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ennego, m~tali-l-fMorzeBaltyclCiezlljmuje Więc ' PierW8Zej nowIono wDfilMao rady - pilitWi. wal'nnkl
i bawelny. Wywóz zmlliejszlIl się .topnlo- miejsce tak pod . względem przywozu wo- wyknpu.
"0 przez pierwsze tl'Zy lata (od 1'. 1884), góle,(58%),.jak i pod wzgLędem pJ'ZywozJI
Handel.
,
'
I
• \
'"
. , I lecz . d rokn 1887 zacął 'WlIrastaó i do- lIIateryałów ' SUl'owycb. ,(61.3%) l wyrobów
- Plac jarmarczny w Warsz&wle dla
HANDEL ZEWNĘa'RZN};
•
sięgnąwszy maximnm w roku J888, zmniej- (42.3%); dl'Ugie miejsce zajmuje granica przywozlI wełny, otwarty będzie już w
sz>,ł się znowu w rpkli 1889 (o 8%). Wa- Itdowa (28.5"1. ogólnej ilości, 26.1% mate- dniu 12-tym b. m., o godzinie lO-tej rano.
&;.
hania powyżej zamaczone Wywolał głównie ryałów surowych i 40'/0 wyrobów); pod Sam jarmark rozpocznie sl~ w niedzielę,
I'uoh artykułów żywności, które stanowily względem przywozu al·tykulów żywnoścl, dnia 15-go b. m. Komitet jarmarczny alda·
" 'W. r.
1889.
, J
dwie trzecie całt>j ilości wywozu; czwarta pierwsże" miejsce należy granicy Jądowej dać 8ię będzie z pp.: łlrezydenta miasta,
część składała się prawie wyłącznie z ma- (46.3·/.~ a' dl'ugie baJtyckiej (31.1"/0),
generała Starynklewicza, radcy magilItratu
" iI..
teryałów' 6urowych, gdyż wywóz zwierzlłf.
·
J. Ratyńskiego, inspektora Ulozęd~ lekarsklego dra 'l'roickiego, Itollliaarz& bandloWedlug 8ppawozdania departamentn cel- i wyrobów na wagę, nie dosięgn!1 nawet ł
nago, w' I'lrku 1889 wywóz towal'ów ruaklch 1% całego wywozn. Wl ll rzywozie> główne
.
t
wego M. W&hausella, tadzleż z gron iopl'7A\Z granicę europe).sk,' (nie lic!i,ąC czar- miejsce (na wagę) zajmują materyały su~,
1
J.
tel'esowanych: hl'. Poletyłły, POSJelta, włanoulorslliiej - gl'anlcy kraju Kaukaskiego i I'pwe i półwyroby(BS'/. całego przywozn).
"
ściclela fabryki w Markach, wreszcie z
Finlandyi), dosięgnął 452.3 mil. rubli i dał
Na pojedyńcze części granky europejgrona kupców pp. Józefa R:\wicza, Broni20.~ mil. 'l'IIbli przewyzlti w por~wuaniu 8kiej wywóz dzieli się, w przecięciu za 0Drogi żelazne.
II
sława Wernera i Jakóba Loewenberga.
- .Kraj" donosi, te ugOtla pomiędzy to- Magazyny tranzytowe' na stacyl PrRz rokiem 11888. Przywieziono zaś do Rosyi stIltnie 6 lat, '" sposób iI&8t~pojący:
towarów zagranieznych . za 246.5 mil. vubLi,
•
l
w.. rzystwelR .kcyonarynszów kolei Wł,l'- ga terespohlka rozpouęly przyjmowanie
więcej "niż w I'oku pOllrt'ednim, o· 49.~ mil.
"
.,..., ~...,;: . i
szaw.ko-wledeńskiej z ugwarantowalli~m na skład wełny. Opłaty pobieraue ~, n .....
rubli. Ogólna 'sum&< obrotów powiększyła
Granice:
i~~' f
~.. praw członk6w kasy emerytalnej tejże ko· stępujące: składowe po 2 kop. od puda
się l więC! w ' 1889 roku o 70.1 mil. rubli,
~~ tO:::1; .~ ,., łei, oraz projektem konweJ'syi obligacyj miesięcznie, asekuraeya po l rl. 50 kop.
Inb o 11'1.:
I'"
~~ :>I;:~ . ..IS ~
o
kolei waJ'lU,W8Ito-wiedeńskiej, nzyakała n- miesięcznie od 1,000 rubli wartości i waZadwatyć jednak należy,' że W'&lęty do
•• I . ' 'Ił' 'lii .;, d 6 w
twierdzenie.
gowe po 1 kop. od pllda. Na zastaw zlo2.4 10.9 O O
13.3
- W .tycb doiach . odb~ło się posiedZ8- żonej w magazynach trlluzytowyelt welny
porównania rok 1888 wykaz~ jednę ·z naj- Bi!10ńlOi-sk,«..
niższych eyfr pl'Zywozu'. z całego ' szeregu Baltycka. . . . 107:7 IS7'.'O O O ' 195.2 nie delegal.ów wydziałowych 8łntby kolei odliela zaliczek bank handlowy warszawlat ti'oprzednlcb, natomiast pod względem Lądowa. . .. 53.6 -60.6 , 3.6 0.5 '1l8.~ wlll·szlIwsko.wiedeńskiej i bydgoskiej, w skI.
wyW02:U przewyższył wszystkie te lata., jak 0zal1lomorska. 142.9
7.4 1.8 0.3 152.4 celu narad nad dal8Zeml losami wy zjeKredyt.
widać ~t nastęJlującego zestawienia: - ;
Azow:ska•.. ~ 5:5 ,O O,
84.6 dnoczenia urzędników i oflcyalistów obu
- "Nowoje wremia" pisze: Warszawski
Rok
., Wywóz
PJo.:ywó. O!JroŁ ogóln,
'Razem. , 385.7 171.4 ' 5.>1 1.2 56a:7 kolei. Wysluchano sprawozdaniA delega- kautor banka państwa pl'Zesłe.ł miniat&ID i l i o D o w r u b l i.'·m t t.
cyi, powoływanej w tej kwestyi do Peter- ryllm skatbu pogllłdY swoje l wyja§nlenia,
. 18~
348.9
308.2
,657.1
Na,jwlększ. i1oś<\ towarów wog~le, a ma· sburga i wybrano komisyę, w której skład co do podniesionej przez departament prze238.6
550.8
teryalów surowych w szczególności wy- wchodąp pp. Święcicki, sekrew'z rady za- mysłu i handIII sprawy utycia kapitałów
1886 '. 312.2
1886
264.9
232.9
497.8
wleziono morzem Baltyckiem, nl\iwięcej &1'- r •• .Iz.. i""ei, Woino, inżynier etllżby prze. mieisklch w Królestwie Polakiem, które
tyknMw
żywności morzem Czarnem, naJ'- ""r" ......... ,
J
"
• •"
1887
317 .9
186 .4
504.3
wozowej i rliedźwleeki,
kontroler wydtiału dosięgają
jut 4 milionów rnbli I prz.,.,..o'Sl.ł
, 197.3
.628.~
więcej za§ .zwier.t _ gJ:a~, lądową (do -.haniosD&ga, kMnłj pęracaoJlo wypraco- wuj, się jako dejlozyt w WAraawllklm
1888.·
1889 . - 452.3 ' •. 246.5
,. 698.8
Prus); wywóz y;yraUów Jest: wogóle nie- wanie sz·ezególolVych warunków, na jakich kantorze banku, na urądzenle kAs zallezW porównaniu z przecię'n. za olitatnie , zn~czn.y.
. .
przepl'owadzoną. będzie likwidacya, 01'111 kowo-wkladowych dla przemy8łowców I
pięciolecie, obrót. ogólny w roku Hf89 pora!desame zestalVleOl~ . dla .P~!lfoZU wprowadzenie takich zmian w ustawie, kllpców miejscowycb; nrządzeniem tych!k&!!
wi.ękazyl się: o 131 ·'II1iJ>.x rllblil(23"/o), z któ- grze~n~g~ za . pkres ..lIlęclOkel."t, . 884 ażeby uczestnikom, którzy pl'Zeslutyli wię- zajął się ma sam kantor bank 11 państwa.
rej ~o Bumy 117.1 mil. rubli przypada na o l
.lOku daJ.e c~IY następuJ~ce,
cej nit 10 lat, przez odpowiedni!} liepara·
Prze.yał.
powiększenie wywozu, a tylko 13.9 mil. ru>,
'"
!!
C)'fl fundu8xów '?Jły zapewnione do eZ1l811
'l'owarzystwo papierni .Soozswka"
bil t\
lęliszenlę ~'ZywozlI.
-; ... ~ ""...
utworzenia kasy- normalnej przywileje eme- na ogólnem zebralIlu wyznaczyło po 1'8. 40
Na 'Wagę wyY{Óz 'tow~rów ruskich przetl'Granice:
~~ .' ~~ ~ ~
li l.ytalne. Napllsiedzenlu przewodniczył z u- dywidendy za każdą akcyę. Wypłata dy-
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cib'Y,~ za, pięciolecie 53,?a .Pl •. pnd! I'0p,uie;

