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Sama sobie zadawała I'any i znajd~ała
, lem jakęg gorzką przyjemność. KiedY
Jni upadala ze zmęczenia, ndała lIię na
Ipoczynek, sądzl}Q, że sen ołowiany będzie
Dastępstwem całodziennej m~czal'lli. Lecz
pomimo oczu zamkniętych i ciemnogci, za·
legających sypialnię, niepok6j nie ustępo·
Wał. Widziala wyraźnie, jak przy najle·
j1Szem oświetleniu; wszystko to, co cbciała
11!nll~~ z S.IVOjtj pamięci: syna, będącego
d~etkiem Je8z~e, ,swywolącego W ogro·
dach de la: VerlJerie j kryjącego jasną
gló~okt}, IV fałdacb jej sukui; męża, młode·
go .1 kocbającego" odllywaj~cego z nią da·
lekle spacel'y w mifjscowości, gdzie zwy·
kle lato spędzali; pó:!ui~ Gilbertę, gawę
~~cą z Al 8rsac'iem pod temi sf\memi drze_
'bIJDI , serdeczlIą i wylanI} dla matki, za·
c IVYCOllą dobrodą ojca.
~8ZYRlkie Ite obrazy zburzonego szczęzmlenlaly się w mózgu b~rouowej, jak
obrazy w kalejdoskopie: widziała je naj·
lIyrainiej, w całej ich li letnogci, malo·
lł~ue zywemi barwami.
' a tw arzach od·
róz.niała lJajdelikatniejsze (\dcie. ia najl'oz,
ilJal!szych ucznćl Jak wiele miejsca, pomi.
~szystkiego, zajmowalo Z} cle I'odzinne
Jej sercu I Jego wspomni nie przeżyło
'szY8tkol Wtem nowy obraz ZJ wił się w
nowych ramach: w salonie a r ' zobaczy·
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teli .tsiednie pwt....przeci"lł .i~ prz"POSZC&&·
niu wy.iedl.nycb za pośredn ictwem towany"t...
łydów prcez .woje terytorya; 2) ,jeieli wapomlli.ni
iydzl bfdą powracall w charakt.ene osól!, które ni.
u'Ylka»- podda60t"a z"&1'aniczoego. j 3) jeieli ..,.
d,ne s ozu&lz,onej wyiej sumy kaueyi IOtJ,OOO ra.
1>lo.i!'l'. Iii. będ,! uzupełnio•• n' łldawe mioi.t,.
apr&w wewn~tr.z-nycb4
26. Wra.ie !&lnknięoi.. dzia/alnMei (O""rsy.t ....
na za.aadzie art.

I

ł abaronowaHem:Yka -deTiiiSay,-takiego,ce- lIcbtarz~ Kazała mn postawinwiecę
jakim był kiedy dla niego opuściła. dom na stoliKU I z jego pomocą podniosła ba·
męża.
.
rona na posłanin. Poprawiła poduszki, po·
- Precz, precz stądl --zawołala. z naj· tern poclJylila się je zcze raz nad nim, aby
wyższą trwogą.
zobaczyć, czy oddecb uie powraca. NastęPoduiosła się szybko i zapaliła ~IViecę, pnie ka!:ala okno otworzyć; łagodne po·
aby odpędzić od siebie te wldżiadla nocy wietrze cieplej nocy. czerwcowej wpłynęło
bezsennej. Tu, IV tym domu, w§ród ciel" do pokoju. Z ust barona wybieglo łekkle
pleń miłości macierzyńs.kiej, uie było miej · westchnienie.
sca dla obrazu kochanka.
.
_ AcW-okrzyk niewymownej nlgi wy.
Zmęczoną.. zlaf'!la~a, . wyp.ła szklankę darł się z piel'si baronowej, a w głosie
wody, ,'odmo łl\ su~ 1. USiadła w fotelu, a· słychać było wielką radoś~.
by tu d.oc~ekać ŚWlt~. Wte~ ~słyszała
_ A tera7., pt'ędko, wody zimnej i lo.
głośne k.okl. okolo SWOIch dlz.wl. Z;as,tnka· du _ powiedziała, zlV1'acajllc si!) do służąno. Wstala. 1 ot~orzyła drz:Wl.
cego.-Idź zostanę tu.
- Proszę pąDl b.l·onoweJ.
i
'
Poznał a głos służącego męża.
, S luzlj'cy wyszedł, pozostała sama z m~·
- Co tllkiego?-zapytala.
zem.
.
- Pan baron zaslabł i w tej chwili
Życie powoli wracało w b ezwładne
zemdlal.
członki barona. Ręce nie były już tak zi·
Stala nierucboma, usiłując zebrać myśli. mne i szty",ne, wa,l'glrozchylaly się w lek·
Dowiedziawszy si ę o chorobie męża, do- kim oddechu, z twarzy ustę powała powoli
z\l&la nczucia, l ak gdyby leciala W jaką strllsZI1a bladość. Barouowa usiadla obok
ciemną puej,la tl.
łÓl,ka i z uwagą wpatrywl\ła się w twarz
- Idę-odrzekła po krótkim namyśle.- męża, za w te jes>;w.e plękl1'h cboć cierpie.
Posłać po doktprll!
~
nie~ zmieuioną. Dawniej ( Łwal'z ta ożywio·
Pa~i Grandpr6 poszła za służącym i po II" była wyrazem bezgrauiczu~ miło~ci
raz piel' wszy od urpdzenia. Gilberty zna· dla. niej, dziś wyrażała tylko niewymowny
łazła się w .pokoju męża.
ból. Odwl'Óoi/a. oczy 011 tej twarzy. nie
Baron bl.ady i wycieńczony spoczywa ł chcąc w . niej czytać, trosk i zmartwień,
na łóżku; clem,ne tapety podnosily jeszcze których byłn powodelD'. Powtórl)e wę tbardziej trupią bladość jego ce"y, oczy clulienie przypomniało jej jednak jej obomial przymknięte, l'yęy wyciągnięte, ręce wiązki i teraz z większą jeszcze uwagą l
bezwładne zwieszaly się wzdłnż ciała. Bą· ni~okojem przykuła. swój ~'ok do pny·
ronowa, widząc D1!)ża tak osłabionym . mkniętycb oczu m ęu. Pod jej spojrzeniem
bezsilnym, nczula dla niego głęboką litość. otwo r zyły się lIwolna. i z wyrazem
Z niewymownem wzruszeniem i trwogą po· wnym i tajemniczym, jak u ludl..i powracbylila się na.d nim, lIasłuchnjąc bacznie cającycb do życill, spoczęły bez 7.dziwieni
oddechu zemdlonego. Wystraszouy slużą · na twarzy baronowej. Uśmiechnęła się do
ol' stał obok niej, trzymając w drżącej rę' niego, a uśmiech tell przypomniał mn da·

du-

!ł

niniej 8zych przepisów t .slojou.

kaucya ... wy.sokoki l l'O.OO<J rs., zwraca się to ...nyatwu niezwloczllie. Jehli za§ działalncM- t ..... a·
ny.twa będzie w.ttzymana s przyczyn. "ymienionycb .. art. 2ó uiniejszycb p,..pi&6w, "ówe... Die·
"ldana kaucya zwraca Ol, towar.y.ty;u po u.pIJWIO roku od C%UU w8l1ommanego rozpOrZłdz. ~n.J.a •
?:T. Wszystkie rozponądz.nia i <"lnDojei "!pomnianych w ninioj.zych vnepi • ...,b komitetów, pelll<mocników . i to .. ar.y.t ...... koloniz""yjnego mog.
byĆ' Uthylone pue. mini.tra "praw we"nętrZ/lyell
so .... olkiemi ~ h sknlkami.
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Adre. tel,errah."y:

•• :O!ZiI~:N'Xx..·· z..ó:oź.

a ",welealu towarzys!wu akcYJne.. ~,po~ nuw,.
AII.Cyaora kolonizacYjna tydowska o r"po·
;110'" dzla .lnoścl w Rosyl I O prz_pllloh dzla-

..,.iłI,,,r

O,lo.solIIl pr.yJlllo..... I,: W AdlllłDlltu••,1 "O.I,DlII/(..•
tfU " ~I.,ie ogło_' RoIok'UIII I 'reDdl.r. " W..... ~wI.

