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X Jll.lnlS
·eryum .. om um aCYl rozpocznie
X l!; liczby kilku /il'm fabrycznych, któ.
Q po
'ym ,wrze~nl~ r, <T, ozwo one bil'
wkrótce
badalLie
rzeki
Dolica.
z
1&' re złożyly ofel'ty n" dostawę 112 wa. dą na zasadzie pl'zepl~ów,
Jaót'e
opraco·
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
miaram uczynienia go zdolnym do 1I08zeoia gon Ó IV oso bo' w Y c h I-ej i II-ej kluy waneZbęd1ą p~zez ,komlsY9 specyalnl},
małych parostatków. naładowauych wę- dla drogi żelazue; WaI El\wsl{o,wiedeó.
X a~ ązuJe ~Ię akcYJue tow&rzystll'O
glem kamiennym,
k"
, k
d' , ,
'd
d"
francuskie. z kapltalem układowym 4 mi·
,..ódż, dnia l /IX 1892 r,
Drogi ieJaaa.e.
S I~J. J~ O ~rze st.awla~'łce uaJ ogu D!eJue liony rnbli. pOdzielonych na 8000 akc '
)( Onegdaj ,w,ieczorem, w k~mi~cie giełX Ministeryum komunikacyj wydal o w wal nu~" ~~ zp~~ł~ Sl(ę, I~rzy I dOS~I!.) f'~ U każda po 500 rnbli, celem ' nrządunia'J i
dy war><ZIlwskleJ. w obecno CI wlcedYI'ek· dnin 13 (25) Cl':erwca 1', b, na"t~pnjl}cy wagon w ·eJ a,y z I~m~ caml ary· ekspl<l.towaoia IV Rosyi składów totar8 departame.ntu c~loego. ~,Zabngina, przepis o wydawanin pasażerom. kt6rzy kil wagonów we Wr~c~awl~ I przy dos,ta- warowych, z wydawaniem świadectw
tdbylo 8ię pO~ledzeme li, u,dli,lalem ,czlon- nie zdątyli kupić biletn, świ.ad~cLwa na wle, 68 wagonów H,ej I I ,eJ kla~y akcYJua tkladowych l z&stawowych, Siedliskiem
Uli komitetu I przedstaWICieli tut.8J8Zych pn:ejazd bez biletn: .. Pozwoleuie na pl'ze- fablyka wl\gon6w w R!d~e. za og~lu .. su· z&rządu towarzystwa będzie Petersbnrg,
toWlI'Zyatw akcyjnych wyrobów bawelnia- jazd bez biletn. ?;a opłatą zwyezajo'ł. wln- m~ 1.~70.000 rB,. czy la, że ,prźeclęclowo
x Z gIloerni kijo .... lti.j dODOIą. i" Da jarmarlti
Iycb: Karola Bclaeiblera. Izr, K. ~oznllń- no hyć wydawane plIsażerowi. kłól'y nie koszt Jednego wagonu . wynieSie przeszło 9 małomiasteczko". przy~prJj.. ubeonie ' uabY1l'q
-'iego. Heiuzla i Knnitzera i Lndwlk, a Ge- zdążył kopić biletu i oświadczylotem na· tysi~cy I'ubli',
•
tnodl chle .. noj z Kr61eatwa l'obkiego, ktOny SA,
p
dd ł d k
k
czeluikowi stacyi, pl'UZ tegoż naczelnika
X Dzi.nniki n,kie do.o.... te "ldciciel_ Cll- ~PUJł SDae.De party. wieprzy, CeDY id,.
JUII, Pan Zabugin po a ys nSyl wekro "ni w okolicacb kolei hu .. aó,kiej atorah ai~ o Cltgl... g6r~,
It lę wprowadzenia w tycie uowego prawa lub przez osobę jego zastępnjąCl}. IV po' p•• woleDie "ybudowania kilka dr 6 g d oj •• d 0PlenJ"che I kredyt.
OZ III' o cie et a b a w e I n y i m a t e r y,a- stac.i Ilwiadectwa. zachownj ącego warlo~ć .. y c B, ,
X Wymiana starych b i I e t ó w h an k o.
1611 farbiel'8kich 1>rzy wywoZIe do pierwszej stacyi, na której. skutkiem
Ua.del.
wych 25-cloroblowych na nowe oraz
111 ro b ó w b a w e I n,n i a n Y c h ,za .gr~ni- dłu~8ze,!,0 Il0stOj Ił P?ciągu, paś~żer moż~
X Jar m a l' k w N i ż s z y m N o w 0- wogóle wydawanie nowych biletow w ~bieg
tę. \V ciun dyskosyl p, Z"buglD oswlad· kupIĆ bilet, lu~ te~ ,d~ stacYI. będącej g r o d z i e prz.Ybiara przebieg normalny, rozpocznie się w banku (,aóstwa w PeteraeJll. iż może popierać żąd!luia fabry~an. k;~sem podrózy. Jez~!1 ona poprzedZI/. '1'owa1' tkacki Idzie lepiej nit tV roku ze, burgu w d, 2J,tym ~ierpnia st, st,. 'W ln1611 łódzkich. aby w ŁodZI ustanowiony ple,rw 8z ą s~cyę wzml8!lkowaną, ,Forll!1I szłym, Sukna ruskie prllwie wszystkie Dych za§ kantorach bankn, w tej liczbie l
był jeden tylko kontroler celny dla ste!"- ś!I'lt',dettwa I for,malno§cl przy pobieraniU sprzedane, Ceny lepsze o 12-L5% nii w wal'szawSklm, d, l (l3) wrześnh r, b,
plo\\'&oia tntejszycb wyrob6w bawelDla· pl~Dlędzy za taklem , śwla<lectwel!l ust~na~ r9ku zeszłym, Herbaty cegIełkowej kiach,
Podatki.
nych, wywożonych zagraoic,ę. Do czynn~- WII!.D~ ,będl) s~,~sowDle do uznallla kllZdeJ ty.ńskiej przywiezillllo 9.000 skrzynek i
>< "Grażdaniu" dowiadoje się. te myśli
let tej mnsi być ustanowionych co II&J- ~I'.ogl ~~lllZneJ '
,,
'
sprzedano ją ,pralfie w całuścl po 61-62. zaprowadzenia pod atkn docbodowe.
,x Mirulleryum komunlka_YJ '!:"dało ~owe pr... - rH,' w l'azJe kl'edyta po 67 rs, Herbaty go zaniechano J'a\o nie będ"cei na c'a81'e,
Dl oieJ' dwu kontrolerów celnych. na ntrzy'
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lianie k órycb fabrykanci łódzcy ob OWII}- t .. a i drobnych zwierzą' domo"l ch ch lin owskleJ cegl~ owej pl'zy"lezlOno
PraemT.ł.
lAni
wuieść do kasy skarbowej na ra' (jagDi4t. prosiąt, koźląt i t, p,). WeeUog tych p~z., 11.POO skl'l:yuekj Większą część sprzedano
X W dwócb większych warszawskich
roku przy8złego rs, 5.000, W fa- pisOw, tr'~8porty takie w ko ....ch Inb s1u.yni~b. , na kredyt po 65 n, Ceny cukru trzymaj!} {,brykach wyplaty zaczęto uskutecznia6
br1kach. położonych poza Łodzią, kontro· opr~c. p~tltg~w lo"Aro,,:ye~. mogą by6 prze",?,o, się silnie' p.ołowa ~przedana,
nie w s o b o ty. lecz w p o u i e d z i a I k I,
, ,
'
d
Ik ne 1 poel~gaml p... terakleml, Dla nad,oro ka,d.•
R k
N'
,
"
lerzy czyn~05cl, s~e, zalatwla,ć hę , ~ ty O go • ooobu wyaył.n~go tranoportu może jeebaM