przywóz zaś w 1889 rokll 204.1 mil. plld.,
vi' 1888 r oku 172.0 m. plld., a pr?lecięcló~
wO " ia pięciolecie 193.9 mil- pudów. Do
roku 1888 ''przywóz ' zmni~jllzał '8ię ciągle,
lecz ri8st~N;I!.'e w roku 1889 Wzrhllł we
ws~ystkic){ phztcyacb; pg:i3fszył. się ~zcze
' 2) J \ Ił'
t,,·,

~

I

r

...

~

.,
'.

' ---u--' "

"O
"D l E D ' W I jE
1(
.Lł,
"•
•
l;

:

ip Tłóma..,t.J'_ N.

---.- , ,
t

II

(Dalszy cią{- patrz
,Nr, i23):
•

BIałomorska . . 1.4

Balty.ch . . . . 5.1
Lądowa .. .. 7.6
Czarnomorska ; 2:0
Azowska . . . ': 0.7
"
Razem. 16.4
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Mlluuyey dobl'Ze to wsżystkłJ obr""hował;
to''tei uie zwracając uwaglIna drwiny Roberta. Traville, odr2ekł z najzupełn.lejszym
spokOJem:
~
Ul ,
-' .Mój drogi, 'z sZł\SIlastu lali oslemn&isili' ~ysiącaml rocznegO' docholltr liIoZ1la być
biednym,' moina być i bogatym. PozostaJI!C w Pltl'yżu, nie mog~ w żaden sposób,
U\~ upadaj!lr zmniejszyli skali życia. SpróbUJ tylko wyobl'azIć> 8óbie mnie porzncaj.
t:ego ulicęl ' łle8syńskt dla jakiejś oddalonej,
mleszezMskiej .taniej dzielnicy miasta. Zapewne, l l'obią tak inni " mógłbym i Ja: ale...
brak mi odwagl... ' Lepiej jnż odrazn zel'~ać z pl'zyzwycza,jenia,mi, którycb DlUSZ~
alę wyl'zec. ~ymczasem na ' wsi będę bo·
gaty, W głębi Morslinu main jakieś stare
zamczysko, które najrilespodzlewaniej otl'zyDl ..! w. {lpadku jeszoze 'rmój ojciec. Ma to
by.~ coś ~arnzb pięknego pbdl względem al'ct.lI~k~ODlcznym, ' co slę" ''zaą 'IIlnle ty zy,
znaJdUJę, że to gniazdo grzybów jest·okropne. Za kilka tysięlly lti>anków jllklg bndówntc~Y' przyprOlWadzI\ mi do porądku kilka
POko~6.W, 110 I zajmę 'si~ tlIIwami, winobraniem,' stanę się radclt municypalnym... Co
za" .r\lSkbsze, wyobraź sobie tylko. Zupelna
kBlIan. ~y~al Wszyscy my, niby konie cyrOW8, kręcImy 81~ wcif}t - bezmyślnie,w je'dnem · 1 tMlsamem .kolei ' jestem podbity i
WI'aoam do stajni... Garson, racbunek I

