! 195, Dnia 2 wrze'nia.

PIĄTEK,

Dnia 21 sierpnia (2

września) J~~2

-= ~
,IłENUMERATA •

jIoOIIlo

., ,....... ,
•

fi.

J'6tro<..uo
,tr.,,&lD!O
•.

'

CENA OGŁOSZEŃ.

,.tII••

t,chJD_ I Fredlera,

..~.d.j po ..I&r'lIItcJoh .it albo .. It
ku,•• 0Jł•••• 6 .~p... i.~.I""'" r&kta

N.k,.,.,I: ... htdt

..."

~oJ.d,~.r, .Il., ••• ,h."

-

.....

HW. '0

W1"U

011' poJ ..,D...~O ....r. fi

PISMO

lIo,.

PRZEMYSŁOWE,

10 , ..

1~

_ot

I ..I...so ... 0",-.1......

n. I .....,tn1ni ••

0.·••1.,.".' '_Ub...
.....Iu...jtc/..
((
?r&1u

HANDLOWE I LITERACKIE.

nitU .. ~potwo

ł

BIURO REDA.KOn I ADMD1IBTRAOYJ:
' I •• ICJ I~ 1·~Iiłi\.Ż ftE .... IlłR. lir. 9 (314 C).

ULKHDARZYI..

W~gi ...ldego.
J'II~: BronisłaW)' P., SIJDlO.. SłnpL

Dal" Ster... KrOla

Woolt04. •106-. 0llod.. 6 .... 11. 1,••b6~ ° !lIId.. 6 ID. ł7
DI...d dala lod • . la 'D . 36 Ub1ło oIlIla ,0.1•. 3 h'. 7

-

..t._

BÓ'I.Y: _ ko.ld, ",....

prs, ulie, S.

'I't.mł.

.,.a.J,,,

Za J.... wltr ..
'u r.
.'oJ... 6 kop.. s ...~p.ur_

&.

.."

3.
1 k. 50.
JjIIi,6UJł . '
- ,t 50.
,.A~ESTWIE I CESAII8'wIE '
BOCSJIIo . • ••
rI. 8
P6ł..... I•
••
,,'
, .. ałtaJA,. • .
.. i
1IJIor&~ aa "o.I •• ,lk łO~.kl·
~lZlwl ....,imajo biuro ogł ....6

.... 'ej Nr. 26.

r. nok [t.

Adr .. tolo,.o.I ....,:

..:ozr=~x..··

Btkopll'

Lć:02i. .

~ ..ł&łl'

lts••"", .. et ..

stw&, W gUberniach nadbaltyencb. w1'elz-, dzlel.llcacb; nast~pllie wył4cznie da przed- - - - - - W78ta"7.
cle w posladlo~c\aeh azyatyckich; w Kró- mieśclacb lub li:rańcach miasta, a .reszcl.
X Belgijsltie królew~kle towarzystwo
I_stwle Polsldem zd, ze względu, it nie takle, klórymby wcale nie wolo o było e· rolnIczo· botaniczne przesl'ało tow~r~y'ł.łtw_
DZIAŁ PRZEMYSŁOW'(.
było żadnych zdale ń na dotychczas uży- gzysLOlVa~ W mle.icie. Podziału tego do- rolniczym w Rosyi, oraz CtIlIarskiemu rnwaay sposób wydawllnill koi'espondencyj kooa delegacya zupelnle samodzielnie, bel Ikkmu
towarzystwn ogrodniczemIl 1f
Drogi żela.De.
za po§rednictwem władz gminoych, I'ozo- żadnych wskazówek I Instrukcyj, gdyż ty I- Petersburgu, zapl'oszenie da wzię'lla 11brow
xNakolellwangrodzko-d4
- staje dawny popządek rzeczy.
ko w ten sposób zbierane zdania pojedyń- dziaŁu w urządzoneJ na kwiecień 1893 r •
• tiej ministel'ynm komnnlkacyj zatwier"odatki.
czycb z katdl\go miasta delegacyj dadzą XliI·tej międzynarodowej w.y.tJl.
Wio naczeluika wydział n drogowego InX Ministerynm skal'bu wyja~niło, te podstawę ptJ>jektowllnemn prawu. Później w i e r o I D i czej.
l):Diera komunikacyl, p. Konstantynow&, k w i ty. wydawane osobom prywatnym znów tejsamej delegacyi dalią będzie mo·
aru naczelnika wydziału mecbanicznego" przel zarądy miejskie, przy op ł a c i e p o- źność wyrażenia opinii o różnorodnycb
iniyniera tecbnlcznego p. Titowa.
d a t k ó w h a n d l o wYc h, winny być za· zdaniach co do podziała fabryk pl'aez obHandel.
opatrzone w marki 80 kopiejisowe, jeżeli ce d~legacye. Delegacya zaopatrzy swą
X Depal·tament bandlu i przemysł u wy- w charakterze świadectw tymczasowych pracę obszernym referatem, wyłuszczają·
jdnil izbom skarbowym, że na zasadzie przeznaczone są do okazania w in~tytu- cym zasady pnyję le przy podziale fabryk
Z placu wystawy Ollrodnlc~ei. U1Uula wy handlowej kaMa w ogóle o8.oba, cyacb r
owych.
na blegol·ye.
pełniamy wykaz deklaracyj przez o~tatnie,
rsekooaoa o P r o w adz e n lu b a nd I n
X W~zyslkie ul'zędy i władze, w któ·
X Wśród kapitalistów petersburskich jakle naplynęly jeszc7.e przed zamknit;cilim
:'rzed otrzymaniem odpowiednich rycb kasuj4 się marki stemplowe, powstała mylll założenia toWtuzystwa listy: z Łodzi p. l. K. Poznads ld wysta'
dokumentów, jest niewątpliwie winną · otrzymaly wyja§nienie, że jeżeli prośba eksploatacyi węgla kamieouego wla wieżę z lemiusów (o czem w ogóluej
proszenia wzmiankowanej ustawy i po- l ino deklaracya dla jakichkolwie przyczyn w okolicacb Szak, gub. suwalskiej I w o· wzmiance pierwszej już wspominl\liBmy)
dlega uSW1owiouej karze ~ienl~żnej. We zwraCA się interesantowi hez wl'ęczenia k~li.ca~h ~łocka. W miejscowog~iach tych p. Fry~eryk SeUin. - wln~ ".oco "e, p.
1I'Iqstkich wypadkach wykryCIa tego 1'0- mn odnośnych dokumentów, to przy poda- znaJdUJ!) Się pokłady znaczne Ugnltó, nigdy Lndomll' Wljsowskl - rzezbę l popiersie
d'z.j~ nadużyć winny by~ zbierane 7. mo- , niu nowej pro§by, w tyms'lmym tylko je- jeszcze nie eksploatowane.
satyra, p. Cezar Milker - oarzędzie ogroiliw4 dokładnością wszystkie dowody duak przedmiocie, zaliczają s i,) marki
R I I'
I
.1
1
dnieze, p. Angust BrAner - meble ogroplUStępstwa, poczem Izby skarbowe obo· z pO(Jl'Zedniej prośby Inb deklaracyi. z wy·
X ~V Dd~ wo . ~... e,;~
D7·
h dowe. Z poza Lodu: pasLOr Willl~lm Zlln·
lIł4z ane są lIakłada~ na winnycb kary, jątklem jednej.
.
~ u~ wla orno CI, o rzymauyc
mer z Pabianic - dobór dl'lew ozdobnych
nia za niewykupienie dokumentów we wła- I
X Ministeryum 8praw wewnętl'znych plZe.z dmlo~~lf~m spr~;y wtwnętrznrcb, I krzewów, p. nadleśny SOsiÓiki z Ziele·
iciwJm cZ8sie, lecz za prowadzenie handlll I zamierza ustanowić oddzielne opłaty za pom,~ zy . Ó·
·ym a b .- . m b .
t a n nia (gub. Piotrkowska) - Ficus elaatica •.
bez dokumentów.
I sprawdzanle mial' i wag w mia. nro.zaJ. w wgu .elul&c
.r . e8wa Ogółem zatem nadesłano na wystawfł10
X Minisleryum dóbr państwa zamierza i 8 t a C h; część tych opiat ma być przezna- Polskleg.o Jest n~stępuJljcy. Gubel nla w~r· deklaracyj.
pnedsięwził)~ środki zapobiegające 8iH"Ml- 1czana na korzy.Ść misst. częś~ zaś na ko- Bzawska.. ~~dzaJ zb6t k7zgóleb~sd~"a\aJą·
Gośoiom wystawowym rozda"a~ będą
Wy chmielu rnskiego zagrani'lrzyś~ instytucyj rządowych.
~Yikz~~~ i ~~ol~~a,.
rydo !ec"j,~fon'y katalog drzew owocowych I krzewów, iluezo e g o, po cenie znacznie droższej od
..... emy.ł.
y o I n e, ~ s a. uro zaJ . z . OZI' strowaoy przez any8tę malarza, p. WI.
normalnej.
X W mylll pl'ojektu do oowego prawa o wych za~awalaJący, owies l lę~zmleó, z Zamara.j ewa. Katalog zdobić bętlł) widoki
ry
P o d z I a I e w s z y s t ki c 11 i 8 t n I ej ą. powodu. blakn deszczn, trochę III zedwcze- JulIanowa" p. Reinzla oraz gustowne wio
, I' I
p r z e' śule dOJrz.al~.,. ·wakutek. czeg-o ~al'l1~ ule- ~Iety.
. )( W doft24 ~rnd:i:~~~. ~In Isterynm , c y c II fa b ry k i z a k la d ó
I~nw wewnętrznych wydalo nowe przepi- I m y s I o w y c h nIL k a t e g o I' y e, weding pellle I lekk,e,. kleleck!k. urod~"J ~hóz wo:
Podczas wystawy odbędlł konfereneye
Iy dotyczące otrzymywania za p o II r e d. ,' który.ch woloo je będzitt utrzymywa~ w fól~ z:ta~alaJa~y~ mljsca~I. z~ ~o~rr' trzy sekcye warszawskiego towarzystw ..
ce
Di, tli e m w I a d z g m i n ny c b k o I' es. mieście lub oie, w Warszawie wybraną. om.zy s s: .uru zaJe ~a aWa aJ4 , . u e - ogrodniczego, a mianowicie: kwiatowa,
pODdancyl wartościowej i zwy- I będzie delegacya, składająca się z człon- sk~. t"t:t!~aJ z~~t I tl~1ilózad:wałaJilł~Y'b~ pomologiczna i warzywnicza. Koufereocye
CJljo.j. Ildresowanych bezpośrednio lub ków magistraLu · służ.by zdrowia, zarz·'łdn W{J:' e k g.ry I dW .nledDbr~~ łPo~ ~ ac, dotycze~ będą spraw specyalnych I odbędą
też Da imię urzędników gminnych z pole- ' policyjnego I przedstawicieli !Diejscowego p o. k OW8 .S: ur~ ~~Je
re! p oc to: u':O. się na placu wystawy.
eęnie'D oddania wlościanom. O ogloszenin I przemystu l ... bryczuego. Delegacyi tej po- dzaJ . rl:e~IC: '~Z1m:J z~p~lweb z!ld~w:l&J'łKomitet uprasza wystawców, którzy je.
rzeczonych przepisów gubernatorzy w Kró' l wierzone będzie dokonanie podział n ZDaj- CY. zy
o. ry, ra .oms s: z. oza
~awr szcze swych okazów nie nadesiali. oa plac
lęalwie Polskiem niezwlocznie zawiadomili . dujllcych się w granicach miasta fabryk i :IY ~.roa~aJ ..d~br~ .suw~:ka: uro:~J iy· wyatawy, aby uczynili to dziś, naJ daleJ do
&miny, w gl\oe"ol zu siedleckillj rozesłano l zakladów pnemysłowych na uastępnjące
. ,!Y:68~~ Di~ re ~l, ~ . a Jare. &J, ua: godziny 5 po połndnin.
.
do Z31'Ządów gminnych księgi sznurowe I cztery zasaclnicze kategorye: takie, któl'e ~zleJ9 ulodzaJ u doblego, SIedlecka: urodza
Kweatya aan1tarna. Według Dledawno
ipntroJi nad rzeczono korespondencYlł. · bez szkody dla zdrowia lub spokoju mie- Je dohl e.
.
powziętego projektu, na stacyi Koluszki
Obtenie wszakże oddział ministeryum szkańców (fabryką lub zllkładem przemyTeletoD7·
ma by~ nrądzona trzydniowa kWIlI·lll).tau.
Ipr&w wewnętrznycb zawiadamia za po· ; słowym nazywa się wogóle miejsce pracy,
X Główny zarząd ' poczt I telegrafów na, celem zapobi~żenia zawleczenin cboleIrednictwem okręgów pocztowo.telegrafl- poslugujące się motorem mecbllnicznym lub zamierza nrz~dzić w rokn I'rzyułym 18931 ry. Kwarantanna ta jednak roll być sto unycb, ii przy wydawauiu rzeczonych więcej jak 14·ma robotnikami), mogą po- k o ID U u i k a c y ę t e I e fo n o w ł w tycll sowana tylko do osób, przyjet<itl\jących
przeplsó.. miano na celu zaprowadzenie zostawa~ w śródmle~cin; dalej" takie. któ· mIastach Ro~yi, kt6re zgodz, się pouieś~ drogą Iwangrodzko·dębrow ką·
toj kontroli w zarządach gminnych Cesar- I'e mogłyby znajdować się w odlpglejszych czę§~ kosztów ul'ządzeoia tej komunikaevi.
PI von profesora Nell"-kip.l!'0 n<t<,·owI\OO
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Rauchensteln, ~5
więc jeste~ nietylko
POHą z Bożej łaski, mój