X Ogłoszono
oz az aJwytszy o wa- Stato si? t~ Da ządame zon. których mę.
w Lym razie. Jezeh fa~rykl zamll'jscowe prl,ewodDik, kt6ry po ....!.czo.l b~~le ," wagoru. r~nkach p l' Z ~ W o Z II t o w &I' Ó W Z o k o' żowle plentądze.otl'zym"ne przed świętem.
Wlzm. udział VI pukryCIu kosztów Ich u- tow.rowy"!- lnb "UHJ k!&...: J....b tnuu~~rt I I C. d o t k. n I ę t Y c h e h o l e r Ił, do In- wydawali w nastęl'ftlł nie~ieię, U~ ..
\nvma'lia, Cło zgoduiu z nowem prawem "ya~ł~n-,: je't, blz prze",od11lka. dr,oga ,we odpowlA' nyoh miejscowo~ci państwa i na jarmark zarząd6w fabryczuycb nowy termin poJ "
bó' da Je.ell zWlerz~ padme lnb uOlekwe w drodze, I ' .
od ' B
I
'
I
J
"
,
n,d:ue ~wracalle tylko od Lyc~ ,",:yro W Przy przewozi. pocitgami paaaierskieDli. drogi
UIZSZOU,)\Yl)gl' zkl,
awe na I we na, w u- w,stl'zyml!. Wielu pracowników od marnOWabmlnlanycb. na których OdCIŚUlę~ bę- l..n. obowit%tlit oil} karm i6 "yayłan. ptaetwo lub ny być (lakowane w bele. skóry nlewY-j Ula zarobku,
die m... ka fabryczna. zatwierdzoua przez ~~erzęta. j _ż.1i odprawiajte-': doat~wi.pO~y ..ie~e 1 prawione. kiszki 8010ne w zaszpuntow&·
Bolaiet",. I praemT8ł re.uJ'.
deparlampnt handlu i przemysIu, W inte' l ' Ulezh~dol do tego ll!ządzerua; \lo,ywleDl,' iDO.. nych dokladnie beczulka.ch, Mat.8I'ye i dY' 1 X W departamencie podatków Btalycil
,
f b k
,byt braDem (opr6cz alaoa) .. "ogo,. Da kBody pnd I
k Ó
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'
' tel16 przeto wlasnym w8zyscy a I'y ancl ladunku i dob~: dl. ~taetwa niewi~ej Dad 2 fu.ty wany.
t re , Ole , Y! Jp.szcze, w uzyc u, przygotowywane s, obecDle m a p y p ó I
winni zwrócić się ' do rzeczonego depsl'ta. i dla zwiert\t, niewlę<~ aa,t 10 rontów, Jeżeli ' fuLra wypr'a wlone I lIIewypl'awlone, owoce II p r a w Dy c h w R o 8y i. z oznaczeniem
lIIento. z prośbą o zlItwiel'dzellie marek pr~ew6z ~.k~~.ńionym ,b~dzi ... e,i,gu 6,c!u ~o- i jarzyuy mogą być beT. przeszkody prze- na nich obszarów, M któl'ych Zagrewy byfabrycznych, Punieważ c.zęstolcro~ zachodzi d~lo, kolej nI. ~ •• t obo·"tzaną ...b,era6 P.",ywl.- wożone w gl'anicach państwa. z zachowa· I łY znls~czoue w rokn bieżącym przez 8Za.Dla. Dla powJliuJch tr&UAportów utaDoWIOQO na,.
•
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•
.
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"ątphlVo~<l. czy marka fabryczua Jest za· atępujące obowi~zko... lermi.y duato",c jedn_ d.,. Dlem ogólnycb przepis w o przew.ozle to- raóczę I Inne sz"o hwe dla rolnictwa OW&.
twierdzoną lub nie, pl'zeto, celem spraw· ba na kaid. 200 wiOlit i 8 gouiu na przełado"; .., waróW', Dowóz do Nlzszego l';owogrodlł dy, Podobne mapy będą przygotowywane
dzeuia t<go. odciski marek nal~ży przesiać nie ~ jodD,ej drogi D& dran Wyda."Rlli. D_ a...- szmat. znajdujących aię jut w drodze na , co rok, w celn zestawienia porówn&wezać ·'ę b~dz!e w,ka; Woldze i iuuvch I'zekach,
dozwqlooy jest ' go rzeczonych ob!1larów i wykazania ja'u pośrednictwem tutejszego oddzialu to- cY~ t_k,ch ,tra.8portó!' odb1. ...
"
I ' h dl zdeJ por.... DIe wyłteujęc ''''ł t, od godziny 6-eJ I
h' ,
d
h d t
I ' I,' < ,Ik- ' t
'
,,
'
..arzy.twa popleranaa ,przem. ys IL I an U tauo do S,ej "ilczorem ... odbiór dokonanym być 1 przy zac ~WaUla. wy anyc po ~m wzg ę' j .. le ~rou I. uZY, e przecIw wzm l,~o~o wauym
40 Petersburga, W koncn poruszono spra- "iDieD ... cltga 48 godciD po u&dejklu Na wyra-, dem przepisów dotychczasowych I pod "a· owadom, przynlOsly kOI':lYŚć naj wlękuą,
'ę zwrotu cła przy wywozie towar6w do ion8 , ". frarhci. 'y«eDie, ,drog .. obowiązana <1.0- runkiem skli,dania w miej cach oddziel' Al<habadu i Wladywostoku; p, Zabugin ~ta",,! tre",POft t~o ro~zaj".. d~ domn od~lor.y, nych, Wywóz szmat z Niższ~go Nowogl'o,
'
Je1011 t-.l<ow1 s&mle.zkuj' .. mieŚCIe, .gdZl' Jeot d d
7
<' ' t
b
'
N
•
pr1)'.I"A bkł Bpl'awę tę rozpatrzyć po .otl'Zy' atacy&. i sa ·.",.,tem kout6w prs .. ła.i&. Poeiągi.
U o I -~o WI'ze.nla Je
wz rODlony: o·
mlDIU odpow iedniego pod&ula,
jakiemi mO;'D_ ..,sył_t ptaetwo i drob.e ... ior.ę- we wysyłki s~ml\t . z Innych gubemlJ do,
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czas nie będziewJego oczach- padolem221-Ale- ja~hji sposobem moję-;;Myśli nad -:- Do kl'OĆS6l1 OdQosl8i~ - to do pedl ••
smutkuj tyle jest przecież piękna. a ~o- historY!} sztuki" - tytul ,wielce ar.o~aucki ' który mi właśnie przychodzi powiedzie6
brj'ch ludzi też nie bri!.k. ,którzy PI'zypo, : d. l>\ określenia mlodziellczych wrażeń, pod :te 11' calym tym uczonym gnieździe niema
miuają I świadczą o ludzklem pochodzenin 1gorącem uiebem Grecyi odbytej pielgrzym- got&jskiego alml\o&cba, - Pani. t&k na·
człowieka.
ki - jakim sposobem znaleźć się one mo- zwana księżniczka Ulryka (proszę nie 0'Jak ja ·'ałoję tych. którzy piękna spo- gly w buduarze l\'ysoko urodzonej damy? puszczaj teęo . oa") nmiałd go dawniej
(l'rz.liład • niemi..ki~go),
stl'zedz nie potrafią. kt6rzy złorzeczą ła- My§lalaś Pani, że sztuka go§ci tylko w kupić 8ubie? Przyznali mOHę. że t~kl a.