/.aają C l . Sposób obier""ia pomienionyCh urz~dników
16. I';,d.i, "yjożtlhjący .. Rd.yi na sa..dd. ni·
. i rzldnkó" komitetu .. rządzająrego, . jak rOwnież nieJ ••ycb przepi.ów, d.oataj\ od gu~.rnat?ró" miej·
1lcb"alani.. rOlporz4dzed pr."" !colllltet centralny lcowycb b•.zplatn. '",.adeot!,a .mlg!a~YJlle. . .
i c'YDny, okr"la komitet centralny.
17. ŻY~'I, którz,.wYJ"..hati "" poml~n.oneau 4wla6. ~porząd&.nia komit.tu centralnego aą wpro· dectwaml emlgracYJne'";l, ''t u!,aiaul sa "y"..uo·
al.dDI p.lIl~nlo~e,o towarzystwa.
"adzono " wyllonaDi. ni. in.czet. tllko • oez,:"o· nych 'na .a...... ~ granIc R~.y. ,
. '
.
, W .omlteru. JDlD,.t.ró" bylo odc.yt"ne JIH~dsta. 1.1Ila miDilItr• •pra .. ,..... ętnnyeh. Jeieli mm\'
18•.W~poll\m.~ " pu.ok ... .po.pr<e41llm t..rdZJ .ą
wieoie JUinietr. "praw ,.ew:nę?,znych. s dnI!, .2-go .tu. w przec\w1J. Jodoegomieli.ca od csasu o~rzy. II",al.,&01. od .łulbY."'CUeko",,) • wlkre!laru,. csa·
..,.. (. depaJ;tam~ntu p~hcyl) emifracy• żydów mania decl"1i komitetu centralo",o, w ••a"lado· Ile ."Id....ym •• eplló'f poborowyclI.
.
,..kich do A.m"ryk!. K~m.tet uch ....I : .
. mi togo kDmitetu O uchyleniu u<hwalonyeh puez
~9..Po!oBtalo w R~.y! rOd'ln,.tydó .. o•• poa~eL ZeI"oh6 a.gtelsk.emu Bto ..ar.y~onlU. ak4yJ' komitel decy.yj to t. 4eey'y. m.g~ być wpro'wa· gają ndnym karom, l mo .\ j>QC14gan. do poInIe·
"mu pod n•• w.: .• A.oacyael'" kolonlz!"'YJn...y. d.one ... "ykon~rUe. Komitet centralny itit olni· nia po"iunoJ!eiwoj.k01'l'ej " _tfp.twie ",••ól..,..
..w.ko', oa O.tW!",CI. w ROIyl CZynJlO'CI " .•• kre· wi4!any ..roczDl.. sUadaó . minilltro"i .pr." wo; ":"aw~ .., .k~Ul wYJecbah przed polnir."" lec~ ..y.
it p..... edlaDla .ydó.. • Co..ra.t w .,. 'Kodn.~ z.. 101Iętl'01lych .1'r...o.d,nilI • ubieglej dllal_lnośc, .Iedl.m. ~I~ ~ydó .., "ap~", .. aoy~h ~ pUDkcl. b.
o"aooml w tym eelu p~plsaml, :projekt ,za!- ,,,oJej.
art. 15, DIDleJB.yoh przepISÓW, nIe daj. poz~sta1ylZl
: ...tO.OW1DY do n,,!'8: koau~tu, 1~0.y6 d~ NaJ'
7. Pre••s rady oto"ar.,.s.enia ma prawo w kat. "'!' ~o'YI ~."nym bdnycb ~Ig. lta z~ad,,~ poł?
."lIltgo J.go C~!",ski.J Mohl zstw.erdz.nIL
dym czul. po ..ienae! jednemu, l1lb kilku oBobom .... a rodzinaego puy spel'n.aDlu powl ..ollol wOJU. Zda6 Da ~Istra ~pra" wewo~trzllJ'eh obo-j U,UUDytD, sprawdzanie .na ruejsen bi&ła.łDojci ko- skoweJ.
..
•
~
wi4'ek opraco,!,.~a odd~el~ych w~..ów.~ o '!l0' rq,itetó" i polnomotJlikó", • prawem braola ud.ia.
29. ZaopatrzeDl w '''Iadeet,,": wych?dicz• .:ydz!
"bi. układanIa U.t ellllgrnJ,.,ych .,.d6w • wyda· łu 'W JIO,iod%8niacu komitetów. Na mianowalli. w ... ekn. poboro,,~,. którzy nlo WYJ.ad\ z l;ło.~.
.".Dia im '"iadedw wychodzczycb, ,oral!, dOIorze wapommlnl eh osób za11fanyeh powinno być D&- przed. d~tem ci,~erua 1086w prs.eJ: .Jcb r6,!,1~ru~
pIJ wJjazdem zaopatrzonych w t ..k.ie ŚWiadectwa. prz6d uzyskana 18zwolenie ministra spraw we . k6w l we oznaJmIli o tam WłUUlWe.J kOml8.11 do
Jego Ce.arBk~ 11~~ NajjaślliejlZY ~an na. uchwa· "nętullycIJ.
po.'.inn~'ci ,,?jo.koll'tU. s't .pociłl{aoi d? .pełui.~a
II komitetu N'JwyzeJ rao'ył ... woh~, p~oJekt ~.,
8. Komitety miej •• ow. ~ )lel'nom~ni,cy .ą pod tOJ. poWI1IIIOŚCI, Jako uchylllJ'!"y B,~ o.d !,,~J, bez e.t·
,nepi.ów byl zaa,.zycolly ro.pauz.nlem I Eatwl"r' dozorem guberD&toró/f lub oBób kt6rym gub. m.· gll1,ema lOBóW; tym .aś, którzy o,najmlh ... czasIe
..""em Jego Ce.arskiej Mo'ci, .. Gatezynie, w dn.u tony powierzą -ten do~ór.'
wldciwym o pozoatowu .if .. R.oYI. 'ez".la Iri~
8
189'~ r.
9 C lok' k 'tetó
.. cow ch i Pel
na "zięcie udzialu ... ciągnieniu 10&6" na ...aadzi.
S. ory.inale napieano:
. . z o oWle om.'
w ml.J~
y
I no· ogóln.j. Koroy.tahcy z nilliłjnych przepi.ó .. co
. Jego Ce.ars!'a M?śó !,~jjaśnl.i.'I. Pan przepilly mocn!e~"~ "':."::ch" l:t.~': ~d:l!!t;:r:~: ~~:: do ."yjudn z ~osyi zydzi, którsy ni. ~zyakal.i pod·
II 10,p&.t"y6 '. NaJ ... y~eJ zatwi.r i4 ,.czyl, ...
k' "tet,\.a up,!..dniem z•• w~niem mini.tr.. d""otwa zagra~lczuego. a, P!zyzywau., ~azl~ po·
oml. .
h wrotu do ROSYI, do spełnia .. a powlooo'e. ",oJskoViteq,,,e, w dnIU 8 maja 1892 r."
• al: Z.,.·d.&jAry spTa a.mi komitetu mini· Ipraw ... w~~tr'Dyeb. !>lim.ter .praw .. ~wn.§trznye
we; na zasadzi. oaólneJ'
.
Pod piS
"t""
'Z"-A KukM •
mote w kazdym czaSlo zażlłdać nwolmenla. człon-.~
.
"
' . .
1In\", .ekr.tar~ .Ianu.
.....
kó .. komitetów miejl .. wych i nelnomocników je. . 21. K~JOltet~ !Diojaco.we. połoomac~lcy' .ar~dza:
o
li li k
.
.
dzi lal §.
.. d ' .
Ją 6rodk. wyslaula emIgrantów .. c.,gu n",wY'.J
przep lBY • dzlalalnoścl w Rosyl vlworzon_a o w de. ~ od"t ą
~~I w d a no c....eJ meo pOWI.' jednego mi .. iąca od czasu "trzymaDla w~pomnia·
AI~1I10w.rz,.s'wa Wo'o.'~.cyjn.go tydow.klego.
ul'O.' W:';;'lt~. ~.~o\z~dzeni. komitet6 .. miejsoo. ny;h '",iad",,!w. .
..
l. Żydowskl.mo kolo""oYJn.~JU to"araysl.WU wych i pel'nomocnikó" •• komunikowane gubem'.
2"l•. O cza~.e wYJa.~u lUaCZJJrch partyj emIgraD·
",.,Ia si~ ~a urz'td.a~ •. w Roel' kO,,!It;etó w, ktcl· torom któr mo wstr~ ma4 "ykon..ni. tych de. t6w .ydÓ" l o punk.... pograDICZo~ do . które.go
rych <elem Jest ulMwl""le emlgr.cy. zyd6 .. rD- oy.y} '::t.łoiy?uy~: do M!.nla i ... woleDia mini. ~ą "yeyla,ol, kom,~ty' ~ pełnomoc~.?y ..w.adaoua·
web do ionych krajów.
'trz h
Ją .. czaale Włe!clw~m pollcy~ lUIeJscowł·~
2 IV Petersburgu tow.rzy_t .. o ..kłada komitet Itra epr~w .wewnę n~c. .
.
.
23. Przo,1 rozpdoz~ci.m d.iabtnolel w Rosy!. to.11 ..Jazeli " \{Ub.rnl J... t ulworzony Jede" kom., llarzy&lwo .Uada 40 banku pwt". w ,,,al101O.
e"ualny, z którym b~d't ... póldzialały komitety
mi'i!tO"., olwierane prsez towar.yatwo .topniowo, tet mleJoco'!y, Jego. d.,ałalooM roz.sz~a .'ę n!, wany.h, prz.z rzqd papieraeu procentowycu, lub w
w Iil\.., potrzeby, z _wolenia mini.ua .pr~w cal,! gubeml~. Wr .... z~ u~w~~.eDl. kIlku kom.· pieniądza.h gotówką, depo.ytu 100,"1J(J rI., ,któ......U\tTlIIICb, w niektclrJ'c~ mi •• tacn w R~sYI, Ja· tettlw, lub .m l&n~".ola ~19ceJ mz dwóch ~~łuomo . r!ch mlDlat'owl .ptaw ".,!,n~tr~nyoh. po~osU\w ...
\o> Iti "iejsco.. i pelnomocnlcy, których mIanowa· cników. '" ledneJ guber .. , rejon d'Jalalnoil•• kai~~. SIę prawo ~okrywa6 ",ydatk., jaltl. po.,'tgDle • a so·
ni~ ,n1Diani. i dzialaloo~t podl.g.j~ poataoo'!i.. go. nIch Jeal okre"any pro.z gubernatora m.OJ· bą powrot 1 oliedleni.... Rosyi kooztem ~'4du tyę,h
....iniej ..ych przePiw"" tycz,cym .i~ kom!t~ .cowego. . .
.
.. , . . wyoledlonych. za po§redDlct"e1ll,. "apomOlanego to.
.6uiej8Cowych. KomItet centraluy, komitety JOlej' . 12. KomItetowI eentra~nemu, Jak r6 ..'!I.z • m.el· warzyst" • • zaopatrzonych w 'wl&dectlfa. wycbodł ·
..,•• i pełoomocniey działają pod uad.or~m ~''l'I~. seo""",- oraz jIOłno!"ocnlkom, .ezwala ~ I~ na przy)' c~e żrdó ..! którzy. nie będ't prz.puszczaDl przez ~ą3. Komi.et c.ntralny 'towarzy.twa zoaJdoJe '819 mo,:,a~e ofiar I m'n tkó ", le,gowan~ch ",,!dokach s••ant. panstwa, • tycb, którzy będł w1sył.0I.
od ..",.dywaniem i nadzo rem departam.ntlt po · dOP!~~la celn, do któ~eg? d'lZ't k01D1tety, Dle lDa· krajn. gdzie ś .. i.ż.. o 0411, w cbankterze o&6b,
~Ji ministeryom .praw ewuętunych. Sklada .i9 c~eJ J.dnak, Jak" Pl.nlądzach g ot6wk 't, 1811 w p... niem.jącyeb poddańat"a tego kra,ju. Wydana II po·
.7- 11 ,złonków, miauowanych •••zwoleDia mi· plerach procent0"1cb ..
.
..
mienionych 111O,IIOU r •.• uma powinna ~y6 .~o~oua
ni!!ra .praw wewo~trzuycb,. ~rzez prez .. a rady po·
18 ..Cen~ralny 1 mleJ.sco". komitety. mllJą plecz~6 n. nowo prz •• towarzy.two. na ządan~. mln.atr.
mienioDogo towarzystwa. Mln!st.r .praw .... wn'tr~· • napl_em . • Zydowlk.ego kolonizae~lnego , ~to,!a: .praw ... e,!n9~.u!ch, .. gdy_ DlenaruszooeJ re~zty o·
moie w -każdym ...... .... ąda6 u"olll .... a rUBI~ola ~. ~. (centralny, lub laki " tak. ml.J· kai. BI9 mewlęceJ. Dl> 20.000 rB. NarastaJ,!"e.e
I,.h ulonkó" komitet\l eeDtralnego, któny w d,la· .cowy) komItet.
wapomujao_go kl\Pitaln procenty B" wlas.oKi. to·
labiod.i ."ej okai't .ię nieodpowiadającymi wido·
H . Z&j~cia w komitetach i spełni.ni. obowią.· warzy"twa i bed~ wydaw""e o.obie, której podni.·
10m rądlL
ków pelDomocników nio ,laj ••ydom 'aaDych ...... .i.llie ich tow.,.y_two powierzy.
ł. W "zi. «miercl, lub wystąpienia z jakichkol. gólnycli p.... w I przy"UoJ6 .. 00 do obraoia miej ac
2ł. Czynuo§ci żydo ... kiego to .... rzy.twa koloru·
li,kb\dj przyczyn eElonka komitetu centralD.go, ,amioszkani..
""eyjnBgo co do przesied!&ula iydów ruskich bęą
...Iępca Jego j •• t mianowany spoaobem, wsku.·
16. Ze...·al• •iv. ua ..sad.i. ni"iej"ych proepi· .... tnym.ne, jeieli w ciągu dwóch lat od ...... ze·
lI)lD wartykul. poprzedDim przepisów lliniejszyeb. 8ÓW przeliedl&<! żydó ..: a) cal. rodziny, przycz.m zwolenia towarzyltwu na dzialalnoś4 w ROByi
b. Komjtet centraiDY wybiera z grona swych .a roa.inę uwab .ie: ojCIec, matka, bezieorU .yno- przeaJJi~bi.r.t"o to 'IIi. rozwini. si~.
"lonków pr.z ..... wicep,. ....., kllyera i sekreta- "i. i niez.mężne córki w rozmaitym wieliu; i ) aa15. Pozostawi •• ię mioiBtr~wl opraw we"n~trz.
... i, oprócz tego. tallie z WlasllegO grona, przy- motulch (uie mają.reh ani ojea, aui matk.i) oboj.j . nych ",.trzymanie, jeżeU u.ua ... potu.b.., czyn·
njmniej trzy oloby, kWre t .. oną komit.t ,arzł' plei. wszelkiego wieku.
Do~ci tow yatwa w na.tępujących rasach: 1) j..