lutego 1863 r .
wielkim uczonym,
szanowny Panie
Profesorze. lecz jeszc1.e wl~k8zym psycl ologiem l znawclI. lndzl, bo zaraz odkryłeg
mistyfikacyę I nie dałeś się jak baranek
IIprowadzlć pod nóż ofiarny. NaturAlnie,
li Pański dar odgadywańia spotęgował
Iylko mój podziw i zachwyt. Ale w je·
dnem to chyba idziesz Pan za daleko:
Dlaezego koniecznie mam być rnłod'ł, pię
iną i wytworn'ł kobietą? Kto wie, czy
mf jestem młodym studentem, siedzącym
li cblodnym pokoju przy łojówce, Iqóry
I&prftgn~ł rozweselić się tak niewinnym
~rtem. a z obawy aby pismo jego nie
POllędrowało d kosza, zapotyezył 80bie.
111Itry k81~tęeej. A moie jestem 'lDlodym
oficerem... Złamalem nogę, pędząc na konin, teraz letę w łóżkn I % nadOw po raz
~rll8zy w tyciu biorę kslllikę do ręki!
, ,d tet przypuszczenie, te ziewałem?
~neciWńi~, zadałem Bobie trud pi·zeczyta·
81& ksiątkl. a trnd to niemalyl Stąd mo~ -Idnie ten trocb~ ~.prOl'y I IIItywoy
k ':lkler pisma' - .,.. katdylll razie nie. obtecy. A moie tai, mote... o sgl'OZO
l!ltem star. dam., sredząc. przy kominie
:~g,ml w ~aftowaQ1m worku, darie n~'iezonej Pllllly do tO.'I'I1i\wa. Worek

!

ten prócz moich nóg okrywa glinian,. 11&• . zem zbytnilj ,nprzeJmo ć. Ałe "yb&c~onem
z gorącą wodą, a z zewnątrz jest będzie Pann tymrazem łaskawie, ze wzgl~
pogryzlouy I potargany przez pokojowego du. że I Pan l)otrzebuje cboć z l'az wylać
llieska. Rękawiczki ad.bi, moje pomarsz- cał4 sw, żółć na .bogatych". Zresztą na
czone ręce, z parł) starych pierścionków tym punkcie zgadzasz si~ Pan z bibliI!:
UlI. palcach, podbródek podtrzymnje wstllŻ. Bogaci od wieków SKazani 81ł ua męki
ka od czepka. Moie odmłodziły mnie zno· piekielne, nic wię,c innego Im nie pozosta·
wu pańskie grzechy młodości. a ponil\waż je nad uciechy ziemskiel Chcę wszakże
jesteś jut starszym. dodwiadczonym czlo- byd wspanialomyglnym, jak to jnt wytej
wiekiem i znasz świat jak starą rękawiez· wspomniałem, chociaż dokuczająca mi dziś
kę, to będziemy porozumiewać się mogli zoowu podagra, moglaby u8prawiedJiwi~
wyśmienicie. Pan wymyślasz na jnnkrów mój niehumoł'.
I nie możesz Ich stl'awić, ja znowu na socyalnycb demokrató", któny mi letł) kaGrelsswald. 24 Intego 1863 1'.
mieniem w żołądkn, a lIastę llllie spotykaNot kt6żby się tego spodziewał 110 mlo.
my się we wspólnem westchnieniu nad cięż dem reich6nsteinskiem winku l Ledwie
klemi czasami I ziemskim p~dołem smutku. 7.Ilolalo wyIel'lnentowa6 i ściągnęli je WII
Po tych wszystlticll zwrotach powinieneś flaszki. a smakuje jut jak z rokn 1821 I
Pau był zaraz poznać. te jestem starą da- uderza do głowy, jak L cl'i!Da ChristH
mil, a nis przypisywać mi jakiegoś romanW jednej chwili mówi o podziwie dla
su z Edgllł'em lub Edwardem, czy tei mnie i mego .daru odgadywania", a je·
Idyotycznym małżonkiem. Może by~, Iż dqoc7.eśnle wyśmiewa .lę ta mala patrykiedyś to było Inb też nie, co jest jeszcze cyuszQwska dnsza, zamknięta w ciasno za·
gorsze m, bo natnl'alnie, że wtenczas to sznurowanej pięrsl. NlI.turalnie. wyobramnie trapiło, podobnież jak Pana obecnie żamy 8ól)(e, źe t~kl wielki nczony w panbrak ordel'ów i stopni honorowycb. Rze- toflach I sz1&fl'oku scbyla alę do kolan na
czywiś:ie za~łuiy~6Ś PAn, abym postarala k!żd~ pQcblębstwo, a jest leh spragnlo·
się dla niego o order, bo klo wie 'czy ni~ nym, jak żaba much. Nie trzeba jedua~e
je8~ wpływowym atlU'ym panem, mini· nigdy, moje dziecko, sądzić dl'ugich podlug
stl'em, wy81użonym genet'alem, lnb jak,- alebie I to z d w6ch przyczyn: gdy ci drukol wiek ek.c.lencytt ze sztywoemi nogami, dzy 8\ lel).I, to z(lradzamy 8&myc~ siebie,
8ztywnym karkiem, ~ kt61'ega cl~tkie pa- gdy Bił gO\'sl, to jesttllmy zdradlęnl.
lma włos"" w gÓl'ę zaczesuje. Albo fez
nlaczejto koniecznie mamy być "m1ot1ł,
jestem małym , królem w 8wolm "brabetwie, plęk'n'ł, wytwornlł kobletlłW ~
Inb lonym dostolniklem. k'tóry Pana. at do
Niemiecki profeilor metodyezo4 na to
_mler~1 prześladowa,ć móte. "Bo motule dać może odpowledt; jest on w t YIII wzgl~.
pepebilleli pan wielk,. 1}1eo.t.roino~1 Jak dzle podobny do proboszcza, który ."e
mote taki wył!!zy umylł byt! tak .nikcze- kazanie rolJloclyna od ogóln",o piana. A
mnym·, wYl'liajtc .I~ stylem naszt'~o wlęl: ad ","wda". (Ad Hpożyczooe jeat
cbłopetwa, rftullter~ pud '11D wyra- • laclul, IIwlata J&mkttl~tego dl .. Pul szkę