skawemn Stwórcy. że im drogę ż ycia ina- zamkach i dworaclJ, bo lon" .fm'molD bQł- kcent szczel'ości l prawdy przebija się
Zamek Raucbenstein uad Labną, czej ulożyl. niż im się marzylo. że ich ge- duje? 'l'ak. szanowna Pani. sztaka hołduje z listu Pani, ze prawie, prawie byłbym się
16 Intego 1863 r,
niuszami nie zrobili
fOI'mie. lecz tej wi~cłlystej. a nie słowom dal zmistyfikować, A.le cl .dobrzy Indzie'
Czy to nie dość szczę§cia. pojmować i bez treści i bezmyślnym zl\8tarzalym prze- na kt6rych Pani budujesz wszysLko. wy~
Wielce szanowuy panie profe~orzel
Nie mogę się ' powstrzymać, aby Pann 0- potrafić si~ cieszyć genialnośei4 iun.ych?
sądoml Ale nie czuję się nsposobionYDl do wiedli muie z blędu, Dojrzałem przytelll
A ten. kto p'osiada &ilę twórcz'ł. nigdy gloszeuia kazań WŚI'M pustyni.
!Obilcie i wprpst nie powiedzieć, jakI) niepi wnet dziecięce oczy uśmiechające 8i~ ku
opisaną i wielką raduść sprawiła mi śłicz· nie powluieu się skarżyć. osięgnąl bowiem
• WS\lllrt:\ na mem ramieuiu· Pani .. po- mnie żartobliwie, Bądź Pilni choć ru
1& książka 'l'lVoja~ a nie 'Yeżmiesz mI chy- to. co jest najwyższe m na ~ieUlil
, dróżowałaś" ? O, ~y szcz~Śliwe. z prochU ~zczerą względem siebie, nie żądl\lD jut
ba za zle, że, choć obca. pragnę wypowie.
Dziękuję Pann rllz jeszcze za. ucztę du- powstde ramięl Pu tem 7.daniu, a racze;, tego wobec innych i Pl'Z1znaj. że świat
dzieć te uczncia, ~tól'emi mtlie natchnąleś, chową. którą zgotowałeś mnie i wielu. wie- pl'zepraszam: frazesie. poznalbym kobietę. wydaje Ci się plękuym i słonecznym. gdr
Przeti~ż piękna książka tak zbliża antora In innym - pozostaję ze szczerym podzi · nie dochodząc w~ale do pięknie wymyślo- ostatnia moda (,rzypadła ei do twarzy,
do czytających go osób, źe zdaje się im, wem i poważauiem
nego imienia (pr$wdziwie piękuel Niepra· gdy papnga nie choruje. mąt jest posłn.
U1ryka,
wdaż. k~i~~nlczko na HOI'st.-Rl!.uchen~tein?), sznYt a knzynka nie zaćmiła Twej orody
~ %n~i ą go dobrze i obcnją li nim z dałlen dawna, Od wielu tygodui I'ozbieram
księżniczka na Horst,Ranchenstein, Czy Istnieje dla kobie~y cb.oćby jedna myśl, na ostatnim balll dworskim w P.ryłu.
pańskie my,ui i wędruję po świecie. który
która nie ł!}czyh,by jej ·7.al'az z ręką . któ· Lecz jeieli tualeta się nie ndał., koń-po.
~luDileś przęd oczami' mej duszy, Pra·
Greiswald. 20 luteg.o 1863 1', rą skreśloną bylA i głOWił. w kt6rej po, większej części "Dianao-zachorował. ałb.o
'd!i\l'i~, (lo$ll.gi .ożylyj patl'załam,jft~ wzno·
Urocza dzieweczko I
wstała? ' Stłjd ta cicha skarga Ull świat ~E<lgt\r· się Z&1'ęuyl, o~ wtedy ~wlat jest
lir się świątyniej południowe Ulebo lśniło
Co za łaskawość. co 'za sz·czytua. laska. uiedobry. skarga, ukryta mi~dzy wiersza' ndoliDł lez', a .dobrzy lDdzie" IDOlrą chy.
z!otym blaskiem; 'mal'twe imiona zmienialy wo§ćl DziQkować mi .osobiście"-nie przez mi, którą je1nak doslY$7,y zawsze delio ba pocieszać "bezolobowo~, Wkatdym ra.
łlę w krew i C;i810 II wędrując, płakały li sekretarzR, Inb damę dworu, ale tak katne ucbo męiczyzuy, Co niedobrego był! zie jestem wdzięczoy losowi, li Pani w
ra~oścl )ub- bólu jak prawdziwi Ind"ie, Ab! • wprost" - nie przez żadne ministerynm. może dla Pauj Da świecie? ~yi wysoce ~akiUl na troiu. dnGb., podunąl m~ją Iuti ą1;.
4lięk,uję PalIIl., z ~ałego erta Ibiękuję 1.1\ które mogłol!y przesłać kilka słów uzna- ul'odzony małżonek zawiele pije lub polu· kę jllkby przez irouięj nie mogę jeduak:
~~cie. jakipgo zaznall\l,!, będllC pl;ze- I nia. I za co? Że Jej Wysokości przyspo- je? MQ:ie ma jaką elegauck, ullmi~tność- przyrzec. iż do tarcze zn6w podobnej lekł~lOną w św'ąt tlił< ~iękny. iż przezeli rzyłem jednego ziewnięcia po za artysty- albo młody ksiąie kUllJu.ek więksUl zwra· ldej i młudz.ieńcnj lektnry, gdyt obeeal.
wlasny wydawał slę zmienionym, jak- cznie rzeżl!ionym wacblal'Zeml ' Wogóle dzi- ca uwagę na :l:ręcznl} gal'darobianę. nli Da pisz!} - ale puwi v&iać PlUlilł uiepotne, y r.ozprpmieuiony. uduchowiouy! proza wi muie. że Pani, ~tóra ~ak wysoko ce- "wlelmużDI} pallią"? Al\, ten świat.. ten bnle na samym końca jenczel
llalasię poezją powszedlliollć-wdziękiem, nIsz .silę twórczą·. nie pomyś),\Ia§ o ob. świat oiedobry. k~óry u pudobuycl, Paui
A. więc moja ł kawa P Di kslęioo, II~
"Io~-:-,Wi.ęl"ościl), ,wsz!~tk.o nowEl kSl.~~' dlrzeuiu mui~ jaki~m ,!spa~a.Iem ,matowi- kończy się nil własoej, blllgoslawi.ouPj o· 1000taj't Jej ui4ięcej lII"ścl najniJnf1a
~ przybierało, I WCIąŻ Jeszc7ję. choć kSllJz- dłem na ~OŚCI slonloweJ •• azeby ble<laczy- obi,e, Ijp cóż Panią obcba<lzi. że tysi ące po~d.uym i wdzi~clnym atugł
Dr, Brlloon Hall.IILIa
"'i aloż~laoi, ~ r.oZrSkl'ZODem okiem bujam ~ko mialp t8i jak, hrzęczącą o:tnakę, l&ski r.odzieu z glo~1l umier&, .,ooi przeciea przy.
Pb oblokaclt, Podobnych ucznć zaznał pe· paiiskiej w, Bo co rozumieć Panl możesz w.l'kli qo tego".
IW. proC. lIu.iwer.,t.~. "Grei.w&ld.
łno każdy, k\O odbył .tę puUrbt "s~rŁy pod \DiAnem arLysLy. jeżeli nie człowięka. . Więc Qdemnia n.n..zyla.~ sit) Pani, :te lit
.,dobrzy Indzie" na ~lViecie!
la pauskiem ramieuio. II Swillt ten wów' zdolnego stylowo ozdobić tw6j pałac?
(D. Co tI.).
I)