I l i o ..
O,S'
103.7
,. 44;2
205
0.3
169.0

1

I

~ 1"L~n \~JI~I~kl~~~~W'~~i~~;~~~n~~~~: wi~n~ ;~;~ejiflt:Zy~:~~m :a ~~;~Ia~ek

udó " x
O
1.3
L
3.6 11~!4
w:. 3.4 55.2
.1.4
23.9
- ' >(l.t ll 1.1
8.5 193.~
I'

sbursk'icb, na kolejaCli' żelaznych: lll'łowskpgri~sklej griażsko-carycyńsldej I kozłowskb-worodeskiej mają być zaprowadzone
telerony do obslugi linij.
I "Ruskija wiedomosti" donoszą, że komite~ tuil)istl'ów ' uchwalił wykup przez
skarb
kotei libawskli'! ronreńs@ej . Pbsta1

Byt 'tO cudny, ml1,)owy dZień. DwaJ1mlo-I
dzlludzie wycbodząc po §nladaniu ;! Cafe
Riche, utonęli w ruchomym blumie, który
płynął wżdłuż bulwarów.
'
Już druga - rze\!:LMallrycy, spoglą,-'
dając na zegarek - dokąd ty' teraz, , Hoberole?
•
, I·
,
, - Jest to godzina ..Tenny.
,- A jakże tam jej zdrowie1
- Doskonale, rośnie w · tuszę. Ale, aleI
czy6 zakomunikował tę fatalult nowinę...
- ' K1otyldlie? Nie jeszcze '
"
,. - Oz&s jut na to, bo nie przypuszczaól,
żeby' Z&IIlierzal zabrać jlt li: sobą do ' tego
gniazda grzybów, jak powiadasz.
Pan de Fonde westchnął i oczy jego
przybrały wyraz smutku.
I
, - Byłaby ·.to l :zabawM bistorya-ciwął
dalej w tyJllte tonie Rollel:t - jak! gdybym
wi4zlatminę szlachetnych oł!ywatell... A jak
się nuywlIi najbliższe twego "zamku miasto?
"
.
-'- Al'My-Ie.-Comte.
.,
- Otóż, jak gdybym widział s14d minę
obywateli Arnay-Ie-Comte wobec wa.szego
wejścia tryumfalnego I Dopierożby narody
tameczne otwieraly lista, ujrzawszy KIQtyldfl z czel'wonemi wlosami i bajeczną koa-

-

flurą...

Raz wpadłllzy na ten tor, 'rl'aviłle był
niepowstrzymany. 01lisywał .całą wspaniałość paDuy Kloty)dy Veronese (prawdziwe
jej nazwisko było Franciszka 'Clampln) , która nagle stała się obywatelką, aby Ill'zejść
następnie do IKlotyldy Vel'onese, zmienio·
nej w pastel'kę z czasów r~udwiUa. XV,
pędzącej przed sob4 wgr{ld lilki stadko bla·
łycb bal·.nków.
M&II'ryey milczał. Wśród tej kompletnej
likwidacyi jego .ycia pary8kiego, jeden tyJ·
ko tal 4clakał mu ae~ce: trzeba- będr.J1I po-

rzuuld pięlcilą koc a
miesięey. ·

ę ' 08

n\()

I

Nagle .Robert urwał: '.
- Przepllaszam cię,IJrl:yjacle\u-odezwal
się ~ule-plotfl oi nie wiedz.c co, nie zwaiając, że cierpisz. Przyjaźtl nasza. zhyt dawna, abym cię uie miał znać lepiej uit ty
sam siebie. , ZapoIDniałem sifl; dotąd nigdym
ci nie mówił o KlotyIdzie, bo wiem, że usposobienia nasze są , różne. Ja kobietom
uie wierzę, a ty .... ty im się oddajesz. Dla
mnie (Jenny jest najzupełniej obojętna, a ty
bierzesz. Klotyldę, ua 8eryo.
- Nies.tety-odparł z lekkim uśmiecbem
Maurycy-zawsze wszystkie SlfOje kochanki brałem Ila sej·yo... lIie jestem jedoak
głupcem.
" II
.,
Nastała. chwila wlezeOla.
,- Dlatego może wlaśnie - PI'zel' waŁ je
szeptem prawie 'I'raville.
'Pl'Zyjaciele zbliżyli Bię do kościoła św.
Magdaleny,
- Obiadujesz dziś w klubie?
- 'rak.
--.: A więc, do wieczora. Idi do Klotyldy, ja. id~ do Jenny. Ja. nie wierzę w nic,
ty wiel'7;y8z we wszystko. fryś czuly od
natury, jam ~el)tyk z powołania. l kto
z nM !!7.czę§ij IVszy~
, II.

,

Panna: f. F.raneis~ktl. Clllmpin ,' po wyJsclu
Zl konserwawrYlun, nie wiele strawiła czasu w teatl'ze Wode.wilu i przybrawszy sobie nazwisko Klotyidy Veronese, śmialo
rzuciła. się IV wir .wesoŁego życi&.
atllraluie I,n;eszła oua przez ręce wysoko i
nizko postawionych, bogatyeb. dzl i I'.rujnowanyult juu·o. :Jakiś dY1llomata popchnął
młodą kobietę ua ilrogę katle!'y, lnni po.