_

... , .
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'Warszawie.

Oddział wal·sza.wski towarzystwa popillł
rania przemysł a i bandlu prosi nas o og o•
t"
d
azeme nas ępoJlłoeJ o ezwy.
W ostatnich cZl\sacQ. niejednokrotnie lUli
były podnoszone głosy, wykazujące (lotrzebA utworzenil\ w naszym kraju ~Ml1zeum

I

y

rzemiosł i sztuki stosowanej do (lrzemys u·,
nie chcielibyśmy się więc powtal'zać, pr~ytaCzaJ'AC to wszystko, co jn;; było powle..
.
dziane w tym przedmiooie, i ograniczamy
się tylko na niektórycb uwagacIJ.
J e§1I
PI'agniemy
stać
lla pewny~
stofluiu przemysłowego rozwqju, to muslmy Ilłatwiać dosLa" czanie zarówno ręko.
dzielnikom, jak i przemysłowcom - wzo·
rów, modeli i okaz6w doborowycb, kształ
cącycb ieb gust i pobudzających wytwór
CZOŚĆ.

•

W tern leży ni,etylko kwestya miłOŚCI

własnej
lecz zarazem kwestya dobrobytll
matel'Y~oego, gdyż dziela. sztuki stosowa.nei do przemy,slu II" J'edn" z podsta.w bo,
..
..
gactwa wielu kl·ajów.
Znana ze swego praktycznego kierunku
Anglia tak dobl'ze Lo zrozumiał~, iż ~tw.o.
rzyła znakomite muzellDl kenslOgt.onsk.e .

ra to instytucya dopl'owadziła do znaczoego postępn r6żne gał~zie przemysłu .
Inne kraje poszły za tym pl-zykładem:
W Wiedniu, Nor"mberdze, Berlinie, Pary.
'
.
zu, w Petel·sbOl·gu. MedyolaOle - w og6-

I

wne czasY;-kiedy oboje6yli młodZi Tsiczę-

śliwi .

- Gdzie jestem? - szepnął głosem jesz1:ze niepewnym.
- U siebie - odpowiedziała. - Bylo to
małe omdlenie i przeszlo.
Spojrza1 na nią z niedowierzaniem, gdyż
zdawalo mu się, że powrócił z dalekiej 1)0dr6ży w kraj nie7.nany.
:- Przeszlo ... -P?":t~rzył jak posłuszne
dZIecko. - Ałe gdzlez Ja byleII? tak dałe ·
ko ... da!eko.
.
.- . Nie trz~ba .teraz o. tem ~yśl~ć, ":l6J
dl ogl - powle~zlała tD.mowoli nzywaJąc
słó.w ple zczothw~ , aby ~h~reg~ , u ~okelll. Baron zrob
l'uch Dleclel'pltwy I z
uwagą spojrzał na żonę. Umysł jego, po
głębokiem omdleniu, nłe odnalazł Jeszcze
pojęcia czasu i przestrzeni. Zdawało mu
się, iż pomiędzy chwilą obecną a. minioną.
upłynęla cala wiecznoŚĆ.
- '1'0 .ty, Marto?-zlLpytał z lekką wąt.
pliwo§cilł w głosie. Marta, którą teraz
widział, była zupełnie inną od dawniejszej. - To ty? Gdzie byłaś t.ak długo?
Ol Marto, czy to t.)l\ naprawdę? powiedzl
Jallże się cieszę, źe znown je taś Pl.,.
D1niij. Ju:& mnie nigdy nie opu§clsz nieprawda?
'
Z trudem pochwycił rękę żony i zatrló)'mał ją Vf s\vojej, potem zamknął oczy.
ebcąc zebrać my li.
'ie śmiała przerwać
milczenia.
- Gdziejesteśmy, w Paryiu czy w Vernerie?-zapytał zno u.
Paryż n - odrzekła głosem BlIamionym.
- Acbl-westchnl}ł głow& opadła. mil
ua poduszki.

- \

(D. c. ta.)

DZIENNIK ŁÓDZKI.

I

Je prawie we wszystkich większych mia- 1. S ttheko, R, SzetCCZykOU:8ki, L. Wojno, jąca zazwyczaj aż do następnej produkcyi,
,taeh państw cywilizowanych Europy I 8. Hiszpański.
okazala się w tym roku nieco mniejsZ4
Sekretarz komitetu Stefan Szyller.
niż lat Innych. Z j ednej bo\viem strony
Ameryki - powstały muzea specyalne, ułatwiajljce studyowauie arcydzieł starożyrafiuerzy, mając na pamięci datę 13 wrzetnej I nowoi:ytnej sztuki przemysłowej.
ioła i dodatkowe 40 kopiej ek akcyzy,
l my też, uie cbC4c Z0818ć w tyle na tej
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
uznali za stosowne powiększyć bieżącą
drodze, winniśmy także utworzyć odpowieswą prodnkcyę, z drugiej zafi wysyłali z
dnie muzeum, z kt6rego korzystaliby bk
pośpiechem swe transporty do Azyi jrod·
wytwórcy, jak również i spożywcy.
Cł..
kowej przed 14 lipca, aby korzystać z poJedni znajdą tutaj wzory specyalne dla
X Wlce-dyrektor departamentu celne· zostawionego do tego dnia zwrotu akcyzy.
każdego przemysłn, okazy nowych wyna- go, r. t. N. Zabngln, wyjechał w tycb dniach Oba te objawy, w związku z niepokojljca·
luków i zastoaowail praktycznych - dru- do Moskwy, dła wprowadzenia w życie mi wieściami o stanie plaotacyi buraków
dzy będą mogli poznać żywII hlstol'yę nowycb przepIsów celnych, dotyczących (które jednak poprawiły się w polowie IJpsztuki stosowanej do przemysłu i azLukl w y w o z u t k a n i n b a w e ł n I a o y c h ca, dzięki deszczom), spowodowAly w początkacb lipca nieoormalne, w por ównaniu
dekoracyjuej.
z a g r a n I c ę.
Wreszcie nietylko Warszawa, lecz I pro·
DroSI wodoe.
Z Innemi Jatami, podl'oienle mączki cukroX Do rozpatrzenia rządu wniesiony bę wej, Lubo w ostatuich czasacb ceny mit
wiocya skorzysta z tego pogllłdowego oanCZlloia - przez wystawy, jakie muzeum dzie w tycb dniach projekt ustawy to· czki w towarze go towym doznały zniżki i
będzie mogło nrządzać, a także przez rOl;- warzystwa poplel' ania rozwoju obniżają sil} w dalszym ciągu, przedstawlpowszechnianie wzor6w w odlewach gip- b u d o w y s ta t k ó w r z e c z n y c h, • oraz ciele syudykatu, podzielając niemuiej 8tasowycb.
zasto80wanla tycb statków do przewozu ranla rządu o Interesa s'pożywcó w, uznali
Jest to więc dzieło użytecznogcl pnbllcz- zbota luzem.
.
jut teraz niezbędność pewnycb §rodk6w,
Drolll jelaZDe.
rezultatem których będzie zwiększenie do
nej, do kt6rego w8zySCy, podlog możnogci,
winni puyłotyć rękę.
X Wypracowauo proj ekt ustanowienia. 13 września 1I0§cl mączki cukrowej w hauKamieó węgieloy jest już połotooy-te- e m e l' y t o r d I a m a s z y u i s t 6 w i dlu wewuętrznym. W tym cel., w myśl
raz nadeszła chwUa stauowczej organl- konduktor6w, hędącycb w slożbie na umowy z 17 maja 1890 roku, reprezenzacyl.
dl·og.cb żelAznych skarbowych. Gl6wuiej- taoci syndykatu nchwalili: powiększenie o
Komitet organizującego się mnzeum za- sze zasady pr7.eplsów o emeryturze dla aoo,. normy, jaką każda cukrownia posiajl}ł się najprzód: dokładuem określenIem I maszynistów będą nas~puJące: emel'ytura dała w kampanil 1'. b. 1891/92, a nlezakierunku, w którym, rozwIjając tę Instytu- całkowita, równająca się peosyl całkowi- letnie od tego, aby prędzej I pewniej do·
cyę, największe m6głby oddat osblgi rze- tej, wydawana bę dzie za 25 lat służby, "iąć celo, zezwolić cukrownikom na wymi08łom naszym.
jeżeli przytem· maszynista d08zedł do 50 puszczenie na. rynek wewuę'rzny całej
Kiernnek teu powinien b d, zdaniem ko- lat, a kondoktor - 55 lat wieko; za 1O 1I0~ci mączki cukrowej, otrf.ymanej z klamltetu, pożytkowy, wzorowy I roz.wojowy. lat slużby emerytura wyuokić będzie okp· r6wki, z tem jed ąak zastrzeteniem, że o
Pożytkowy czyli te.:hnlczny będt ie gro- ło czwartej częśel pensyi, za 15 lat - 0- ilość cukl'u wypuszczonll pouad nOl'mę pomadził okazy, któle. slUŻIłC do codzieune- koło polowy, za 20 IIl~- około'!. pensyi. więk 8 zo~'ł obecnIe o 3°/ .. zmniej szona bęgo użytku, odznaczają sl~ uowośclą I prakX W głównem towarzystwie ruskicb dzie pl'zy8da norma w kampanii 1892/93
tyczoością pomysłu, również jak I grodki, dl'6g żelaznycb wypracowano projek~ po roku.
które umożliwiają i ułatwiają wyrób ta- ciunlęcia wszystkich stałych robotników
X W ostatuich czasach zaezęto w y w 0kich okazów.
kolej owych do udziału w kasie emery zi ć k lej rybi w znacznych partyach
Wzorowy czyli modelowy będzie grom a- t a I o e j. JednoczeSnie powzięto zamiar to Rosyi v.a granicę, prze wdnie do Anglii
dzlł, czy to w okazacb, czy W ich wlze- przypuszczeuia do udziału w tej kasie tak- i Nie mi ~c .
runkach, wyroby rzemieśluleze, mogące że robotlllków najemnycb.
Plenll\d.e I kred.f1.
pod każdym względem służyć za wz6r w
X Wydz i ał tecbnlczny, który
X Prezesem dyrekcyi szczeg6odnośnej gałęzi.
ma być utworzony przy tymczasowym za- I u w ej towarzystwa kredytowego zlemRozwojowy czyli blstoryczny, którego rządzie koleI skal'bowycb, zarządzać bę- skiego w Radomiu wybrany ' został p.
zadaniem b~dzie gromadzenie okaz6w, lub dzie sprawami specyalnie tecbniczuemi i WładYIlIt\w Grodziń ki.
ich wizerunków, dających jasny obraz sto- rozs trzygać je ostateclIlle, Skłarlać się
POC'll&" i lelesraCy_
pniowego rozwoj u styl6w i aystematyczne- będzie z nlewleln członków, przyczem IV
X Na przystauku B ł i ż Y n, drogi ielago icb po sobie nastę powania.
tycb wypadkach, kiedy rozstl'zygane będą znej iwangrodzko-dąbrowski ~j , wstl'zymano
Zgl'omadzenie zbiorów w tak różnycb, kwestye, polączooe ze zuaeznemi wyda t- przyjmowanie' telegramów wewnętrzuych .
& jednak koolecznych dla 08iągnlęcia za- kami pańS !łwowemi, do udzialu w nal'adach
Podatki.
mierzonego celu kierunkach, Je8t sprawą zapraszani będą przedstawiciele mini~te ·
X IV ministel'yum skarbu robione Sil 0trudną i o tyle tylko do urzeczywistnienia ryum skarbu i kontroli państwowej z Pl·a· becnie przygotowania do prayszlej refol"
możliwą, I) ile ogól nQ8zego Sjlołec:m\.stwa, wem czlonk6w zarządu , tymczasowego.
my p o d at k owej. Opracowanie reformy
pojmnjllc ważooać tego zadauia, przyjdzie
X Wobec Istniejącej Da ruskich dro- powierzone będzie radzie specyalnej, kt6ra
z pomocą,
gacb żelaznych wielkiej I'ozmaito§ci kl·Y· ma byel utworzona przy millistel'yum skal'O pomoc tę komitet uprasza w formie tych wagou6w towarowych I'óżnych syste· bu w jesieui r. b. Prezesem rl\dy rzeczo·
ollar pienięinych lub darów, czy tez po- mów, róinej wielkości i siły noguej, XIII nej ma być mianowany jeden :II' wyższych
życzki okazów, odpow l adającycb powyżej I XIV zjazd inżynierów taboru ruchompgo urzęduik6w ministeryum skarbu, znany ze
określonym kierunkom wytw6rczym,
wszy~tklch kolei ruskicb, z udziałem IV swych Pl'ac w dziedzinie ekouomii jloliPrzedmioty, pollyczoue muzenm rzemIosł, komisyi technicznej, wypracowaly pl'.Ojekt tyczuej i gospodal'stwa wiejskiego. ObemogIł mu być powierzoue Ra czas krótszy ty P u wagon u o g 6 I u 8 g o dla wszyst- cuie zbierllue są szczegółowe wiadomości
Jub dłutszy, z g6ry określony; przyczem kich dr6g I jego czędci zapasowycb. Miui- statystyczne o r6żnych stronach bytu ekomuzeum bierze na siebie wszelkie koszty steryum komunikacyj, zatwierdziwszy ten nomiczuego Induości w państwię, tudzież
przeniesienia, ubezpieczenia i dozorowania projekt, poleciło wszystkim towal'zystwom o odoośnem prawodawstwie państw zagratych okazów.
kolejowym budować 1I0we i naprawiać sta- uioznych.
Knstosz muzenm, p. Józef Leski (Mu- re wagony nieinaczej, jak podlug zatwierX Mlnlsteryum skarbu wyjdniło, Iż
zeum przemysłu i rolnictwa, Kr akowskle- dzonego typu,
kwity, wydawane przez zal'ządy mieJskie
Przedmi~ście 66), szczególowych pod tym
nandel.
os()~om
prywa.tnym dla zlLŚwiadczenia
względem udzieli wskazówek.
X Wychodząca w Berlinie "Vossiscbe opiaty podatków miejskich, winny
l\ omitet więc, ufny, iż znajdzie w swycb Zeltnng" donósi, źe przygotowuje się eko. być opatrzone w markę stemplową wutobezinteresownych J'racach i staraniacb po- nomiczne zbliżenie Niemiec do Rosyi w ści 80 kop.
parcie szerszych kół pubIJczno§ci, zwr~- niedalekiej przyszłości.
Rzemi081a I pnem".ł drobo".
Cli się z gorącą pro§bą Jo amatorów, arX \V tych dnlacb przedstawiciele synX T owal'zystwo zacbęty wyk8ztaLcenia
tystów, przemyslowców, rzemi~slników 'i dykatu cukrowniczego w Kijowie wysto· rzemieślniczego kobiet zamierza urządzić
wszystkicb tycb, dla których uie są oho- sowali do wszystkicb członków syndykatu m u z e n m w z o I' 6 w r o b ó t k o b i e·
jętnemi dobrobyt kraju i interes sztnki, o ok61nik, objdni ający stan l' y n k u c u- c y ch.
,
wzięcie udziału w jedoej z form wyżej 0- k I' o Weg o w danej chwili. PI-LedstawiTramwaje.
znaczonych w utworzeniu muzeum rze- ciele cokl'owników zaznaczają na wstęl,ie.
X K o I ej k o n n a w Ił a n o w s k a ma
mi osI w WBl'Szawie.
że wobec wchodzącej w życie z duiem 13 być w roku przyszłym przedłużon'ł do
Ofiary przyjmują kustosz i niżej podpi- września dodatkowej akcyzy od cukru w Natolina. Właściciel d6br wilanowskicb, br.
sani czlonkowie komitetu.
wysokości 40 kop. od puda, oraz wobec Branicki, ma ndzielić bezpłatnie grunt, poPrzewodniczący Władysław Kis?ański.
cofoięcia z dniem 14·ym lipca zwrotu ak- trzebny pod budowę kolei.
1Jbezpleezenla.
V. PrzewodniCzący Stanisław Rotwaoo. cyzy od cukru, wywożonego na rynki
Czlonkowie: Dl'. K. Benni, M. Bersohn, grodkowo·azyatyckie I do Persyi przez
X Rada Ilaństwa oa jedn,em ze swyr.h
S. D ickstein, W. Latkietuicz W. Leppert, okręg zakaspijski, cyfra gotowej mączki ostatnich pos i edzeń postanowiła polecić
A. MakOtuieCki, T, Otwirwwsld, M. Pfeiffer, cukrowe; lIa rynku wewnętrzuym, pozosta· iustytucyom właściwym, aby rozpatl'ywały
2)

