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Z WarBzawy.
Nareszcie doczekaliśmy się prawdziwtl'to
lata. ~eby nie tydzień ostatni, kanikuła te·
goroczna njedałaby się we znaki warszawiakom.
przez całe lato włallciwie nie było upałów a 'wła§ciciele kąpieli wiślanych ponnta ~poglądali w przysdość. Obecnie wszyICY z upragnieniem wyszukują chłodu, a
to tem bardziej, ze nizka teml,eratura tamuje podobno rozwój cholery, któl'l!i postęp
wzbudza i tutaj Obawy. Prawdopodobnie
jednakże pan lasec
'T, kochowski w tym
sezonie nie zawita do Wat8zawy; pora jut
spóźniona, a zarząd miejski uczyuit wszyst.
ko co było w je~o mocy, aby klęskę zaa~y odWl'ócić, a w nsjgorszym razie, gdy
rzybędzie do nas, uczynić ją najmniej

Warszawa dwukrotnie ozywila się i roz1'uszała w ostatnicli czasach.
Reeord stuwi rstowy cyklistów zainteresovrał szerokie sfery, a nlespodzlaue zwycięztwo p. Łobanowa wywoła/o wielką
sensacyę i poważne debaty. Przedewszyst.kiem ZM specyall~ci podtiwlall jego rower
angielskiej fabryki .Humbel· & Com, Coent"y· niehywałej lekkości, z zakrytemi
w pnszce trybami, bez I)rzerwy nasycaną
mi oliwą, 'przez co knrz nJeutrodnlal obro.tł, To p.odawano jako glówną przyczyoę
wWlnej. Na takiej maszynie mozeby któ-'
ry i warszawskicb sportsmenów l!otrafil
być pie:'wszym-ale żal po niewczasie. DlA
czego to cykliści -łódzcy nie brali udziału
w wyścigu? Usprawiedliwić możnI!. brak
~cboty IHI.fedynczych czlonków do trenin·
gu, klub jednak, jako klub, powinieu był
przysłać delegatów na taką uroczystość.
Pr~gniemy gorąco łącznogci towarzyskiej,
a nie wyodr~bniania. Kiedyś klub cyklistów lódzkich dawal dowody dobl'yeh cbę
ci otrzymania stosunków. Przyjmował i po4ejmował kolegó", warszawskich na wyścigach z całą gościnności4 i szczerością,
Iczyżby się coś psuło w państwie duń·
Ikiem?
Drugim ożywiającym miasto wypadkiem
był'pl'zejazd dążąoych do Petersburga In~I)-
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tYDlerów kolejowych zagranicznych, oprócz syer ulotnił się, zabierając powiel'Zoll,8 80niemieckich, którzy udziałn w. kongresie bie ~f6kty. Pl/d ob DO ukradziona suma do·
L. J.
.odmówili. Wszędzie spotykałem gromadki cbodzi 80,000 rubli.
francuzów Inb włochów bal'dzo pl'Zyjemnego wygląd n, powiel'zchownościlł do war8zawiaków zbliżonych, tylkotwawością ruDZiAŁ PRZEMYSŁOWY.
ch6w zaznaczali charakter i temperament
południa, a Bedekerem lub Bel'iepszem w
Łódź, dnia 24/VIll 1892r.
ręku, żo do podróżuych należą. Z wybitnych osobist.ości, zatrzymnjących się w
X Na t u t ej 8 z y e h t lU g a c h z b 0Warszawie, był tylko Alfred PlclI·d. towa- żo wycb popyt je~t wogóle bardzo slarzysz miuistra robót publicznych we Fran· by, Od pi,t.ku sprzedano na stacyl tocyi. Iune znakomitości nodążyły drogą na warowej żyta 200 korcy po rs. 4.25,
Eydkuny lub Wlerzbołów, wprost do Pe- pszenicy 200 korcy po rs, 6.30, owsa 1,50Q
\erabul'ga. W ozwal'tek wiec~orem dano korcy łlo rs. 2.80 - 2.90. Na Stary Rydla gogci przedstawienie baletowe na wy· nek, nadeszły !Znaczne dowozy pszeDicy,
spie w Łazienkach, a w piątek rano osŁa , około 1,500 korcy, z których sprzedauo
tnia ich partya wyjecbala z Warszawy. okolo 800 korcy po TS, 6-6.20, a za wyNa kongresie waszą drogę, to jest fabl'y- borową do rs. 6.40. Żyta spr~odano 600
czno·lódzką reprezentować będ'l: wicepre- korcy po rs. 4.20-4.45. Siano zakupiODO
zes rady z8rZ/jdzającej, p. Antoni Nagór- po kop. 1.05-1.10, koniczYllę po kop. 1.30
ny i p. Eugeniusz Kucharski, Daczelnik - 1.50, słomę po kop. 70-80.
Drogi ielozue.
kontroli dochodów.
Z dziedziny przemysłu pomyślna wiado·
X Niezależnie od 7.al.rowadzenia bile·
mogć: Pau Floriauowicz Zygmunt, z po- tów ohjazdowych, będą obowilłZkowo zawołania artysta, z zawodu modelatol', prZy-I prowadzone na wszystkich kolejach u I g i
spaBabiając terakotę na IIgUl'ki fantazyj ne, w t a r y fi e p" s a że r s k i e i, Da wzór
których wyrobem się zajmowal, wpadł na ! podohAych urządzeli oddawna już istniejąmy~1 przygotowania masy na posadzki te· . cycb za granlc/ł. Między iunemi będą
I'akotowe. Mqzolne próby i kombinacye wprowadzono bilety powrotne z obnizką
doprowadziły do . pożądanego skntku. Po· 400;., lecz z okl'eatonym termin8!l1 w sto·
sadzka terakotowa, wynaleziona pnez uie- sunko do odległości, a mil!.nowicie: trzy·
go. odpowiada najlępszym warunkom le· dniowe do 100 ,,!,iorst, 5-dnio'oNa JlQ.. 21>0
chp\czuy1p, a podłog zdania takich rzecza· i t . d., licząc pD d W8. dni na katde nazna wców, Jak pp. Lindley, Devers·Gran- stępue 100 wiorst. Dalej projekt ulg
zow, nie ustępuje w oiczem francnskiej, obejmuje' skasowanie imiennych książeczek
myażanej dotąd za najlepszą, a nawet ści- ' abona:mentowych, a natomiast wprowadze·
sło§cią ją przewyższa. Dzie}Q jednak w po· nie bezimieunych bIletów bez potrzeby
lowie dopiero było dokonane . . Do założe'l stemplowania w kasach lIl'Zea odejści6m po·
nia i rozwinięcia fabrykacyi potrzeba pie· clllgn, lecz podleg'ających atęplowauiu przez
nięd7Y, truduych zawsze u nas Da przed- kouduktora.
sJębierstwo nowe i nieznane: a wynalazca
łlaodel.
ich nie mial. Znalazł się przecież kllpita- . X Z Charkowa d ODoszą, że handel to·
lista, p. Jan A.łeksander Dziewulski, a warami tkllckieml na j a I' in al' k u u s p i enprzeznaczając kilkadziesiąt tysięcy ruhli ski m idzie bardzo słabo .
na ten cel, zawiązał spólkę, której życzyć
X .MoskolVskija wledomosU· donoszą,
należy najlepszego powodzeuia.
że w tych dniaclt ogłoszone b ędzie pozwoNie ma róty bez kolców. Zadowolony lenie na wywóz wszystkich gatunmożuością podzielenia sił} dodatnim obj'a- k6w zboża za gra nicę .
wem nowej przedsiębiel'czości, wnet pl'zyX Postanowiono utwol'Zyć przy minichodzi mi zanotować minnsy z pola tutej. steryum skarbu komisYę specyalDą, która
szego przemysłu. W jedńym z większych zajmie się opracowaniem z8lIad, Olfo jakiclt
zakładów fabrycznyclt warszawskicIt, ka- ' wydawllue będą p I) ży cz k i na ł II d u n ki
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w y p l' a w. i aD e d I' og a-1ll i wod n e mi.
X "Prawit. wiestDik" og.lasza rozporz..dzenie Najwyższe o nadaniu ministrowi
skal'bn ' prawa na dozwalanie s p rz ed at y
trunkó w zjedn.ego s)!:ładu burtowego do rnnego w guberniach pograniclnych.
Poesi)' I telegrał')'.
X Persya przystąpiła do konwencyi pocztowej, wskutek czego wydauo rozporądzeoia co do przepuszczauia bez przeszkóli
wszelkiej kore~pondeDcyi z z a g l' a n I e 1
przez R o s y ę do P e r S y i przeellodzącej.
.
Podat.ld.
X "Prawit. wie8~nik" ogłasza rozporządzenie Najwyższe o pociąguięciu przedsię
blera~w handlowych
i pl' zemysłowyclt,
przecltodzących na własuość nowo powstających towarzystw, do opłaty d o d at k 0we g o p o d a t k u s k I a d k o w e g o, at
do zatwierdzenia ich rachunków za pierwszy rok operacyjny.
Przemy"ł_

X Dywidenda. od akcyj cukrowni
.Her m a n ó w" za \'. z. ma wynosić około
100;., od akcyj r. u k I' o w n i .Łysz k o w ic e" 9%.
