ą~., w tej liozbie męiayzn \I ,kobiet 2, a mi",o1"icie:
-;-__ kllP:; 61,. I!"ty ....ta ...~ Dlla9ta 11:&· JOlek Laognn! I at 40, Szymon Ber Wolfowiez lat
humoru i iuteresu dla wiedeńczyków.
liBz" _ ._ .ąd, tak,e. DUaot& Lublina --.- iąd., 39, Sara llaryem Lipko .. ic. lat 20 Malka Stryko....w zloka)izowanej przecież przeróbce uie
ltaIrlei miasta Płock .. -.- żąd.; 6' li!ty ....t ....- sb lal 22.
'
odkryliśmy nic interesującego, ani orygiwileńskie- - . - żąd~ 5'1, taki
- . - ląd.
lIalte6alwa ..."a.rte d' 25 li
nalUfgo. Trywialne to, naiwne aż do nie()YKkłJllLO: Berlin 3 '/:11 r..o.lłlyu 2 ~" Par,.. 2 1/1",.
•
. • 1f
OlU
pca:
Wio,leil ł'l., P6t.o.. bnrg 4'/,",. WatwU klfpoa ~
E.aa.,e~lcy: WOJ~,..,h M&r~.al.ek z Paulią ~it• dor~ec zDości, _ l!0wiedzD1r, nieobwijając
,}otrąceniem 50/..: Ihtt, x.. "taWue .ielllskie "I}.S • brenn.at ,!ilhelm. Seldel ~ J~~D!l\ Keppert, RelUw bRwernę _ wl'eszcie nndne, co już jest
war.o<%. I i 11 U78 (",,!zi 108.2. lia.. lik .. i:lae1iue hE~~"!,,,blger z P.all.!in4 P~uIin.k., !""weł Luba z
M.9 1>oiy.. i<a 1',"";0""
I 13.2 11171.5.
.........
1?~lde,z J1lIillR
z Paulin,. Arndt, J6'ztzytem wszystkich cennych przymiotów łouą·
.
,.
_
ze!
Schr816l
B.rt,. IV8aldin
uae, Paweł
bdo • .u.ią
1I.yro~Ojąc'ych o powodzeuiu utworo sce~
Pe~ersbu~u, 23 lipca. (A.g. póło,)., W 0- p.l~r.~ara, .23·golipea.
IV.""I .... I",",ly" !n "0, Zimmerm.... WilhiOlm Pabl • Natalią Simank..
BI~znego. ~okalizator niema naj wyraźniej statnlch dUla<;b umarło: na Kaukazie 506 U .posyolk" wlJeho,IUI& 10'.1.50, ill pOkl•• k"" .bo · Jol",.. Gr..! • lfa\Yłtl,. Krllger Auto' Scbolt'
ptJJ~cla, anI o tern, czem 'powioua być f81'- osób, IV g~berni &strachańskiej 158, w gub. ,IDI' !04.50, ł'/~'r.li ,y .... 'a .. o. ktodyL zi .... ue z Teres. BorowU'}, l?ranciuelr. Thiele ": P ..ulin·
..
8I~ al~i o ~iedoiu, ani o War~zawle, albo sa~·a.towskleJ 108, samarskiej 103, symbir- 160.70, akcy. h&l1&u roski.go oli ba.,1I0 u.gr&niez- Beckor
2ół.OO, peter~bl1rek.iego UI\U n Ily.kontowego ....""""'."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".....
tez. Dfe pOSIada daru obserwacyi i cbwy- sklej 27, kazań.ikiej 12 IV 'l'urkestauie DerO
łT~ .50, lIIL,lkn miodzyua.rodo,,~. 436.00, ".r.",,"USTA PRZYJEZDNYCH.
t..U1a cblJ;rak\~yslycznyib ry.sów ~ycia 112, IV okręgu ziemi woj$'ka dońskiell'o 10'1 ak'.go b&uku d1.koo~0"pI(0 - .-.
Rorllo, 23-go lipca. R"uklloty ru.kl. UfU:
Grud Hotel, K. Lud .. ar • Kijow.., L. !:jehiltow
lilelkonijeJskiego. Slowem, ni6ulloln& ta IV obwodzie zakaspijskim 48, w S~'apul~
ramota nie' wytl'zymuje nsjpoblażliwszej 4, na stacyacb kolei woroneżsko-rostow 203.70, n do.tA,,~ 20376, ... k.le na \V.rs." .. ~ Eiaka, L. Cbełmiń,ki" łI<>.k"y, Z. Niemi:nJwsti z
20340, P" P.tors~,\rg kro 203.10, u~ Petersbn'g Ellaawetgradn, B_ Sa~lmann Fiirth, K. Kol8jl1lfsłd
lil'ytYlti, nie będziemy się też w nią tutaj skiej 3.
~ł. 20'~.75, Da 1,on~1n krht. 20.U, "" l&.lIyll dr. • Od891, Horowitz. Ro.lowa U . D., B. Be<ikor z
u udręczeniu czytelników , wdawali. 00Petersburg, 23 lipca. (Ag. pólu.). Oglo- 2U.lló, na Wiedeó 170.50. kopu"! c.lue :1'U.60: Pctersb1llg&, S. Nenmann s Wtlrzburga, J ....o... ~amy tylko, że dYI'ekcya i reżysel'ya ma- szono rozporządzenie syuodu o Jll"Zed$ię 6',. lI.ty ..st... u. 65.2:', 4'/ li8/.y likwitlacyj ue wicz. Kiow&, Esglll&ull • Warszawy.
Hotel VIctoria. ll. St.oinman, K. Kuskowski, A..