Hector Malot.

Żądza bogactw.
(Pn;eUaa z francUBkiego).

(Dalszy

ciąg

- patrz Nr. 173).

przechodził; Zuzanna pilnie nadsłuchiwała, co cbwilę wygll)dlljąc oknem,
pragnąc w~ród nocnej ciszy scbwyclć 8ze·
Ie..t, zwiastujący jej pl'zybycle oczekiwa·

Ozas

nego,
.
Jak on się dostanie? Pieszo, czy koń
mi? Tego nie wiedziała, ale można było
przYllUścitl, że każe się przywieżć, ponieważ uie zna tych strou, Za~m turkot
powozu powinien zwiast?wać jego przybycie.
Kolo godziny dziesiątej włyszała zdale·
ka jaki~ turkut 1 pra1\'ie j"dnucześuie roz·
legł się wyraźn)' ~łl)s dzwoneczków i klaskanie z bicza. W cieuiu widziała ukazuj,ce się światło latarni; powozik zwany
tu mari'l!JoUe toczył sip, po szosie, stanął
przed zajazdem i wyskoczył z IIi ego jaki4
młody człowiek,

la 175

kwes~ obow illZk~
czanla rZlldowego zasiewów z'le.
wykonaoia tego polecenia, przy tui ts
ryum spraw wewnętrznych UlWorzoaD ~
dzie wkr6tce komisy a specyalna l:"i'
opracnje projekt tych nbezpiec~1i k~
skłatlu komisyi wejdll przedst,"wicieie ~
ni tery6w: skarbu, dóbr państw," w .lłl·
towarzystw rolniczych i innych in t1t:~'~'
X Jedno z towarzystw asekorac 'D1).
wprowadzić ma wkrótce nowy d!l.{tł
bezpieczeń od powodzi w lilie' 1wośclacb nlegajlłcycb pel'yodyczoYlD:wom z powodu bJizklegu sąsiedztw,"
.
Z przeprowadzonych ~ta~ystyczoych ~
okaznje się, Iż zupełne zniszczenie
powodzie pól, zasianycb nad Wi,l. :~
pada ~reduio raz na 11 lat; częśClo;
zniszczenie wloSOlł, w obrębie gube ~
warszawskiej, ru lIa 7 lat, w płocliej r~
na 8 łat, a vi radomskiej najczę~ciej, bO
co 6 lat.
",,,kaztaleenle puem"Blowe
X I!:gzaminy w 8zkole sztygat'ó~
Dąbrowie gÓI'oiczej, dla kaudyd at6~ li
r. b., .nan~wowst~pujących do uiej, rol~
czyoaJą SIę w dnIU 13 wl'ześnia i trllaf
ml\~ą do !lola 29 wrzdnia , . poczem p6jd,
(etcye zwykłym trybem, Qd kaodyil.atów
prócz świadectw, wym~anych przy 111'%1:
jęciu do wszelkich średnich zakladów b.
ukowycb, żądaoe S4 świadectwa o odbyeiQ
przez nich jednorocznej praktyki w jad.
nym z większych zakładów, fabryk lab
wreszcie kopalń,
X Ponlew&ż projektowane otwarcie
szkoły 'ogrodniczej przy warszawskim o.
grodzie pomologicznym odloż ono do czaSQ
wyjeduaula funduszu na bUllow~ i UI'I,_
dzeuie gmachu szkolnego, oraz oa Upoa.
tenie nauczycieli, przeto tymczasowo o.
tWBl'to przy ogrodzie pomologicznym bezpłatny kurs pl' aktyc'1:ny ogrodnic.
twa dla przycbod'1:ących praktykaotólV,a
także w pewnej częllcj dla mieszkających
przy ogrodzie i ntrzymujących się wlasnym kosztem . Na kurs rzeczony, lieący
obecnie do 30 stu praktykantów, pl'Zyjmo.
wani są kaudydaci, k tórzy ukończyli naj.
mniej cztery klasy gimuazyalne, Po od·
byciu trzyletniej praktyki, otrzymaj ą oui
odpowiednie świadectwa, lub w razie o·
twarcia szkoły przed nkoó.czeniem kursu,
zapisaui będą jako nczniowie do teJie

I

szkoły.

z

MI:A.ST A.

Odpust Wuiebowzięcia N. Maryi Paouy
w Mileszkach, pierwszy w t8mtejsz~m ko~ciele, przypada na dzień 15 b. m,
Z towl\rzystwa dobroczynności. Zarząd
łódzkiego chrześcijańskiego towanystwa
dobroczyności podaje do wiadomości pohlicz'
nej, iż na posiedzeniu zal:ządu z duia 5 b. m.
oa zastępcę pełuiącego obecnie obowiąz~
prezesa, wyjeżdżającego czasowo z ŁodZI,
wybrany zoslał członek zarządu, p, Her·
mao Gehlig.
Hominacya. Obowiązki referenta. biara
ł6dzklej dyrekcyi naukowej, obj ął oekr.
kol. Hazyli Truniewskij , sekl'etarz drogiego gimnazyum rnęzkiego w Warsza.wie.
Projekt. W sferach właściwych podniesion6 projekt utworzenia posady dla ~rze:
ciej nauczycielki młodszej przy tut~J~eJ
początkowej żydowskiej szkole żeńskIeJ'
KWBstya sanitarna. Wczoraj w biurze
powiatu tutejszego odbyła. się nar~d& w
kwes ~yi zastosowaula arodk6w, mająCych
oa celu zabezpieczenie ludności na wyp~·
dek zawleczenia cholery. W nal'.d~le
brali udział wszyscy w6jci gmio iwybit·
uie jsi obywatele powiatu łódzkiego..
Zabawy. Mimo niepogody, wszystkie zab~wy urządzoIle ooegdaj na ~wieżem p~.
wletrzu udaly się w zupełnOŚCI. Lap mleJ~