X \V Petersburgu otwarta będzie
wkrótce lII,ecbaniczna fabryka wyrobów
galantei'yjnycb z n i k I u, g I i n n i bl'onzll
mangaDowego, 8{1rowadzanych dotycbczllS
z zagranicy. Na czele f ..bl'Ski stanie specy lista, kt6ry zbad ł dokladnJe podobue
fabryld za granicą·
X Techulk Warmiński wyoalazł ' karto n a z b e s t o w y nleprzemak/tlny dla parostatków i namiotów i stara się G (lrzywiteja na swój wittalaze k.
X Donoszą z Krakowa, że v.' Trzebiui
spaliła si ę fabryka kalli i wyrobów
z gliny p. U~ięblo. Straty pnenoszą 30
tysięcy zlr.
Wyk8z'Bleenle p~my8łowe.
X Szk o I a o g r o d II i c z a d·rll Za wady w Częstochowie w obiegłym roku
szkolnym liczyła 50-cio ucmlów, z których 27·min promowaao n1lo drogi kUI'8 i
8·min z waruokiempoprawek powakacyjnych. Nagrody za okazane postępy tak
w teoryi, Jak praktyce ogrodniezej otrzymali pp.: BielIcki, Krynicki, Rejnbacb I
Żmijewski i listy pochwalne pp.: Elbraeh,
' Ryszkiewlcz, Plltyński, Trzeszkowski I Za-

przerwa iDa ka - noga jego tn I nadzieję posiadania- Hel'minii:-8tftiiili wszyj cyacy.rTylko to, nic illuegolJ ego prawem.
, nie postaule. Masz pau w tym domu sprzy. więc gniew, postanowił czekać i Die za- teraz, a nawet obowiązkiem, bronić się do
lllierzeńea...
.
wiad~młal! ojca o za8złyeh wypadkath.
upadłego. Uspokoiwszy się trochę, odpisaŁ
Spojrzała ,ua Pawła z dobrocią.
Upłynęły trzy dni; Paweł chory był z ua list pana. de C8rences, iż nim zgodzl
ń.
Dziękuję - odpowiedział i z sza- niepokqju. i iI'ytacyi; znajdował, że postę- .się na wyrok, chciałby poznać powody.
..
U
'"
cunkiem pocało wał jej I·ękę.
powanie pana de <Jerences było wręcz nie- które go skłoniły do odmowy.
- Nie mówiłam o sobie. Obawiam się, pl'zyzwO;ite, i gd,yby nie szacnnek, jaki
Czekał dzień cały, potem jeszcze pót
Pfleklad L. H.
że pan sobie i mojemu biednemu dzieckll Ciul dla, staruszki, hylby może popełnił dnia, odpowiedzi uie było.
Dalszy ciąg-...trz NI'. l8 LA.
wiele trosk i zmartwień zgotował. Mam jaką niedorzeczność. Nareszcie czwartego
Zrozpaczony, cbwycił się osiAtniego grod·
(
yUJ
żał do pana, iż mówiłeś w jej ~becno!lci. dnia r.ano odebrał list w wielkim forma- ka i napisał kilka słów do pani de C8rall- Nie mogę.
'
- Kocham wnuczkę palli i czuję się go· chI, ciężki, nlp.zgl·abny, zalakowaDY pie- ces, prosząc j4 o chwilę rozmowy. Bilecik:
- W· t.aklm ruie bęBę się sam staraŁ' dnym jej ręki. Nie żałuję, żem się \lO· cZlltką z herbem. Na sam wido tego li- był krótki, ale btdy jego \\:yraz tchuljt
o~iedzieó się o niej. Obawiam się taje- zwolił unieść uczuciu, gdtż przekonalem stu, Pawęł jlrzeczuł odmgwę. Nie omylił takIm bółem serdecznym i rozpaczą bez
lIJey w rodzinie, w którlj dziecko moje [Się o jej wzajemności. Mając ją po swo· się. List byl krótki i jasny. Pau de <Je- granic, te poczciwa babunia uie czula się
~ wejść, i dO[lGki Bię rzecz nie wyjaśni, j~j stroule i pomDC i przychylność pani, rences dziękował pan n /Ie G[andpre za na siłach odm6will jego prośbie. ZawiadoI pańskiej pro§by przychylić się nie mo- przezwyciężę wszystkie przeszkody.
zaszczyt, , jaki im cłtcllLl zrobić i żałował miła go, że się zgadza ua widzenie się II
ę· Za kilka dni dam panu odpowiedź.
Pożegnał się, zostawiając stalll'zkę za- niezmiemie, że go przyjąć nie moie. Ani uim, lecz nie II siebie, tylko w jego wł.
.Paweł skłoni! się i wysiedł. Pani de niepokojonlł a zarazem zlIcbwycouą. Lllł/i· słowa więcej .
snem mieszkaniu, tegosamego dnia o gol ;ences od'prówadzila go aż . do PI'Zedpo- ła go za jego szczerośd i odwagę, lubiła
Młody człowiek w pierwll7.ej chwili stał dzinie pili tej.
0Ju.
go pl'zedew8zystkiem dlatego, że go Hel'- nieruchom y, jak do miejsC& pl·7.ykuty, po·
Była punict.ualnlj. Z bijącem.sercem, jak-:- Dlaczego ' pan nie chce powiedzieć minii! kocbała i po dwadzieścia ruy na tem z gwałtownością sobie właściwą, po- gdyby \0 była schadzka miłosua, (Irzyj41
ęZOWi - zapytała półgłosem. On nad- dzielI I.rzeklinała pana ae Villeu-ois, że się. darł Iis~ i ci~nął nim o ziemię, następnie PaweŁ babkę Herminii.
yc~aj wyrozulllial)' i pobłażliwy dla pojedynkowaŁ, Źł\ uia ·umiał trzymać języ· zaczął bie9;ać 110 pokoju, potrąClIjlIC meble
- Ah, panie-mówiła Z&aferowllna sta.
kich słabostek, ,tylko na ·punkcle pe- ka za zębami, miała mu nawet z/\ zle, że I wywierając swój gniew na uiewinllyclt ruszka-z pań kiej winy \lo :raz plerwłZ1
:tIIyeb rzeczy jest nieubłagany...
egzystoWał.
sprzp,tach. Cóż tol aui jecJ.nego słówka Dd w tyciu odw4:lyłam się wyjść z doma bea
.- Pani ' jest bardzo dobra - pl'zel' wał
Paweł pO'l'rócjJ do siebie wzburzony i pani de Cel'euces, ani Jeduego dowodu wierlzy męża.
•
Paweł wzburiouy-i zapewniam paofą, zrozpaczony. Dla jego umysłu szlacbetne- sympatyi? Dlaczego Herminla nie post.racPAwel z szacuukiem i wdzięezno§eił pogdybym mógł, Ilowledziałbym panu de go I prawego, p08tępowl!.Die pana de CI!· ła się przesłać mu cboć parę słów pocie- całował drobną r~kę, którą do Diegll wylJ,reo~es wszystko, co wiedzieć praguie. rences wydało się obelgą. Był - jakby 'w chyl Czyż obowi'lzklem babki nie było_ o· ci4gnęła.
e nl~ mogę, przysięgam, że nie wugę .
brędDem kol,e, gdyż u,ie wiedział jak po· słodzić te. ciGś? Pomimo bez"zględnej od- To wielkie nI8llze~cie-llló1Vil. da~ Dowie Hię od iuuych - zanwaiył. stępić. Gdyby chodziło tylk'o o niego sa· mowy pilna de Ct\rences, Paweł ani ua lej-że Herminia byla przy pali rozlIIDwie
tuszka z żalem.
megD~ byłby bez namyslu wyzwał powtóc- chwilę nie przypuszczał, żeby Herminia ze m041 Wm6wiłeś W' nią Illilołć I ą..
-: ,Będę miał przynajmniej pow6d do uie pana de ViIlebois i był hy się bil, do- mogła go się wyl'zec nIlzawsze, był prze- gn4łeś na nią wielkie zmartwieDie.
abl~la pana de Vlllebois, kt6rego r8Z póklby jeden z nicb żYcia nie ntracił; gdy- kOllany, że eokolwiekby jej o uim powie- Jeieli mnłe kocba, nie obawiam
nle~zczęście chybiłem -J odparł z gnie· by nie niespodziewane wyzuanie HerOlinii dziano, nieuwierzyłaby nigdy; zapewne niczego-odparł Paweł z dllmł.-Nie witał,
elll Jnz Dlepow~trzymyw.nr ' Jelitem byłby cofnął swoją prośbę i wyrzekł się walczy z wolą dziłldka, a moie Dawet nie jakiego rochajn "rzuty mi robi., ale j ..
raz p"zełtonany, że on t j t pl'otego- na zawsze jej ręki, choć życie jego bez Wi8 o srogim wyroku. Był to słaby JlI'o, teli ona 'ylko mi aU, to włti'6toe_
l~YDl ~ana de C8rences I o il.: mi się niej byłoby zlamaue. Przeczuwal jednak, myk nedziei I Paweł ucltwyci! go się sk"a- wszystkiego usprawiedliwić sIl) zdołam. ..
. Je, Ule oszczędza mnie zupeln!e wobec że powtórny pojedynek gdyby on padł o- pliwie. Gniew IlOmimo tego jednak nie mi!go, ale jeżeli mnie spotWil'1 ...
fiarą, zadałby cios śmiertelny ojcu, a gdy- n,,!. Dlaczego odepchni~t.o go tak zimno I
(D. c. Ił.).
- Jeteli paua spotwarza-It nowczylll by zabił przeciwnika, utraciłby na zawsze bez apelacyi! Zapewne pot wara Illb deaau-

I g osem

Henryk Gr6vill.