a my .wielcy panowIe" wpNwadzlUu.yTo
do naszych sklepików, jako nlubioue perfumy, w miejsce zbyt świetej uiemczyzny).
Młodą jesteśmy, bo st~1 nasz j est miody.
bo -piszemy "lICh, dzięknję Panu", sypiemy
przymiotnikami I mówimy o "złotym blaIIkn światła." Dla śmiert..lników. będ,
cych w moim wiekn. światło jest .. I'ai'łce~.
bo nasze zmarszczki odsłania.
2. ad .pięknaw. Jesteśmy piękną- tAk,
gdybyś mnie Pani nie zwymyślała od p'y.
.cbologów w swej kobiect'j "uikczemności",
to móglbym. wbrew wszelkiej logice po.
wled,ie& jesteś pi91mą, bo odczuwasz pię·
kno; szklauka oie pomieści w 80ble bntelkl. Ale zostAwmy lepiej tę "piękność"
w spokojn. dl,. profe801'a estetyki temat
to niebązpleezny.
3. ad "wytworna". Wytworną je.steś PaDi, bo zl!Jitału się do mllle tak skl'omnie,
tak pokornie. Pokusa, to cecha dusz wytworuycb. Oprócz tego, Pani pismo jest
Dwwyczaj wytworne. Ate czy leż Pani
to samo zrozumie, co ja pod tym "yrazem?
No i 4. ad .kobiela.·. Tak, Pani je·
steś kobietII, chociai ortografia nie byli.
kobieclłl . Ale mog~ wybaczyć ten uiędo
statek, ze względu na wlelko§ć idealne~o
entnzyazmu, który - kończy lIię miłości ..
Śmiało, nieprAwda? Ale mój wiek pozwala na to. Chcę tet 07.Q8czytl wiele Pani, bo to mnie na nie nie uarai : powielD
la dnło, ~dllle81 PaDi dll,lllllł, że:r:a l.aJc
Jqdr, Cię QWIIŻ&IIl; powielII H ma/o koble&a mi przebaGZY•
Pani jesteś między 2' I 26 rokle ...
w lJlll wiru kobl.ta POC&ll". plerw",
raz, ie ullll&wne IOItaDle -104 I tli.. ""
JCIMłlmbKa, okOło kl.6reco· ....