- Macie dla mili e pok6}?=-- spylał slużą·-świecy, prowadziło- ill8 wiatlo, padaJąceil&---=--Niechod~1 VI tej chw ili ańfowdzięk,
cej, która wyazła na jego spotkanie.
I korytarz przez niedomknięte drzwi. Skle- ani o pii(kność.
ni
- Mamy.
rowała się w skouę 9 numeru, na drngim
- Proszę cię, nie martw się,teraz o e,
Spojrzał na Zuzanoę, ale nie ukłonił się końcu korytarza. Gdy wesz la, drzwi zllm· bo Zll dwa tygollble mo~eDly Się pobrać.
j~j, oie dał żadnego .znaku.
knęly się za nią.
- Masz pozwolenie ojca? . • .
- Zuzanna, moja Zuzauua!
- Nie ma powodu odmÓWIĆ mi.
Oddaliwszy się od okna, Zuzanna 8tanęła przy dl'zwlaeh swego pokojn i słucba- Drogi Kamilo.
- Więc ~ie masz?
- Moja żono, moja żoneczkol
- Słucha).
.
II
la: wkrótce I'ozległy się kroki w kory tarzu jedne były lekkie, . dl'ugle ciężkie i
~ Doprawdy?
Wziął ją za rękę, zlekka przycIągną. .
1l0~łQczY8te, potem znowu zapanowala
- Dlatego włdnie przyjecbałem, żeby posadził n" krześle, sam ~siadł przy nie).
cisza,
prosie! twoich rodzicÓW.
trzymał dalej za rę~ę I ŚCiskał.
Wtedy Zuzanna zdjęła trzewik, wlożyła
Objęła go i ściskała u§ciskiem pełnym
- Przerdasz mUle-:wysz~lltał~, t łe
pantofle, ale zamiast rozeb,'ać się, usiadła miłośoi.
- Zapewue, to co CI powle~, Jes ~;
przy drzwiach I znowu czekała,
- Umlel'8łam z niepokoju, nie mogłam, ale korzystne dla uaszej miłOŚCI; nie wie
przesda 40bra chwila; ucicbl powoli znieść niczyjego spojrzeuia., wyobratałam sam, CZ! . się ma!Uy cies~yć,. czy sm,UC1Ćoiegwal' dumowy, ze dwadzieścia dwa I'azy sobie, co rano, że przed wieczorem praw- OJciec tW6J pragnie, zebyś Się o
przykładala ucbo do drzwi, lecz nic nie da wyjdzie ua jaw.
oil-zawołała.
. . mosły8zała. W domo cisza nocna, na ulicy
- Nareszcie nie mamy się czego oba- Mój ojciec nic nie chce, nic Ule
słychać było tylko uderzenie fal mOl'8kich wiać.
że ... jest zrujnowany - .
..
' mlo brzeg. Naredzcie u łyszała w kory ta- Ale spojrzyj na Innie.
- Zrujnow8ny? twój oJclecl taki
Ciągle rozmawiali cicho, a te ostatnie jątekl
.
. "
rzu lekkie kroki i pl'awle w tej samej
pr óc!
chwili sIlostrzegła, że W8UW& się między słowa zaledwie mogły być dosłyszaue; 0(1- Z tego IaI\Jl)tku. juz nic o.le m.a'kc. rodrzwi kawałek białego papieru. Szybko sunllwszy się nieco od niego, stanęła tak, dłngów. Wiesz, że prowadZił Wiei I P
porwała kutkę i wyczytała na uiej ołów- żJl cała była oświetloua, & w postawie jej ces ...
było rówoie wiele wdzięku i kokietel'yi,
- Przegrał?
kiem wypisaną cyfrę: 9.
Kroki oddalaly si~ ostrożnie I nic już jak wstydliwości.
nie zakłócilo t.t>j cl8zy w zajdrlzie, gdzie
- Patrz.
wszystko było uśpione. Wtedy zwolna
- Widzę tylko jedno - rzekł, przyglątD> G. n.).
przekręcila kluc1- W zamku lak, że zasnw- dając się jej czule - że jesteś piękniejsza,
ka nie zgrzytnęła. Nie wzięła ze sobą cudniejsza, niż kiedykolwiek.

-:-;;;;iewal muzyk4 na wszystkie to- na,
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która rozpatrzy

kwestyę poddania

***

Koleją do Anglii . Jak dooo.., • Lon-

dnoakŁOwki:

.Guzik"

M. Ga.walewicl& i

ski ~ ro U sil} r6znobarwn/} pubUczno§cil}. p I' Z Y t n k 6 w P o P I' a w c z y c b d I a dynn, -ukod""ono jot piet".ze pnygotowania. .00 rozwo:lu" Stan. Źyżkowskiego. W an-1 !ndrzejOWa wyjechało spacerowicz6w p I' Z e s t ę p c Ó w m a I o le t n i c h wla- do budowy mootn ponad kanałem. .Chanoel traktacb usłyszymy chór amatorski i de)lo GO lwykle. t, j. okolo 300 o Ob. 0- dzom rz4dowym.
Brhlge aod ~i1v.y Compaoy". ""wi,... na pned klamacye.
~ti miejSCOWe byly peloe. a Helenów
* Na mocy prawa. wydanego w roku ośmio laty, W celo aporądzeoia planów mOltu
r~D1o jak zawsze Ilcięgnął tłumy gości. zeszlym. n a U e z y c i e I e I' y S U n k O w, i objoci. bodowy jego. wypeloil pierw... c~t
~_iJfzyniec heIeno,,~i po~i~kszyl się o k I' e g I e n i a i k a I i g l' a {i i. w gimna- ..dania s"ojego. Naoo"o podjCte mieneoia
T E L E G R A MY.
D~"8