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remba. Na drugim -k-u-r-s j-e-,-k-tó-r-y-m-"--:'b-y"':ć--:T:"o-w-a-r-z-y-.':'tw-o--:'k-r-ed-y-t-o-W-e--zi-e-m-S-ki-·e--w-y-.-1-a2:".-.-m-a-rł:"0-.71-, w,;drowi~l~ 60..
oaob" .~arło 9. . . .
--o~"arty :II przyszlym nowym rokiem szkol· stawiło na sP. rze.daz.· publiczn" u zalegle
YI guberul wlod,imitrakl"J, dm.. l60b. m., ucbo· W goberni polt.....kieJ. dnia 11 b. JIl, ..... _
,.
"
rował. 8, .marł, 3 oaob,.
5,. ~Ia I..
~...
uym wykladane będą Z przedm!ol6w og61 - raty 172 maJątd ZIemsk ie, a mianowicie:
W WorooUo dnia 16 b. m., sathor... ało 26,
W Riu&niu, dnia 18 b. m., uchorował'I'"
Dycb: religia, język ruski, matematyka, w powiecie IMzklm 13, w powiecie laskim SIIl&rlo 12, WJadrowiało 8, w guberni &&ehoro .....lo 11I6rui _borowalo. 3~, sm&rlo n.
' Il·
nanki przyroduic%e i rysuuki; z przedmio- 38, w powiecie brzezińskim 16, w powie. 231, .marło Ub.
W Samar.., dOla 18 b m., satboroWał026,
tów specyalnycb: warzywnictwo gl'uutowe, cie raws~im 26, w powiecie piotrkowskim • W Wiatee, dnia 16 b. m., .athorowr.!& l, .mar· lo 12, w,sdrowi"lo ł9.
.....
. . d
36
. .
la l, w,odrowiał .. 1.
.
W Sar,to ... io. dn}. 18 b. m~ s.~boro",lo
kwiaciarstwo gruntowe, CięCIe rzew owo.' ~ pOWieCie Doworadamskim 37,
po·
W JekateryDool.will d.,. 16 lo. m., uchorował, omarlo 6, w}'sdrow.alo 8: w C&ryc,m., doi, 17~'
cowJcb, pomologia, wioiarltwo, warzyw- WIeCie częstocbowsklm 6 I W powiecie bę- 2 olob" smarl.l· ., gaberni <&eboro".ło 48, .....- m_ uchorowlllo 7, smarło 7; w go!Jeflli ...... •
Dictwo iD,pektowe, kwiaciarstwo budynko- dzi~klm 2. Termin licytacyi powyższycb lo 13, w,zdrowiJo 13.
wało ~31, .marlo 236.
Dwe, pocątki fizyki i pszczeluictwo . Z.pi- maJlItk6w wyznaczono na mie III C Inty r. p.
W Kau.nia, dni. 16 b. 81., sachorowo 11, sm.r·
W Symbirll",~ia 18 b. m., Satboro"alo 10
ay kaud.datów
na nowy rok szkolny rozNowy cm.entarz żydowskI. W tycu dniacu ty W
4; w gober;ni uchorowo 19(, sm~o W.
~~~, gu
..~oro ...ałcl° 3ł5~ "'arl.lli
•
Kostrom"., doia 1. b. m, ..p.dnięć 11& chol... smarł,
\V gouu~ ta'lr,.kieJ, od 16 o 18 .. la ......
pocznł się z d. 1 października r. b., a 'wy- plotrkoWlkl rąd gnbernialoy zatwierdził l~ nie by lo, smarł.. 1, w,.drowial. I; ., guberni ro_l. 13, smarlu 5.
'
klady Z d. 13 paździeroika r. b.
plan I\o"eg~ cmentarza żydowskiego w Ło- ,.ehoro ... a1y ł, zmarl. I, w,zdrowiał, 4.
W guberni tambo".kiej, dni. 19 b............
dzl. J.k Wiadomo plac na powyższy cmeu.
W Kursku, dni .. ~6 b. m~ .achoro""l, 2 oaoby, walo 12", .~rt1 63, ~y.d!owiało 76. '
tArz zakupił p. !zr. K. Poznan'sk l' I' ofiarowal smarł" 1; w goberni sachoro"ał, 33, amarlo ~.
W guberlll ' ....raki.J, dala 17 b. m., ..'h.r ....
W Ni""DJ-No ...ogrodzi., doi& 17 b ~ ..cho- lo 6, .marły 2.
'1\6
Ił
go lódzkiej gminie żydowskiej, Plac teo ro ... oIy 23 oaoby. smarło 9, wydro"iało 21; w gu.Dl.
~
znajdoje sil} oa gl'ootacb folwarku Marysin berni zaeboro ... ało 31, smarlo 9, ",sdro .. lało 37.
I be' . 6 dz' . . ' 138A
\V Orenborgu, doia 1~ b. m., ""eboro ....ło 77,
-O ~moJe
JeSU;Cln I
,. Sllżnl kwad- sm",lo 37; w goberui, dnia 15 b. m, r.acboroy"ło
"
War8Z".,
2 placu wy,tawy ogrodniczej, Nutę· , ratowyeh.
68
t 27
WI~zimierz Filipowski otrzymal POzwo.
Pujłcy wystawcy z Łodzi zadeklarowali Długowieczność. W mieście n&Bzem za- '~j:r~ (~b. or!o.... ki.j) i w po ...i..it, dni .. 15 lenie na wydawanie w Warszawie trzy ra
dotychczas sw6j udział w wystawie: 1) p.1 mieszkuje staruszek, Jiczłcy 102 r vk życia, b. m., ..oborow.ło 28, .w.rł, lzy na tydzień gazety W języku rnsskim ;
- Anna Scheible:'-rotlliny cieplarniane, kwia- AntonI Wodzial'skl. Staruszek ten od 20
w PeDli e, doia 16 b. m~ ..oborow.ło 45, sm.r- cenzul'ą preweucyJulI, pod tytułem ., W~r
ty-cięte, ozdoby z kwiat6w, kobierce kwia- lat olrzymywal slę z jałmużny. Przed we- o:'~~: :~:~:'7~o~~r:wf.ł~eś~ uchoro"aly 33 szawskij sprawocznyj listok" któtowe, owoce. 2) Towarzystwo akcyjne J . si,cem jeszcze był zdr6w l chodził o wlas,
w Permie, dUla 16 b. m., _horo ... ał1 2 o.ob" ra, według programu, zawierać będzl;: roz_
H eiuzel wystawia plany, rollliny cifplllr- , nych silach, zacborowal jednak w tym cza- sm.rla l, ...y.dro ...iało 6; w guberni zachorowało porządzeni" wladzy, kronikę miejscową rói.
ne wiadomości prakl,yczne i oglos~nia.
niane, bukiety i ozdoby kwiatowe. 3) p. I sie I obecnie jest blizkim śmierci. W. po- II~V ·;b'::ni';'ltawaki.j,
F. Egler-wazooy. 4) p. M. Silberstein siada w Łodzi sze§ciu syu6w, wYI'obuików wało tl, smarło 12.
doia 15 b. m., .achoro· Prenumerata wynosić ma w Warszawie ta. I
plany, rośliny, kobierzec kwiatowy. 5) p. z którycb doczekał się licznego potomstwa;
W lU.,aoiu, dnia 16 b. m., ..,horowały 2 osoby, kop. 80 ~a ~k, na pl·owincy.i rs. 2 kop. 40.
Karol Sandnel' - plauy. 6) p. ,Julian Ko- bo 12 wnuków I 15 wnuczek.
't
smarta li .. ,.drowi.l, a; w goberoi .atborowało
.PrawII. wlestmk" donos" ż~ g l6w ny
Itro - wina owocowe. 7) Dr. Stanisław
W Zgierzu, w posesyl fabl'ycznej firmy 21\Vt:":'~~, doi. 16 .. m., zaohorowal,33 oaoby, wydzial do spraw praso)Vych na zasadzie
Bartklewlcz - walozywa. 8) p. Wesołek- j,Lurenz I Kru_che" spalił się w niedzie- smar!o 12, wy.drowia!o 35; w goberni saehorow.. art. 121 nstawy cenzuralnej uznał iŁ
lewar. 9) p. L. Meyer - ' rośliny. 10) Bu- ~ ubległl) skład welny oraz stajnia z trze- ty 724 olOby, zmarło 248, wy.drowi ..lo !li9.
straciła moc sWł koucesya, ndzielona' ba.
cia Bauer - altankę. 11) p. Stanialliw ma zn»jdujlłcemi się w niej końmi. Stl'aty
IV Sultowi., duia 16 b. m., uebor"walo 28, ronowi Michalowl Romiszewskiemn na wyDrecki _ kompas. 12) p. Paweł Berkow- mĄił byli dOMył! zallczne.
zmuło
w guberni, doi& 15 b. m.) .. chorował, dawanie. w Warszawie czasopisma p, t.
y
e ll1e
ski Z Brus pod Łodzią - pieczarkI i aoaUcl.clka. OnegdAj, teflojoato~ stoi ulki, 16.letni ~~~ :!~f~ 6."arł 3~3; ... Cary l
uchoro... alo .S p o r t •
nasy. 21) p. Oswald Brenner - bukiety i !,yru8tek, .. braw..y ~ .. emo m'll.troWJ, p. C., c~~6
W Sym.,riku, dnia 16 b. m., .achorowało 7,
Podłog ostatnich wykaz6w, do tr.zydzie.