'o ...u
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jut do dezlnfekcyl w bardzo wielu pose·1 m u m I m I n I m u m wie k u o d b Y waj Ił'
IV Niiazym.Nowo;..o.w., dni. 28 b. m , ,achoro- wej towarzystwa kredytowego ~
ayach tutejszych, zwlaszcza w fabrycznych. cy c h siu ż b ę woj 8 k o w Ił mają być od. ".10 16 OI6b, zmarło 6, w",drowiało 10; w gubu· w Kali zu wybrany jest p. Z,glllUQ~ e
Złodzlelskle operacye. Przed kilku dnia- dane komis-I specyalneJ', która zaJ'mie SiA ni sachorowalo 37, zmarło 16, wyzdrowiatr :t4.
~
d
'
•
W Orenburgu, dnia 27 b. ID., uchorowa!y 23 O- ganowskl, wldclciel dóbl' W&rszólIkl.Wlmi p. C., zamieszkałemu w omu Salomo- opracowaniem zebranego materyalu.
.oby, zmarło 7, "yzdrowiało 9.1
1I0wleza przy ulicy Piotrkowskiej, kra* Ogloszono zmian~ § 666 zbioru praw W gobemi orłowakiej, dni. 25 b. m, ..chorowalo W Orcbówku, w pow. włodawskilll
Sledl
te,
dzlono dwa zegarki: zloty z dewizką złotą 1890, dotyczącą u r z ę d n i k ó w i 8 l u ż b y 21, zmarło 11.
..
to'ć
d
h ~ l
h
.
W Penzie, dnia 27 b. OL, sachorowalo 28 olÓb, przeciw Wlodawy) 8 p lo u ę I Y 63 dlra.
i sreb roy, razem prze ds t aWlaJące
war a na
roga c
"e aznyc
w czasIe >marło 13, "lzdro.. iało (6i "goberni saello.. w•. mieszkalne, 44 stodoly, 61 obór 3 OIIr
przeszlo rs. 200. Podejrzenie padlo na wojennym. Wszyscy nrzędnicy, oraz ło~O"marło 15, wl zdro "lałol5dwie slużące, lecz rewizya dokonaua w leb aldba kolejowa mogą być uwalnlllOi przez
W Permie, dnia 27 b. ID, ..chorowu. l, ,marly i spicbrz. Pożar powstał z Podp~łG.pr
knferkach nic nIe wykryła.
Na trzeci osoby lub instytucye, które ich do pełnie- 3, wydrowialy 3; w gobenll saeboro"alo ł6, zmor· Winnego aresztowano. VI Kurowe.c~l,
pow. sokołowskim, z przyczyny nielli d"
chień do p. C. zgłosił aię jakiś jegomogć, nia obowlłzków powoł'lly, przyczem je. Iy J-ł.gUbe1'lli połtaw.kiej, eWa 26 b. OL, . .chorowa. mej
spton~ły 3 domy 1 32" zabadolll ?'
który ogwiadczył, że jeśli otrzyma rs. 70, doak.te uwolnienie zarz4dzającego dron ło 8 smarly 2.
gosponarskie.
ł1Ii&
'o zegarek zlo~y będzie zwrócony. Za- wymaga utwierdzeRla ministra komunIka·
W ll.iazaniu, dnia 27 b. m, zachoro"ały 2 oloby;
Itrzegł wszakże, ażeby p. C. nIe czynU cyj" u,,:oJnienie w 8zdyst~ich indnych osób ;;. ~~rni ••chorowaly 22, zmarlo 7, wyw...iaŁo~
bduyeh kroków, celem zbadania drogi, n&S.ępoJ~ po za t wIer zenIO,. wy &ne~ przez
\V Samarze, duia 27 b m.., I..,horowalo 7 olób,
W D,browle w powiecie- ostroi c~
jak, zegarek otrzyma. Cbcęc go dostać zarządZAjącego lub n&czelUJka drogie
I"martr ł w,zdrowiało n· w goberni .achoro"•. spłonęlo 35 domów mies1.kaluyeb i
jakuajprędzej, p. C. zgodził się na propo* Alinlsteryum oświaty zwróciło uwagę lo 601, ,:narly 302, "y.dr~wiały 262.
budowau gospodarskich, w Glinkach zu'"
zycyę jegomo~la, który nazajutrz Istotnie na niezadawalający stau m i a s t u u i W eTW Saratowie, dnia 27 b. ID., zachoro."alr , o&oby, pow. kolneńskim zabudowałlia- fol~l"ez1!"
skradziony zegarek przyniósł. Wręczając 8 Yt e c k I c h pod względem wielu )fauko- .marly 2, ",zd ro"lało 5; w goborDl .achorowało p. Bor~w8~iego. Przyczyną pożarQ blle
_, . Ie IOWI. Zauwa
•
ży,
I ze
. d orze
b
' dkó w pomocDlczyc
.
h , nl60
. d pOWIe.
530,
rlo 25l. dnia 27 h. m., .... horowały 2 0'0' uderzeme ploruD.o.
o
go W1..,CIC
zro· wyc h .ro
W ....
SyDlbirua,
bl jeru obie slużące wydali. W tensam dnich spółczesnemu rozwojowi wiedzy, i by; w goberui uchorowało 9, rmarly 2.
sposób odebrał w tycb dniach skradzione czyui staranIa o jednorazową zapomogę
W Kerun i we w.i Op.. n.ja, dnia ~ilt. m., .a·
rzeczy p. K. zamleszkaly przy nUoy Plotr- z kasy patlstwa na ulepszenia w tej -dzie- eboro.aly 3, .m~ty t .
..
.
..
K
I 'ej I) d
~-' I
W Twe ... , dUla ~ b. ID, zachorowaly 2; " go.. owsklej I p. • syn w a. c e a omu przy <U~ e.
.
lterui zachorowala 1.
ulicy DzleJnej.
Ocho!el'ze W gubernl ' lubelWgobornitambowlkiej,dnia26b.m.,'achoro* W'd' Ed dR k
WybrykllobuzÓw. Z łAgiewnik po"....I. on&- ,klej pisze "Warazawsk ij duiewoik': "ałyau.;, ImarIo l u6, !,yzdro"ialy 2~2; ~Ilia 27
" . le en .
war
eaz. za"iadoma
,daj rodoi., p. D., zunielwł'i<> •• Starom·lIIie· W d. , 29 b. .m. W Lubliuie zaobol'owaly b. DL, ,achor~wało 116, ~ło 35, "y,dro ..."to 20. te wdmi. ~dział w przed.ta .. ienłacb oper.:
~e, Na drodze pod Ł.d.i~, w pobUlu 'ańu l kilIo.. 24
b
d"
I 7
I 6
W Ufi., dn.. 27 b. m., ..chorowaly (, .... rła l, wycb polskJch w teatrze wY"towo;,ym, cbOCi.l.
łobulb........ ~ło DaJowraaitcych r'uuć "lDieoso y, wyz I OWIli o ,zmar o ,pozo· "yzdrowial! 4' w goberni &achoro"ało 77, zmar· by na"et brat jelfo, Jan, do tej pory nie bIl
mami, • których) .D lulU "gł.,,~ U·le'n!t stal O chorych 37; w powiecie lubeJskim ły 34.
'
jeSlcze zdrów. TeDor, który 1'l'st,pi p. Jo.
daj."eoynk~ i zranił jt liWe.
zachorowalo 13, wyzdrowialy 6, zmarło
W C.harkowie, _dnia.,27 b. m., saeboro"ała 1; w R k
b I
d W'
-.
Stru'ulaa. W dń.Wey przy nilcy A1ek....- 6, IlOzostalo choJ"ych 51' W ŁAcznie Ztl.. goberw .achorowało l~... smarlJ: 62.
eu ego, przy y jał olednia, gdzi. 'Dł.
drow*kiej, na Balatach, od pewnego cu.. CO n~e h
I 5
.
. 'd
. ł'
. d
W gober". ebenoó.lueJ, od 25 do 28 b. m., za- ny jest z "kilka wy~t~pó" " Qpeno nad"oroej
..11troi,.. oiO tak e~ atrzaJy/ io IDlu,k.Il.,lIie C ol'owa y ,llIe "yz rowla a za na, chorowało 37, zmarło 12.
."" Pomnik Joanny d' Arc. Komitet e.n:
lDog. _nąć .pokoJm •. Strzela po nOCAch pr.."a- zlDarły 3, pozostało chorycb 2,
w Jo.roał.win, dni .. 27 b. m., uchorow.ło 11, trlllny, ._jmuj~cy sili postawieniem polllll'L.
łnie łobuzery. mieJlcowa, Jabawiaj~c mo w ten
* Bezpośredoill komunikacya pomIędzy zmarło 6, "y.drowialy .t·1w .RybUleku ..cho .. "ało skl.dkowego Dzie.. iey orl•• ń.ki.j" b I ~
,polÓb,'
W li' -Lach
.. ki h k l ' kolej~ iwangrodzko - dąbrowską a nlld wi- la, zmarly l , • yzdr..". y ł; ,. goborUl ....horo.', .
I. ,ze rl IIQ
Oc, ••y.
g, Dlana
poumleJI c
0"0 '1 ' ,
b ć
.
.
. "ała I, "y.drowlała J. .
w tych dOlach w E panal. SkladKI dotych......
onegdaj kilkI ~hłol'c6w, • Irtóryehjeden, łlł8 nmi&- fi an.ką ma .. y . prz.8I.wan" Jak donOSI
w guberni ba\rińskiej, dn!& 27 b. DL, .achoro .... -' .....ynou, 48,011 franków, z których 3!,U&
jw plywać, do.tal ai9 aa A'ł~bl, l uc ..1 ton,ć. • WarszawsklJ dmewulk: .
ło lI8, zmarla 21, ,,}zdrowlało 7.
fr. %łotyly gmioy wo.gejski. Pomnik '-t.
Wlpadek apostrzegli atani i natycluniaat "ydobyli
* Dezinfekcya,
ostanowiona dla osób ja.
W obwodzie dag••tań.lrim, dnia 27 b m., ..ob~
W kl' .
. .... Zł.
I wody chłopca jut nieprzytomnego.
d
h
b I b I k' .
b Ć .
•
rowalo IMO zmarlo 76 wyzdrowid, !62.
z marmura. y onan e pO"Ierzono rzetbllrzowi