powietrznego bębna centt'yfugowego do bielenia ca!..Tu, stara się w departam ncie
handlu i przemysłu p. Ewaryst Krzy tanowaki.
- Billro poszllkiwań geologicznych zn;\·
la7.ło w kilkIl miejscowo:!ciacb. w gllberniach południowo-zachodnicb., pokŁady wę·
prowa zl . j. alej. Kiedy Aburycy j .. po·
znał, była w możności tyć bardzo pl'Zyzwoicie z dochodów od zebraaycb. już ka·
pitałów. Ostatni liochanek, pan Edmulld
Borbiel', wypłacił jej, przy porzuceniu, odczepnego dość grnbą sumę. Miłe te stworzenia posiadaj, 8zczęśliwł zdolnogt odzylIkiwania nadzwyczaj szybko równow~i, i
Klotylda, która na .razie, po utracie Edmu.d&, uważała się za nlepoci_onł,
z niemniejsząłatwością zakochaLa 8i~ w Ma·
lIrycym.
Mieszkala. podówczas w J!łicznym palacyka, d8l'owanym prtez b.ojnego paDa Sorbiel'. Pan de Foo.de od pół roku eodzie6
prawie przychodził do niej o dragiej po
południu i spędut kilka godzin: było to
zwyczajem.
Maul'Ycy podobał się jej lIaprawdę, dr.ię.
ki swojej wrodzonej czuło:!cl, dziflkl aw.chetności swego 8ero&, dzięki wreszcie ułej rycerskości swego z nią postępowania.
Nie mama było III11WIIÓ go plęlruym, był
on um więcej. Jego głowa ciemn!lwlo
o prawidłowych. i cienkich I·y.acll twarzy,
Ilrzypomiilała .Ieqcego jeźdŹC&" Vela.squeza z l4uzellm w Madrycie. Był to młody
człowiek średniego WII'O ta, pięknie I wytwol'nie zbndowany; każdy rllek jego kual
się domyślad połlłCzenia gracyi i siły. Jako
doskonaly strzelec, wyszedł zwycięzko z !Iczuycb pojedynków i nikt nie mial oclloty
szukać z nim zaczepki. Spoatrzegacza pie
mógl nie udeNyć dliwny bl&sk jego CZ&I'nycłt oczu, z których przeglo\dalo tyJd
energii co i slllbo:!ci. Zdolni kochaó ,l'iIoWdziwie kobietę, należ. UjC7.ę.§eiej do rzt<lu
tytb niezdecydowBllycb.