Carmen SUTA.

· l' ato'w,
Zdwo'ch s'w
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e p i d e m i l, udali Bię do gubel'ni lnbelskiej sił od 10 do 15 kropli do kieliszka wody;
profesorowie warszawskiego uni wersyteto: (2) kw..., soloy (acid. tllllriat. tlil,a.) 5 kroCuosow I Łnkjaoow, oraz prosektOl' Prze- pli Da szklaukę przegotow uej wody, pić
wóskl.
łyżkami drewnianemi lub kieliszkami.
Kwestya sanitarna. W tych dniach
• W celu dokładniejszego odo~obnienia
lIkonczono bod owę lJaraków cbolerycznych stacyj, połotonych w miejscowo§ciach do·
Warszawa.
na atacyi Koluszki; baraki są budowane tkn~tych epidemią, a temsamem z a b e zE g z a III i n y n a d e n t y 8 t ó w w unikoszlem drogi żelaznej warszawsko · wie· pieczenia i.nych okolic od zawle·
wersytecie w rsza wskim odby wać się bę·
deńskiej.
czenla zarazy z goberni lubeld'ł dwa razy do roko, t. j. of dnia la·go
Opegdaj po za lasem miejskim, obok skiej, .zal'ZlJd kolei nadwiślan,kiej, po polistopada do 3·go grudnia i od dola la-go
plantu rozpoczęto bndowę baraków cbole- rozumieniu z włRŚciwemi wladzami, ustamarca do d. 2·gd kwMula.
rJ'C&IIych dla tutejszej drogi żelaznej.
oawlll oddzieloe pOciągi o~obowe, kursnjąNa kolonie letnie wysiano z Wal'Podqas euyszcunia bnalu, odprowa- ce pomiędzy stacyami Chelm l Nowoaleszawy w tym roku prze szło 870 dzieci
dującego ścieki od farbierni p. Bullego ksa drya, a przeznaczone wył'łcznie dla.
ubogich rodziców, w ttj lic:zbie 250 dzieci
na Balutach, znaleziono około 30 sztok pasażerów, wyjeżdŻljlłcych ze stacyj, potydowskicb.
psich skórek. Według wszelkiego praw· lożonych pomiędzy r<owoaleksaudryą i
Instytut głuchoniemych i ociemniałych ... War·
dopodobieÓlitw&, skÓrki te pocbodzą z psów Chełmem. Z chwilą. wprowadzenia pocią IZawi. "ypracował nader sajmlljp ..c..g610w.
łowiouych i zabijanych przez uiekt6rych gów oddzielnych, nikt z podróźuycb , wy· d.ne, dotycą<-e liczb, n i ." i d o m y c h w K r 6·
mieszkańc6w tamtejszych w celu przyrz,- Jeżdżających ze stacyj powyżej wymlenio- leatwi. Polakiem. Na og610ąli..~8,266,362
mieszkalIców, przypad" n;"widomych 6,3;3, co na
dzeola z nich ... pleczystego.
uych wsiadać do zwyklych pociągów oso- jeden I,OOV lIanowi o.ób 21. W Ro.yi .uropejskiej
Nanczyciele wiejscy w okolicy otrzymali bowycll nill będzie miał prawa I w tym niewidomych u 1.U()() mielzkaóc6w puypad. 6::1,
polecenie, &Żeby obznajmiali wieśoiaków, celu w kasach na tych stacyach bilety na to j. 3 ru., wiVc:ej, ni. w Kr6leltwie. Stoo familij·
jak mają się zachowywać podcza~ poja, zwykle pociągi wcale nie b~dl} sprzeda- ny, w jakim zoajdui, liO niewidomi VI Króle.ttwie,
je.t n&lJ~pnj,\cy: kawalerowie i p....uy olOb 1,8.6,
1I'ienia się cholery.
w8IIe. Jednocze~uie też u8tanowiony bę- z.m~żni l m~ztltki-2,2u " wdowy i wdowcy - 1,258,
Zarząd wystawy ogrodniczeJ poszukuje daie dozór I sanitaróy na stacyach Nowo· rozwiedzeni-.J8, Itanu niewiadomeg~-ł. W lic ....
jeazcze kilkunv8tu łudzi du odbil!l'auia bi· aleksandrya i Chełm, i wszyscy pasażero· bi. og6ln.j "epych z ur.dz•• i.. - 489 Z ogOloeJ
letów I 1\0 innych poslog podczas wy- wie, jadący w kierunku Warazawy, ze sta- li..by ~,3;~ niewidumycb z wIuDych f_Dd .....Ow
utrzymnje siO 795 os6b; nie_heych iadoych 'rodstawy.
cyJ Rtljowca do Nałęczowa ",łącznie, pod· kO .. nlrzymani_736, re.. t. znajduje .i~ na opi.·
Roboty okol o zabrukowania ulicy św. legać będą szczegółowej rewizyi lekar· ce rodziny lob ..,du. :!:ebrz. ni.widomycb 1,353.
Karom są. juź na ok06czenin, na wielu za§ sklej, & Ich bagaże gcislej dezinfekcyi na Pod wzglVd6111 zalveia rozdzielaj. ~ ai~ Di. idomi,
innych ulicacb roboty około prze brukowa- stacyl Nowoałeksandrya; jad'łcy zliŚ z tycb- jak na8te~.je: mę_csysoi-roluikÓw 2ł, rzemietlni·
I<6w (Itolarze, bednaru, U8WCy, tkacze, koloUi.·
nla prowadzone są żwawo.
że stacyj w kierulIku Kowla, poddawani je, dDdoy, kupoT, '.IliewacI)-J3, m1L'lyk~ nprawiaPiaskarze. Sprzedałą piasku trudni się będą oględziuom I dezinf~kcyi na stacyi 54; "'I to po w'ększej c~~i b. wychowańc, iDlty.
w uaszem mieście około 20 08ób, które Cbełm. Od w82'ystkich tych formaloości tntn innych zajęć osób 7, pomi~zy oieml jedo"
codziennie tyleż woz6w jednokouuych " Ia- sanitarnych zwalniani będą tylko ci pasa- nauczyciel miejaki. Ro.. ta ni.w,domych m~ie.,n,
t. j. 2,5118 osób po,oBtaje ~pdnilf bu ujveia Co
sku dobywają. Da gruntach l.odmiej8kich. żerowie, któny posiadać będą i przedst .... siV Iyosl niewidomych kobie" go.podarst..... uj.
7..arobek dzienny łódzkiego piaskarza wy- wią zawiadowcom stacyj świadectwa władz muje si~ 4, rzemio.lem 12 i ałngi i, a ro ..la. t . j.
nosi przeszło Tubla.
o odbytych już oględzinach lekarskich i 2,618 GlOb, pozoBtaje bez ..j~cl ...
W t a D I c h j a d a I n i a c h, otwal tych
Mały podróżnik. Przed tygodniem wy· deziufekcyi, i ci b,dą mogli wyjeźdzać ze
szedł z domu I'P. C. 12·letni ich s)n Wa· stacyj, od Nał~czowlI do Rejowca włllez· przy ulicy Siennej I przy ulicy Czernia.·
claw i nie powr6cił. Wszelkie PUszukiwa' l lllb, pociągami zwyklemi. Na stacyi Nowo- kowsk iej w Warszawie, ceny potraw Sił
nia chlopca okazaly się bezskuteczne, do· al~ksaudrya oględzin dokonywać będzie nast~pujące: po 3 kop.: barszcz borakowy
piero onegdaj ojciec dowiedzial ~ię I'rzy- nowo wyznaczolI.\' dl'. Wlciejewski, na sta- z mięsem, zupa grochowa z sadlem, ka·
padkowo od znajomego z Łowicza, ze ChłO'1 cyi ZI\Ś Chlllm dr. Michelis. Oddzielne po- (io~niak z mięsem, zupa kartoOana z mi~·
piec znajduje się u siostry tam zawi."zka· ciągi osobowe na dystansie !\owoaleksan- sem, krupnik z mięsem, kasza pszenna ze
łej. Pan C. udal się do Łowicz" natycb· drya-Chelm zaczuą. kursować od dzisiaj: sloniną.; porcya Hak6w 4 kop. Jadalnie te
miaat i wczoraj zbiegłego syna sprowadzil dwa w stronę Nowoałeksaudryi, a jeden otwarte są. od godziny 4·pj raoo do godz.
12·ej w nocy.
do dOBlU. Okazało się, że Wacio, :&I1'ra· du Chełma.
,
Impl'esal'io paryski, Gervasi, stara się
gUllł zwiedzit Wanzawę, lecz obawiKj~c
• Aby z a p o b I e d z p l' Z en i.e s i e u i u
sit; przeszkód ze stl'ony rodzic6w, opuścil c b o I e r y do War s z a w y, jak donoszą. o pozyskanie prawa utrzymywania w Wardom potajemnie.
W Łowiczu wdzakże dzienniki peteraburi!kie, Da stacyi Łapy, szawie agencyi artystycznej, z
zmę~zoDy drogll, zaniet!bał dalszej w~dr()w· kołei Iletersbnrsklej, na ' stacyi Bl'Ześć, ko· I'ozszel'zeniem działalności i na Cesarstwo.
Id i zatrzymał się n ciotki.
lei terespolskiej I na stacyi Kowel, kolei Przedsiębierstwo ma się zasadzać ua zaWypadek. W.zoraj, na nlicy Piotr~o....kiej,. s nadwi śhlolisklej, ustanowiono rewizyę pllsa- wieraniu um6w z zagranicznymi koncel'..ozu fr.eht<lwego .pa~l& bob towam 1 przy~.,o. ter6w j d'lcych z miejscowoś ci dotkię~ych tautaml Da przyjazdy, podróżowanie z ar·
~~i~::~~:~k "ofIlIe,. Wydobyto goz..go 609' epide~ią.
'
tystami miejscowymi i t. p.
Zatwiei'dzono przedstawioną. przez wla·
P,zelechaol •. Onegaaj "ioeoOlem, u. rogu uliOl
• P l' Z Y t n ł k I c h o I e l' y C Z ne ' o 5·ciu
Wid..,,,.kiej i Dzik!ej, doro~karz n.•je<~ p.rz.· ł6tkacb majll być, w razie gl'asowauia dzę miej ską listę właścicieli cukle1'lli, jako
ebcds,.,
tamtędy D1a~kt Z k,lkul~\Jllem ~eekiem, cllolery zbudowane w Kowału Lubieniu kandydatów na urzędy cechowe. Ob~cnie
kt6re "padło pod kOUla I poumlo Bobie g i o w , . '