Pok,..1II8. W ..oraj rano, na niley Przejazd, nie- ący. Z gu . U 8 S lej, ma y tozctą ·
W b" eli
et 'ol kiej doia t1" b.aL ucbo- Men:f6 O d słooi~cio pomnil.., n.znlezono
wiadom. do kogo nalełąey piel, brytan, r..cll .1, ~uięta także i nil pllsaierólV przly.bywa- ro"atr~;~.'mar;;4,Pw;zdr~wiaty 32. "
wrzeli~:ń 1893 r.
łł&
na' l'rzechodąeego tam~y "yroetka, przewrócił Ją;~cb z Ham~ur.g~. .
W o"rego suataklrim, dni. 27 b. m., I ..horo" •• Wystawa w Chicago, • mocy pOltago I ugryał w r~k~. Pi.. był tu ro"'''y, t. leZ 110IVodu pOJaWienia Się c h o I e r y w ".ło lb, z!"arlol.3, wyzdrOWIałO 6.
nowieni .. kongresu Stanó" ZJ·.duoczooy b
dwio go od wyrostka odp,dzono.
Niemczecb . k d u ·
W "
k"
W Klme dnia ~7 b. ID., zachorowało 21, zmar·
c, oKradzIeł. Noey onegdaJ .. ej, • mi_kania Kul.
.•
• J 8 . 9 o I • IIlsza".s IJ lo 9.
'
t"arta b~dzi. dopiero 20·go patdzieOlika, nie
mierz. Potniakiego przy alicy Zielonej, .kr.. dzlono dOle.wn!k, WSZY8t~1l1 oso y PI,zybywaJłjce
W Jekaterynodarze, dnia 26 i.27 b. m., socbor.o- 12·go, jak. razu bylo zamierzoDe. Z3 pozór
p..ci.1 wartoki n. 12.
Z NIemiec do RosYI przez S Lacyę pogl'a- "aly 2d, .marlo 17; .... obwvdzi., w tymo c"aJ., do tej zwłoki podaj" tv okolicz"o~ć t. d' 6
uiezoą Mlawę, Jloddllw alli będą ua tej 8~· .achorowało .970, ZIDll':łu 660.
21 jest "Iaści", roczniC'! odkrycia '.A "~
c-i rewizyi Ikr kiei a bag że ich d '
W gobuDl knt.aiBlri.J dnia 27 b. m. uchorow .. •
mery."
J.
'" II ~"
8
eZln· t~ 17, zmarlo 7, wyzdro'''lał. 5 . '
wedlug kalendarza gregoryańskiego, kt6ry jal
fe~cyl..
W StawroJlOlu, dnia ~~ b. m, uchorowały 20ao ... czasów Kolumba byl "ut.ycio; "Ideiwym
Z rozporządzenIa departamentu kole· by, zmarł" ti; w gnbelDł .acborowało 2'lH, zmarło jednak powod.m odroczenia jest " zgl,d o. to
.. "'omisy& epeev.lnR, pl'acuJ·8.ca nad u· jawego, na gtac}'ach: S 08 n o w i c e, Gr a- l7!J. w,z"ro~ialo 16!I. dn'
b
h
I
aby dnia 12-go N.w·York mógł u siebie
~
J
I 'f I A I k
d'
d'
b
w obwodzi. tersklm. I" 21 . m., uc oro"a y
łożeniem Qowego "odeksu cywilnego, zwró· n c a
e s a n r u W zaprowa zouą ę- 103
I 2
prawić uroczystość Kolumbow,. J e8t to rOduj
eiłil uwagę szczególną nR dzieci osób zmar- dżie 1!lebawem rewizya. sauitarna p~saże.
·T;.'ft,~.~ duia 26 b. ID~ .achorowały 3, .mar· odczepuego, d.ny N.,,·Yorkowi za to, te go
Iych do udzialu w d Z I e d z i c z e n i u rów, Jadących z zllgraolcy, ora~. ~ezl~f6~. la 1, wyzdrowiały 4; w guberni ..cboro"ały 22, Cbicago w arz,dzenia wy.. t .... y abieglo.
m aJ' ą t k ó w po tych osobach, niezależnie cya bagatu, II to wskutek rozwIJaJąceJ SIę, zmarło U , .
..
h
" 13
* Kolej .żelazna ' .
,budo"ooa" Alpaeh
epitlemli na zachodzie
W ErywllDłn, dw, 2. b. m., .ac orp",... . , OlU"'· . * '!
. .
od woli włdciciela mająt ku, ONZ od t ego,
. .
. •
.
. ło 12 "y,drowiało 16' w gubern, uchorowało U1, sledmłOgrod.kICh ua granIcy ramuńsk.e), " 0czy majątek jest odziedziczonym lub' na~ .PI"q hUlI kO!"'1 wars.zaws.ko - wleden· .marlY 2n, w,zdrowi~'to ló"1.
kolicy Petrozsóuy, nader ,ni cebotńi. przyjol\
bytym i czy istnieje testament, lab nIe.
sklej dukonywa ~Ię peśplesznle b u d o w a,
VI guberni irkuckl.J, od ił do 26 b. ID, zacbo· była przez ludność miej sc<lw~, skł,d,j,c, .i~
* 'VypraeowallY W roku 1890 projekt b a \" $k,~ W c ho I ~ rycz n c b u.a stacyach r0W'lo!k:"':l: ~7 b. m. ..<borowało 39, zmar- prz.~atui? z w?lochó". Obswiaj~ .si~ oni, II
ustawy <I b a n d I u to war a m I a p t e· Ząbko\\lce, Granica, PUJewo I Aleksan- 11 3t; w ~b"od.i. akmoli6.kim "chorowało 8, koloJ odbIerz. Im .... robek . I gro .... odd... o.,
.
.
. •
"
zmarło 6; w obwodzi••emipal.tyń.skim .a.boro- te oie pozwol~ tam kursować .dyabelskiej m,c Z n e m i jest jnż zupełnie zanlecbany. dl~ów.
Obecnie komisya specyaJna, otworzona
• Pr.... t. ll'leatDłk w dalszym c·tSU podaj. wało 168, .marlo 65.
'
szynie", te ją ,burzą. POrtC'D8 otwarcia kolo I,
I'zy departamencIe medy'czl1ym i opraoo- ..atępnj.cy bni. tyn, dotyczący p o e t VP Ow c b oW Tobolsku, dnia 27 b. m., ucborowoly 2, rmar· cbciell wykou.ć t. pogrót.k' i •• cz-li bóJ'k- •
P
I e r y w Ro~yi. .
.
Iy 2 wyzdro"iały 2.
'. • •
. ' . ..
lI'ojąca zasady nowej ustawy Rptekarskiej,
W }loek"le, dUIA 27 b. m., .acborow&ło 8 oeób,
VI Tom,ko, dnia 27 b. ID. Jacborowaly M zmar. góralamI,. którzy 8tanoh
w obron •• kole.; klik.
przyszła do wniosko, że nietylko nie nale- .marło b, ,!yzdro"iały a; w guberni 'f"'horąwala ło 19: w KuJ>erni ,acborowJo 115, ZDł&r11 b9.
osób bylo przy tem zabitycb, a bardzo wi,l.
ży tworzyć jakiegokolwiek monopolu w 1, wyzdrow .. ła.J.
.
.
W"UraI8ku, dnia 26 i'27 -b. m . . .choro".lo 17, ranionycb. <rdy pier .. szy poci~g przybyl do La·
W Astr... banm, dn .. 27 b. m., uchorowaJa 1 zmarlo 9 "yzdrowialo 6.
.
I
'k"
. 'ć Ib .
han dl u materya ł ami aptecznem,I Iecz prze- oeoba,
.marla 1, wy.drowialy 2; w ga1ierui zachoW A8ci.abadzie, dnia 2. b. m., ,marły 3; w ob- peny, Dle pozwo O?O Ul omu wys'ą: , .a OWłOllI
eiwnie, należy wszelkiemi środkami uła- row.ly 32, zmarło 14. wyzdrowi_ly 22. t.
wodzi. zachorowato 27 smarły 52.
... Ika tr"ala dal.J; bndYDek 8tacYjny zostal u·
twiać publiczności nabywanie lekarstw.
W gub.rni wlod,imioreki.j!dnia 27 b. ID., .achoW T..zkeuci., dnia' 2, b. m., ..ehurowaly .3, ukodzony. W Petrozseoy dyrekcya kolejon
* Miuisteryum dóbr paustwa ma usta- rowala 1, ZIU~rły 2,. wyzdrowIAla J.
.
marly 3; w po,oltatrch mlejocowołciach kraja, miala ró"nie! "i~'. nieprzyjemności z ,,010W Woronezn, dwa 27 b. m., zachoro .. ały 3 oso- zmarło 1au oaób
b I '
'al
...
d ' ć'
nowić posady tecbulków drobnego )I", "yzdr wiał.. 1; w gob.mi zacborowało 1 0 6 , '
c om I musI' na .. onlee u. s., o pomoe
p r Z e my sł u. Posady te będą powierza- Ima,lo 9<1, "yzdrowialo .9.
Pl'awno, wojskow,.
ne osobom z wyższem wyksztalcenlem te·
w Wiatce, dDi~ 27 b. ID., .achorowala l, Im,r· \V pierwszym dniu w y g Ci g 6 IV P I a· *** Katastrofa na San gIrze, Dopiero technicznem, których obowiązkiem będzie ł&# wy,,trowi,l& I :
.
wieńskich nagrodę Jana Reszkego, rs. raz nadeszł, do Europy szczegóły o strwnym
llłld~6r Dad dJ'obnrm przemysłem IV danym ł. t. ;=~~,~o~;:~~wt::; ~t :':b~r:~:!~:r~: 200, zdobyla .Liua· Adama Mich81~kie~0, wybacba wulkanu na wysp!e S.ngir. N!~wl:lk~
oJu-ęgn.
'
w..lo 88, ,marło 3łl "ll'yzdro"ialo a7
drugim był .Prezes· Józefa Trze~lóskle· ta wy •• pka lety w arcb.p.l.gm M.blsklm I
* \V sferach medycznych opraeowywana IV Kuanin, dnia '27 b. m, ..ehorowalo 15 oi!6b, go I Wł. hr. Potockiego. W dru~lm wy· siuty jako stocya morska dla st,tk6 ... d,t''1elł
jest u S ta w a n o rm a fn a to war zy s tw zmarlo ij; w. guberni ..ch?row~ło WO, .marly 82.
~ejgu o nagrodę towarzystwa rs. 650, z Mind_pao n, Fillpin .. ch do Celebeąu, dd kt6·