Ją na swe nsprawiEldliwienie silnie łago- wzięciu ze strony ruskiego duchowie.ństwa 62.60, poly.ska rnaka Ij,'/, • Ifj.IjI) r. 95.10, 4'/.'
dząc~ oko\iczno~ć, zoaczna bowielll częM odpowiednich środków, w celu zapobieie- lts87 r. -.-,6'/ reat.ł< złota 103.40, ,.,. r. • t•• IBM Wacbolder. l. Kamiebu, W. Sonchoeki • War..._._.
po.yez~a " •• ~odllia lIe'u. 656G. HL .'01
wy,
S Bess.arabow '. Jekatel1'11o!ławia, g .. Chua·
r.
publi cznoś ci przenosi najgłupszą flll'Sę nad nia szkodliwym następstwom oiezachowy- .yi 66 20, 5'/, lisl~ .... ta"u. rn.ki. 102.1(1 o", P'" tl..nc s Tyflisu, P.1łaJgrodzki 13; KI.weh • Kijow..
!z.tukę .wartościow/ł z 1iterackiego ł'uuk\o w~oia uakazaoych prz8& władzę ostrożno- I;y ~.k. promio"a • 1~6ł roku 151.2~ tak,,:"' s. I~
H.tel Polakl. J Gr", mann s War... ,J. llot. 141.20, akcye drog' ••1. ....."" .........'.'I.".kI<J dulewski ze Stnemi •• ye BiU••• Zd~"-woli
1Ildzellla, a druga część znowu tak ka- g'!1 z powodu cuołel·Y·
l,
prl:śoe. m~ . npodoba.nia, że trudno nie-l Iune rozporządzenie syuodu, w celu za- 201.00, &k010 kt.~1to .. 0 anetr,aelde 166 60 akc,. Ed. Heinrith z Tom&8zo~
banku b.:..ud1o"ego - .- . tłldtoutO
jilerole Jej wymagaoiom odpowiedzieć. pobieżenia. szerzeniu się epidemii, od~acza ""ullIo".klego
"ego - ,-, d,,,kollW oie e.lk1fł"O łł ..UKU p!ł.O :it w •
:uca się .więc teatr na eksperymenty, rozpoczęcie za.jęć IV zakładach uaukowycll 3"/u pr I W lI.w p l l , •• '"
•
a y tylko jednorazowo Jtasę zapełnić, bo duclIowuych w petersbul',kiej i innych
lo.dyn, 23-1(0 lipo... Po.yuka ,uMka • II!S~ r
Rozkład jazdy pocią.gów,
n ewisyi 95.62 0,t";. łiouBola au)(i.l~ki6 961$/1"
• ------~--,.,....,.,....",...,.,..,.,....,.,.-.,....-oa przed tawienia następue, choćby. naj le- epa.rcuiach.
~szyc~. s,ztok,. niewiele można. liczyć.
Niższy·No~ogród, 2.2 lipca. (Ag. póln.).
80rl1n, 23-go lipca. P••• u'ca 163 -2'11, aR lipiec
O I) C H O I) ~ 4
Ł Ó D Ź
G o d 11 a y I • I •• t 'I
bV kazdYI" .razle z eksperymentamI podo- Około StllCyI Gro~holVlec uast'łvilo l'ozbi- 1'14-;-173'1,. na lipiec sierpied 17':1'1•• 1;, to 163 l7l1,
u.
lipIe.
m.Uo.
51ł51
7 151 11201 6051 9150
bneI!1l ualezy być ostroźny'm, mogą oue cle pociągu pośpleszuego mOi1kiewskiego;
WIV"', 23-go lipca Ka"A. Ii{OO I' averl\ft8 S"utns
o~i.em z czasem zoleellęeid lub usposobić 5 wa~ouó\V jest uszkodzol,ych, I'asai'erono lipieo 8ł.~Ii, n wrze•. 8ł.50, u grada. 8;l,~O.
~u h,1~zność nader sceptycznie do wszel- wie są elli i; rannych pięciu z personelu Spokójoie.
le choćby cellOych nowo~ci, zapowiada- slużby I.ocil}gowej.
l.ody_, 22-go lipca. 9G"I. cukier Ja". loco !!l',.
D)'ch IV ati8~ach.
Kazań, 2-l lipca. (Ag. pólu.). Gubel"Da- Mpokojui•. Uuk,.r bnrakb"1 12'1" mo.nG.
l Grft~IO tę rzecz z· sumienuo§cią, godoą tor tutejszy skazaŁ wluśchluina Nikitę lIa
Manche.ter, 2tł.0 lipca. Wator 1~ Tallor fi '/..
UWAGA.. Cyfly om_Re lfDw..ya druki....
~pszeJ sprawy. Na szczególne wyróżuie- areszt dwulOie~lę ozuy za pogróiki czyuione Water 30 1'1>ylor , Water \li) Leigh tj'/., W.ter
.0 ClaytlUl 6'1. Uoek. 3"2 Brooke tj'/" W ....>:r&i~'!.CUA od godzinl 6..,j wiecz~rClll d. goDle Z~lug.ują pp. Gloger, Szymborski, Mo- lekarzowł IV pl"Zytulku spaskim. '
rO&o\\'lc z I Węgrzyn, ol'az pani 'frllpszo.
Berlin, 23 lIpClI. (Ag. llółn.) Na gl'aui- lIayoll 6'1.. Medio lO Wl.lk:inson 7',.. \Varpeop 3:l ~7 S-flJ rano.
"d.
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NASZ MAGAZYN