..
2~) D kt
Ad I B tkle , IDWument6" It<>lauklch, wartojci lU r., uelekł .marlo 6; w guberni ..eboro ...ało lIl1, sm.rł, 5'l. stu ocbron w arszawskieb, pOZO!ta.
wleuce.
.,
O orowa
ea
ar
- niewiadomo dok\d
W Tlmbowie, doia 17 b. m., .. eborowała I: w
wicz - bukiety z kwiatów zasuszonycb
Por!'feol ••Iouolne od kilku doi zdarzaj t 8i~ w guberni ..chorow.lo :'7, .marlo 6, wywro"iało 35. jljcycb pod opiekI) towarzystwa dQbroczyn_
krajowych. 23) p. J6zef Łuszczewski ml.'cle o-:en> cod,leoDie..Zuowu m!,my do ..uoW Ufie, dnill 15 b ~ zachorowato 8, SID.r!o uości, obecnie nczęszcza: 1,578 chłopców i
plauy melioracyj ogrodów. 24) p. J6zef tow'D,a. takI yypadek z dnIa "ozor'l •••go UI~I. 5, w,_d rowiały 3; w goberui dni.. lo b. m., ucho- 1,978 dziewczłt, czyli ogólem 3,5~6 biek ' t b k' t
25)
Hl rt
pora•• wu
Dec'U.mu
pp. J ,po"r ..can ea rowało 61, .marlo 18.
H d'
r lua- wla y, U le y.
p.
pu I • mi •• ta do domo o godzinie L1.~ przed poloW Charko ... i., dni. 16 b. DL, wypadków .. rate- dnych dzieci.
Spodziewany jest w Warszawie, uraz,
warzywa, OWOCI', wlea owocowe. 26) To- doiem
'
Dia .i~ i Imi.rci ni. bylo; w guberni zacboro"ało
po Z!lm ięciu wiedellskiej wystawy teA.
warzystwo akcyjne Louis Geyera - plany,
.Wypadek. 'Yczoraj, n.. nli,'y Piotrko .... ki.j, nie· 259 _marlo 85.
warzywa dl'zewa owocowe owoce uzdo- WJadł,m, 1f~tol~•• &J~.hał n, prsecbodząeego tam·
\V J&to.I....iu, doia 16 b. m. uchorowalo 15, traluo·muzyczuej, c Ól' z Bayreath
,
k b'
tó ' k
t~,l, r"hutnika I _ranił go dyszlem w glo,,~.
_marło 7, wlsdrowi.!o 10; ., R,bi6skn ..cburow.·
by kwiatowe, o lerce z
wla w, o uy
Kradliet. We'Qraj, n• .Nowym·~ynku przyuzy- 11 2 olobr, zmarły t, wy.dro ... iały 2; W' gDberai składajl)~y się z 34S osób. Członkowie'
cb6ru, ludzie zamożn i, odbywaj'ł podrót
hodowli jedwa~ników. .,
.•
mao. na kr,d.iet, d... 6rh ..ezimieszkó':', k~rych z.chórowaJ, a, zmarl. 1, wyzdrowiał, 2.
Z guberni plotl'kowskieJ zgłosili Sili na- odell,oo do areutu.
W Nowoczerkuko, dnia 16 b. DL . . .chorowało 16, z amatorstll8.
Grono pracownik6w drogi nadwiślań_
8tępujący wystawcy:
zmarlo 9, "yzdrowialo ó; w Roato"io i Naohiczel) p. Nanoleou
P:~l'Zchała Prze1d:deckl
_oiu nad Donem ,achorowalo 09, zm.rIo 27, ",. skiej na SLacyi Praga organizuje w la su
II
sdrowiało 55; w Tr.gaorogo z..borowalo 36, .marło
o
r
k I e s t I' ę. Zebrało Hię narazie 2ł - ch
J Nagtlwek wystawia warzywa, owoce,
10; w okr~gaeh ••choro .... I,. 11 .2 .""by, sm ..rły
członków, którzy zakupili jut instrnmenty
przetwory owocowe . 2j p. Jan Wjlkoński
274, "yzdro"iało a-ro.
z Częstocb~wy - plan parku. 3) p. JII~
* KIjowski milioner, Łazarz BrOdZki" \V Ba~u, duia 16 b. m.....chorow.1a 1 osoba, wynajęli lokal, zamówili nauczyciela i roz:
prezydowania w komitecie emi- Wy~dro"'"IY 2; w goberol Zlchorowoło 9, .mar- poczną ćwiczeuia, skoro ylko otJ-zymajł
W 'tpżyk z BeMow" - owoce. 4) p. StaUl- odm6wił
.'
f nn dlICyl. b.arolla . H'II'SC h' a ..,~ I a lo W21.Tomir.Cbau.S,ur., dni. 16 b m., _chorowało poz \\'oleoie IV ladzy.
sław Galecki z Rąbienla - prze 'wory tor- glacYJnym
Z dniem 28 października, c y l' k p. Erfowe (jako oawozy dla ogrodó,,!). 5) Szko - ż Y d ó w w R o s Y l, a Jednocześllle w ó, zmarly:l; w obwodzie zachorowało b91 , ,m.rło
n e s t o C i n i s e 111 rozpocznie sezon zimo·
la ogrodnicza dra K.r~la Za.wa~y w Czę- dzień srebrnego wesela ofiarol,Vał 100,000 281, wyzdrowiało a90..
.
wy
w Warsza\fip-, w g\ll8chn na Ordyn&ród7.in żydowskicu . '''! E! ....~etpoID , do,a 16 b, m., ",podków zar.·
stocho wie- owoce, bukiety, Wlence, plany. franków na: rzecz 130
..·,
' .oola II~ me było; w guberol ..choro"aly 9ł oso- ckiem.
Z Warszawy i okolic biorł udział ": wyda Io.oych z ko Ionll bl·. HII's~h a w. Ar- by, sm"ly M, ...yzdrowiało 60.
Przybyli do .... i Łomianek pod lliocin,mi " od.
wystawie poza. konkursem. 1) p. Antom gentyOle . Żydów tych Brodzki zaDllerza
W okr~gu _ak.taI'kilD, daia 16 b. m., uehorowiedziny do pp. Pawlickich dwaj bracio Wi.rzbicR)'cbter (Warszawa.) wystawia meble 0- przesiedliĆ do Palestyuy.
wało 2~, z!'larło . lo, ... ~,drowi.lo :19.
,
cl, 21-I.tni Brooisław i 23·letoi ZygmuD~ k,pi,.
lO Pl'zed kilku tygodniami J'ak donos •• ! W Kame, dDI. 1~ . m., ..ehorowaly ~ o.ob,. 810 " jet.idrze' miejacowym, u to n 4} l i obaj .
g rodowe. 2) p. Kazlmlel'Z Łuszcz\l wskl
""f I; zmarła l; w obwodzie zaohorowały dr zmarło l't,
•
. '
W l•••• wi.4loo_j, k~Vi.c .i" u, o u ,I 16-lotol.
(Nowo-Milisk) - owoce. a) p. E ,lmnnd "N owosti , władzł\ pI'D8kle zatrzymafy na : wyz.lrowialo 27.
Olu'zauowski ( Warsz,lI w a-Łódź) - ogrodze· g l'alliczn~j stacyi Mysiowice 350 ż y d ów J W obwodzie kub,6skim, dDia ii! b. m., " .b.oro. ucze6 drukuski, , Michał GIszewski.
Z
okoa t rzeci.go p i~tra domu przy ulicy Chmiel·
nia . i sprzęty druciane. 4) pp. Sawp.ryll e m i g l' a u t 6 w z Rosyi. Obecuie dopiero waló 1,211, ,zm"l. ol'!.
uej .padł n. bruk dziedzi6c& i z a b i I • i ~ 7-Iatol.
Smulski i MieczY'slaw Kamiń ski (z Wuli emlg"anci wycieńczeni głodem otrzymali
W Ku'.,.,e, dOI' 1.6 b. m., zachorow,l, 30BOb" .ynek }likulaja Czyżewskiego.
.'
.
'"
. : smarły 3' " guberni zachoro"a', 2 smad, 2
pod Wal'szawł) - plauy i Hzkól kl. 5) ]I. pozwo Ienle wkl'oczeola do NiemIec I udall w,zdrowlato 5.
"
Edmund Jankowski (l\Iarszalła) - owuce, się niezwłoczuie do HRmbu"ga, )lrzyczem , . W ob"odzi. tenkim, doia 15 b. m, z.chorowało
k8i ~żkl ogrodnicze. 6) Redakcya .Ogro- za.rzłdzollo względem oich wszelkie Il':odki 7~7, tmarlo 2:10..
,
~
duik a Polskiego" (Warszawa) - nasiuna, ostrożoo§cl celem zapobieżenia zawleczenia
W Tyll,.,e, dni. lo b. m., ..chorowało l., .m.r. h b I
Ob'
..
ło 5; w guberlll, od 2 b. m., .. chorowalo 158, smar·
narzędzi a ogrodnicze, dzieła ogrodnicze. 7) przez Dl; c .o ery.
eCOle gran.lca Ole- Iy 82 os. t,.
lO** Lwów. Z ok.zyi wystawy budowla.oj
Teodor Cbrząński (Warszawa) - plany. 8) mlecka Jest JUż stanowczo zamknięta dla
IV Erywaniu, doi. 15 b. m., .acborow.~o 7\l, zmarw doi.eh 10, 11 i 12-ym . wneśoia, odbQlbie
Władydaw Turkowski (Warszawa)-plaoy. emigrHnt6w.