I. V a i e nic z Il-" c h, maJ'Acycb rozpowszech.
gob.rm kOltrołllilk oJ,. dni.. 26 b. m., ..cboro.· wior":t 11/., wygrał .J{micic· Jana Żbijew- r'so dzieli j" jeszcze 200 mil geograficzoJch.
........
, . .
JI'",O '!J zmarl, 2, ....,.zdroWlało 6.
• Jó f 'I'
H I d ' I d § ' r
t
ulać wśród. miejscowej ludnogci glówne
W A.ur,ka, dni. ~7 b. m., za.boro"ał, lOBOba, skiego. drugim był .Duet . ze a I"Le· , Naloty ona d~ o ~o Y', a a? CI .~zy "s~y•.
zasady hygieny i czuwać nad wykonywa· wy.drowiu. 1; w goborni ... borowało 37, =ar· bitiskiego i Wł. ' hl~ Potockiego. W trze· kiego d .. anaścle ty~l,cy czyst"J kr ... M.laJ"'·
cim biegu, o nagrodę towarz:{stwa rs. 200, kó". Władz. holenderski_ i nieliczni kupCf o·
niem obowiązujących prz61lisów sanitar- ło 13.
h
W Lublinie, ~"27 b. m., ..chorowało 7, zmar- w. biegu płaskim, YoOiorst 4, wygraI .Amu· raz kolouiści eUl"Opejscy mieszkaj, .. romu.
DyC .
2; w goborm .aohorowało 8, ,marly 't,< wyzdrod
J
b
b
b t kt
h
J d .. eha ..
* Prolekty nowych pl'zepisów. o m a x i- trwiały
ł.
let" Hurodyńskiego, jeż żony przez a· oyc na negac .a oryac.
• n.
.
~"",;;,;;;;;~r",,;~~~,,!;;#§#.r.i~~~:"7~§i~;:"i:"".":::::""':=E:=':"""T..:'i'i"""=~::"l'.:'T.:1 J"zyńskiego; drugą ' p~yblegta "Em~nuela· ktcrystycznlejsztch ceoh "1bnchu, o jalclm mo'
glllby Ul!;rapować .woj .. "uieu.obi_te" uc<u· ~aml wllklle,e ~rotesura, J,:1t Op~1\ lad~ł Gliń_kiego. W wyścIgu z plotami o na- "a, bylo to, te ui. byl ou poprz.d,ouy ład ..,.
cia. Młoda panienka nigdy nie zWl'óciłab, Jede~ z pO)lrzedDlków, ale, wIerz mi PaDl, grodę dam, wiorst 2, wygrała .BaIJ~da·, trz~si.Diem ziemi, a wnlkaa Hunon·Ar"., •••j.
Ilę do mężczyzny z takli czarującą pewllO· to Się zdarza ~ardzo l:zadko.
. . jeżdżona przez Aleksandl a)lr. Lubecklego; dDhc)' si, na wy.pie, prz.dtem .upoloia iii.
Bcią, aby mu powiedzieć, że świat jest
',l'yle na obrou~ moJeg:? stan~; ~ m,oJeJ drugim. był • Vaugirard", jeżdżony P"~~z dymił. Od wielu lat u"atanym byl za wyg.slr·
opadołem smutku", a on na nim "dobrym .soc~aluo.demokratyczueJ. osobIe nie ch~~ Sergiosza Nieruojowdkiego. \V biegu plą- Tymoaa.cm w dniu siÓdmJm lipca r. b., o goczlowiekiem."
mówu!, ,bo ruoże o~wr?tnle mógłby~ Się tym o nagrodę rs.200, wiorst 2 sążni 133, dzini. szóstej mloat d"ad.ieścja wieczorem , ..
Takie mniej więcej wraienie wywarł ua z~pyta.ć:, skąd Pani w~esz! . że n81~zę do wygrała .Bajka" Ale,!'saudl'& ks: Lu.bec- awałooo. Ta".ro., gló"n_go mias6 .~'P1,
mnie pierwszy list Pani. Co się kl'yje za bledn'ych. Bo~actw" p,zeclez są .w I ęka!lh kiego, jeżdżona przez l:Se~'glU"8za NleOloJow- wydobywaj,c. ai, z .. ulk.. oa. chmpr, pOpl~~,
tern "llIniej więcej", odgadnie chyba córka plebeJ~8zów. I żydów, a moż.e le~tem Je· skieg..; drugą byla .Kltty Augu~ta. hr. który ni~bo ... m grub, warst .., l'okryl JJI"J'
Ewy, opowiadająca o "naszycb" chłopach d~ym I dl'agtm? Z ol'derów zartUJes~ Pa- Potockiego, jeżdżona przez c~łopc.a sUJen- soowo•• i, let,.e blitej -",eczouego .. ulkan •. O:
dla wprowadzenia mnie w bląd.
Ź
Ol także.. M.ężul koblet~l. czy. dZiecko, nego. W biegu szóstym, my~hwdkl.m, ~ na· prócz t.go, siloy "iat.t poład.nio .. q·z.cb~d.1
Lecz ja nie dam się oszukać.
adna czemkolw!ek Je~teg, szanUj ordelY, one są grodę rs.300, z 7-ma pl"zes.zkodaml, w\or.t oiósl masy jego na mor •• , grot~c "sYIl&l1"1II
wysoko UI'odzona nie posiada tak dz1elńe- godłem ' nl.ewolD1ctwa ludzkoścll .
4, wygrał .Przebój', jeidżouy. przez ~er- po drod •• i dolSlym okolicom. Nieba"om pogo umysłn, jaki się przebija z Pani ostatJedn8kze za!,uśćmy Ull to czal:11I Easło· giasza Niemojowskiego; drugi przybiegI czOly wydobywać .iO ze star.go krateru (0'niego Ustu, Zadn8 nie miałaby tego borno- nę. Zreszt~ D1k~m~ nie dalem lllaw~, .a?y Blackbil'd' Wot.owskiego, jeżdżony ' przez palon. kami."nie ogr01OJlycb .. ymjaró~, kt6."
ra, ab'y korespondować ze starym jeżem, mnie "wYI:óznlal , Ja mogę kogo WY1ÓZDlÓ, TaJ"Uaw)lkiego.
padaj,. na ziemi" z..bijaty, setki JudZI I ł.l~
I żadna ja~nie oświecona nie pisalaby tak mnie - mUl
_----,
r..t. Silny huk pod,iemuy n.. tIlPD\e popr~.d ..1
poprawnym językiem; jatby się bm nie
Biada mil Ten .socyalny demókl-ata'
poknioeie .. kilku mi.jllCach góry, ziej,eeJ po.
obylo bez cudzoziemskich wyrazów. A je- ,taje ąię , pod koniec pr&wi~ poważnym.
.
Wal'8z~wa_ piolom ,I kami.niami. Nowomi , temi kr&t,..,m1
dnakże, jednakżeJ
,
Wybacz mn pan 11
Za zezwoleniem okl'ęgu naukowego ; w bacbnw o~ ,!uystl<io Itron)' obfito potoki 1..Proszę. zdpjmij Paui markę, przedtem
Wiat\". 8zalej" o~olo 8~ar~go domu, l'I' Warszawie, p!>wstaje nowa 8 z koł aJ ę· Wf. które-tom:"c I u)'bkq'ci'l trud., do WI~:
nim przyjdzie pogpleszlla. poczta, Id,ca którym Jeszcze przed oblęzełll"lI;I Stralznn· z y k ów. \V pierwszym okresie .8zkoh.. ~m ry ogniem Jiej,ee e". nur~ "dol\n~-:W"~'
muiej więcej tak prędko. Jałt· ata tek holo· du fnleszkał Wallenstelll. Za Jego .przy- wykladane będą dwa j~zyki. a 1Ulano."!Cle: k. oni.""yly D••.••j ,drod•• , uuo... ~ I POP'"
.. niczy - i przyniesie mi czerwony alma- kllldem muie qr&żni tylko to, co OIezdo- fraucuski i niemiecki, poczem n&śtąpl wy- 1'0 1." domy oI.. wem •• mi,pllj,. cal, oko:
I18ch a wtenczas ja sam ją Pani :&edr~. by tel
.
kład języków: wioskiego l angMsk1ego. lih~ w .:.art", J PQJtynlt. Ila ludll zg,in~łI> WJ'J,
&gow1el I ta I8tota 'mi e grozitl wol·
Mimo to wszystko, Icby'lam alę do nóg Dla ka~d~go j~zyka "yzoacz8DI b~d, od· polokaob, tl1ldno lo dokladni. pbliczy6, rd~
Dflmll profesorowi wolnego uulwersyteta Ekscelencyi z bloull w.rkoczem. czarueml dzielni nll>uezyciele. Wykłady u~lllaue bę· uikt ai. bl1 w llanlo ,puwdoi6, U. olÓb pad
w Grels8waldl
oczyma, o &nanycll okrUłyth kntaluclJ.
d, w god1.ina~-h wieczornych, ~łIr~WDO dla d.chami domów .. ukało .ehroni~nia prsed 4<U(Jedyny to 1Jnl'll'er8ytet 11' calych NiemUoiżooy .Ioga
paó, jaJ{ i \lanów, za opłat. ml8lłl~czD, po Cle" I P'lpiola I umleoh Podl., \llSod ...~o.
czech, Dtrzymaj,cy się z włuu~oh fabllaBruDon H,.lhDllth.
rB. ueśtl od oaob1·
rApOrtlI l~rllAt.ora Cołeb••• "
o~~
-6'11' minister I rektor tego IIwweriy1etll
W poblita cytadęll ••tlIy...... pł~u..,e aa WI.". I
'_A ~C1 jedn... r.
I
In. ~ · ~\ • • ~e.włoki - 'olllel.'" D...tlieaJ'oltóło28 .... pneao_!y.'c •• __ OID brlt. . :I isi,tęeego l"1>dnl)
L
......
_
,..,
lat..
'
, ,
WAlu, j~ko"'l gloll amiellka/lcb u.~. _
A tUI miDl.ter Je.st' po'łnr aczem willę-"I\l18.. tli earo'pojcZp6w. licsbt oliar kataot':'""
Mm 11&8 ulaelltyl
'
,.
I'rue.leJll dyrekCJi .,cuióło- . d"ajaj .. F~, . . . at.o_dowo "".P
Wpra'll'c!JIe qrotu~ PlIłrJ". ' --
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::;i..