· trumentów l· nut
lnS

Łódzki.

W ogrodzie SelUna.
W woore.k, dnia 26 lipe& r. b.

mieśr1 się

Kacyk Koko
KI·ooochwila. '" 3 aktacb,
dra 13illsona.

N

E

-:;..--..... .DENTX-'Ę
en

Ernestyna Krenicka

Wiecz~~~~~~/~y~~~

S. Dobrzyńskiego.

obecnie

Ogrodnik

przy ulicy Piou'\mw ldej X! 46,
11E ii l Jer,..

F.

A1I"''''"U-1

15()7~

---.....

GEBETHNER & WOLFF.
P i

t r k OW Sk a
46.
II
~--------~~--~-•••••••••••••~III!IIII!I~••••~~. MęzGZyzna Wśreanim wieku,

pneprowadzll sl~ na
34, róg CeglellllaaeJ, dom ~~~~~;~~ I!!II
Choroby dzieci l wewnętrzne
8-9 rano l od 3-5 po pol.

46.

1538-5-1

rozwese1ajl)cego, oraz wprawia

ne i plombuje. Przyjmuj. od
3- 6 po poło

Podziękowanie.

ś.

al Plotrkowlka li 59,

berg obok W·go Lor_.
S,tuczne .~by. Operac7e
przy pomocy tleuku uotu (gaz

l ..j~cy).

letnią

UU!UY KĄPIELOWI

,'j(3: iJ

t

PORA KĄPIELOWA
od 15 maja do 30 wrze.lni&.
"'łplele, Tusze. Kasyno,
Teatr.
766-18

P.

HILAREGO MAJEWSKIECO

LecznicaADsleJ
ala ska
zwierząt I",a
Przyjmuj.
~NIA

leczeni. koni. I psy i tid.iela

"W kaśdym

15

Szanownemu Duchowieństwu, oraz
wszystldm przyjaciołom i znajomym, którzy
raczyli odprowadzić do grobu drogie zwloki nieodżalowanego i najlepszego Męża, OjDziadka i Brata naszego

ulica Plotrkowlka li 260 (38
Tenonb.um... Lec,y ..... elki.
my usto.j. wyrywa .~by ••

ł.