ło lO;. w guberDl •• cborowr.ło 37u, zmarlo IW, wy.
.i~ .... Lwowie .jazd techników polskich. N,
· 8 Ię w~- ' . * W mI.!!' te ~'yn m 8 k al.'b u. zI ozooo
'
, kt .drowlało
00.
. Z przy t o~zou~go. wy k azu d 8Je
proJe.
W Omoltu,
dnia 16 b. m~ ,aehoro ... ały 530toby, .. braDiach iot. JÓz..c Lubie.hki wyglosi od,:!,t
ClllgnąĆ wnIOski, ze dotąd wystawa me przekształceOla lo te I y I k I a s y c z n ej I smarlo 21' w obwoWli. . .chorowało lY smarlo 8; .0 potrzebie ut .. u..enia zbiorów matery.lów
zdolała obodzić takiego ioteresu, jaki po- K ,. 61 e ~ t w a P o I s k i e g 0, powiększenia l w Pawl~rz.. doia Ił b. m., sachuruw. i027, smar bodowlaoych",
archilekt Wdow łSle ... ki.~
dobne przedsięwzięcie obudzić bylo flowin- liczby los6w do 75 ciu tysięcy i podziele· lo 1ł
.
no. Należ,Y Il ię pocieszać tem, że jak wy- nia calej loteryi na klas lO. Projekt hę W TobolBku, dOla 16 b. m., sachorowało 6, .mar· blllt"ryi bodowoiet" .. w ~olś';e".
..... Kraków. Na uol"ersytecie krakoll.ki..
kazało doświadczenie wystaw wal'szaw- I dzie rozpatrywany przez osobuą komisyę. ła,~ ;:=wI::,8i6 b. m sathorowało 47 zmar. mi_Dowooi, St.rnbach doocntem 6loloSii, • Koskicb, wielu wystawc6w napływa z dekla- I * Do departamentu rolniczego miuiste- ly 2a oBoby; 'w okr~l:ach, od 1 b. m, ~acbo~o,.do staoeckl prbfrsorem aD .. lomil poro"n,wc.o).
racyami dopiero w ostatniej prawie chwili. ryum spraw wewnętrznych
codzieunie 3ł.'t, smarly 102.
*..* Emlgracya brazylijska. \V kilku d,ie.SWBUJ' e siA lo zwlaszcza do wy'llta wców wltływają Pl'o§by różnycu gubernii o wyW UralBko,
b. DL, z~horow.lo 19, zmarlo 8,
~_
b '
.
I•
k
' .
. w,.drowIOly 4; w obwodzie ••chor.wało OS, .mar· oikllcb brazylijskich okazał si~ ... ostatoich e%l'
""obnyc .
, 8sygnowaOle z a I CZ e
n a z a 8 I e w J I lo 28.
sach gatooek pruklamacyi, któr~ prsyt&c••mr
Rzuca się przedew8zyslkiem w oczy prowiant. W ciągu trzech dui osLaf.nieu
\V A.cbab.d~e, doia 11 b. m., za.horowało 16, u .Kraj om" ... przekł.dzie dos!o ... oym. "Nied.·
su.zupły dotycbczas ndział
wystawcóW ubiegłego tygodnia otrzymano prośby ta-o smarło 15; w ~bwodz.ie sae!'uro ...alo 38, sm_rio żU. wnu opuściła strony nas.e ekspedycya, skl.d,k'"
ds'·
k
'
b
.
.
k
~
k"
30"
000
bl'
TaszkenCie,
dol& 11 I I~ b. m, uchorowalo
.
Z
.
t
.
Z .gn b~ruI.
mlas ORJPO aznleJ prze .... - le z gu elul azau~ lej U&
v,
ru l, 12,IVzmarło
:16; w pozolt&łyeb miej ...,,06. iach kr... j"ea siO' z uezooyeb i właścicieli m.j,tków
WJJl • Się d~tąd CZ~8toc~OW~. Na"et g~- Z gU?eI'nl ~a~ar8kleJ ua 200,000 1'8., Z gu~ jo, w tymże c"Bie, . marlo.1 7 ollÓb.
,.i.mski, h " Pol... roskiej, któr\ "ydelego.,berOl.al.ny PlOtl'k6~, IJO~ladaHcy znaczOle berUl.t~lsklel na 350,000 1'8., z. guberOl
W petersbo'fo, doi. IŚ I 2~ b. m ~ .,ctJorowal, to towarloy8two wał.rsz.awskie, celem ~bad&nil
r01.Wlnlęt80gl'odUlctwu l parę wzoruwo u- kUI'sklej na 350,000 r s., a ostatu,a z o· H.OBoby, smar y 2~, "y,dr~wl.ło 39, w guberDJ,
aronk6w klimatu, ziemi i polityczDycb "Bratrzymllnvcu ogrodów, nie stanAł dotąd do trz)manych w tym czasie pl'ośb z g ubern i dJlla 18 b. Oj., .. ~boro ... ały a o.ob" sm_do ,d.
'U'al
. d
. "k
.
I
I ' k"
Ż.,I ł
I' ki
I
w }loBkwle, do.a 1~ b. m., zachorowały ~ OBO' zylii, o ile miaoo"icie takowe przedst,,,iaj,
apelu.
dz~
.poSla. aczy Wlę szej w a· o OUlec \~~,
""a a za I~Z
w. sum e rs. by, .m,rły ~, wyzdro ...iato 11; w gubetni sachoro. siO korzystoie dla "ychodt~ó. pobklch. Druga
sności rówUl6Ż jest nltlZnaczny, a o wy- 5f!0,000, 11& lll'zygotowame zboza dla za- wały 4, omarły 2
taka okopedye,a ud.łu siO podobno wpro,t do
a.tawcacb wio ciańskich i kolonistacb nie prowiautowauia ludnośCi. Prośby te wyW Astrachaoin, d~;a 18 b. m., ... borował, 3 Argentyny, dl. przed,i~w,iocia "Indyów. O'io:
slycba~ dotad wcal~. Jeden więc z naj- , wolane olilitościł deszczów, kt6re w wielu osoby, ~zdruwlOlo .13; '! goberw .. chorowało 69, d wie komisye m,j" BiO s~olk.ć w Bueool,Aj·
..
b'
k ó
. b
. .
b'
ł
d' t k .
. ,m... ło bo, wyzdrotlało al.
w~tOleJ slya
pUli t w pr?gr"Olll. D1e ę- mleJ~cl\C z.n lszczy y uro. zaJ, a, ze gu W guberoi wlodzimierski.j, doia ~8 b. m ,zacho- rd, dla porówo•• i....,0110Ió6 podjOtycb pr.. _
dZie może wykonany, CbucIIlZ komitet zro- , berlua ołoDlecka oczekUje z tego powodu 10W.!Y l osoby, zmarły ~, "y.drow.ały .~.
Mi.liśmy Ilczyjemoość powitać s'~lIownycb g.'
bił W tym kierunku wSŁystko , co tyl ko ; zupełnego nieurudzai·u.
W WO'ODUU, do.ia18 b. m., sachorowało 1 olób, ki, wobec czego śmialo puwledzieć molemy, II
.
. .. ,
* P Od czas i'rzysz ej. sesyJ. la. dy .pa,tl st w~, tma,ly
3, wy,dr wl.lo 1:1
b ) ł O moz.aa,
10ZelU3Wgzy
Okól Oiki z )lro~·'b.Ił
W Wiatee dni. 18 b. m. zaohorowały 3, .mar!a v_nowie ci s, , updui. odpo'!iadDimi do pt,ed·
o popanIe wystawy do proboszczów wleJ- ma być rozpatrywaue lll'Zedstawlenle mI- l wy.dro .. i~l& l
'
.tawieDia pr.wdzi"ego Itauu rzeczy o POI"!"
aklcb i obywateli zipm8kicb guberni.
nistra dóbr państwa, dotycz~ce ustanowia- 'W Jekster,oo,la"iu, dni~ 18 b. m., ..chorował, niu "ychodt.·q... i ... arultkach koniec,.ycb dl>
Czy jest to rezultatem bal·dzo nizkiego nia w lasach prywatnycu, uznanych za o· 2 o."oby, zmarł. I; w guberw uchorowalo dl, smar- osiedlonia sie. Tymrazem POsl'DO lud,i <op""
.~ann ogrod.oictwa w. g~b.rni, czy.le~ zua- CUl'oune, s t r a żyr z ą d o w e j na tycu Iy \;2ir,.aniu, doi, 18 b. m., ••choro ... alo 11 o.Ob, nie kompete~toych. Skb.daj, j,,: M. Józef Si,·
)I.Iem apatyl nagauneJ I lekcewazeul& so- samycb zasadacb, co w lasach skal'bo- smarło 10 wyzdro ... iało 9' w guborni ,,"chorow,ło miradzki, profeBor nauk przyrudzouycb, ppe:
bie pożyteczuego pl·zed.ięwzięcia, ZM teren wycb. Straż .utrzymywaua b~dzie kosztem &6, .m.r1~ 21.
'
wodnic.,cy obecDej ej<spedycyi (ua BrazyliI I
dla którego obrano tyle ważoy rynek ban- skarbu.