. .:
'
Dorożkarz uciekl.
Cbodeczu I W BI'ze§clu KI1Jawsklm. Pr7.y- dopełnione będą. po raz pierwszy wybory
P.... za z/odz/eJe .., Oueg,ItJ, na daied.iAo. do· tnlkami zal'ządzać b~dą. lekarze, a obsln- na urzędy starszego i podstaJ'szego nowo~u-l Pr~saka pny ~icy Piot!ku ... kiej, w.zedl glwać je felczel'zy.
W gmnlnl\ch o wlę· zorga.nizowanego e e c b u c u k i e I' n iJaki ,!,~.ezyz.a, '.'ągu,1 w,u,c. tam futro. ksze; ladności potwGrzGno punkty felcz6r- c z e g o w Warszawie.
Od, uillowa! nmlmęć ze zdobycz, prze. bram"
.'
.
.pootrzeiono go i zatrzymano. Zlodziej por>u,il (u· skle, W kt61'ych felczel' slale bp,dzle prze·
tro i, wyryr&Wlzy lię • r'lk, pocąl uciebć .. kie· bywał.
mnk. No~ego.Rynku. Stąd pobiegl Ila uliqę Śr..
• POIIie,,1Ii staro",konni, przybywający kolej ą
dnił, g~le nkrył się pr.ed pogonią w d.mp W.i· aadwiłlań kił • A1inko"i. i Trawnik do Cbelma,
IL :rotal przeskoczył płot do ogrodn p. Beundotf., ....ełkiemi apooobami 8 t &raj ł • i V u c h y I a ć
gdz,. prze. kr~gielniV uciekł lIa inn, pos"Ył i zoi· o d r e w i z Y i a" n i I a r "ej na taj ltacyi, prze·
.... Święcenie niedzieli. Zwi,zek pań tu.
Imłt.
to untd kclei nadwiślt.6.skiej wydał rozporządzelIi., aby po przybyciu pociUOw na Itacyę Chełm, loslliob .Ligoe dea dames de Toulou e". aby
iii_ ot"ill'ano pr..działOw .aj~lych przez iyd6w, przyŚpieszyć i ol"t"lć umykaoie m3gazynÓ .. i
... do elUu uoQczeDia ogl~dZlu lekarokich.
sklepów .. oiedziel~, pow.i,l ucbwały D3st~pu·
.. Z rozporządzenia p. oberpolicmajstra j'łce: 1) robić .prawunki tylko w dqgn tygo·
m. Warszawy r07,lepiooe zostały na rogal'h doia, nie za' .. niedlid~; 2) robitI zamó"ienia
• Wkrótce ukoiiczooe będ'ł prace kom1- ulie plakaty z następ~'łcem zawiadomie· la"c...8O, o ile motu .. pOCl,,~bch tygodnia;
IIi specyalnej, utworzonej przy ministe- niem: .Środki lekarskie dla adzie· 3) oic przyjmo"ać i nie .. łatwiaĆ racbnn~Ó ..
ryum sprawiedliwolIci dla rewizyi niekt6- lenia pierwszej pomocy pl'zy za· w oied.iel~ 4) odmawiać poparcia i klieDteli
rych przepisów o k o s z t a c h 8 'ł d o w 1 c b padnięciu na cht'lerę, nlożoue przez magazyDom, ot .. ieraoym w Diodziele. Pod t1m
na sprawy karne i cywilne.
inspektor6w lekarskic h gub. warszawskiej, programem po<fplsalo sie Już przeszlo 1,500
• Projtkt przepis6w o w y d a w a n i n dra te ... inskiego, in. Warszawy, dra Troi- osób. Czy nie je.st to najsknteClnj,·jszy aposób
e me l' y t u l' nauczycielom szkół lu· ckipgo, i pom. Inspektora gub. warazaw- ncbwale'ia "o,ego praIYa?
d o w 1 c h jest już opracowany i wniesiony sklej, dra Bazylewicza. Kniażykowski~go:
Sprawa o pojedynek. Przed paryskim
do rozpatrzenia departament6w ekonolllii 1) Mięta pieprzowa (herba 11WritJfaę piperi- SOldem V<,ysiogłTl!h roqw~ła siO sprawa o
paóstwowej I praw. O~tateczoe zatwier- tae BU)) naparzyć łyteczkę Da szk lank~ i , pojedynek miedzy m.rkiuIII de ],r,,,ę. a bp\dzenie projektu uastąpi pudczas przyszłej dać wypić Da gorąc o ~rzy osłabieoiu i tanem Mayerem. Ostatoi, jałt wi"domo, przysesyi.jęsieuuej radl państwa.
.
mdlo§ciach; 2) olejek rycynowy (Ole/Im placił tyciem 19 spotkonie, którego powodem'
• Departament medycznI zawiadomił 0- ricini Biij), łyżkę słołow~ na I'az przy bo· była pał4ca zawsze kwestya oanti-semicka".
kólnikiem uI'zę dy .l.kłlrskie, że po rozpa- leściach I wzdęcin bl'zucha; a) hopIe wa- Na ławie oskanonycb zasiada piOIl osób: prze·
trzeniu POI'uszonej w tym przedmiocie leljanowe ('l'indtlra ~aleriat1a8 aetherea 'lijl, dewszystkiem markiz d. Mąrln, jako sprawca
kwestyi, orzeczone zostało: iź n .. k u p n o od 20 do 30 kropli przy knl'czach żolądka zabójstwa w pojedynku, dalej zaś jego 'wiad·
a p t e k w i ej 8 k i c h należy uzyskiwać i obfitycb ·wymiotach; 4) kl'ople Innziem- )Iowie: Gollrin i de Lamasse, "reo.ci. seknn·
pozw'olenie gnbernatora.
cowa (GlIUae Inoziemcowi Bij) od 10 do d_DCi zmarłego Mayera, kapitanowie Delorme
• Sena t w F in la. n dy i wkrótce bę BO kropli przy wymiotach, rozwolnieniu i i Ponjade. Odpowiedzialoość ci~ty głównie na
dzie zreformowany. GI6wnym celem refur· kurczach żołądka; 5) 11I'oszkl wymiotne owycb czterecb .ekundanŁach. O.kartyciel, amy jest ruzazerzenie władzy fiulandzkiego (Vomit{)riutl1j Rp.: rad. Ipecacuanhae Bj, dwokat L.fon, zarznc .. im lekkomyślnośĆ", z ja·
genel'al;gubernatora i oddzielenie sądowe· dmlt! tal. dos Nr. 12); dOl'osłym cały pl'O- kIl zgodzili 8i~ oa poj edynek, pomimo. t. przy
go departamentu senatn od gospodar- szek, dzieciom od 'I. do 'I. proszku, w rozpatrywaniu "pra..y "pierwszej chwili, wyczego.
początku choroby, liŻ do żółciowych wy· razili przekonanie, ił powodu do opotkaoia z
• oŚwiet" donosi, że w sferach właścI miotów podawać co kwadl:ans; 6) III'oszkl br9ui~ w rokn nie w!d.~. Rówoie~ ze wln~ ma
wych zaniechano myśli re o I' g a n iz acy I I'Ozwalnlajllce (pulveres laxantes, ililoll1el. im byĆ po ...ytywane, i~ pozwolili obu potykaministery um sku b u przez wyłączenie gr. j, 8acchari albi gr. X, dmlt. 1Ai1. dos. j~cym siQ na utycie niezwykle ciO~kicb pal.szy
D1ektórych depal'tameDtów,
Nr. 12); dOl'oalym caly proszek, dzieciom (z .. anycb .colicheomardes"), które przYDi eśli
• W dnin la-stym wrze§nla 1'. b. upły od 1/. do 'I. proszkn co godzina przy ob· świadko"ie Mayer., chociat rozpurz~dZ'DO
wa termin skł&dania deklaracyj na w y- Htych wymiotach I stolcach ryżowatych; pl .. cu iooemi, Itejozeml palauami. Trz.cim za·
I t a w ę h Yg Je u I c I U Ił, zlIpowiedzian, 7) synoplzma (Papier Rigollat Nr. 12) przy rzutem jest ten, ił świadko"ie "ied.iell, te
Dl rok puyuly " Petel'llburgu,
knrczach iollldka "rzylużyć na dol~k sel" M.yer w obwili spotkania znajduj. 8i~ "Id nie
• "Wuszawsklj dniewoik o podaje Da- cowy; 8) spirytus do wcierania (Spiritus "Btanie niez"ykl.go osłabieDia I oou1e.i •.
• ~puj,ee danb o cholerze w guberoi compOBitU8 'l'itld. Gbpsici annui, apir. si11a- Świadkó .. do 'pra"y t.j powołano banho du·
hbelsk1ej: W d. 27 b. m. 11' Lublinie peo6, spi.r. Bij); wcierać w górną częgć to. W rz~dzie nich, .o.jduj. siO p. Eroest
udloro1l'a1o 7 osób, wyzdrowialo ł, nie· brzucba łyikę stolow" przy oblltycll wy- Crtlml.u·Foa, który wldci"l. apowodowal po·
lUlIaria żadna, I'ozoatało chorych 12, w miotacb I karczach; 9) roztw6r kwasu kar-, jedyuek, komunikaJOlc cbleDnlkom szczególy o
powiecie uchoruwalo 8, wyzdrowiały 4, bolowego (80I,aio aci4i carool. (5'/.) do pojedyuku brata ."ego, rotmistrza Or4mieuUluly 2. pOJ08talo chorych 59; w dnlll dezlnfekeyl odeh"dów; 10) stężony ocet' Fo., • paDem d.
Ze UcsegóID, .i.28 b. m... Lublinie uchorowały 23, ...y- (autu", concentratu. (30'10) dawać do Wł' k... ołcl" o....ki ..anem jest sennie d.iounikazdrowi.ła l, zm.rio 8, poaoat.alo dlorych cbaDla I rozcierać Ikronie przy oslallienin fU, Leooa T.ziI, redaktora ..La Fr"nee .bre·
2ł. w powiecie ochorowalo 8, wyzdro- I omdlenlo; 1 l) .pirytus kaDlfutow1 (spin.. tI.nne". Ma Ono łtaao"i6 .łów", podpor~ o·
13, UDarły ł, pozo.talo chorych 50. tIU CGIłłfhoralul) jako 'rodek pobudzaJłcy llIadenia, pODie"at T.xll lIli.1 .1,..e6 z ••t
• W celu zbadania Da IIIlej.CD pnlJ.ajt .Ię Well'D,'n " l'azle upadku JedDego I . .h.duW" ..aridla d. Kora, te
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kn było pruazlo !l1l0 OIÓb ~uul'ł<1'cłI
bry robowk krajowy zarabia.
n marek t)'godniowo, oprOcz
łni.. .