(D. c.
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u udajemy
• P i' 'ąc
estyę, ezy fałszy·
• jest wzml&iJ
'ięta z
ku prz
eg z as cli re 'teró, Q,y też ró
i y
ę od
j opi
i li" zazna;.
(la
Y
0,
ja t
f,
dopus~
Slę'az y, Kto ws aZUje redakcyę naszego
pisma jako~'edO~ z tych, które uie chciały
pl' r,iłĆ.'
. ~ani p d
go przez }lP,
: i M.
ie 'było nigdy wypl\dku, żeby
.Dzieonik" nasz nie przyjął sprostowania
wiadomości , którą ktokołwiek uważa za Itie. y. sądów tutejszyeb ,'ozpatJ'ywauo sprawę
słusznje ubliżają cljo mu, lub , kl'zywdzącąL I , karnlł . przeciwł!:Q ltDejakiemu P. o kl·adzieź.
• '( -) >Magistrat m, f9~zi fą.wiad~lI1ia, ż pskal'ŻOUll, . aaPlta'll IPez sąd, co mI!. do
w dniu 23 b. m., o go(fzmie 1'2 w południe, po\vledzenitllla swoJą olirouę, odpowiedział:
w będziilskim zarządzie powiatowym odłię- . Ja kradnę, lecz za. to za.llłacę; mam bodżle się Iicytacya nl\ wydziel'żawieole na \Viem.(eti"Wy.lliienił jednego z fabrykautów
'-~_~~IłóIi~..g!l~~illililiMó~~I.lo..~!łIi·~~~ 1; ~j, •
, b. o. ~te..in.fj
"
,
,bli.
ię.illecmoskillw8kiJ" V, A. nołgorokow.
tegoż dnia 1895 r " dwu kawałków> gvuntll 1/I8zy to ra:.! zdal'Z& mi się, te mnie łapiljo;
.D~
obejmuj/łcęgo razeUll./lbszar 9 morgów 110 PUSZCZ/ł zaW3Z~ jedqak, .tbo IWiedzą, l źe pro'7
A
OKOL IIMrI h
I rJllrętUw ",e wsi Plwonili . gm'Dy Sulimów, cent to od /lumy" jaka ~ 101 , się .należy,"
I. ~,"h~ t'łł , ~
y i'
/ld 'rs, 15 kop. 7.3 rUGznej .oplauy ((lzięrża-w li'oDieważ tWjadonlO ' jest . wszystkim, ,' że
,
rl"w,
,uej bez ppdatków.
•
. oJ'
, .••• /
Qsklll"~oijy clerpL n8 pomiellZ&lIie zmysłów,
(T' ) Wiidomośoi koścle.ln6, ,DziŚ' ooobo·
,(-l Z sądu. Sędzia' pok~!I I rewiru . m. RąUI uwolnił go. od ka.\'y.
f
dzoną będzie w k.oBoiel . Ś'" JOz~a Ilr2y !Łodzi l'Ozpatrywał l .sp rl\wę ka.rną przeoiw(-) Wypadek, Onegdajwieczo~em 1l.i ,JÓulicy Qgrodowej OI'1lczy tośd Bożego Ciałl\, 11.0 przedstawicielowi fil'IIIY bracia I1o'bra- zpJ'a ... . wy~iądajljoc 7. dorożki .. pr~ed Ilomem
Procesy a wyjd:Ue :z k; cioła 9 g~dziuie
'IIU:r.y, p. Jakubo wi Dto.b'l'&nickitllllu. , W, skal~ ,wl&.~uym )lny ulicy Wólczańskil\i, , upadła
ipl:zed pohldniem dQ.· o:łtsr;ecb , p łtal'7.Y plOZY;- dze uiejaka popielll\\': praclljąC& w f&w'y- na zi emię. Knil Ilrzestl'aszony , nucił się
skojblly
IV pobliskich ulicach.
• I .' ce pp. D" podała, że llI A:jstel' fabryczny wbo" i kuło od ~lol'ożkr przeszło pani S.
I
I (Ii+-) Sędlia 'Pokoju' ił .i'&wilm liast."l hl>- zabronił zl\trzymywać bieg maszyny porl- Jll'zez , lIogę."" .1,
·dzi pIlBazyli , BllOzke w'/ wyje.eha . w qDiu czas jej.~ oc~szczallla, p,kutkiem .,~ego p ,
( ....... ). KI-.adtię,i wilrprza. Przed · kilku tY'wczol'ajSzym ł do Oesarstwl!. 1~ {I2B·dlli!lWy pOllio~a lekkl~ lialed~!1 1\.IJ:atJem prosila grnlniaruLuk.radrdono jednemu z tutejszych
urlOJ1. Obowią.zlti , go tYJll~\~(l pełlli o ukaranie p. Jakóba Dobl'auickiego i o po- 1'l\tlŹników wieprza., kthrell'o złodziej e zapęsędzia pokoju J rewiru PI ,S?teuger. "I'
zostawienie jej pl'aw,\ poszukiwauia strat dzil~ do szyuk'\I,.'l:a, K., zamieszkałqgo pod
( ) Zmiany w służbie. ,Na.cze1nlk ur.zą- i szkód ua drodze cywilnej . ' Prżywołl\uil do lasem Ipl'zy szosie konstali.tynolVskiej i 11du pocztowo~ telegraficz8egQ w ł.odzi, I'ad- s]lra.wy tiwiadl(o le ''.I:.ezh;lli, że w,.fabl'yce kl'yli IV. chlewia. ~Włt1ściciel znala?łszy mi.ejea dwOl:U p. :Alikółaj KOlDt\l'nillklj" .zamiauo . pp" D. ostrzegano r obotnikuw, ... by, nie ,czy- sce ukl'ycia, zaw e zwał policYę i przy jej
wallf ,jest 'naczeh,ikiem nl'ozęilL ' (!Qe?,towor 'oiJ~ R13.S1:yn podcz8JI bieg~1 pod,.kl\~ą .wy- pomocy .odeb)'ał iM<6Ją własuoŚć. Ouegdaj
telegrsficznegb w Bielalviej, tlll~ki e} gubeJ;- ' dalenia: z miejsca,,(, o CZJlID są. ,Il,l\wet wy. sędzia pokoju l:-go rewil'n m. Łopzi kaIIi; na, jego o:aś Jluif,Jseeuui&Wlwauo: Ilaezeł - wieszoue ogłoszenia Qbroilca oskarżonych zał K. , za ukl'yw,&I)ie kradzieży na 5 mieuika uł!Zędo 110llztOlWO' te'legl'afiuzneg \Y wyjaśnił, że O!U"ócz tego zakazu, lmil:jSlrzy sięcy więzienia.
;·
(-) W ogrildkaclJ. Dziś w ogrodzie SelPlntllkillvie, • r. st Eugellillsza GlińskiegQ. często przepis powyższy og łaszali : 1P . j/l<
(~) Ogólne zebranie rllczne akcyonal'Yu- d.Jt kl ui~ zważałs" n& , tlili i czyszc~Ijoc ma- lina teatr letni wlstawi męl09fama~ ~ 5
BZÓW koleifabryczuo-Iódzkiej, Z&110Wiedzia.- Jlzynę poniosła skalłlcz'6)lie. Sędl'.ia pokojll , akt:ącb p. t. "D.~ą Juąn, czyli zeJllsta kone jest na dzielI 30-ty b. m. Na porządkorozpa.tl'zywszy sprawę' i nie znajJlująo. Pl'ze- maJldorJ!l~ ; w Hejeupwie o godzinle. 6 rano
dziennym zebl'ania będzie rezul t:I~: ~lo- stępstw8l, wydal wyrlH<.. ,ulliewiilniajljocy p,. koncel'h wie~zorepl spalpoy będz,il\\ ,,~ielki
atacyi (h'o~i w roku ~złymj lIpoowozda- .JakÓba Dobl'anickiegp.
,. I' l,
'/I
-r[\jpl'werj{, urzą4zony P!'zęz p. K~uel'lh llY- ,
uilllhrachunkowe; sprawQZ allle zarządu .'W
(-r) Zbrodnia. \T e wsi Klęk gminy Do- , rotechnika z Warszawy (,koncert orkiestry
kwestyj .blldQw:y, koJei obwqdJ>wej../ w hot- brtr,~pod Zgierzem, znałezi pnQ W' 1I0GY p~zed p. ':ómućhows.kiego; w P(\l,ltdyzie po )lołu-dzi\ uchwala 1;0 do- wynagrodlleńia przeil- kill..'1I dniami zabitego Walentę,go Tomcza- doiuJ koncent orkiestry wojskowej . p. Grilsta.'włc.ieł.a rządowego Z!\ obećoQ$ ua po- ka. Zamordowany .l.eilal w pą80ce krwi i la; w ogrOdku p. Bendorfa. pl'Zygrywać bęsiedzenil\Ch. rady, Wyb4l1 trzech czŁonk6w (lalą , głowę miał pokry. ą ranami, ZaI'Zlj.r cIzie .orkh!st,ribn".
'i! !
r, I
"ady, dwócb ich zastępców i ,t.r~8flb. ciJoll7 pr.o.ne natycbmiast ~ledzLlVo przez wójta . p , '
c'
f
ków .kotBisy~ re wwl'j nej,
r
'.
gmin,l\ I' DobrHl wykllj'lalo, Ż!l ' poprzedniego f""
II. '
·l.
(Tri) ."Dżi9llllik. dla,JW,zY!ltkichl', Jctól'lym dola Terncm był w karczmie przy szosie
I' ,I
n!
. 1< . '
,. ,Ii
z peWDo§c!, we zajmowa!ibytjmy uwagi pomiędzy. Zgierza 11 .Str,)!kowem' "zwanej
czjt8lnjków, gdybYl. chQdzilo ·o własny jegg " Zi.elonka~, l'l"' oi.kim · Antonim S:zczygieL- u Wa,rszawa.'
I •
.
glos, Jl'O!lIieściŁ (Na 124) ar~kuli.k: pod}li a- sk.im, .miesz\o."ailcem wsi Krzywe gminy, Ła- I - Pl'Ofesor nadzwyczajny uDiwersytet/l
ny przez pp, Edm. 'Stefallusa i lfx-.
Ixa gie.wpiki. ()badwaj wyszli z karczmy. bar warszawskiego, 'P. 'Mikołaj Lubowicz, mJaz I1odzi, Panowie ci opi sują wypa.deJ< , -któ- dzo \ p(y,&no i Jak op!lwiailn klLl'l:zmarz, oba- nowany jest profesorem zwyczajuym.
&