W Kostromi., dni. 17' b. m" ..choro ... ~l.. ~, ... La Pl.t.); p. Witold ~"tuie"skl, geolo, ~
dlowy dla produktów ogrodniozycu J'lIk . * PracuJ·.cy w I ustYtucie PlIstenl"a da- guberm ..cboro,,:.t, J, .marl. I, wyzdrow~aly :t
War
•• awy i p. Antoni H. m"el , "ł~śoici.1 p•
•
•
ł
' t .
•
\V Kuraku dwa 18 b m., zachorowaJo 0, mllf·
Łódz? Z. roztrz?gUlęclem tego pył.!l~la któr Gawk!u stara SIę. u rZ ł du ruskiego ł, l; w guberni zachoro '.o!y 84 o.oby, zmarlo n
j,t"u ziemakiego i agronom " W....... i•. Pa'
wstrzymnj emy Się tymczasowo, cz.. kaJllc o pozwoleOle na dokouaOle p rób s z c z ew Niższym·N.wogrodZl., do •• 19 b m, s.choro· nowie ci <wied.iIi polskie kolouie, tak W okona ~stateczn .. rezult"'y wystawy , i maj,c p i e n i a c b o I e J' y w miejscowościach, "ało 29, s~.rło 13, w,.drowialo S; w guberni .... licach Curityby, jak i w głObi kroju, by."
nesz" nadzieJ' ~ ie-uieob.coi zglosz" siA nawiedzonych tł zaraz".
chorowało aO, ZIIl_rl~ l , wy,drow.,ło Jd.
~
" .
I
.
"ł
..
.,
.,," dals
•
d.
W Oreoborgn. dm,. l~ b. m, saohorowało 40, .wych obserwacyj wyprowadzić bezstro,'D....~...
jeszcze. Przypommamy ty k? o\,le.za ym ,
... ~WI" ..,,,W.I
W
SJID CI~ po l~ smarło 25, wyzdrowiało 29 w guberui, do 11 b. m., .ki ~ badań ."ych podró, nioy, o i1. naDl ~"
te pierwsza wystawa ogrudwcza Da pl'O' n• •tępUJąo, b~l.tyo, dotycz\e, p o I t, P o w e h o ..Ówu •• eborow'111611 oaob" ,marło 68, ..,zdro- domo, wyDI.m dodalole wrlUenie. Intere.uJ::
· nną dzana w <LIO
T. li'
•A
l ' " Ros".
. I o 25. .
WIneyl,
U, .s >.
.. nowl"
po- te IV
Peteraborgo, dni. 17 i' 18 b. m., .aohorowa, WI.
....
Jest okoliczność, te podr6tuik, p, DyglS,6 t
wiWJ& w&iny etap w rUZWl'jU przemysiu Iy 63 oaoby, w,.drowiało 2l!, zmarło 17; w po ...ie·
W gu.beru, orłowskIeJ, dllla 16 I 17 b. DL, zacIto- przed 't""ił w lal< niekorzyatuem świeU. Bra·
y
ogrodniczego który PO~i8dll douiosłe zoa- ci .. dOla 16 i 17 b. m~ sachorowało 7.
rowal p tJ .o'0.l'.i;' t~arblo li.
h
! 32
b
. dl
' 61
d b b t k . e
W )Ioslt ... i.. dnia 16 b m zachoro"alo 15 .m.rW eUZle,
a lo . m., s.c oro... a y
UBO ,., ,yliO, a ucz.gólnioj os&dy puukie, ebod.1 ~i
czeule a og. ne~o u ro y u . I'~JOW go. ł, 3, .,yzdrowiato Ił; .; ~berni ..ehoro".'ło o o. smarło 13; w guberni ..eboro .....lo a~, smarł" lo, l. d,,;" p.re s njcb widzio/; widocsni. Dla.1I
Ręzultaty, OSJUDlęte ud I~t dZiesiątka na IIÓb zmarta l "y.dlowial. 1.
wys<irow lało h'.
otuymat puleceni. wltr<ymauia wycbo~it ...,
tem pc;lu przez ogroduików waraa. w kich
\{r AJtraeh':nill, dnia 16 b. m., zachorow.lo 6,
W Pumie, doia ~8 b. m., uchoro.wały ł o.ob" Polaki. PaDOwie, nalelilcy 00 ,\;Bpedl.y', "'J~
powinny tll służyć za przykład 1 zaeh~tę. • ..arła 1, ..y.drotrialo 10; w guberni .. ehorow,l, smarlo 6, wyzdro""ało 6; ." goberlJl ..ehorow.l,
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;;;;.; rok całl 'POzootać w Brullii i w sta·
Gabioet sformowa no oanowo. Przywódc a do ....ai. d,,6<h
..... ts Plata, by wu,.tko dokładoie poJ ••t.
cz<:ilci dachu nad H
..rami IiIIber/lloej partyi AWakumo wicz został pre- Al' A ... t ...ioruy JlowoglOrgi .....Iń.j. kOI
~()J.f Siemira~.ki jest bratem sławDego w
od ..... y re.
zesem gabinetu i mioistrem spraw zagra· 31 .671. W.d1"'" 2fJ0/. oomy lilytacyjDej .
J)\'. .. ślliecio H.Styka Siemiradzkiego. który
- Dnia 29 'łerpnia r. b~ w magiatraei e m. GOltynicznych. generał Bogiczew icz ministrem
dłY olbnrmich 'rozmiaró" ob... .Pochodni e
... od~ie oię UCltaeya n. dzioria..§ dochodu
Petersbur g. 22 sierpnia. (Ag. póln.). wojny. dyrektor
rądowych kolei Stojano· nin
r::n,.. dzlełe pierw"orl~dnej artlotycm ej Wczoraj członkowi
gOltyukiej
mieJlkiej B netui. od dnia IIe kongresu kolejoweg o wicz - fl oansów. rektor Wielkiej szkoly ~ .. ierdzeoia kaoy
li. ytaCJyi do litlenia 1891 r., oi ID·
.,.,wJci. poEyokal lobie Di óśmiertel., da ...o. jetdzill do Kronsztad
tn. Wieczore m 1;a· Alkowicz - rob6t pobliczny cb. profesor my I.O!!O n . rocznie. Wadyum
106 ro•
'fjt&lll1 ty.~ poraó" w nanylll kraj" I • • rde· rząd miasta
dllwał dla nicb rant.
Dnia 6 ...udllia r. b•• w maglstr.cio m. Lublina.
Wielkiej Szkoly' Jowlln B08zkow icz~ gośCiU.OŚLi\, ty~c ich ekspedycyi pra·
odb~dzi. alt Ueywya n. doata ..§ robotnik6 .. i
'eterabll rg. 22 sierpnia. W wyeieczce ~świllty i spraw
kościelnycb. adwokat Ri· m,taryał6... dla utrzymywania ... por.,dkn parków
94Ji"le pomyllloych rezultató" .·
do Ilrzystllni
KrOllS7.tllcie. urządzonej w barc - spl'aw zagranicz nych.
Wieliczko · mi~.kieb i ok"eró" ... 1893 n .• od 81l1l1y 1.300 n.
• WY'ta- w Mona~. Z nrz~do· niedzielę na wczdć
delegatów kongresn . wicz-sprawiedliwości. dyrektor państwo. ro .. oi .. Wadyum 260 f i •
0 IIyka ... nagr6~. prlyuauych Da mio- wzięłe udział czterystlI delegatów .
ora7.
wego
banku
ziemskieg o Gwozdie z-handlu .
hYDarod.wej .,lt,,,le utuk piOkDych w MI>- ich Nldzlny. Śniadaole
było nrządzone na Dziś. regeoci przyjęli dymisyę radykaln e·
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
..chium. ok.."ge si~ . te mfłcii poliCY. któny statkach parowych
. W drodze powrotne j go gabinetu.
..usym,1i d_ medal. p;erwuoj kluy i tny na pekładzie były tańce.
Wieczore m. o go
Bruksela. 21 sierpnia. (Ag: pólo.). W o·
Z tl.uia
daia 1!3
dnlli-l kl'81. czyli ruem .6 ..,. d,U złotycb. w dzinle 10.aj. w
81,łd& Waruaw ska.
radzie miejskiej dana byla bawie. że z pl'Zejgciem telef~nów
n8 wla·
~ .. ku do liaby ogólJl';
nzysk. li koi"eya. Przy stole honorowy m prezydo· sność
ZaptaeoDo
państwIl. słożba żeńska z nich n8U·
.ntetl DCIł!.6'. nit artyioj Wloocy. hlnpa6!cf . wa'! pelnillcy obowi.zk
z. w.bl, krilk.t.r. l ..w•
i prezy.!en h. miasta. niętą zostlloie - pracowni ce telefonów
Ol'· ua Berlin za Joo mr.
_ęgiersC1. tkll'lscy i .0sieIICY. Id mniej. uit r.zeerzywi
sty radca stanu Aliedwied iew. ma· ganizoją ligę ku obrooie
48.ł805
praw kobiet. na Lond1'1 SA 1 Ł. •
Dlemiecey. ~neOlley•• merykańscy, belgijsc~ i j.c ,po prawej
~tronie mioistra wojny, a Między inne mi postanowi
9.76
9.16
ły przeprowadzić .Ja Pary i ... 100 fr ••
bolendertl0l1 Dot,d sprzedano I wyot&IIy d"" po Oewej zarządzaj
3939.05
ącego ministery nm ko· og61ne gło$owanie. aby przekona
ć się, czy aa Wiedeli l. 100 II.
"tuki rnesdo za 450.006 '1IIarek. N,stop.h · mlll1lkacyj. naIJl'zeciw
52.iD
8"2.10
'ko za:! Leona Say i publiczność jest za. czy Pl'zeclw nim.