ni .. ; obeeKo robotaika moina.

rek t j gOdniowo.
0·0

Zatonlęele .Jaobła.

podd.21bmo
esu bursy Il&

Z

"1 inDymi, zuanI
Slble" oraz tOD&, .yu

r"

z Detroit.

Petersburg, 30 sierpnia. (Ag. pól o.)
Cesarskie MOHcl Nl\jjaśnie)si Państwo ~
Cesarskiemi Wysoko§ciami
Następcą.
ronu.
K.iez!nic:,h
uil} I Wielkim Księeiem
drowiczem, wczoraj wieczorem
do portu zewnętrznego :l'r ao:mnldzl[ i~,o,
Peteraburg, 30 sierpnia.. (Ag.
\V ezoraj Zar7.lIdzaj'łcy ministeryam
zagranicznycb rozesłał do poselstw
ruskich depeszę okMnikowlJ z
niem do oświadczenia kate~:or~rcz.Qe!!:o.
w!zystkie tak zwane dOlkOlnelltv.
wane w .Swobodzie" i Dr:~VI)iB'7WI.nA
dowi ruskiemn oraz nielkt..~I'.' m
tom z& graoiclI, są. podrobione.
Petersburg, 30 siel·pnia. (Ag. pÓlo.).
Z powodu przesadzonych wiad omości
zet zagraniczoych o stal'eiu się
su rn kiego z niewielltim DOlltelrllnlciA..
ganczyków w Pamirze"
owoje
donosi, że w
wnika
kt6ra spotkała
było 19,ta
kozak6w. Miejseowo~ć, gdzie nastapila potyczka.. znajduje się w pobliżn jeziora Ja.
8zyl·kol i nazywa się Sumat.uz. Nied&'80
znajdował się tam Ilostel'uuek cbióski któ.
ry był nsuoięty pl'zez afga.ńczyk6w ~ ro.
ku zeszłym . Podczas zwiedzania Aliczar.
Pamil'u pnikownik Janow przekoual
że niem .. żadnych śladów zajęcia
scowości pl'zez afgańczyków.
ststniej potyczki I'&niunu trzech
Petersburg, 30 siel'flllia. (Ag. p610.).
le~aci kongresu kolejowego udali się
Finlandyi celem ujrzeuia wodospadu
matry.
Petersburg, ao sierpoia.. (Ag. pół u.). W czol'aj lekarze petel'sburscy da wali Q'
biad na cze:l~ Vil'1ltowa. Na obiedzie ze·
brało się około 100 osób, w tej liczbie'
minb!ter oświaty.
Petersburg, 30 sierpuia. (Ag. pólII.). W
Petersburgu duia ~8-go b. m. zacboron·
lo na eholerę osób 156, zmarlo 41,
wiało 53.
Petersburg, ao sierpnia. (Ag. pórn,). Delegaci na międzynarudowy kongres kolejowy odjecbali do Fiulandyi, do Imatry.
,Nie·
Berlin, ao sieT(lOis.. (Ag.
miecki pełuomocnik wojskowy w
burgu, VilIaume, przenitsiony do
niemieckiej.
Wiedeń, 30 sierpnia. (Ag. p6hf.).
polecił poddać pod siedmiodniową
taonę wszelkie' prowincye z calego
brzeźa francuskiego od Torneo do
bonrga.
Londyn, 30 siel'pnia.
dynie i Liverpoolu
Londyn, ao sierpnia. Ag. półn.).
polecił wszy8tkim towarzystwom
ally nie wyprawialy z ukręt6w
t6w, dopóki ci ostatni nie przedstaWI,
świadectwa co du rodzaju i
go osiedlenia.
New - York, ao sierpnia. (Ag.
Wszystkie okręty- przybywające z
europejskich, nawiedzonych przez
poddawane są pięr.iodnlowej kW&lranllOO''',I
przyczem , podr6żui wysiadaj!} D~.
z wysp, celem obserwacyi lekarskieJ,
okl'ęty bywajl} dezlnfekowan6.
,
Berlin, 30 sierpnia. Gazeta!. V~ssl!ehe
Ztg. o dunosi, że PI'zygotowy"& slq I
być Da uajbliższej sesyi sejmu
sionym projekt IIsti\wy o za.tlezl~~~~~~;
od chol'ób zaraźliwych, na wzór
obowillzojącyclt przeciw zarllzolD
cym.
.
Berlin, 30 sierpnia. Wczoraj
do Bzpita.la \l' M'Jabicie 6 chorycb
wamI cbolery~znemi, natomiast n~.lokllll~ •
80 os6b lekko chorych. W barakach
lerycznych przygoLolvano dla chorych
ł6żek.

BarIIn, 30 sierpnia. Kobieta, która
była ta z HlLmbul-ga chora na cholerę
tycklł I leczona byla w tntejszym
powuedlnym, jat jut prawie _....."".,....
wa. Zre~ztJt nie było w
dnego wypadku ch'Jler1.
B.rlln, 3() aJerpDla. O

.
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cholery azyatyckiej dOnOSZ/l' Berlin
d.l 48.41'1.. 50, 55, 60 kap.; LOD-I Do .. i•• i.... " p •••• i., 600. t,ta 1600. J~'\&"'''''' U••bie rblopcó .. l. cbi...~ l, 40rosł,eb l,
(li

'>Ta

Meklembur a Oldenbur & i 41. (3 IL) - - - kup; Par,. (lU d.) - - g ,
g~; W,.de6 ( tł.) - - - .- Imp:, ł'f_ liAt, li·
LaDenburg a •
..
.
I".. dacyjae Król ..",a Pol.k,e,!,o dn.e 99.35 'ąd.
Hamburg, 30 8lerpnla. Po sobocIe i nie- - . - kup~ lAkiet mało 99.10' , -.- kup.;
'eIl w których cholera pochłonęł& ogrom- ?'I. ""'h poslena ..sebOt~nia u ..j OI.!I,i 1113.00
dli J' ' bA ofiar zauważono wczoraj w nocy ąo~ - - -0 kap: •. II1·eJ .IIlII" l~J.OO ąd,
Ił lCZ.
..'
•
.
'd "
D ład -.- kap.; 0 /. obligl banku u1l1Cheekiego - . o....
~ _ : . L ; b'~ ruslta poiyelka prOlaio~. & 18,6ł r.
pe"ne zmOleJsze~le Sl~ epl emu.
liał 2,400 zmarł) ch J.I& choler~..
l-e~ eD1l!11 _.:- o,d, -.- kap,i taku & 11166 r.
Hamburg, 30 sierpOla. WOIedzlelę za- l ...) ~m. -;-. - ąd. ~- kap.; b .. I.nt: W·"':9,... n ~
''''''''w810 445 osób zmllrło 160. W Al· "95r,.}:'} 96.75 ~.ł., -;;..-,,~p~ tak... 8..,' UJ"'J
... ~ v
•
1
b
6') ~ - .- .. up· ~-,. uaty IUt&W1l8 a leltllllf
linie zachorowało 2<1. umarło) osó.
....j du.te 102.85 "l. _._ kap~ tiliei ale
Hamburg. 30 sierpniA. Wogóle zacho· _._ i,d.. _._ kup.• takie. n ...j ••ryi -.-lt d.,
I t taj dot/ld na choler~ 2 832 osób w~ l4ttJ'i maJ.IO'l.60 itd., 120.25, ao kup., V-eJ
ro'" O O 068
"
IlU"; _._ iąd. _._ kup.; ~ol. listy ustawoe
a smarlo 1 , . .
miuta Wu ..a .. ; I-ej .eryl 102.3. "..d., -.- kup..
HlJIlburg. 30 s.ierpD1a •. Telltr S~hu1tze- n-ej Hryll!l'U5 itd.. - .- kup .• m-ej seryi 10'.1.00
go cyrk Renza 1 wiełe lDnych mieJSC n- "oli IV-ej .erli 101.76 itd. -. -: kUP;l V-eJ.
, zamknięto.
lOry, 101.65 t'l'l., -.- ~a.p. V~"'J serl' 10165
baB"y ma 30 sierpnia 'frzynaśeie osób ZA- itd.. -.- kup.; 5'/0 oblig. 1IIl~.ta Waru ....y
re,
t ' Ś ó· d b: ó
t. I
dułO - .- 1\4.• - .- kup; taki.. małe -. dtąrowało tu aj w r
o ~aw w cTo erycz-/ łtd. -.- bp.; 5"1 liaty _ta...e mi.. ta Łod&i
aye)l, U 5·ciu skonstatowano choler!) azya· I ..ryi - .- .,d.. h~ _li -.:- ż.~.. IU-ej I&I eh Z tych jedna umarła.
.
r1l - - łąd.. -'-. kap .• ~e)
J Halia, 29 siel·pnia. Do totEliSZ8go bara_.~P~td,6"~:tt!iua:: L:~a~~~ ł.d~:
ki nDiwersyteckiego dostarczono 2 chorych taki.! miaela Płocka _ ._ "d.; 6'/0 lis t l .... ta....
I objawami cholel·ycznemi.
wileńskie - .- .,d.; ó'I,lAkiet -.- ż'ł<l.• -.- k.
tłerdam 30 sierpnia. Wczoraj wie- OY" n.ro: lI.rhu 3'1..
2'1.. I'~'yl ~'/. 'I..
Ro
ma,;ła tuta;'J l' edna kobieta na cho- pot.rtc
Wiedeń ."8111:/.. 5',
Poler.burg "I•.,.· WlU'to4d .~pon" l
ezorell U
.. ; hity- .l.Itawa.e sle~.tIkle 897,
edl
Jet1.
..••
. "ar •. I i li 196.6. Ło,w 157.0. Ii~ ,., Iik .. iJ""Yiue
Wiedeń, 30 Sierpnia. Dz!~nnlk0l!l tutej- 93.9. poiywa pr ... iow& l &1.0. li 22<) 3
dym donoszą ze Lwowa, IZ wydZIał kraP.I... h.rg. ao lierpnia. W.k.le ua 1.o.,I,n 9835,
'owy ze względu na niebezpieczeństwo lJ polyo.k .....""'I.ia 102.50. Ul poiy.. ka ,..oho·
~ole~y, m~ d~maga~ si')" od rządu odro- dai. 104.62. ~'I"I,Ii.t,)' ...ta.... kredy t. li.",. ki.
-'01' 80 sesyl S81Ińowe1.
ló8.00, .ke,
kiego dla b&".II~ sagrlLl,i •••
I Hol ztyuo,