,

DniellIep\. .1\ Bugie'll. Z tego powodu dyrekc)re \vI el D' fa1l{.yk" Ilt, a Jlomiędzy innel!1i hr. Bm~ickich, przys~ę ują. do (
n\t.fwlfl\ 'tegO IIpału ' kbjjałi'iegd!
.....! ..'Biriewyja wie,tomo tł· douosz
rząd zamier1.a wyknpi ć zaśtawione w
kU ruskJuf hantllu zRA'raliiezn!!go akc
bryki ob\lj:howskiej.
,1.,.11
Wystawy,
.
- l\lIuisterylml
al:-tlll !Mtwierdziło
gram śro<lkowo·azyatyekiej J wystawy t'
ra otwarta. będEie , w Moskwie. od clii la 2
w''1;eś nia do 27 pą.żpzi~· ikilt,r. b. Wysł.aw~ urządza li~zna grupa fa~~ykl\utów i towan:ystw handlowych moskh;w~kiego okręgu Jlrzemysłowo-f~bryczuego - , Ima na cel u
obzlIajmienie spoleel1lelistwa ruskiego z boga~twamj naturslnemi ł ,I!I'zedmiotami przyWOZU! w.nvozu; jl!.kPtet z \Iiek~/,elni 'odri)bnemi wJallciwościami posil\a!ości ruskich
, w Azyi środkowej i chaństw ościenuycb,
jakote~ 1'er~yl. Przewodnlctwb bonorolVl!

isy.
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A gl'zyby,

'.
.. ~
.
.s\V~j lS~yy, lJl 'rY/t ~q;~ , wlohr~- Kt6~ szuka ko~wallJ ? tej )lol'zel ''''0'''''' ' Zl1 1 zg~to\Valy J,ej ,~gul'!~,. l l lI'Z,n ęiJl'.1 Vble I'zekł leślll~,lwzl'lls,zajljoc l'amlOUam!,
•
I ~allla tr~ymać. Się 011 IlIc11. ;.., :..
,i
, - Czy! mam .mIOt; łotra polUjącego na

I~~

c'

I

'A D '

'i _"

J..

zenie, ~ 'UPu-1

" , / ły', ' z\\§łe~ie~i~,' jf/16 w 'clą~nip)~a . 'iuił~~Ć 11\ IrabiD~, .

HL;}-lerb

K-

1-

żlwne

a.

'