okazy. a mIanOWICIe przybyly Iyach i progimnazyach męzkicb. zrównaui "yko.zały m01nod~ poprowadzenia krotnej IiRą w prawach do emerytury i rang z in- nil, DU ta, jak, po~tkowo •• I&Caoo. tym spanyml nauczycielami tychże zakładów nau- lobem, zamiast 121 slupów, most podtrzymuj,.
Peteraburg.6 sierpnia. (Ag. póln.}. Dzienkowych. Obecnie moc ~rawa powyższego cfeb. wystarczy 72. OIago'ć lukó" mostu "1- nik. Wołgar" donosi. że Jego Cesarska.
~szczenle na klatkaeh w Helenowie na- l·ozciągni.,to na nauczycieli przedmiotów oosit m. n"przemiany 400 i 500 metrów; bo- Wysoko§1I Cesarzewicz Następca Tronu
~w J IlAJwami ZD~duj.cych si!) tam oka- wzmiankowanyeh w instytutach nauczyciel- do"" sama odzoaczać slO ma proatolIl I d~je wyznaczył z fundusz6w Komitetu Specyalfi"
skich.
lupeln, gwaran. n bc.pieczedstw.. Czas, po- nego rs. 50.000 na pomoc dobroczynnł i
";' oświetlenie elektryczne fabryki firmy
• Z powoda złego stanu włoaciańskich trzeboy do wykoll.zenia olbrzymiego dzlela.. 0- sanitarną dla. mieszkańc6w Niższego Nowo·
~de I spółka" w Żallardziu pod Łodzi, gospodarstw rolnych, mlnisteryum dóbl' bllczono lIa 7 lat, I clego " <utytoby na za- grodu.
"\jeb doJa.ch otrzymauo pozwolenie.
państwa. jak donoszą .Peterburgskija wie- kl"daoie fundameutó" pod slupy. Zegloga aoi
Petersburg. 7 sierpni&. (Ag. pól n.). Ds'L1necll ód. Onegdaj po południu. na placu domosu·. postanowiło wyda.wać_ s a.d zo n- w czaoi. trwania budowy. ani po jej "ykod- partament lekarski ministe~yum spraw wetolo ko§ciola Podwyższenia ŚW, Krzyż&, ki i nulo!la z ogrodó\v i ferm rządo- ""eolu, ładnych nie dozoa"ałaby pneszkód. wnętrznycb wzywa poddanych ruskich pici
, pisywal się linochód "BIOlIdiu" .
wych szkołom wiejskim. duchownym i in- Kapital poll'1.ebny obliczono na 32 miliony fuo- obojej, którzy nkończyli kurs uauk lekarpoD(JIIłfoał,.Y Iin.id. Onegdaj. po skOli- nym w tym celu. aby prr;y tych szkołacb tów sterlingów.
skich za gra.nieą, aby przybywali I nie~1I
atniu pOpISÓW linochoda .Blondina". kil- były urządzane sady. ogrody warzywne,
..** Tr'z,slenie ziemi. W San-Chrlstobal pomoc zaplldaj/}cym na choler!) w Rosyi.
tanastoletni chlopak wszedł na linę I w 8zkólki drzewne i pola doświadczalne. w Meksyku bylo siloe trz~!ienie demi, sknPetersburg. 6 sierpnia_ (Ag. póln.). GBchwili, gdy stanął na niej. straeił rówłlo- Wazy tkie szkoly. kt6re otrzymają z za.- tkiem którego 15,000 lodzi zoalado slO be. zety donoszą. że wyw6z gałgan~w 7. przy,~ę spadŁ i potluklilię bardzo silnie.
klad6w i f8l:m mln1stel'yllm nasiona i sa- dacho.
stani Wolgi i Kamy do 10 b. m. (st. 8t.)
po~rzowy .Bllcz: Po podwórkach tu- dzOllkl. obowi/}zaue będą coroeznie. w ci/}*** Etna. DOllooz, • Palermo o otrasznem zabroniony jest stanowczo. a następnie
trjIJreh waięsa się jakig jego!"o§lI, . k~ry ~n lat tuech po ieł!. otrzymaniu, zdawać trzosieniu ziemi. które rozpoezolo siO w glów- dozwolony będzie o tyle. o ile gałgany
!lIki amator6w m~cow~lIia SIę · z mm I 0- ścisle Bprawozdallia o st&llie oriądzonycłł Dym kraterze i kręgo"emi f.la.mi rozszerzalo. będą szczelnie zapakowane i przewożone
biec.je oagf(K1ę plenlęzBI} temn. kUl go pl'zy szkolacll pól i plantacyj i o postę- pnyczem krater wyuocał obfite po toki I,wy. na oddzielnych statkach.
potOlA. W kilkn miejscach wyzwan1e je- ),ach IlCElliów w nauce gospodarstwa wiej0·0 N"II"e d"lecl_
Pet8J8burg, 7 siel·pni&. (Ag. półn.). W&p było przyjęt.e. lecz 'Wszędzie wyszedł skiego.
- Co twój ojoiec robi?
dług r~ port6w. otrzymanych )Irzez depar-yeięzko
z .
~ryginaln-o
• .P&terbJ wiedomosU" donosz",
Nin; ...
a twój?
tam.nt
po dzień 16 (27) lipc:a,
,
..
. , tego turnieJ·u.
.. że pl'O-- M6j?
takilo nic.
l i ' rolnictwa.
l .
Zacltowaoie si!) al Jacza. 'dradza zboczenie jekt ś ci g a n l:ł P I' o P a g a Ił d Y s e k t Y _ To dopiero 1Il0. i nodzić twoj .. mamo_
uro zaJ żyta IOnych zbóż w Rosyi 8uroJJDyslowe.
sz t u n II y s t 6 w jest już ostatecznie o)lrapalskiej nietylko wystarczy na zasiew i
Ucieczka. 'ł1eofil Kwaszniewski. iluza· cowany i przeniesiony z rady państwa de
potrzeby luduo§ci. lecz nadto l>ędzie- przełY Dl rWl torolL roku rot aresztanckich a. komisyJ specyalnej Vrzy ministel'yum Spl·a,..
TEATR i MUZYKA,
wyżka..
rabUDek poc!eZ88 zaburll:eil majowych, wy- wiedlilMśei. która. rozpatrzy go w jesieul
: Kiedy zdecydowano się nleda.wno w
Petersburg. 7 sierpnia. (Ag. półu_ ). Jak
prowadzony w piątek z sali sądowej oa i nasl~pnie odda. 40 rozpatl'Zenla depart..- Warszawie na. wznowienie .Leny·. tak zapewuia. .Grażdauin". nowa ustawa miejpod"órze. 8k~rzystał z chwilowej nleuwa- mentów ekouomii państwa i praw. oaJp4- wielka. zebrala si~ liczba kandydatek do ska będzie wprowa.dzona niezwlocznie VI
ci dOllorcy i -umknąl.
żuiej w grudolu r. b.
objęcia sllallku al'Lystycznego po aktorce. stolicach i mi~tach gubernlalnych. w miaZbr~dnla. \V niedzielę. o godzinie g·ej
• Do slużby sanitarnej w Kijowie za- ktOra w l'oli tej ut\'\valiła 81aw9 swego stach zaś powlatowycb w roku przyszłym .
• ieuorem, (lOiVracali z cmeutal'za: 28-letni rząd miejski zaliczy I kilku I e k a l' z y ży- nazwiska. iż pOCZ~td Hubie żartować. że
Berlin. 5 siel·poia. Prezydeot policy i ber.
JaD Willman, właSciciel domu pl'zy uDcy d ó w. Otóż nominacye te «znano za ni.ę- niema dziś aktorki. kt4l'aby .Leny" grali liilskiej ogloii! zaka.z przywozu i przewoWidIewsklej i 21-letól Atua.r Dentschel'. odpowiednie i ~a waknj /}O!I miejsca posta- nle ci\ciala. Z. tego tarnielu zwycięzko wy- zu sukien u3ywanycb, bielizny i t. d., nadtokarz. Zatrzymani flł'zez czterech dra- nowiono przyjmować tylko wył/}cznie oso- szla jedynie p. ll'~ na 'I'ra[l z6wna. a w 80- sylaofcb z Rosyi.
!tów. żąd8j~~b ognia do papieros6w, od· by ruskiego pochodzenia.
botę. Łódi. która ollecnie dość szybko poBerlin, 6 sierpnia. (Ag. półn.). Jako napowiedzieli, te ani ogAia.. ani papierosów
.. W tych ,dUac.h minlsteryum spraw znaje wszystko. co wardzawskie. ruiala jnż stępcę ministra spra.w wewnętrznych. Hel'rDie mają.
W t~j chwili Jan Wiilman. wewnlptrznycb w}'8yła JdIk>ll urzędników, sposobuo!lć njrzell ową kreacyę wauza.w- furtba. wymieniaj/} prezydenta ministrów
pj:hnięty w skroń .)lotem. który zaglębił dla 1'801IIizyi budowy magazynów t y- skiego gościa..
ks. Ealeuburga.
'
.tęaiw m~-u. padl Ba ziemię l p04dlku wuo&clowycb, n&leżącyc:h do gromad
P. Irena Trapszówna i j o Kłarcia. i
Berl.in. 6 sierpni&. (Ag. pólo.). Król
ebwilach <w~'zionllł dncha. Deutscber zaś wiejskich. W>tycb gminacb, gdzie niema jako Lella uderza. nas przedewszystkiem serbskI Aleksaudel' i Milan Obrenowicz
otrzYJllał w lewy bok I'anę bal'dzo nie- jeszcze ·takich magazynów. będą one zbu- niezwyklą pracowitością. jaka widnieje z wyjechali dzisiaj do Szwajcaryi.
bezpiecz.ną. 'Trzech Judzi, podfjrzan.ych o dowane z r~arZlldzenia władzy.
jej tecbniki. PatrzlIc na dość nikl/} posta\!
Berlin. 6 sierpnia. (Ag. póln.). Wedlllg"
dokouanie tej zbl'odni, 8ch wytauo tegot sa• Rll6kie towar.zystwo ~eograficzne w arty.tki. jej glos nIerozległy I maleńk/}, słów .Nauonal Zeitung". niebawem rozlIe~o dnia. czwa.l·tego zaś nazajutrz r-ano. Petersbnl'gu roz8yla obecnie stacyom me· drobną twarzyczk~. podziwiać przedewszyst- poczn/} się natady dotyczące ro,kowali
ZU_Jalwa. PolO'łf1 na. uolwukn llikolajewiee teorolog.!cznym W państwie świeżo wyna- kiem D1l1Simy t9 Iliezwykłą pracę. dzięki ż ~osyl} w. kw~s~yach celnych, przewopod Lutolllierido;.iem. Igna\loy Knnas,ew.ki. n]naw- leziony ,przyrz/}d, tak zwany h I ł o gr .. f kt6rej .harda. dusz .. w ubogie m ciele' 0- dDlczyll będZIe mIDIster skarbu Miquel.
:1':::i~~0::~;~~"o;~::l~er:- f~~;t~e!f""~ C y I i n d I' y .c z .ns. który otografuje śwja- siąga tak wybilne efekty artystyczne.
B~rlin. 6 sierpnia. (A.g. p6Iu.). Dziś.
Ił.....nia Ilod&ieja. Knla jednak trafiła. Z. w gło- tło slonec~e w .ciągu całego dnia. od Aktorce I.rzybywa. jakoś glosn. głos teu przejechał przez Bediu książe Bismark_
"Ii .. mi~.cug... biła.
w.chodu do zachodu słońca. Promienie bl'zml siłą i wYl'obieniem. nagina si!) do Ludność zebrana ua. dworcu urz/}dziła mu
••,d. We ..si Kąty. w okolicy, domies.lmnia < • tł
b d
d'.'
dd . ł
szeptu I wytr~.muj·e silne akcenty, nie co- halaśliw" owacyA.
Jb>tr, Siti60k;ego ... zedloloddeJ. Zbudzony . ze- .wla a,:Wc o ząc
o apal"'u. o Zia '1J
..
~
rwal li! I lóżka i .,oiłował rz.zlmi ...ka prz,uzy- waj/} na p~pier .fotograficzny i pozostawia- fa się I nie cbwiej~ przed wykrzykiem, a
Berlin. 6 slerpnis.. (Ag. p610.). W 0W. rOI jednak .r1'u.ił .i~ .... S. i poraDl""', kO ją ślad ciągly i niczem niezatarty. ktOre- równie ~wobodnie brzmi w lirycznej skar- becności siostl'y cesarza niemieckiego. ks.
po gl••io, lICield. Nazajutrz S. wyzion'tl ducha.
go kolor jest tem intenzywlliejszy. im 0- dze; tW.I·Z drobna nabiera ruchliwości. Wiktol·yl. odbyło się dziś IV Klelu spusz',lpaJaCL W" wsi Ch$.y pr~ytrzymano I>.le- < • tl . b ł
'1"
wspOlgl··n
1Iią. chłopca, ••iłującego ,podpalid dom jedaego .wle ellle y O SI nle.lsze.
- ·le czyi
, 'I t . zw . • sluchanie" wska- czenle nowych pancel·ol·kO,,·. • \Vo- rth" I'
• k.loni, tów t&mł.ejs.ych
• Na _",o K...... kiem. okal. Apszeronu. po zuje. iż artystka ani na chwil!) uie wypa- .Hildebrand". Byli obecui także komenKradzieże. Do mieszkania. grabarza ptzy dwumieoi§"".em iłttme.nin, z u i k .. §la. wy. p6 da z akcj'i., lecz. pI'zeclwnie, ustawiczuie dant i oficerowie krzyżowca. Włodzim.ieua
"UlkaniuotU·
lakID czas wyop§ tę braue h'.Ierze "! !liej
. . .nd'
I;
t ' ala. zespala
Monomaeha·_
clDeotarzu wsz edł OAUem
z Iodziej wczoc:aj formacyj
za po~.ny
aerolit.
Wl' pos a~ c
.
o godzinie ll-pj rano i mimo to że zutał
L bl.
Się Z ml.lką I glQsem i widz zdaje SIę zaPary!. 6 sierpnia. Sta\eklraneullki .Partioa." Da..
••
O
I.D.
I ' ,. . Ib
d
([
t
'1 pot.k&ł na p.lnem morzu paltoy si~ okr~. austrIa• mieszkaniu czworo dzieci. które. zODaS tacyę I eczn Icz/) w Krasnobrodzie P?1!l na~ •• z. m~a y p~awo o .a c~~ u Sl- eld .Tria.de TuMoochla". StaLek fran"1\Oki zdołał
aywszy go, zaezęly krz.yczeć. zl'ewidował zamknięto wobec ,braku gości Jedyny le- I mej8zego I. o rllc u ener~czm~)s.zego. nratować salogę p.~o sig statku i wysadził i ..
caly pokój. wyj4ł Z komedy kilka rubli d karz zakł&do, w' .Alfred Ro~ przelliósll.A.le ZIlP0I!'Dl6Ó na chw!lę musI. w 11Dl9 te- na ląd lO Ten.ryfie.
lCiekl.
. d O·'
•
go uzOaBta dla wyl'oblenla środków techParyż. 6 sierpnia. (Ag. pólu.). KorniW nocy z niedzieli na. poniedziałek ~ SI'W o B )cowa.. .
..
Ik
I nic:mych. na jakie tylko indywidnalnośll 8ya pal'lamentl1l'na. zajmuj/}ca si9 ndzielacodzlnie 2 ej. do mieszkania sióstr Hein- dryjskimar~J:~~o ~w~~c!eówn~f3:;s:i~~: ar!;y~tk~ zezwolila. Wszys.tko •• co było do niem pomocy {ra.ncuzom i ruskim. zebrała.
rich przy uJiey Dzielnej dostali się prze~ POlal' "":YDlknął sk1ltkiem. podpalenla ~ Zl·?bleUla. szczegół katdy i kazdy . s na- sill wczoraj na sesYę· Delegacya komisyi
łlkno zlodzieje i. ~pak~waws~y r~żne rze- W Markuszowie spalił eię kościół kl$tolicki dll)1ł fi~u\'ze. ~echę prawdop~dobl~nst\V&. uda się dziś do zarządzającego .Credit
~y we dwa workI. uSIlowalI WYJŚĆ na u- mnrowauy ~raz sześć domów żydow- UmyślDle uzy!l§my te&'O okte§lema. a.by [on siei'" Christof8l'a. celem umówienia się
Iioę. \V tej chwili jedn~k nadjechał patrol :8kich
•
ono zaznac~ylo, że ta tecbnika. to opraco- z nim eo do wypuszczenia biletów łotei zJodzieje uciekli, zabrawszy tylko jedeu '
.
wuie szezególów. uie w każdej roli może ryj Dych.
worek.
dać obraz prawdy. Gdy figura. przez auto-I
Paryż, 7 sierpuia, (Ag. pólu.). W cyrku
r,padek. Onegdaj spaAl! z bryczki D& tiliey WiCAŁ1:'GO ŚWIATA.
ra postawiona wymaga nie już środków. Fernaodo odbyło si~ zebranie dla zaprotelrt"kiej koloni.ta z okolicy i d08tał ai§ pod koła.
1.I:oi
lecz cal ej prawdy. technika sama może dali stowania. przeciwko e~ekueyom, dokonabin porwl, mu obie nogi.
O niej pojęcie przybliżone.
111m w Sofii; zebrało się około 2.000 0.... Arcydzieło sztuki 1'llIŹbiarskiej. W
Lena, jako postali. ma w sobie wiele sób; deputowani bulaożyStowscy Millevoie.
ty h doiach muzeum LolOvreu w,boga.ciła sta- czynników uadel' różnej natury, ma tak Russot i Roche wygłosili mowy. Zebranie
tu ,bronzo .." niewiadomego antora., "yobrde- silne J ostre przejścia. tak subtelue I'ysy było burzliwe; uehw,\lono rezolllcyę, potę
POWSlECHIłA.
hca nagiego m~i..y.n~. Stato.. 13. wy..okości zmiau psychologicznych. iż trzeba nader piającą Stambulowa l ksIęcia Ferdyuanda
.' Opracowaoy w ministerynm spra wie- 4(} oontimetr6w. jest. wedlulI .dania zoa"ców, wielkiej twól'czo,jci lub pomocniczej intui- Koburskiego.
dhwośei nowy pl'ojekt cło prawa. o o b 0- d~eł6111 weoeckiego dłuta. a n\U'odzellio jej cyi, aby te strouy ducha zjednoczyli w poLondyn. 6 sierpnia. W regatach w CoHrzani u kar za obrazę moral- mlllło naslIlpit " koó"1I XV-liG. Inb po.. ~tku stać jeduolitą. P. Trapszówua z dziwnym ves wziął cesarz Wilbelm na.jacbcie .MoDo.ści p u b I i c Z 1/ ej. rozpada się tła XVI-1I0 wieku. Kształty s, idealnie p~kne. artyzmem umiała to nczynill. dziwnie kun- teor" nltogrod!) miasta Cove~.
d'le części. W pierwszej części zgrupo- Kopiec, od którego mozenm po.~tek ten n.by- sztowuie, a zawsze z wielką pouy/} I prawWaszyngton. 4 siel·pnia. Prezydent Har~aoo. różne rodzl\je kar za prowadzenie lo, oś"'adczyl, te sprzed,1 mu go anglik, <raj- dziwym artyzmem dokonała tej pracy u- risou wpI'owadził w wykouanie we wszy~&
~! ulemol'alne. patrzenie przez szpuy na. nowany krachem argentyńskim_ Anglik ów plastycznienia trudnej psychologii, a czy' kich lozl}dowyeh kopalniach i war8~tatlloch
rozpustę, lub pl'zymu~zaDie UO niej i I·. p. t"lerdził, te jest to dzieło Aodrea Ricdo, 11- uila to zawsze z pamięcią o swoich zaso- ustaW!). ogl'anlcującą czas dziennej Pl'acy
IV drugiej zaś przewidziana jest możliwość rodwo.gG " Padwio 1-47(} r., a zmarłego w bach iudywidualnych. Jak to powiedzieli- do o§miu godzin.
Dtll'orzelli& opiek speeyaluycb nad obl·a· 1532. Znawcy zaś ntrzymllj" te arcydzieło W gmy. zasoby te nie 8/} najszel'szej skali.
~•• -York. ~ sierpnia. Na. drodze łelazool w. C,! d
lal rozpu.ty. popchoięteml ua drogę wy- .Y8z10 z pod dłuta zDakomitego architekta i ale mają wielk/} pomoc w technice aktor- Spnng!.!, OhIO, rozb,ty poe1'11t ogaru~ly ptom!eDle.
.
I
T
ó
W chwili. kIedy t\Ar~.t lucl&i Prsyg[ł daJo .I~ teIlI;pku przez krewuych. dla zysku. CI 0- rz..'hl arza. Anton I a B. regno. pnezwaDego R'Ie- B k'lej" I sluszme
p. reua rapaz wna szczy- mo uru uas\W.ij; a.....:ma ekzplo,1.a. Iskra paltotoi, jeżeli ich wina będzie dowiedzioną. ciom. a tYhcego na pOI .. ieko przed An- cić się ni/} może. bo zniewala. nią widza do l..,~o sit wagouu d.stat,. li§ do .blorlllka nafty. któP<llbawieni będ/} nszawgze pI'awa wycho- dr.a'om Rlccio. J ego w.pólczdoi: LOIIIbardi, uznania.
Iy w fedo~ cb~ r •.zpa.a oi9 w ey.~ ~~
'ywanla uietylko cudzych. lecz na.wet Camelio. Leopardi i inoi brli przedstawiciela: .Zly duch" Koilmińsklego dośó szczel- c.~ oso 1 'lDlertalni.e pokalec&one, • ló .,~ko
.ła~llycb dzieei. Prócz tIlgo. ci rodzice. mi slotego wieku rz"iby "eneckieJ.
nie zapelnił widownię teatru letniego w poratllouy.h.
!t6rzy rozmylllllie Vopchnęli swe dtieci na
**. Wystawa berlińska, Proskie ministe- ubiegi .. niedzielę. pomimo wielce niepewnej
~o~ę rozpnsty. pozbawieni będl} w zys&- rfum haDdlu otrzymało dot~d 1,21>0 opiuij pogody. Dla pubiicznoacl naszej niemal/}
08~tni6 wiadomości handlowlI.
kieh praw i przywilejów osobistych i sta.- baodlowyell i przemysiowych atowarzyszeń " przynętą byl drugi występ p. Tekli TI'\lWarlzawa.
6-co aierpni4. Vek.le llról. WtUl . AC
DO"ych i podlegna zamknięciu w wiety na spra"ie projektowanej wysta"y powozechnej. pn6wny. w roli Autoniny. z którą wilłtl}
(~4.) ł8 4ó. ło, 87'/.. 35 ~lIP'; L.JDd,.
~ . do lat trzech: Opieki nad p.·ostytn&- Z ty<h 700, po.,.~'ci • zann"teniami, oświad- się wspomnienla sezonu, kiedy sympatycz· Barliu
(3 18.) - - - - bp i Parli (H) iJ - - 11111 ZllOljdować ' aię będl} pod kontrolI} ca,lo 8io za. 500 zd pneciw "1sta"io.
na artystka naletala stale do składu to· b~; Wlede6 (8 oL) - - - kup.; , .,. Il 'I li••* Cesarz Wilhelm dal najstanzemu 8y- warzystwa teatr n łódzkiego. Pod wzglę kWIII.c1.lD. 1I:r61.. Pul.~I.iro nh 99.33 ......
"~dl sąduwych .
k Ogloszouo prawo o ntworzenin w 0- no"i, licz~c.mu d,iś dzi.aloć lat wieku, szpado, dem wykonania. przedstawienie niedzielne -.- bp.; takiel maJ. 119.10 ąt.. -.- np.;
ręgu sąd o w y m warsza W B klm czte- z oapis<m, bnmi,cym " te 810"': .Nadzieja było wog61e baruzo ndatne. Zaduwolona ~"ł ruk. pojlca1ta wlcbodnia Il~ 0IIIity! l 'JUO
...... - - - kup., m..,j ... it,1 lOU5 ......
l'1tb .nowych posad dodatkowych sędziów ." BUiuł 8~dt od"atnym w boju, • nie nura- publicznośll suteml oklaskami darzyła. ar- -_- bp.; 5", o~t1gi kaku aal&ch~ ._
pokOJU i zniesieni n Iwsady sędziego poko- zllS hUDorn .nI "a wy. Od ..doy, a nf.j,cy" tystów.
...... - . - klip..: b't, ruka poqc&ka ~
Bugu, nigdy nie jest pobitym. Siły twe o,leą
: Na dzi§ teatr letni zapowiada ostatni • 1 * roD l~....u)'l - . - Op; taltai • llj>j6 r.
J\Obwodowego w Słupcy_
n...j..uy! ~ klip.; $0.. . ,........ "........ ...
by Przy mlni_teryum sprawiedliwości ma. d" Ojc,y'lIy.-Kocba~l.mu .syllowi Wilhelmowi,' pożegn~lny występ p. IreDy Trapszówny I ryt
l-ej - . - ił'L. -.- n,~ taltai .-yi lIl1
p. Tekli Trapszówuy, Dane będ, dwie jll. 95.76~.. -,- np~ 6'f. liIłJ ~.... ...
Ć utWOI'ZOIla. wklólce komiJiYa. specyal- 6 moja 1892 r.- W.UJeZI1I B.'
•