'''11.-.-!t.:

iJ.;;;:

''''".l,.

---

;.I

I

paryż, 30 8ierpni~.

I

"auk ....

P .

•

D&ilf' t62.00, pet.erlłburlkiego bAuku dyltkollto"8)(O

"Au~orite' I .. e~lt 46l50, hankn llli~',ll&lodo,,"łlo lU.OO...a.......-

ParM~u " donosz/l. ze panuJl}ca w Pllryzu
epid~mi a z objawami choJerycznem i, znowu
aię wzmogJa. W ci/lga ostatniego doia
~1było do sznitall 40 chorych, z którsch
,..,
wielu zmal'lo.
Paryż, 30 sierpni&. Ostatni binletyn z
gawru opiewa: Zachorowało na cholel'ę
·:1
osób 6O,zm ł o 2 '*.
Londyn, 30 sierpni&. Pokazało ~Ię, że
oaob która ua pl'udąlidcin Lambeth zachorowała wlh'6d symptomat6w cholerycznlcb ciel'pi na inną chorobę. W Glazgo.Ił· za' chOl'owali na cholerę dwaJ' wychodźel z Hamburga, którzy zamieszkali tam
W H6tel garn i - •
.
Ostenda, 30 sierpnia. Wczoraj zetknęły
się tutaj dwa pociągi. CZle"Y w8iony zgru·
ebolane. Dwie osoby zabite, 50 raDnych.
."
d
.
·
Berlin 28 8lerpma. '" I'OWO u mooz4e7eh ię' petycyj. jest projektowana zmiaDa ustawy o święceniu niedziell.

P

W.go bauku dy.ko.,o"Olt0 -.-.
B•• " •• SO·go sierpnia. Roukuot, ru.kie .,.,r...
20ó 95, Da dOI"'''~ 206.50 . ..ek.l. na lVar .. & .. ~
205.75, na Petenbnrg kro 205.50, na P."r~I""1!
d1.205.00. a. Londyn k r At.. 20.40. na Lo.d, ••If
20.31. ....
' 7050. knpo"y n8lu. :1'24.60;
5'1. Ii.t, ...."'''u. 6610. 1'1. lisly lik .. id&q.l '"
63.00. pot,.. h rn.ka ł'l• • I~I!<I r. -.-. ~·I. J
1887 r. -.-t6~ rent!l:dota 11}3. 75 ~ 5"1. ' , al. I ISb"
r. 102 75. poi"ua ", ••boduia II .... 66 25 fil .';:I~
IIi 66.90. 5'1, li.ł.y ';.. "'.. u. ,n.k h, 10270. o·i.)" .
.,..... pr... i."" • IR64 rok .. 1;;2 00 tab! • 18> fi
r. 14100. ake,e drogi hl. waru"..Ilk<hW;.·le.i ••.i l
208.25. u eye Iued"o", OUSlr1&ckie 161.50 . • kry.
...a.... wUJ.go bauku bandlo"ego - . -. ",okou'"
"ego - .-. d1JtJcuulou aiet8iedr:ielCo 1I ..ulul P&6lłlW :
a·l.. pr,,, ..tn. 1'/,",
Londyn. 30·go sierpnia. Poi,.ska 'n.h • 188~,.
11 .mil,i 96.50 t "/. Ko ••ol. ""gi.loki. 97"1...
Warazawa. 3()..g0 lierpni... Targ ua plun W...I<" ...
okie/(o. Pn."i,· ••1U ·"d. - . potr .. i dobr& - 615. blaJa 630 -3ł0 .. ,boro... 660- - . iylG
...,borow. U5-460. ",,<lnie 400-(20 ....,Ili,," _.
.- -.j~e'lDieó ~ ,4-0 '"9'1. - '- - . o... iee t70aoo. gryka - - - . r.epik letui - ••lou."y -

w.......

-

• rsepu :o ..ps siw . -

-

- , ~rOt!b IlOl1l1 -

0"0. 1000. flToobA polaego - kor.,.
W.ru ..... 3O-t!'O oi.rpai ... Oko ..i ..... HarL Iklod.
wiadro 100": 1l.Q'2" brutto. potrąo 2"1.. 10.SO"
netto b•• pOUło~ .& 78": 8.60 brutto. pote. 1.'1"
8.ła" uetto be. po...... Sayuki a& ""iwo 100'"
11.17" brutto • p0tr\e. 2"/.. 10.95 . netto be,~
potr.... .. 78': 8.71' brutto a potl,e. 2'/.. 8.M
netto b~ potr.
Peter. bura. 3~·go sierpnia. Łój .. mlejlCu 5ł.OO.
Po..niea." w. 11.75. Zyto 10.25. O;'i.. lO m. 5.30.
Konopi• ." Dl. U.OO. Siemie lni ... w In. U JlO.
.
.
•
80rl1 •• 30 e,erp~ ... P••• ,,,.,, 145 - 169. nl< •• erp.
-.--: na pud•. IIetopad 156.00. Zy,. 135 - 119,
na s,erp. U6.5U. n........ pud&. US.60.
l.dy., 29 .Ierpnia. 96.,. oulder Jawa 1000 !5' 1.
.pokojule. Oukier burako"y 13'1, mOODO.
L1 .. rp.... 29 .ierpDia. Bawelna. Sprawoldalli,
k06eowe. Obról 8.00U bel •• le1ro na Ip •• nl ..." i
"'1"0. 1000 b.l. H"DO. Hh\dlin~ am.fykahka:
Da 8ierpie6 ....... ti.a 3"1.. cena, na wrzetie6
pudsi ..iIlk 8"1, e.na aa pudliemik liltopad 3"1 cena ~a liltÓpad gruclsień 3 '/. cena
na grU~.ń ItJe.e. 4"1.. ••na. na .t,e•• 6 iut,4,'/~
ceDa.
N, ..:V.... 29 sierpnia. Bawolua 7'1... w 1(0....
U.leaale 7. .
.
N...·y.. k. 29-go ~erpnla. Kawa !l'. li 7 ~4'1,.
Kawa
lo.. ord ....ry Da ...... 1385. na IIltop.
1.;3;...;4;.;5.;,',.....,..,........_--,..,...~.."".,....",..._ _

-,
&a
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TElEGRAMY

ł8.47 'I.

aa .HerBu la 100 mr.
ZI.

Ł.

100 fr.. . .

• •
gieldy
Za papiery pahl••• e
Lilty likwidaoyja. Kr. Pol. drob .
Wiedeń

za 100 d.

9.89
39.1>0
83.-

Teatr Ło' dzki

s

o

Ł

G

I ~ LUTNIA

ÓD

Ż

Ł Ó

9.9"
39.50
83.25

I

99.85
Ruska pożyczka wsehodu.i& . . 103."~I. poi. WbWD.
••
• •
00.75
LiI,ty .Woltt•• iew. arIi r dnie . 10'285
~,
"
11
lU małe • 102.60
Lioty lUt. m. IV <OL Ser. l .
102.35
101.66
n
"
V
Li.ty ","t.
m...ŁoJsi :;.ryi
I

:

:

Bodzl.y I .I •• ły
t lOl1 811219/421 4/461 81!)8/l01~8

99.20

6 4818 18 2 32

~17

\I 02

9 tO

112.:

łUO
ł39

300915

HO
ł 18
550
1021

1038
225
551

I ..... gr6d }IWłUl.
Dąbro...a.
D,b.
8 a6
1 16
Pete..barg
11 03
11031101838
Hoskwa
1058
33, 333
Wiedeń
705
433
Kruów
710
710
Wrocła....
919
007
Berliu •
650
625

20625
20650

!l'/.'I.