a ko.nwalia?-OdPOWied?;ia-IIl.iła pozór mIejscowości'. 1111\ mog a sJę roz·
p,?ziltć w' tej,że. Szta. ,Więc Jlro~to. Pl,zed
81ell18, a im szła dalej, t.embardzleJ SIę. blą·
kała.:tem)Vię,cej olid~li.ła ,od celu i z&C~ęłiL
..
' ' /f .,
I'T
wjer~yć W.'131 dzfejsl!:ie sztuczki. .plugi
II .0:.,
~ I"
" '1
I ~Z\a prędzej, cłlcąc , odr.ys~ać ,!1?'~ stra· cu.~lz!} zWlerzynę1 ~ , l ' ,
.. '
·Ił.. laso' zal'ny, pogl'ążóny w tajemniczych cie."
p;~jekł&d
i 'H?' I' cooy i nagłe uslYljZjlla'l qdgt\ls §wi'sta lU, ,,- N'e ;.wiem, jaką paui- l)Iinę mieć mo; nihości~b, o§wlecpny~h chwilami jasnem
11
chr~ęst suchych gałęzi l .. ,szmel'.. , /,ozmó'w ż!\ijz; alę co jest \V ~em P!!dell~u?1
I ' śwjatł?m kS!ętyca, wydaw~l Hię ąprzymie·
VI :.e1~oIy· ~,~ot..j~!"'8f ,,;./.:
\II J.!IdZl'iCł~. ,~loJlo~;~~~J ze ś ~rac~~:',,\VsUlI!!lłt l :- l\IO~D~ s~ę , IIl~wo , prz.ek?!I~ć. , o~~q- rzh'6.cem' KS ęt)ly fl'Armauche, a cbcąc 0.•,;. '{lJJllllull II -, - - ~
I,"
s ę!f.0d o ~ 11f'y }!lOdze I , pa~ła twal za \oirwszy tako" e . •) !)II ma. \V me'~1 eCI lIa p6źnl~
J~ przyllycle do Puste ni, Jimo*yl
..I' - ,
<.
- "
' ,'
'
. ii
,~~ " h '
,
.
•
'
,."
',l'
l.J
,
~Qrur ~J~~ j
~lLlllJaWQr_,
• '. ~ l,
' " . ' r.{
. ' V f'"
patem drugl, !a cboci.~ , uie widzia.ł-a ich 0!ZamutkR .spa.dłs~y. IIr~tti głowy, o!Lsloluła jak w zaczal'owauem kole, Może zorza poq'ąk l'ozmyślającI Alal.ej ,>u.Iljl'zała aLl , gło- czyma, bo widzi eć uie chciała, czuła ner ' uszy ozdbWóne., kolezykami z dyalllł!ntó\V i ranna zastJ\f]ię, j/ł lłfll!o jęjl,c;e zestarz~ł.
wą,.1 cZ&l'ną ·( ohmurę , ' z >kt"VE!r'<BPatlł deszoz wami, poznała w moo łotr( w Il[\jgórszego btOBZę z rubinami ,Uj szyi.
' ,'"
,j'l przed czasem, Z poslwlałemi od zmartwle·
kroplisty, ' a wł&śDie dochodziłA do•. kmreą gaJiunko,?l :który~ru pJ!lrwszy JnówiJ:
- Kt6ż to być lIIQŻe:-pollly ' lał, stl'ailtik; nia włosami. Niepokojljoc się coraz więcej,
wązkieJ §cietkj i · schl'onlla..l się.'ł pod dljob -.. "- PlIZysięgnęl "te t'O (kobieta, Którędyż głaszczą!; br.Qdę.; a. po chwili l.wrócouy do widZiaTa
r~'p
dila - eTjez6'i1cz ń tw
rMłdiysty pltted nlewą, IttÓEa ustała kJ:ót weszła' lLo Iichl\1! ą,dybym jlj1 tak .zllalazł\ syria, wYI'zeijl gląśn.~
/ " J>.
"I,
,l, dokol&" e'żytała przy ilIo' czltl'si'et\Ji ypi1/1
,. 'II
- '1'0 waryatka, która uciekła z zakładu. saną zgłoskamI :rZdaw:alo ,lje} się nagle, że
ce. Gdy ojJlii!Zcaała.· to 'Ilhwilowe IIIIhronie~ Il}.Óglbym i i.ę pobawi6.
nie, gAłfłli pOl'ussdu8.0 wiatręm b..skropil g.e.j III li ' co drugi, odpowiedział z przekąsem:
- Nie jestem wal'ya.'kljol-odl'żekła. wy- zaczyna rozpoznawać ja.kąś ścieżynkę i w
czoło ~;;sbriluie; zuawało · ,j ej. się że l·to "~
-t. J:ije,jeste§ pl'awd?;iwy'm ,1'8uhszycem" . Iliośle Klal'a,~J.estem ,luabiuljo dl\1Lon'Vaigne te~że ch.lfiJi wlosY" zaczepiły jej Ri~ o gil.'
sa ::ni\łblań~ka WI'Il' odś\~ przejmllij~1: .. ,Kw~ . trzeci krzyk.uą" "~,' l,', ,.'
i ' M'I'jlCIl1U dll' ,li'D.stelaiJ, P0\16z, kt61Vt naj ę- łąz. Kła'a ~ądząc' w przestrachu, że chwy·
organizm jakiemś uczuoiem brogOt1.ei I~ I
L, ({- Śłedzlj was, uciekajmy.
"
"
ol łam , nie stawjł się 'naj czas, wysdam lIio- ciła j/ł jaka dłoi, lIł~z,ka, kJ,zylc;oęla 'p~'lI:ęra<Myby jej ojciec, generał Viounez, zna.· V I!. taksam.o p~a\v4zi\'fY' rallb8:ly.c1l.jak i szo i zabłądziłaDl w lesie, ~by8!li 'bcieli tliwię ~ Ps,Wllpl uma.rll!. j\4j, stl'&Ch~ z~zę/&
lazł '$ię tam · p.'zypa.dkiem,J by-łby jej powie- ten, który szukał zabawy, ł .z\liknęli w cie- pdpl'Owadzić ' ,mńie talJlże, nie" żalby ' było biedz pr§dk!!. HA jej sit jltarllz)lło. W·I'esz·
dzild, ·że,'j(to.l chfl6 byli 'f zgodzie a lpra"'a.' mnośoiach nocy. Hrabiul\ ' de Lonva.ig'ne, po ttt.udn, bo.byn vas , ~ynagrodl'loJlo sowicie;" J
cie zmęczona, bez tchu, bliska z'>IlIdłeoia,
liIi ńatIJl" ,J mu8.i jl'obić wszystko we wła§ci niejakim d(,piero cza.~ie"odważyła się wyjść'
Sięgnąwszy .do ·kies:RIlji. wiYięła. wlli1Br.iek uj\';;!ąl& dw& olbr~ymie dęby, stoj~l. tu od
w~j porzej te ztigł!}biawe się ;wqujll~ycyZ~ z kryjówki, a gdy' musiała pój ść daleJ,' .zło,. II) pieniędzmi i pOklW.ała, , I'e ,. • Ia tczem za- wiekó'!'l: jed,ęp. wy8l1l!1kł.l':, dr)lgLpI'ZY8adkomie Ij~t ' op aKa.uem. ż&jęcięm w łllbwiJ~ rzeczyła księżycowej nocy, która .o8wi~ca.- płacić.
II 'I'UI
II 'I~~,:c'l waty; opa go~cinnie >vyciągl\iąc do. niej ragdy trzeua szukać zgubiouej w lesie drygi.. jąc wszystkie zakątki Iwu,' pOKazywała: ją
.s~ażllicy l, wiel'zy,(\. pragnęli, ale... jak' tu miona, z!1awaly się , mó!'l'i~: .To, tutaj.", Za.
Córka :ł&tlo1l\Di&1~ o .tem, "D C;hąc , wyfni- oj{ny.wającym się llIlloim lhultajolIll Nie D>l przypu~citl 'by jaka Iirawdziwa hrabina l1ie- niemi. uj l:zała " drogę ' wysadząu4 ,czterel1l&