~d .. o • Iaońcem gi.ldy
er polocy ,,~tyllci Ipnedall ....... obrazy: Br. .dt pl'zedstaw lclela
. angielskie go ministery nm
.,
Za p.piery p... twllw.
i Kow.le~i po dwa obra~. Cucbónkl . Wie· ,handlu. Hutcbiuso
u' a. Przy ty.lła samym
Lioty likwid..,yjne Kr. Pol. drob.
wlórsk~ moemer. S.eboildls h. KrOllze"ska i stole zajmowal
Ostatnie wiadomości handlowe.
99.łO
99.łO
i
także miejsce delegaci I·Zą·
Bnaka
polyczka wseboduia . . 103."eis,enblllf po jedny...
103.d6w zagl'anicz nych. Gości powltal czlonek
ł'l. pot. .........
Waruawa, 22-c'o oierpnia.
•• . •
" n ..zdrowiu Guy 4e Maupaaa anfa .. ad- zarz.du
95.75
mi.iskie ...o, radca taioy Ratko"W- B.rlin I~ d.) 47 &%'1.. 86. 90, Wek.l. kró~. \erID. D.: Lloty hOt. ziem. S.ryi r dnie . ili.7/i
.... v
~
10'2.70 102 75
kup.:
J"
.
•
chod., obewie le",Eo ... iadomoAl:i. Dzi..lriki Bożnow.
... ) - - kup; l·ar,. (1095.d.)ł8.oo
39.87'1,95.f.ondy
"
39.00
,t
"
nlmue. l02łO 10'~ :15
Na powitanie odpowiedział sena· (3
kup.; W,ed.6 (8 d.) - - - - kup.; ł-,. II""
lIprzeczaj" ostatnim peermistyczoym Wielhi om. tor włoski. Briosclli.
U. Liaty laot. m. War••. Iler. 1.
11Y~Jj()
102.30
Rozjec~auo się o go· k .. id ••yjne Króloetwa Poi*iej(o
dułe 99.40 itd.
prsypi.ei4c j e rozdr.łnleni" reporteró .... kt6- dzinłe I · ej W nocy_
n
tt
10115 101.35
V
I5 • 201. 25k~4
Podczas kolacyl nil
LUty UfL )li- Łodsi 't
:;. "i I
~kieł
mbMod·
~9.ooU
natarczy"e
~
.•
:-':-lok~~i
pytaoia
o
-.zdro
...
i.
M"pas·
.galeryac h znaJ'dowll !y siA dal!lY.
111 na
I n rno a po.,oz a .... e
Jt
'u
li
• .UU
'ttd·.
••1'0 , "*rzlmy,,a li " Passy krótkie. ni_da·
...,.. - - kup.. lU·ejnla -ej.DlIIj1
Ił
105.00 ąd..
tt
Petersbur g. tt sierpnia. \V
~1
Ul
sobotę. o - .- kup.; 6'1, oblir. b.nko emilyi
.. Iaoheekiego _._
..Iaj,ce cieka "Ości <HIpowiedzi. Chory , owie· .godzinie 7.ej wiecJorem
.
caly
ski
Gle/da
ad
stałej
Berlińska
~.
•
-.bp.;
6ft
ruaD
poiyeska premio".
Idopi. .... liay""oie I n 'si~ zupel.ie debrze i komlsyi kongresó
.•••y.'" doskonałym ~petytem. Ksi,tl" od· il'ooowyc h był na w kolejowy ch Oliędzyołl. • IBM roku l·ej emiaYI - . - kup; laW • 1866 r. Banknot, rukie &ar&~ • .
obiedzie II 7.l\rzAdzaJ· "ce. lI~jlemio,1 -·-IrnP4 5'1. poiyoska ......
....
20'!.25 207.50
nt·rso ....
tt
..
n na d08 Ł&wf
..
<y1..,j 95.76
"m <il >veIDie. lecz gdy który z przyjaoi<lłi lub go ministerY11m kc.cnuni
-.- kup~ takli eeryl
208 110 'JiJT.75
1lI-ej
kacyj. Na obitldzie 96·50 ąd .• -.-kd..
kup~ S'I, liaty ...t.WDe . iem.k,. oYlkouto pry..atne • . • .
_i<lbiciell przyjdzie oIo .niego, z ..j~ciem ,raz· lym zoajdowa li
1'/,·1. 1'/,'1.
si ę także wyżs i urzędnicy ' I..,j dl1ie 102J75 *~d..
- .- Irnp.; tr.t.Iet. m.łe
,,"w is CI kwestyaeb literackich i polityna8y oh. mlnistery om. dypł'
'!Dl\ci i kilka os6b. nale- - .- i~d.. - . - kup.• talńeł n..,j
.~ - .- i4d..
h
d
,"
,
""
Je.leii sic cznje ,moczony roomow\. t "I!0a ... 0 - •A.
d
"
10
,.
.
..j .eryl małe 10'H O •• c1.. 102.25 kup~ ..,...
..,c.yc
O .WI .~. g u 7.~U!t\
·eJ WleczO· ..m
oryl _._ i,i., _~
Irnp.' ~4 lioty "'ta~
ich gości i " raca do ...&fodu do rydla i wabi. r~m u . zarzlłdza,
.oe.g,) ~lDlI>teryum komu· miaota IV;" ...... ' I ..j oeryi (QUo,
44., _._ kup.
Lekarze mDj, oadziej9, 1e za kilka .. iooiooy ·(lik eyJ rozpocząl
1l0NETY i BLlI/KNOTY
titę ś WI e tny I·aot. na któ· , lI..j oery' 1',)2:25 ~9d .. - .- ~up.• III·ei
oIan MIIIl pOS8. ot·a poleps. y 8i~ na t.yle, t. f1ty zaproszen i by,li
oeryj 101 si
Not- anęd.
wszy.cy zapisaoi w 8e • . *~d.\ IV...) Oeryl 101.85 1t4, -. ~
aieun.
.... ieś .tlaia od wnalO)' ... śról ci..y. no w, e· kł'etaryacie de
knp:; V...I Kapo.,. celn.
156·'1•
l~cl I..o ll~resu W li czbie '.ery, JOl.łii itd.. - .- ~~P . \'f·ą
••
Marki
.
n
iewieelti.
o.ry'
101.45
.
p,.tenC1Q rozpocsnie . . anpa..aot go4zi «i~ z. -8Z6śelu se't. Da m,
. . .
'.d..
-.- np.; 5'1, oblig' IWIata W.rs....,.
lUlI przedo'taw lcleh pruy . duh -.~acki
. bankuoty
ttd .. _ . _ kup; takieł mała _._
wloiem .. wych bliski.\b. t e do piór .. 10t nie nlebylo. Zlll'ąd~
..j ąc'y ministery um konIII· ' ł9d,. -.- łI:ap.; 6't liaty ... ta,,"e
miasta ŁoUi
,,6ci i umi.rztl ooi,ść na w,i.
.łlikacyj nprzej miil witał 8woich gości w l ~eryi
h
.
..
..,j
&eryi
.;- ć~ •• W ...j a&ł. H"B/Y. W KUdyolonie było w .obot~ wielkim salu" ie. -W ugrudolie
l A W
oś wietlooYI1l ;'ryl -'Irn- ą.L. - ' -. knp.. IV"'J ""'11.-.- W .•
OllĘNNA STATYST YKA LUONOSCI,
.
.
'
•
30' cieplo. w WeneąO 3So. w Pal .....o :38" w elektry.c~
-.p.; łjw/. b~'y ast.awue mIast& {{anością. ~1·&I.y. dWłe . orklestl·'y. Je: ·li.~
-.-;Z•• rll .. dnin '!'! sierpnia:
ą.I
takież
mi
.....
Lnlilóna - . • i4d.•
ci" i• . W .·M.drycl. w pi,tek 40·. • Sewilli dlloczesO le w
wHilkl" J ·Sldl koncertow ej 'bkiet m:aota Płocka - .- ż.,L; 6'1
Ewangl.lloy: D.ieei do la' łkn smarlo 10... tej
. liaty ...
W O. W Tryeścl<l 'woda morska ()o...t. do Mb,ł się świelJly
kon cert, podczas któl'e. ...i1eABkia - . - • • d.; 5'1, taIDei - . - itd.. tewne Iioabie cbJopców 6. dzi...~ ł. doro łyeh
3.
°2'/,. R. ciepłoty. Iii: Wenecyi 4en...... t. ~.o szczególn
~- k. .... tlej liabie
ie .~Iaskiwlluo śpiewaka Jel·. fI~.ko~tO: Berh u 3'1•• 1''''''1.
m~iexym I, kobiet 2, a miaaowieie:
A
1
2'/" P" 1 '1;</,., Aq11It Ziegler.
•
•
."
pułk 36>4y piechoty ';łoskiej ......u..... u . 'We· ·saowa za alyę
Wleden .ł.'/., PeLer.bnrl{ " /, ",,_ \Varto'6
lat 60. Ann.. S~anie ...ka z Sehnl.
kopon
Il
I.
.z
"Loheogt
'WJ
II
I
śpIewacz·
1
,.,·,.eeOlOlD 5',., 1I.~1 "'I.awn• • i.,n. ki. 1192 ,6w. Ia~ 3 ~. Marya Magdalena Eger. lat 65.
. ecyi do .łJonfelice. wiele ucierpiał. Pueulo kę Kllmieńsk~.
kitóra bar.ill:o lad nie za- .. ~r... I i II .86.0. },oJ.i 116.5 li...