UWAGA..
...,raUJ.
dziD,

ca&a

Cytry oonaczone grubu1M drukiem
od godsitl, 6-ej wi..aorem do go-

6·ej ran o.

I

A.

DYONIZI IELENIBWSKI

-

domu koncertowego

wiiWiCi

DORA

luszy.

I ...edyo w 5-eia ak' aeb. W. Sardou, tł6mac.ył o franeu.kiogo WładyBł....
SabowUJ.
•

~j~]n~!~..-zar..t%I:6~~~~~z

L~cznica prywatna

.... Uzdolnione szwaczki

znajdą miejsce w fabryce

. K

SChl ee I

kape-

I

_ _o

Wydział

Biura. Informacyjnego

przy. Stow. Wzajem. PomoCj Snbjektów Handlowych m. Łodzi

(róg Ceglel lanej i ·Wschodniej).
~'fltler.nl~, pOWJ'óciwszy
posznkoJe na P u OWIlVCJĘ
przYJmuJe c.odzl.ennle. od .10. -11 Ba.halter••Kore.pondenta. J·.zyki poliki i niOlaieeki, obeznanego w cWale ._-toh
b
\.:.
'
. ch
-,
z COl'O aml cu,u'urg1czneml I oczu. "1M <hOg żelaznyeb i interesach tped,c1JuJ • ostatuie wiadomoki bo.wunllko·
1762-6
"'0, dobra "'ynagrodaeni•.
'
Oll'erty skladać W lokalu StOW. S.b. Budł ••. to Ul.

Dr•.

reus er

ul. Targowa Nr. 1287a.

,

i
iJit
p.ni
Stauko.".lka
Hrabi..
.. Barlini
Ziska
p.
Bi..
eu·Janowslta
!.d..ej de Maurm.. p. So.Dowski
''''roUe _
p. Dobrzań.ki
T.bly
P Staozkow.ki
BaroD Ttm-der·Kraft p. Trap""
8tr...ir - p. Horo,o"ic.
li.. Ew .. Barnet
p·na Bellino
Ki.n, ~okoj6wka Mar·
",bIDY
p·ni N.wsltowska
Gocierr.id, .tars.y keJo
SI;.y kaięi~ej
~: :~~waki .
~7łe, .Ma.nUa.a p. HaliBZews~,
~Iui\cy FaveroUa
p. S.ymborski
Rzecz dzi.j. tię za na..yob ....Ow.
y I-ym akci. w Nicei .. naotępDycb ,..
Wero.lU.
-

--------------'n. r. J . M arg'o1lSI-==========-T=========~::'
Nauczyciel muzyki fortepianu

1785-3-1

Potrzebna panna

I
radca tytularny,
po s.e'cioletnim urzędowantu .... szpitalu
W FABRYCE
MIGHA ł !
Snwałkach, ,tlmies.kal w Łodzi. przy
I śpiewu
lt
II
.1,)1
ulicy Zawadzkiel • ." domu Honig.toeka
.
li 441. Przyjmuje chorych do god.. 10
I'
przy nlicy Piotrkowskifj NI'. 25ą ran~ i od 4-6 po pol Choroby cW.. inli "
.
w Zawierclu
( 14 nowy).
n. l "8wo~tnae.
1766-10 patentowallY prze. Konaer...atoryam WarSt. D. 1;. ww.
• 1791
e,.wokie prz"niOd mi ...kanie na u1i~
w,rabia ti~ dla eel6... ~lZlafeltcyj.yc~
OSlO UJę
Piotrko .... k. Jl 131 no...,
na piętroe o ~ - t pokej~w. za~a. ua
1777-3-1
a) DZłEełEĆ il
k%eozoto"""Y
• patentem gimn.zyum .. arua.".kiego ilb~~ro w bit"ko'CI p,....~ęCIl. PlOtr~OW'
Okr~gowcgo
medalem złOI 1m posiodr,jłca języki m.ki, sWJ z GłOwną (Rokicwoką)· W.ado·
1,)'!
II
uwieraj,.y 'l.Ą" . kw ..u karbolo.ego
fraucueki i niem! ..ki z koowersacy ... ora" mość blito." u Rejenta Kamockiego w
b) Koperwas żelazny
mogąca p.. edlta... ić 'wiadectwo kilkol ... No...,m Rynku. '
1769-3
tniej praktyki. udziela lekcyj ję·yków i
... roatworze. 1779-3-1
przedmiolO.. gimauyalDyeb. Ofert, proPRA.WDZTWE WODY
•

do

zakład

==

'"

U .... zewc

ki

elito

PRIIYJHUClVIBGO ...

FeIl'ks Kr"JoanoVlsk

Nauczycielka polka

IOml'SarZ CllIdn
F RObakOWS. k'I

dobrej konwersac,.1

O f;odz.
•

7 1\ leczorem

ar

--- - -

trOdła nal~::~:t,:;!~fraDCalkiego.

n.
.. R d k

Dowód za

~ 44.39

FilII J:odzkleJ war... ake.
towarsylltwa POŻ,.~k __

P t
.
. wearo na za.staw ruchomolIci, prą
• ary l . wygrać moma ~nl: od d. 1
wnmi. lie Zach d .• N 55/31
in,.}
O ti:ty przYJ~uJe e a cya DZI. en· CI!LI!STł~S lecz~ zwlr w 1l0CZI
I ala- 200.000 rubli l L d. Poi,e&ki premio'lfe II y
O D16J r.
, Z&( .....
Dika Łódzkiego pod lit. S. Z.
boścl pęc'ena.
Ipr..dR~U oi9. D~ IPł!,l, ... rataeh ~jll1fliej Zastrzeżenie zrobiolle.

~-[I wzlot Balonn SZIOLH RB

8 BOIJLEVARO MONTIIARTRE

1791-~1

W (·ro klasowej
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sitwy.
Helel lIu.teotrel. Swieia...slti z WU8Uwy, Rud·
nicki • Wars.a...,. Lubeloki z War....wy, Krato",ki o Dobrunia.
H.tel Vlclo·I • . E. Pulet o Włocławka •. Ch..&nowiki s Waru&wy, 1. Anderszewski a War8za.w1~
l. Heru o Woronei&, N. Judowi"" o Woroll.... II:.
Ał<ha.... o Poti. Hed.r z Konina. Jl\it. & Klonowy. A. Occbeli • Kutaien.
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& Kielc, A. R.... iakow z Piotrko..... Gał.. ki &

.,....,....=_
:z::

!Ę

Da Loud,D .. l

... tej U..bie m~,ED -, tob,et -, a mialIowici..
Starozako •• I. Dzieci do lat 15-t.....r/o 4• • tej
liczbie eblopoOw 2, clsie.att 2. " ...... I'eb I,
w tej liczbie m~i ..,.n l, tobi.t _ , a mialIowicie.
J.kOb Dunkelman, lot 61 .
MalteA.t.. a uwarte w doiu 26 aierpniL
Ewalalell.y: Adolf Buseh • PanJiną Hulach.

HePIUI. słabości :tol~k&.

1:1

1

"_taJ•••

dU&.J
oh PIES '
sIwy.
"'.......-u ••

I

_ 4_ _ _ _- ; -_ _ _--:---_ _ _-;-_D_Zl_ENNIK
__
t_OD_ZKI_._ _- - - - - - - - - _ " 194

~ml~~~~~~~~~~,

,;,.,

były Agent p'rzysięgły Giełdy Warszawskiej". ,'

po

długich

i

ciężkich

cierpieniach,
lat 72.

zakończył życie

w wieku,

Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w czwartek, dnia
1 września o godzinie ~l rano z domu podl Nr. 268, przy ulicy
Zachodniej, na który to smutny obrzęd zaprasza krewnych,
przyjaciół i znajomych
"

W głębokim smutku pogrążona Rodzina.
1788

ZGUBIONO

. kartę flobyt'u ,

Krzysztof Brun i Syn
Reprezentanci na Królestwo Pols~e

Książeczkę lonih1rm"f11I'ln~

wydaną

z gminy Radogo8zcz na wydaną z tutpjszeg9 magist.ratu, wydaną z Tomaszowa na
imię Józefa Rudzkiego. '
na imię Fl'anciszka Sl'ednickiego. Willcentego Fajfra.
Łaskawy znalazca raczy złożyć
Baskawy znalazca Faczy doiyć
Łaskawy zD;alazca raczy
_1+.1r,.~. W tutejszym magistracie.
takową w t.utej8~m wagistl'acie.
złożyć w tutejszym ma.,.I••""'U'
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DOMU HANDLOWEGO

J. BLOCK w Moskwie

MAGEN-ELIXIR~

Wagi Amerykań kie "Fail'banks".
Szajby drewniane sld, dane.
Maszyny do pisflIllu RemingŁollll.
Apilraty oświetlające Wells3.
Welooyped.v .angielskiej fabryki Coventry Machinist's Co., Seidla i Naumana
i imfycb.
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