O

sklada serdeczne "Bóg

cA8ie. PrawidJo"e i

kucie koni, ul. MIlsza li 821-e.
222-11\0
Wlrlkolf I Kwahlewlkl.

zapIać"

Stroskana Rodzina.

Aniela Hoene

1550-1

Łódzkie Towarzystwo Dobroczynności
duia 31 lipca i W

PONIEDZIAŁEK,

dnia 1 sierpnia 1892 r.

W parku Kwela
,~Galioyi

nazyum

ulic~

Dal.ych

l0~OWa nl'~~DO~ZI'ankaIllI'

Jd.lowe

ą·ralo

Ze4skl.,

Młyn ó w

łleJ

przyJmUJe

8J'

k.lasy"

UczeD.ntC8 - - _•••• __ ._"

ludow., lub też •
ukl, idli dożą odpowiedni
ukoóczonych lat 10.
Kurs nauk rozpoczyn.. si~ •

"zkołtt

'Wrzdnia

wykonanym przez

~
'

Dzwon.ki elet-

trycznel OStrZ6-

ił

!3CZC, nnmer3. • OI'J i telefony

CY,1l;ell
3
B,
C.
ICTBvlOmill

z koncertem podwóinym
J

orkiestrę selleiblerowską

i

amatorską.

'
. . tl . b
. Ie ogme
sztuczne, oSWle
enw engalWspama
skie i.iluminacya parku.

b.

l.

.

~czeniu
W poł"'I

iii. 3.

~Ian uauk ten sam jak w g~:~~';:?:~i~1
m~zkich.. D~ pi~rw ..ej

Cy.o.e6HI>ID IIpllCTan Clota,lUl

Z

l. Serwatowskiej WKrakowie za~awa O[I

Pierwsze

__

w niedzielę o godz. 3, w poniedz iałek o godz. 4 po połndnin.
po rs. 1 są do nabycia u Pp. R. Zieglera, Ludwika Fiszera, Klemensa WiIlertha, w cukierni RoszkowA. Semelke, E. Rottmanna, A. Bauma, A. Gati w rest.auracyi Ricbtel·a, przy ul. Głównej.
te dają jednocześnie woluy wstęp do ogrodu.
",ne niespodzianki: Kucyk ze źrebięciem, krowa i kucyk, tudzież rozmaite lune ceune przedmioty.

Sprzedaż

kwiatów nie

będzie urz.dzon'ł'

Zwraca się uwagę SzauowMj Publiczności, że Rieepodzianki,
nieodebrane w ciągu obu dni, przejdą na rzeoz towarzystwa dobro·
1541-0

według najno ...szej kou.trokcyi ~od

Ostrzeżenie.

gwłofaucyą i najtaniej u ...~dla w 1Dl~.

ele

kwit

rs. 100.

•

Z . I paszport,

wvlltlo'"eDla Steinmau.. ua moje oleaglną
w Łod.i 28 sierpnia l. b., wydany z gminy Mlkolaj
.,.nWAł·ZV_
2~0.
b
.. k·
.• A
n..by ....niem tako- rzezms lego, na Imię nny
stwa Nr.
f;ćIY;,:~~'~~~~:Zie~~~~~~~~~~lw~~r
Łaskawy znalazca raczy
Pols.
III. Króli. złożyć w tutejszym magistracie.
zrobiono.
Nr. 120 na zastawiony
Azowskim list ~A.:t..n.nv