St.rozUO I.I. Vzieci do lat ll>-tu IDl&I'IO ł. "teJ
100 tolDie"y padło c. znuteola. ..4.20 po· Ś{l'iewala ary~
Iik"id""yjn.
z .;l1'goorr" i pieśń Dani. ~.5. polyeu. pro .. i .. "a I 51.6
Ii.. bi. chłopców 3. UI.wcztt I. toro. 'y •.h-,
U 2098
ratnoyeb ildwieziono clo szpitala. W Drezo!. I_skieg~. Na tarasie
w
"ej liczbie mpcsyzB -, kobJet -, a miu.owłcie i
stało szęgć bUfetów~ aorU ••
.ierpoia. Rankuo'l ,n. kl. ""&0:
..•rlo wieJa robotnit.9w ... k.tek ~rahai. . ze wspaUlale urz-lizoll" . ..i muR kolaeyA .f .208 35. ••2?'P
d..c.aW9 2Q8 541. .... ir.i. na Wa ..... & .. ~
-.• · . ' _" I· .. • d " · . .
..! w Klłlsrube i DlITlach zmarlo .Qztuech G,,:cle
. ~ 1108110. Da Potorsb"rg kro 1!67.95. ". Petenhnrll
I oZJecaa I -Się
0l'lero O godl.lllle
· dl. 207.00. Da Londy" króL 2O.łl~1.. n.. Loo,"" M
LISTA PRZYJEZDNYCH•
toloierzy. a wieia j ..t cborycb. W <B.rłinie 3-ęj po pólno<:..!'_
~.85, D' Wled.6 169.76 knpouJ . reiue :1!ł.60:
Grud Hotel. J. Geldmann • Od..y. A. Raueh ...
.... "10 r~~i et kilka ooób. W Tov&, pod.z..
.f'etenbu
rll
21
slel·pni&.
WU8f.&wy
WczoraJ'
,
E Kuzniekl fi GIewie, A.. Saltbouse s
no
5'/,
hot
Y
Eaotaw".
.
66 60,
dł
6
Ii." lini,!o.e" u.
' "
•.
.. new.6" , piQciu to Imeny
.. 063.90. poly •• k.. r".k. l'l, 4,'/.
pa o o ar~ po.,.. zalll k męclu
• 18IIQ r. 96.50 , 4'/, • ;x,ondynu. A. Lange • '1'Olll&&zo..... L. Rabinowie&
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w tutejszym magis~acie. optyc~n.go ą. Lewińskiego, w Łodzi. uli:a czerwc a 181!fO roku.
1698-2
1721 ca DZI.IDa li 2.
Udt, dnia 17 (29) sierpllia 1892 r.
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BraCIa KJpper.
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plęk •• WlOSY, utr..aKt. che. poalada6
ze od
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za
lić ttoko.. e i abezpi ...y6 na
wyly.iellia niech Ul.... H

.,Con .er"a tora.
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Droga "Ia~na Fabryczno·

.Łódzka.
- Z powodu 04wiad..eni1l W1"yJająeego.

Iistn

L. Gelera o
tr~hto."m" ~dź - ~f~u:J;{e:'7" Dr~ ~
~.!na Fab1;1.m!Ł6dzka. podaje do ~.
domogoi te pomieniany duplikat Ii.tu
3
1i;aehto;ego Qzn"j. za ni ...ainl·

M.

'II

podaje do

wladomośeL

t. pomieniony duplikat liatu frachtoweg_

""naje za niewainy.

1716-3

~n

~~

'Varsz

W

ZgoduJe Z zatwietdzollemi przez p. Ministra Spraw Wewnętrzo
nych warunkam i polis, 'l'owarzy stwo wszystkim swoim ubezpieez!l
nym daje następujące ulgi:
KĘ
ZI
sobą
J eieli choroba lub nieszczęśli wy wypadek pociągną za
~
o
peln"- lub czasoWR niezdolność do Pl'acy ubezpieczouego i będzie
I
i'
mieszkam
lub
łóżka
.
o.puszc~ać
Ole
lekarza
polec.en!8
z
zmuszour
twll,
eryczną
w przecIągu 2 miesięcy od daty zawladJmleOl& o tem 'l'owal'zys
_
przyjmuje
stwo
'l'owarzy
i
n8taje
czasowo
składek
opłata
' natenczas
,
trwa wyżej określony 8tan ubezpie'" je na własny rachunek, dopókąd
.
czoneg<>. Samo ubezpieczenie I)(.mimo nieopłacauill składek zachowu·
'
l
je zupełną moc swoją· NlIdto, ehociażby ubezpieczenie było zawarta
śntierci-trzy e'zwar teemn.. bez
tylko na wypad ek '~
a[~n
nbez.!
~r
~i"czonego kapital: 'l'owarzystwo wypłaca sa.m
o~ebl'ały ma
pieCzonemu, .8Koro weszczęś!Jwy wypadek lob. choroba,.
"yw zupełnośCI ~dolność do pracy. We wszystkich wymleruonych
1724ubezpieczony zwalnia się od opłaty nadal składek, pl'zyczem
ozna~
~ ~ ~~~~..A padkach
pozostała jedna czwar ta część wypłaca się w terminie,

pol ecu WÓD

fil

z powodu oliwiadc.lłl.nia wysyłającego,
K 8ch.ibl.m, o zagnbi.Diu duplikatu li8t~ frachtowego Łódi-Fnndukleje.. kaza li
W189. d. 20grudllia 1891 r.,Dro~Żelazn.
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SPRZ.ĄCZKOWSKI

Antl chol
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CAlD k"
ran
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_ _ _ _:--_ _ _ _--=1_717Dro"a Żelazoa Fabryczno.Łódzka.
e

Fabrycsno-Ł6dzka

. ROSSYI
V'JWYZ'BJ zat·
Wlcruzonc ua opcraoYJ w

lna Reprezentac) a na Królestwo Polskie
" , " 0 0 0 0 0 OOOOo-o~
CJ Jenera
awie, Bazow lecka 9 .

Po,jzi~kow&nia osobi.t.e i pigmienne są do·
.,odem uznollia powy....go 'rodka. Cen. ~
za 2 'uzkl ra. 2. Wy/,ezna IPrZedl !
na Łódś u W-go Z. FlllpkoWłk lego. akla d
tab,c.nj, nlica Piotrkow.k& .l! 27.
700-6
----Ż=--------=.c..::..:--=-

~bielliu dup~a~u

, na Z"yCle

.

Towarzystwo Ub

.

-

.

'fi
fi l' tter O

.'"
'fi

~~O~ .,."...,...,."...,..~~~~

BIUR O moje znajduje

. .

...

.

się

obecnie:

ulic a Piot rkow ska Nr. 77.

Maksymilian Goldfeder.

czonym w polisIe.

GIówna Ajentura na Lódź i okolicę
Herm a,,, Land au, Zach odtda 5',

~

Zdolni aob.aj enci, żyCzący sobie pucować dla Ton·
rzystwa L'Orbain e, zecht:ą się tgłasZić do Gł6wnej Aj.ola·
1252- 5
ry w Łodzi, ulica Zachodni a Nr. 57.

~· ŻadDych "Uj

W

Rajc~man i Fr~nuler '

DRUKARKI!

"Dziennika Łódzkiego"
W ŁODZI,

.

Paaaż Beyer a' Nr. 9 (nowy),
Pl·zyjmuje wszelkie roboty drukarski e, a mianowic ie:
,
kslą1kowe i tabelaryC)zoc, oraz blaDklety, cyrkolarze
racilIlki, .ellprald a, uproszel la, adresy, bilety wizyto·
we, aftsze I t. p., które wykonyw a starannie , nil czas
oznaczony i po możliwie umiarkowanej cenie.

Dowód za X2 13929.
FłlłU:ódzkle' wa~az. akCl.
towltr.Y8łwa poayezJ i.o-

welr0 na zastaw rnchomości, przy
ulicy Zacbodniej Nr. 55/31, za/tinąL
1727-1
Zastrzete nie zrobione.

Posiada na składzie: przepisy o pracy małoletnich,
ksl\1kl fabryezae (zatwierd zone przez Insp. Fabryczw
ną): de zaplsywaala dorosłyeh I lIałoletulch robotJllk6
I do zaplsY"'aa1a kar, uellaty do zapisYlVaala wypad·
Uw '" fabryce, ksląikl I dniU, słlŹąte dla sąd.w pokojl I gIlIlITel, tlci.uuD la de weksli i t. p.

'Pierwsze w krajn,

istuJejące

od lat 15,

BIU RO OGŁOSZEŃ
I

do wszystkich dzienników
\Varszaw~

Senatorska 26,

PRZ1JMUJE

Inse raty i Rek lam y .

wszystki ch gazet warszR>vskich. prowincyonalnych, ruskich i zagranic znych

1'0 cena cI, reda kcyjn ych,

t

Przy większych zamówieniach odpowiednie rabaty.

Redakeya o~loszeń i reklaor, kosztorysy, obJaśnie
nli, óferty, numery gazcI, "katalogi ,) t. p. bez' •
.
płatai" I franco.
Biaro Oglo zeo Hajeb.ao a I Freadlera il'IITeb
filij IV

lIleścle

Ile posiada.