1111 ao". zebu.
lili
IUIplsy. Z wieln stron proszą lias o
laenie. że byloby bardzo poi,danem

e

I

r.r

Z

KRONIKI

,w.

DZIEl'."NIK ~ÓDZKI.
l~ seryi

dole 103.30 ląd.. . -:-.- k,op.; ~ei ~.te
StarozakoDnI. Dzieci do 1&lIHn ml&flo 2, .. tei
-~ Sąd.. . - . - kup., taki .. Il-<u ••rYl -·-<td. Uezbill chłopców l, .uie"e.~t l, aor'''lyeb l,
ID-ej aeryrmałel03.00 ląd., 102.75,80,85 kup, V-<\j1 w tej liezbi. mężczyzu -, kobiet l, a mlanowieie .
""!Ji - .- sąd., - .-:- k~p .; G'" Ust1 uat&"". H.j Najeeld, lat 80.
•
m1~ta \~ar.. a,,~ 1"1)
ł4<\.,. - . -: kup.,
lIaltebtwa .....ute w dniu 7 .Ierpnia:
II-eJ aerYl -:-.- ~td., -.- kup., lll-eJ ..ryl -. ~
Ewanglellcy: lldw.rd KlAIlS • Karolin~ Heinrieh,
*ł<Li lV~ :",'' - .- k~ I., VI' -;- 1<0)1,; V-el, llWlm.lyun Di.... r z .I1&rn Fiehor. H'erd1aaud
obligi
P:, mi::ta·e~~~rs~;-YI Emil H .el, z Ali." Ma~~ Sebmidl, Wilhelm Jobn
ą.
. •. ~.• - .-' "..up i t .....
_,~
I
• Mary.. M!o8'daleną Ri k Zyg,,'uut Altm'lllU z
dna.
-.eł ma & - . p r
Hoh Le Id
'k W'lbelm" Goebt
*.a., ~.- kup~ 5'1, li.ty ...eta.... miasta Łod.i x~~o\'\ugo..[' Fri:ho z ~nnązBecl.tel, wtad,"ta':
I Il!ryi -.- *4d., n.ej .er,.; - . - tl!'i~ lli-ej.... K.""ma••"i z 1l.roUQł EmUi'ł L.dlfig, Molf FIIrryi -~ itd., ,....:- lr.np,y , IV-<ti -Yi -.- "til.,
K' tJ, K l W l
N aU K
_~ kup.; ~"I. )ilty zas.ta""e Illi... ta 1iJ. eho. An.~ Jod ck' aro " i dn..r z at Ił ...
li..& _._ i,d., likiei miasta La~Una _ ._ tljd., piu!. !goaey Bec et z EnuUą Raj.
talriei mlalJta'Plool<a -.-.iąd.; 6"f. liBty ...... wu.
TElElioAM Y G,IElDOWE..
wileAslti. " - .'tll.; S·t. takiet -.- itil.
/'
, •
Dyak .. ,,'o: Berli. a"I., [...,,,11. 2'1.. Por1' ~'l.·I, .
Wi,d.ń ,ł'I., P.ter~~urg}'/.·I.. Wartoł6 kupo.~ •
Z'dni&Ó / Zdni. li
pOl.r4eenlem 5" _' 1i.'1 ....,. ... d. li.,odkl. 58.1,
Giełda Warszaw.ka.
war... I i II lGl 9 Łodzi 125.a. Ii... lilr'widae1iD.
Zapłacono
68.8. poiJ.K. prew;n"a l 3o.a. Ił 188.7,
. Za wekl'e krótioter.,lno .. e
- 1I •• na, o.go sierpni... lI .. kuo'y rlUkle .. ras:
207.80, Dl. d... taw~ ?ff1.75 • ... kalo Ul. lVan•• ,,~ .& Berlin '0& 100 lOr.
489.~~
4820
207l)Q, Da Petenburg kro 207.25,
p.tersburg na Londyn .. 1 Ł. .
Od
9 .80
dł. 20660, D. :il()Odl. krl,t.2O.U.
na 1..0"'\1" .Ir. na Pary. za 100 (r, .
3935 ' 39.20
20.36\/., Da Wiod.1I 170.70, knpulI1 •• IU • . l'M.70; na \Vi.deń sa l\>Q 6.
82.85
81.95
6'/.
S.ltaW'l<> 66.40, łOI. I."y l~k""I ••
4fd"~
~ąd&llo • koiioem gieldy
63.00, iPOiyę,k& r .. ko loN. ~ 18I!I) r. 9 • .60,
!I, •
Za papIery pdstwowe
1887 r_ - .- ,6'/. reu ta .łota 193.70, 5'1. ' .• 1, ~ ""I
r 102,56 poiIeaka "",bod"l& IL .... 66 90. fil 0">1 LietJ Uk"id.oyjne Kr. Pol. 4rob. 99.35
99.25
aJi 67.~O, 6'/, łiaty .... tawu. moki. 10250, 5"1, JIO' BUBka pożyezka .. s.hodw& . . 103.W Wl .90
9
.,óalrli premio" •• 11lM' loka 152.80, tr.I<U s I~ Li't,4·~af:.*~i:~~deryi 1 duż.: 9U;
103
. 4.7 '
10
r Ul.60 akcJe drogi bl ...arua"tlko-"i"I., , k"j
103.3&
207.00, ~keY8 , kredylo" •• n.trJ""kie l08.łÓ . ak.y.
"
..
..
III małe. ]03 10'.\80
",,".wskiego b,,1I1<u bandlowelto - .- . ,Iy.kon,~ Li.ty .... t. m. W~r••. 8er. J.
-.l02.W
trego _ ._ , a,uoDt~ niemieokiegobankn p.. 611'."':
"
"
"
V
- - 102.10
3'/., pr}' ...tllo 11/"/,·
.
Liaty : ..1. ID'"Ładoi ~eryi
1~:~
•• rUo, 6 sierpnia. P ...,,;,'. 167-1.90, na .Ie!~.
III
167.00, na pud •. list.opad 16?50. t,r.!W - ló8,
..
""
- .-.Dł lierp. l5i.óQ, n& wrzes. patd .. 156.75.
Glelda Berlińska.
HI ..I, 8 sierpnia. Kaw. 'tood .. ,erA,!," & .. 1...
207.60
D& wne •. 85.25, D. grudz 85.25, n& mar.e. 8ł.23. B&nk.OLy rUKkie zar...
20785
Bt.le.
..
"D. doat... ,
207075 206·25
1'1,'/,
1'/,'1.
L'.dyn, 5 sierpnia. 96"1. eokier J.wa 1000 !5'1. DJlko.lO prywatne.
allU•. Cukier bankowY 13, stale.
NIW,Vlrk, 5 .ierpuiL B.... ł •• 7'1, . .. ~·ow.
Olleanie 7'/,..
Hlw-Y.rk, 5-go sierpnie. K~ ... Rio li 7 ,13'/"
OGŁOSZENIE.
Kawa li 7 tow ordin"'1 u. Wf•• lf.65, n. los top