CYAe6BI>lli
IIpHcTRBTo
1"0 OspylIIHaro
Cp;alleTpoBoB·
~nqap~\

2~To ~~ ~:::?iłB;:Olit :~;:B~:~~:RnT:JJH~::~~~~U~~ :~

qTO 27 lIOJlH cero ),Oli:fl no);", }(alO. Ba oOHonaaia 1030
rOAa OTo 10 qac. yTpa B'" r. eT. Y OT. rp. Cr)\. 06ToHB.lueT1o, 'TO
.II0ASB nO.l\To Nt 1404 no I(erell~. 14 hlllll 18~2 rOAa BTo lO mon
BBBOi! y.1lunt Ba litCT'll xpaHeuUI yTpa Bo rop. J[O)\SH no UeTpoKOB.
npo,1l;8BaTLCH .l\BlllEBIoIOe nloly CKOft YllHl\lI OTo .lOlit (].leClJlepa OOA'
aaUlOqalOlI\eeCB BD loIe6eJlB Ya 271/177, 6YAeTD UpOHSBOAKTO·
li ontueu.Boe 320 CB uy6l1B'Iuall
IIpO,1l;aH,a ",BU,.,·
le npe- Karo uwymecTB3, UpIIB8.l\J:eliall\m
(].lpeBKulI.
AAo.ll>40y rBT.lepy, ClJeTOBll\arO m
OI\1luKY npo.a.aBlleIUoIX'L We6eJJH, 6yK3ZEloli upnlll, Wid·
KOlEBO paSCIoIaTpUB8TL Holi Kamunll, 6apX3sa u upo'. I
IIpBoTRBa B OTo AeU1> ou;flBesHaro AJlB ·roproB'b BTo ó2l
Ba KtOtll OBOI!.
py6. 50 Kon.
10 ABB 1892 ro.u.
rop. JIO.l\SL, l llon 1892 r.
IIpUCTlIa-r. )J;y,1l;slIBcKii!. CY.I\e<lsl>Ii! IIpucTaBTo Bp:KeBs'I\.
1546-1-1
Jó4Z

Zgubiono

nocy' ci. 21 n. 2"2 lipca r. b., skra- NIEBIESKI BILET pospolitego
cie i Da prowincJi, jak rówDież przez mieszkania mego mi~dsy ionemi li rz~du, wydauy "loku 1C89bll,i':anows~j.~1
noai takowe z jeduego mi.s. kaula .,w'a'OI'am, u.. t~pujllCe 80la ",eksJ,,: Zygm!"'ta I!na Te~dozego .
drugiego
. ..
go, mleszkanc. ~mIny ŻeromiD.
l· ontyC"1lly
WYltawlema.lI. F.lOgoId" D .. zi~ce- powyższego biletu upraBza si~ o
zaiład rtrootechnicZllY
Ali
lUlI
1'.11
H Aurb .. ch,. "yrowaDY przez P. Llc~. go w administracyi Dziennika.
Q. "'eWiÓ6kie n o
vr sumie 250 rubli, płatny 8 li- ___--::-::-:-::-===--:-_____
~ .lU
U
w lAId.i.
POSZUKUJE się
... Łodzi. ulica Dzielna li 2,
...ystawienia M. Feingolda n.. zIece·
Piotra Orłowa.
P . Licbtenberg .. w sUlUie rB. 88 kop. ktJ6y ' 04"łUOłr"W'''1f~~j
Tam'e B~rzed.ją si~ klueze Alu·
płatny 15 stycznia 1893 r.
mlDlo",e, Dadz"'7czaJI3~~~0 .
wysta"ienia B. Lipschitz n...IeceLicb;~u~:~ni:. ;89~e .::~. 3~1::~~ Oferty proszę składać w admiuiwYltawiony w Kauszu. przezlzr..· stracyi Dziennika pod lit. J. S.
Winter na zleceDie GiUi Wączowskiej
1531-3

' ~gubiono

lKIlTeJJL·

~552-

.... A . . . . wv zn&lazca
liou,oSAI"ent_u uj,najieltak(,wą w magistracie tnt"io:7.vtn

DRUKARKIA

"Dziennika Łódzkiego:'
w
Pasaż

ŁODZI,

J1eyera Nr. 9 (nowy),

przyjmuje wszelkie roboty drukarskie, a mianowicie:
k Siążkowe i tabelaryezlle, oraz blinklety, Ilyrknlarze,
raeltaDkl, lIIelloraada, z.proszeal&, adresy, bilety wizyto.
we, aJlsze i t. p., które wykouywa starannie, nit. czas
oznaczony i po możliwie umiarkowanej cenie.
Posiada na składzie: przepisy o pruy lIaloletDlc',
kslą1kl fabrynle (zatwierdzone pl"Zez Insp. Fabryczną): do zapisywania dor~slyeb I maloletnlllb robotnlk6w
I do taplgYlI'aaia kar, szellllty 110 zaplsywaal& wypad·
UIV w fabryee, wszelkie druki, służące dla sądów
pokoJa ł gmłonycb, U6maezeala do weksli i t. p.