H ie.. bóey jednak, osiedli """a,trt
... p1 liracili " ..,.stto. Zbiory wszelki. a Ii~ol. .nla""""ne. Liczne luy palm kokosoyd. ~óremi "yapa ~yła obicie pokryta, nie
~ tai," jn! "calo. Po~oIym mieszkalIcom .....
.Iód. tale, ii n'łd hoJenderski, ceJem n·
~•• i. temu ostat";ema, był .mU.IOOY sprn.. i6 • blikj połotOD~ch '''ych kolonij macx:: ..,.., rIto i ~ ioku,. i rozd.je tako""
... pllloie poll1leb_J,.ym mIeszkańco m.

3

Medyolan, 31 siel·pnia. Wielkie składy
LI .." .., 30 lierpni~ B&.e"'~ Bj>r,."oadallie
firmy Fratelli Ct>lombo w Bari zgorzaly końcowe. Obról 7,0\.1" boi, a lelro Il& .p.knllOOn I
zUnAlnie, szkody wyuoszą kilka milionów ..,."óal000 boI. Spokojnie. JUddJinlr &I . . .yk&6_a:
y11& d.rpi.ń ......id att/n
eona, na ........i.ń
fl·anków .
paśrlsl.rnik 3"/0 cen.., aa paśdai.rnik Iietopad 3 111.. cena, n. liatopad grudai.ń 3 u /.. c.na,
.
. d
.
dl
DO grurlsleń at,._ń 4 eon&, na .\Je.'" Int,. ł',"
OstatnIe wla omośCl han owe.
ecns.
Waru ••• , Sl~o aierpniL WaIc.le krOt. ~erUl •• e: o,'t:~i!'~~' 30 ajerpui • . S."elu& 7'/1, . . . No ...
B.rllu (:I, d.l 4861'/.. 65, 62'/.. 60 kop.; LonNlw-Y,rk lO-go sierpni... Ka ....a Rio" 7 14'l .
dy u (3 10.) - - - kup; Pary. ( 10 d.) - - - Ka
~ 7 l',·
1390
>0_.'
kup.; W.odeń (8 d.l - - _ - kop~ ł',. Iilly li. 13
~
o.. orulurT na .....
, na ....op.
kw,dac1.l.e Kr61estwa Pol.ki.go dah 99.20 i.,t,
.
_._ "P.i takioi ...... 99.00 i.,t., _._ kup.; - - -...- - - - -........................- - -...
5
6'/, l1IIIU poiIC.ka .....hodnia U ...) emi.yj 103.00
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
*,a., - - - kop., m...j emiaYI 105.00 ąd.,
- . - kop.; 5°/, obligi bt.nku ulachockiego -."d., _ . _ k.; b l, nlIlta pożIc.ka premio ....a. 1864r.
lliIatra, 30 siel'PIIia. (Ag. półn.). Pl'2yl_ej o",is,.i -.- .,d., _.-- kUP .i tak. . . 1ij66 r.
GIełda Warlzawska.
byłyc b tu del1!gat6w na mlędzyoaro<lowy
I-eJ.m. -.- ąd. ~-lrop.; b"" I,.ł ••• W"Il,n ••
Zapl ...... o
I.ryi l ...j 95.15 "łoi., - . - kop, tak.. leryi ID-ej
kongres kolejowy .powitał senator .Alftan.
z••ekalo krótk •••r.I .....
95.51} "d., -.- kop.; 6'1, liIty _ta""o li.III,k,.
Nl CZdaÓ ich -dano bankiet, w czasie któ·
l-oj aUl. 102.75 *'Id., ~.- kop.; taki.. mało Da Berlin za 100 mr. • . •
48.67'/, ł8.60
rtgo wzniesiono toast oa czetl!! J~go Ce_ ._ i,d., _._ klip., takiei lI ...j seryi -~ l4d., na Londyn .~ l Ł. . . . .
9.9J
9.88
pJ'Iikiej Mości Najiaśulejszego Pana. <i wyUl...j .oryi md. 10"M0 i.d., -.- kop., "-ej as Pary. la 100 (t.. • • •
39.51}
39.ł5
seryi -.- '~d., -.- kup.; b'lo liaty .",Ia"". na Wiedeń n 100 8. . . .
i ooaOO bymn ·I'oskl.
83.~5
miasta War ..... ' I-ej •• ryl 102.20 itd., -.-bp.,
Żtd ....o • kotico,a giełdy
Peterlblłf'lJ, -31 sierpnIa. (Ag. póło.). MiU-ej ..rIi 1I)'J,15",d.,-.- kup., llI-oj ••.,.i 10200
Z. p~pl.rr p.... t.....
olsIlor ·s praw zagranicznycb, Gie,'s, przy*\d.· IV"'J I.ryj 101.90 l,d ., _._ knp.; V... i
byl wezora- 'WIeczorem
rodzioą do Alx*,.,.1 JOl.~ "'Id, -.- kup , VI·.j "'1i 101.65 Listy 'ikwhl""YJ.' Kr. PoJ. drab. 99.20 99.15
iłd., - .- kop.; 5'1, obligi miasta Waru• ..,. Ruska poilC1k& " .. bo.lui.. . .
103.25
les·bains.
d.... - . - itd .. -.- kop; taldoi mol. - .we "l!.,
95.75
95.75
Moskwa, -lH sl~pnia. (Ag. póln .). Wezoł.,t, _._ kup.; 5'1, Uaty.",ta"". mI",ta Łorlsl Liny .....poi.
t. aiem. Ile,y; r dllie . 1112.76
lltSraj zamknięto kongres zoologiczny . NaI .oryl _._ •• d., n...j ...yi -.- i.,t, 111...J a&o.
u
u
"
nl~. łOOłO
102 60
,I(PUY Io:08Dgres odbędzie s ię w Lejdeo, a
ryi -.- iłd., - . - knp., IV-ej seryi -.- i,d., LI.t, a",l. m. W....... Ser. 1. . 10'l.25 102.25
-.,.. klip.; 6"/, 11.1, ....
mi",ta Ka·
lotn,polilgiezny i archeologiczuy wyzna101.ti5 101.76
"
ln." Ło4i ":S".1i IV
lis.. -.- itd·, taki.. miasta Lublina -. - ąd., Li.t, suto
10L.60
QOUO w Konstaotynopolu. O godz. 5-tej ochłodzeniu.
takiei mluta Płocica- - .- "'Id.; b'"!. lialy .... tawn.
U
100.60
Qibyl się obiatl pożel"nalny. Pierwszy U>aat
Berlin, 31 sierpnia. Cesarz zaniecbał, wiI.ńskie _._ i,d.; 5'/. takioi -._ ąd. , _ ._ k.
Ul
100.10
,zniósł 'M1łł Edvards za zdrowie Nlljja- Z powodo cbolery, projektowanej podróży Uy.k""to: Il.rhu S'I,. r,o''''1. 2'1.. "a1'y.
Giełda Berlińska.
do SzwecJi.
Wied'ń ł'l.. p . I...hnrg ł'/,'I.. WartoU knvo.>I I
'.Iejszego Pana.
BO l t
d
potrąceniem
lit.ł.!
SIJU.aW1l8 . 181Q t ie 89.7,
'
.
Wiedeń, 31 sIerpnia. (Ag. półn .). Według
Kam b urg, 31 slerpo.a.
lU e yn urzę o- ....... I i n 196.6. Łod zi 167.0. Ii ... Iik.... id&Cyi •• Ba.n.k:not1 I1liIlde . o.ru • •
jJ0625 205.76
Neuell Wiene,' Tagblllttu·, w fabryce wy: Wczol'aj zacbOl'owalo oa cholerę 425 93.9. poiJc.i<. pr.,.j" w~ l 6o!.O. n 2203.
~50
206."
" u dO'''''1f9'
brJlui '" S~eyr, z powodu zmniejszonega. o~ób, umarło 219. W AJtonle onegdaj za1'/,'1.
'"'ortlllra, 31 derp"; ... W.k.I •• I... dya 98 ~O, D1"k.ato pr,...,&tao . . • .
1'/,'1.
ucbu, uwoloi"oo przesz lo .0,000 I'obotui- ch orowało 20 osób, umarło oś.n.
U pot, .. ka w•• hó,I.! .. 102.75, lU po.,.. ka " ..~o-Hamburg, 31 sierpnia. Na prowincyi zda- d.ia 10ł.62, ~'I.'I,Jl.ty .". ... w•• kredll. ,io",oki.
ków, któnI udaj, się po większej clęści
nylo sIę wiele wypadków cbl>lery.
152.25, akoy. huka rUIkiego ,lIa h.udla EallTaui ••do Ameryki.
HAmburg, 31 siel'pnia. Wlarlze uakazały DOIr° 264.00, p.~ r.bnllki.go bauk. dy.ko.,,,,,.go
Paf1l'!, 31 slel'l'nia. (Ag. (pÓłn.). Dziś za.,
473.00, b....ku m;~~.,n odo,,"!!," MS.OO . ...........DZIENNA STATYSTYKA lUDItOSCI.
padl "'yrok w "rocesie margrabIego Mo- w okollcacb nawiedzonych cbolerą zabija!! .kiego bo .... dyMlo.to., Ifo _ ._.
l a, obwinionego o zabicie w pojeaYllku p Y i koty, jllko zwiel'zęt.l., roznoszące najZ...... II '" dniu 22 siorpnia:
n"Ua, n·go sierpnia. R.nkuoty r.,kI. n r... ,
2/)626, 110. d" .......O 206.50...... 1. n. Wonu."
Ewa.ulllłoy: Dsi .. i do 1.. 15-to .marło 5, .. tej
Wselity, kapitaoa Meyel·a . Sąd unlewlo- dzielniej laseczniki choleryezne.
Paryż, 31 si erpnia. ~idemia Iłlabnie.
206.10. .. Peteubnrg kro ~05.90, ua P.t.... bu'f. Uesbi~ . eb.l~pc6 .... 3, dziewc..~t 2, <loroolych-.
Dil ll.. re.,a.
w t ej liczbie m.~e:Zylll -, kobIet -, A mianowicie:
Haga,
31
aier·pnia.
Do
VliessinO'eo
przydl.
205.25,
u
Laudy"
krllt.
20
.•
0.
••
Londy
•.
1
.
Konstantynopoł, 31 siet1lnia. (Ag. pólD.).
.,
20.31, ua Wi .. I.6 169 45. knp'>UI cel•• ;:~,60;
Slarozakoul. Dzieci do lal l~ta marlo 2 w t.j
Na interpelacYę TUI'cyi w przedmiocie wy- był okręt hamburski ,,.Dl'aehellfels" ~ dwo- 60'. Ii.ty ...... t.. .ń.. 66.75, ł.'I, lI"y lik,.;.'ac),u. liabi.,
ehl!'pc6'! 1, dzio"cz~t l, ur•• iych 2,
ma
cholel'ycznymi
na.
pokładzie.
63.25,
pot,e.ka ro.b ł'l, z I I) r. 95.50, ł-I• • w tej lic:z.łiie męsc.zym 1, kołnet 1, a mia.no'9P'ieie;
faDia WOjsk aogielskicb z Egiptu, gabi. Antwerpia, 30 sierpnia. Rada sa nitarna. 1887 r. -.-, ""J. rlula .Iota 1~3.75 , 5'1. '. si. , '81)4 liojże.. KOJl, lal 72, Dob.,.•• Rajzla Gi...r,l,t 60.
~t .Gladstune'a odpow~ział, że zgadza
r.
102'
15,
poSyCK
""ecboduia
II om. 66.25. Hl.mi
się rozpoczą!! pertrak tacye w tym wzgl ę stwiel'dziia 21 wypadków c IlO ł el'y, z tych 'r i 66.90, 5'1.
IAwue .. okiA 103.10, 5'1, p<>uie dopiero w kw ietniu roku przyszlego. 9 śmiertelnycb. Dotąd epidemią dotknięci iycak. prelDion I I
roku 153.00. tak... • IY,!''';
ko-~; ... '.{,."i.j
MąjJuncya, 30 sierpnia. !Wczoraj, otwal'- byli tylko majtkowie. Oholel'a zawleczona r. 143 ~O, akey. drogi hl.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
208 25, akeye kretly'o ,," .n'lr,.okl. 167.60. Alr.~.
to wiec btołików, w którym mi ędzy in- Z Hawru na statku St. Pali L
'n T
W&l8s.. ",ekiego IJtwkI1 b n.udło"ego - .- . Ilyłlku!tt~·
Br..d Hotel. S. AbeiJnann s Dynaburgo, W.
Bymi bio"ą odział br. Bltiłestl'em, Bachem,
Anłwerpla, 31 sierpnia. "czoraj sygoa- "011'0 _ ._ , dYM outo u1.",i ••kie>!o blLUkn p.i., .... Greiotz
z ..Ho.c l"vy, Bergson i Bierut & Wuua",
lIre'l6maun, Gulen, Porscb, hl'. Sie, akow- Iizo\Vllno 22 wypadki choleryczoe, w tej 3'{" prywatne 1':,':.
I. Raud :a Leamierza..
'
Iki, iLingens, kilku Białycb Ojców kardy- liczbie cztery śmiertelne.
, l .... ya, 31'11'0 sierpni ... Poiycaka rnlka • 1\I8~ r.
Hotel ••• te.ffe'. Julina. Lennbaeh i K. Loinbach
S KI.zynio..... Bzkopp, KorrJ i Ile.rni• • W.r......'.
nała Lavigerie i inni. Odbylo się pierwWiedeń, 31 sie'·pnia. Wstrzymano bezpo· II .mi~ 96.bO. 'l'/. Kousol. a.gi.llkio !TI'/".
Hotel Victoria. K. Frideosohn Z W.....a"'. T.
Waru.w., 31-g0 eierp";a. T.rll ua pl.... Wllk....
ne zamknięte posiedzeuie generalue, w średni ruch wagonów z Berliua pl'zez TyGrusa Z Tomaszowa., B. Opolski s i"echwt.lew&, G.
któl<em uczestniczył biskup moguucki, Haf- roI. W Kufsteinie odbywa się zmiaua wa- skl.go. P...lli,·.""\ _.d. - . p.". i dobr.. - - CloUe & H... DO.....ru, D. Jedwab" Bluzek.
ó
h
.
b....
616,bl&ł. 615-630 .. ,boro,n 6ł5- - . .1 1<
•
•
!ue... DI'ogi pl'ezydujący -komitetu miejsco· gou ÓW I Iilwlzya po r żnye , oraz Je 1'a- "yboro". 4ł0-456 . ' redui. 400-420, " ..m". __
Hotel Pol.kL Striekor z Berlina Friedman s BerBogdaBowski i A. Horn. War.zawy, Rogoslll·
'ItKO powitał Pl,zybyłych. Żądał on I' Ó' kuoków.
.- -,j~elWlieli :ol i 4-0 ..~,1. __ - - , . "ie. 110- •U...,
Opoez
••.
.aól!prawnieoia katolików na wszelkich
Paryż, 31 sierpnia. Wczoraj zaszło to- 315, gryka - - - , r•• pik lotni -. simo"l liauowiskaell IV dziedzinie życia pobłicz· taj znowu okolo 30-tu wypadków cllolery. - , r.epak ,ap' _i... - - - . /trocb pol.y - H'''''
h
.
'd '
4
'
'l
- 1 ca.krow, - - - . (uol" - - - S A kór:c.o\),
Dtlgn. Politycznie centrom reprezentuje AKI'łvZy
~ oryml Znaj Uje Się s,ostra mi 0- kun jagl ... a _ _ _ , ole' ... v...... .. J _ _ _ ,
Rozkła.d jazdy pociągów.
katolikó w i posiada icb najzupełniej eze sierdzia ze szpitala św. Ludwika.
Iniauy _ _ _ •• p.d., k&l'toile - - - .a kolIuf&nie. Ouczytano adres, wyrażający
Paryż , 31 sierpnia.
W szpitalach .Pi- .....
r R Z Y C H O D Z 4
hold IOjcu św."'Pl'ezydeotem-obraoy Porscb, ti6 ' i .Chal·ite" zalożoll8 blll'aki _dla cbo:
Dowi.zio •• pn."i" 600, .ytt. 1000, itGIIlDi.ul.
Ł ÓD"
Bodzley I _la_ty
- , 0""' 600, (roch. "ow.go - korcy.
"
pierwszym wiceprezydentem br. Preisslng, lerycznycb.
i lOl\ 8112\ 9142\ 4146\ 8 1 :18110lł6
Paryż, 31 siel·pnia.
Gstatni biuletyn z
War ..awa, 31-go .ierpnia. Okowi..... Hurt.•kl.d .
drugim Ul'. Sierakowski. ,Porscb wezwał
17. za ....iadro 100': lI.WIł brutto. polr..,. 2'/.. 10.80"
Iłbra/lyclr do jeduotlcl. W trakcie -obrad Hawru opiewa: zachorownlo 71, zmarlo
,
0..110 bN potr,c.; .a 78': 8.60 brutto apotr. 2°/.,
ublel'ali glos: biskup H8ffoer, ks. Horne,
ODCHODZ4
Paryż, 31 sierpnia. (Ag. póln.). frzy- M3" notto bes potrą.. Sa"nki ... ...iadro 100":
prz)!b.]ły z Afryki, Bachem I Scborlemer wóz szmat. i owoców z Bosyi do Francyi .tl.17~ brutto z potrąc. 2°.. 10.95" nętto b..
B.d ·.ley I _I •• ty
Ł Ó D Ż
i Algieru zostal zali roniony.
potr.e., .a 78': 8.71' brutto a potr..,. 2'/.. 8.Mon
Alst.
:I\ł:I\ 7 /15\ 1\201 6105\ 91:10
Lwilw, 30 sierpoia. Rząd &.Ustryacki wyToruń, 31 Sierpnia. Wczoraj był tutaj n·~~r~ :~tr~erPllia. P...ulca 144-168, n& .ieTp.
del. guwal do Loblina d·r~ Barzyckiego, pierwszy wypadek cholery.
_._ aa ,aśd •. Ii.topad 153.7;. Żyto 133 - H6,
UWAGA. Cyfry oaucsone gruIl ..,.. drukiem
celem studyum nall cbolerą.
Londyn, 31 Sierpnia. Dotąd zachorowało na sierp. ł45.UO, na "".... paśda. 141.75.
wyraś~ .. CMI od god&iny ~ 'lricuorlllll do go(łeteraburg, 31 sierpuia. (Ag. pól n.). W tu n ... cholerę dwóch niemców i dwóch wyL•• dya 30 .sierplli ... 96,. onkI.r Ja..a 100015'/. rIslny 6-.j r&II o.
Pelerll1Ki.rgn duia 29-<lO sierpnia ucho- chodźców żydOWSkich z Rosyi.
. mocno. C,";'ier borako"y 13'1.11100.0.