postanowi! pr.! ~pitl do budowy. \V tym
celn, na za adzie u~l.,aly parafialnej z d.
lO (22) kwiet~ia 1883 I'., spol'Eądz~ ro~kład
skl~dek ~,a "?,e3zkań~6w Wllpom~la.neJ pa·
rafii, poslad"Jących llI.8rnCbomoścl.
Dla uzyskania potwierdzenia Władzy I
prawomocności rozkładll, Dozór KościeiDY
.. n zaeh owa".
A
§§ 28 I 20~ ID
. tr k . b
WIOle
Il cyl •
Rady Adllii.ói tl'acyjoej Królestw~ z doia
15 (27) marca
I'. co do budowli parafialnyc b , 3c milUJowicie:
l. ,Podlug § 28 wspomoianej instrukcyi
O wymiarze i ilości składki, rozłożonej oa
pal'afillo, Dozór Ko§cielny p.odaje do wiarlc>mości parafia,u przl!t przyhicie Da dn:wiach
Kolleiola, w miejscu do odczytaoia przy·
8~ępoem, pigmieJloego zawiadomienia z nadmienieniem, że I'ozklad pl'zez każdego kontrybuenta może być przejrzany w kaneela.
.
fi I '
,
30 d . od b 'I'
ryl para a neJ W Ciągu
Dl
C WI I
pgłoszeoia nioiejs1.ego.
.
2. Podług § 29 -tejże instr-nkcyi, ka.żdy
Z ~ontrybnentów, po przejrzjluin r.o zkladn,
obow';'zauy l'eS' w d wód z akceptowau'l"
,~
.,
o.
~
takowego, stwierdzić go swoim podpl8em,
lub, jeśli znajdzie go przygotowaDym niezgodoie Z przepisami istoiejąeemi, zapisać
ki d'
ki
.
oa. I'OZ a. zle I'e IImacyę swoJą·
3, Podiug § 30, każdy koDtrybuent, niE!
akceptujący rozkładu, ale też nie czyniący
reklamacyi na piśmie w ciągu dni 30, nie
może takowej więcej poda.wa~.
4. Po oplywie 30 doi, Dozór Kościeluy

_y. -.-

r"d.,' ::.:: I<;r.r: -;;-
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1863

u.

li."

°

lr

J:!'/u.

•

-Ewangł.ncy:

Dzieci do lat n·to _arło 8, w tej
Uesbie. ebłopeOw 2, .u;a".. ~t 6, dor~łyeb ..3,
m~żcz:yD

- , kobiet 3, a JJUal101f)Cle:

~aly.. MtlUe~.

lat 73, Emilia MDlIer, łat .9, Otyha Gnebt. lat 27.

o

Teatr

Selllna.

We wto~ek, dnia. 9 sierpnia
Ostatni pożegnalny występ

o

Ł

16L~1~

--.-

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Het., Vlotorl.. E. Herkner t.. tn'i_

Knoll ze Stn<tgartu. J. ()bM'AtadOW 2 Eryn"' 'iI'.
Salamon,óhn • Rygi, M. Guttmann & Frit>d~ l
tu, !f. Poloński z KI.mień.zn)!",,- CI>.,i.on.. ....
uyniowa F. Rosenbaum z WarszAwy.
'{j.
Grand Holel. E. Schmidt • Pogor.et., II t.k
,. Piotrkowa, . Wagmei,t.r, R. I'lItzer i' T~"
iii • Wanzatfy, M. U...laki z 1I0ry.łaai.. ..".,..

Rozkład jazdy pociągów.
Ł

ÓD

l

Ź ·

PRZYOHO.o-z-Oodz lD Y I .. Is~

====~=łl=OI~I=81=
1~~~~4~21.~,~~~6~I:SI~=~
Ł Ó D

Ź

Kolanki . 't
Ski.miewiee.
Wan...... .
A1.ksandrów.
Piotrlulw •
GraBie,. •

I

o D C H o D Z-:r--

GOdZIny I .fiury
:1'.151 71151 11201 61~
P'R1JYCH'Oilzr-

6481 818 2 32

71ł~~"\o;

805

438 Sl42 4m

l 28

9 tO

I~

9 30 3 51

1211;
~31

1010

650 103

2 15 'U

38

I~f·: .~: .1" "'. :1:: I :~

Kalendarz "Wieku".

Administracya K alen darza ,.W i e k nn
'QWAGA. Cyfry oznaczo •• ~bs.YID druki..
W Warszawie
rok 1893 zawiadamia , iż wyr.iajł czas ode godziuy 6-ej Wlee'orem do go.
upoważnila p. JaJU' ZRmarRjewR dziny 6-ej noo.
w Łodzi do- mianowania od siebie agentów

s

,.z. uz,..

na

z

N

A.

I

a.=..I~~~ _ ~

rw

dziękowanie

b.

OFICULIŚCl i łlAJSTROWIE

Towarzystll'a. Akcyjuegó wyrobów lVełnlanych I bawelnlanych.

:n.

warszaw"k~ch

8ilbersteina. .

Tekli Tral,)s zówny

.

r~"J. .,

'H'
\o: ~

. 'G uzik

Pierwsze w kraju, i stniejące od lat 15,

1640-_~,

~'J~~z~
.'Droga tela~na Fa~I'y.CZIłO- ,
.tódzka:

artY8tki teaLfU , k(akowsklegą.

BIURO OGŁOSZEŃ
do wszystkich
Warszawa,

dzie~ni.ków
26,

S~uatorsl(3

PRZYJMUJE

Inseraty i Reklamy,
wszystkich gazet wa~szawskich, prowiucyona1
nych, fuskicu i zagranicznych
Komedya " l akcie. or,ginalnie
Erze. Stan. Żyzkow.kiego.
.
p'llal. Trap •• ówna
p. Trap.zo.

pO cenach

Belena
Henryk

W antraktach:

Chór
Amatorski
~OŻODY
ezłonkOw,

z ao
1) Góry Norweskie

wykona:

H.

wypowie panna Irena

Wigilja Ś-go Andrzeja
tańcami,

.

Redakcya ogłoszeń i reklam, kosztorysy, objaśnie
nia, oferty, numery gazel, katalogi i t. p. be,zpłatnie i franco,

ś,kolny

1892/3 rozpoeznie
(9 si.'l'nia). Kla,a 4
20 .ierpru& (l wrze§nia).

.dR'''

Teofila §c4,nidt

J./lOO-9

1

akcie ze

przez F_._ _ __

An'lela Hoene

6-klasowego ZaNaukowego ŻeńskiegIl,

Przełożoua

kładu

DRUItlRXll

uł. lIazoll'leeka 4, w Warszall'le,ll,vvilanl3

do wiadomoadi

~zaDo\'mv,'b

,;Ozien~ika Łódzki·ego"

,Ogród Bendorfa.
cODzmNNIE

KONCERrr

' W .'ŁODZI,

§teidla i Vliltsa.

16'13-3

Dr.

Adąlf

.amieszkał
lejowej) l'ł

Dlnro Oglosuń Rajcbmana I Frendlera tadlłyeh
Ollj IV nlłeścle nIe posiada.

r!'t";E?a:~~;:~I,..~.~~.~~.1IIIIi1I6iiii22ii-i3'1:~;l~:l

"Beklałnacya"

mi i

rok

Piotrkowska li 62, dom GrUnf.lda.
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Przy w!ększych zam6.wieniach odpowieduie faba'ty.
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p-ni Nowakowska.
Rzecz dzieje się w Warszawie.
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Za urządzoną nam w niedzielę zabawę ' przez' naszą
Szanowną Dyrekcyę, składają nioiejszem szczere po- ~~

Ireny Traps 7.ówny.
artystki teatrów
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Łodzi podaje do wiadomości parafian, co
następuje:
Mając zatwierdzone jnt plany i anszlagi
plebanii i d.omn dla służby kościelnej nB
sumę 1'8. 2285 1 kop. 99
DozÓl' Kościelny

G

Łódzki.'

w ogrodzie

pQdlug §. :lit, rozpatrzywszy zaniesione przeciwko rozkła.do wi reklama.cye, o ile znajdzie j e 8łullznemi, l'ozkJad sprostuje, lub,
W pr~eclwnym razie, reklamacye pozostawi
hez skutku..
Łóclź dnia 18 (30) lipca
r.

Dozór Kościelny Parafii Św. Krzyźa w

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOS6I.
w tej liczbie

:::-=

I przyjmowania
wydawnictwa.

501.

fteyera Nr, 9 (nowy),

przyjml\je ws'z eliie roboty drukarskie, a mianowicie:
i tabelarycznej braz blankiety, cyrkularze,
raeTlunkl, memorałlda ; zl1pr'oszenla, adresy, bilety Wizyto·
we, afisze I t . p., które wykooywa starannie., ' na czas
oznaczony i po możliwie umhu'kq~e-uej cenie . • '.

-ksl~tkowe

Posia.da na. składzie: przepisy o pracy lIaloletnlch,
ks lllŻkl fabryczne (zatwierdzone przez Insp. Fabl'Ycz,
ną): do zaplsyll'aula. dorosłych I lDlrc>ielnlcb robotOlkólV
i do zapisywania kar, szelIaty dozapisYlI'auia Ih llad·
kólV w fabryce, książki I druki; s łużące dla sądów po·
koju i gmlnnyth, Ilómaczenla do weksli i t. p.