;.u

T E L E G R A M y,

z

I"owalo na cholerę osób 155, zmlU"ło 51,
wyzd rowiało 69.
Berlin, 31 sierpnia. Cesarski urz-d sa~
Iłitarny ogla za, że w pooierlzialek w H ... mburgu bylo 447 wypadków cholery, z k tórych 173 zakończyło się śmiBl·cią.
Berlin, 3J sierpnia. W szpitalu w Moabic ie skonstatowano 3 wypadki wolery a..
:ty ;tyckiej, dwa n osób przyb.~łych & Hamburga, J' edeo zaś u mieiscowei.
••
Berlin, 31 sierpnia. Wczoraj rano dostarizono do szpitala w Moabicie H·tu
chorych z objawami cboleryczoemi. Ogólna liczba chorycb wynosi w tej cbwili 71.
B II 31 '
. W Leb tA "<"er n,
Sierpnia.
1·...., .uallowerze, LipskuJ Getyodze w I,ociągach, nadcoodząeych z Hamburga, odkt-lto wypadki choleryczne. U pnybyl;cłl do .Halli z
Hamburga cbol'ycb: czelltdnika mly araklego U1richa i palacz Billig:. oie stwisrdzouo cholery azyatyckiej.
Berlin, SI sIerVnla. (Ag. fH\lo.). Wedlug
nrzę d owyc b bl Uletyn ó w, Ch OIera pOJaw,
"1
...
się w Magdeburgu, Lobece, meklemburskoszweryńskiem i sasko ałten1Mll'skiem.
Bel'1In, 31 sIerpnia. Z' trzech osób, kti5·
re zac borowa ł y tUtaJ· ua cbo ł erę azya tycką, dwie umal·ły. Znowu zameldowano w
policyi 24 wypadki ch olel·Y. Dzi~ JIO poludnio zaczął padać deszcz pl'zy znaczu~m
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• (131 wnd.la, zatem i lekCJe na mojej peaayi "tedy siO
rozpocmfl, "Zapis no..,.ch uczniów: i ."eu.nnie odby"a .i~
c.rlzitnwe.

•

kilka godzlD tygodnIowo. Ulica
Zielona Xi 5. lIagufII Pncwósldej.

przeżywszy lat 74.
·-Wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Nawrot róg Piotrkowskiej ~
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