n~ 'sZ)'llkownię, zeszla · 1l 'goiiciJ~a, nie wl'a- tern się S kollczyły . memile llpotkl\llia. l)Q- gala. w nocy , po d esie z ",pudellciem
L'l!~ami drzew ak&cyowycb, riobrze jej zn&cajljoC 118ft więcej; szła pillI'wsz/} · lepszą. dl'b- sae<lłszy do dróg rozstajnych, ujrzała dwócb pacblji_ Zresztą jej pomlęszlmie, drżeoie gło- nych J '" · uniesltloil,l, ll'lI.do:W zr9tulllill.ła lIagl}, błądziła coraz bll)'dzi.ej I i- zamja~t się ludzi, starego i młodego, z których 1pier- su, chę!! rwania konwalij we wrześniu ", I'eszcie, że mojnll. błądzić ,długo, ,trwoiyć
Jl(Ił I>liza~ . oddtVl\ł& od Pustelni.. Spostrze,. wszy zapytal: .
'.iI,,, "l
wszystko wyglądało ,UI\' ,wanyac)lęl ... Ale i się , i Wlłtpić~ a prz.ecj!lt , !lojlić WJ.k-oticu do
«ła to; ,dol!Zedwyalo ul\jdaweg.o {Jllum 1&- Doką.d idziesz?
Ji "
:w~l'ya1<kę dobl'rie ' jest; \:u,8em , JlQwJ;ótić 1'0- wytkniłl-tego celu. Ni,e C~ujlW już ! obawy
SUI do J rówoiny zai'osłej , ktzl1,kacbi, pełpej
.A lIieo ·byli 'l tu ..wlóe-.r.ędzy( lecz 'strażnicy Illlmie:I'
'" ",
:. I/-. J"
I"
odetchnęłę. l ~wob.odJJJe, jak,jeleiJ." któremu
brz(lzb wS'lIiosłyclJ. tak pięknie' I u"gtllpowa- lellni z fozyami na ramionlLch w długicb ł> ,- Mieszkam stąd lIieda{ek.~mówłL $W uda. się iUęiee pl'lIed ,pogpnilł , Cpowitała sel'uycb jakby rę'ka malal~ II. nie watki 11&- (jo kołan kamas7ALeb,!. któl'zy / obchodzilf las ry. ' ..... zaprowadzę. panią z sobą., opowiesz lle~~i~ t llW& s~r~ d~by, jak dobrych przy)
•
,ią.ciół . .:Otworz.y~ IIIldelko, chcąc, przyprotllry,' oklidała malownicze z nieu klomhYI dokoła. KII\I II. plozysuuęłll się do nich, spoj- Sową historYę mojej gospodyni.
Pa.D~ d 'At'lII&lIche uiejede nJ. stąd wejmo\B> rzała im IV oczy, pewna, że spotka. twarze
Pl\ui de J~ouvaigne uie ~godziła się I)a wl!.dł,ić ~oałetę !10 nporzą4k;u, zdję/,a zarzlllr
ła kralobl'LlZ'ł' t I'az,' gdy Inąłowała, panda znajome, łecz myliła się \V tym względzie; tOł !li.e miałn cza.su do S~l'I\e6nja; wygl41la- k.ę, kapelllSz i: u zesala. 8i~ łaaoie. Potem
Vionnez, I wyrzekła w zachwyc~l "
byli to ludzie świeżo f przybyli z Rumbol\il- nO 'IJej IV domIL. i niepokojoJlO I si\l) pew~e. PQ,d.r!Qsząc ,,-y.moozouł spódniczkę, :Iwyjęła Z
..... ila ldęllul' wdzięk . bluzy, i otOl!obl'&z let, by objąć tu urzędy leśników.
\~tem 8!J;ażniko ' )lo(}nlósl 'palec: (IO:, rIII!~, mÓr njej JColce i ' l!ęcitl, a patl'zljo~ na zegarek)
księżny.
I
A' \
'11
Dol;qd pąni, idziesr? ,..... zapylał zliów WI~ dll , syda: ., J 'II , , , , '
1 stwier~if,!!o' .Q. lJł:~~em.nIlIl~ią, że uiema
Daisi~ l to wi)Jgmnieńie n.ie !było jeL mi- stal'sz)'? - Kim jesteś? li ' ikt przeoież ./lie
t"" Cic 0, , ~L
J ;;1'
\'
jęj!~ązę llÓłnoc.f. Przeżył1\. I;yle 'p"l\Ygód, ty·
rem; pozuał, si, .na wutości bożyszcza, spaceruje. po ·Iąie o. :tej .godzinie, ';;·
l i ' , lPoczem nad łuchując, d dal: I
n'I
ł!l wzrlWzel\ w.. tym Jesię., że zl·.ozumieć nie
vned. .tló,relll Iillęi:Zhla tak'illugo.
'. ."Mówił to l takfIn toóeml' ~e U1'ażoua Kla!
-r- ,110, oniJ,
,
.,,1
""I "
,
Inogła, ja~rn spoll:Obem sztuka ml\i/łca 26
Te plę"'oe dmlwa w oprawie .t uiał j l1a. odrzekł81 z przekąsem:
'"
tA Zll'~~łwszy mDieman~ 'WllrXatkę wła 1I)lt.ó}'f, sko:,\~yła się w lli.espetna tl"Y go'
kory, których szczyty s.i.ęgll.ty kslę:iyclI.l' po- j tnl- L&Sj' i g Włatlo Iksiężye:-\ n~leią do anemu je) przemYSłowi, zem"llęlil.nbĄi'/ 1U'ędJ. <lNny,,,c Vizulfa zn(lw w <l"ękę \IlldelkQ, wlo·
dobue byl, do \\' idm tańczących w błasku wnystkicJi. " , ' ,
Ih(., , I
''''I ,l 'fi k&. h 1rJis bXQne !dociekania d:óprowadSlil,y, jljo żyJa" ręJąj.wlczkl, wl\SI!ł .. na drogę wysadzotego plllnet)'1 a poruszane wiatrem, zdawa'*-" lA . baZantY1 ( a kn6liki?>-tv.apyl.&t 9t1'a- do tllgo" , że,,z~ll)<l1..ila 1. drogi . Qhocia,:io ~- 111}, .aJcac.fami i czułll. ! się jak.,1I slebl6.
I
l,)' /lię biedz kuniej , Zaczęła nciekać tlpiesz- żuik ty:IIItll8aDLYm tij,DeIll, LL,
I ,
stq przechodaiła.tamtędy" gdy PII~ęb3.i 1 1JllłeI'
" ' , ':,
(D. c. tl.).

,!lO)

Wlę ząc,

(J"uf1i
bldąeego óilesląell et;;
p. Dawirl Wassereu~, bron;t b~lIir '" unio
wersytecie warszawskIm ro~r&wy poił t.
pływie k>kainy I(i ' bbłeg krwi,' w Ce.
u uzyskani& stopuia doktqra loedycyny .
'a oponeutów z urzędu wyznaczono pro.
fe rów pp. Nawrockieg-o, Tuma8& I (lI'o.
8
ra p. Troickiego,
I
Stacya chemiczna miasta Warszawy
niezależnie od czyunmlci swych urzędowych'
aeznie wkl'ótce Pl,żyjmować do ro'zbior~
'zkljo opłatljo Pl1ldbkty Ilo~tawl9ne praez
oso y prywatpe,
Z początkowania oberpolicmsjltJ'&
miasta Warszawy,~.. Gebel' z Grochol\a.
oraz pewna grup8:xapitalistów, bświadczy.
li gotowość zbudowania kamery d8l/lynf8k.
cyjoej.
- Is~uiej.e pr~iek t.r utworzenIa oddziału
straży ognia ej d II. ~owej dzielflicy mI!.
sl.& Warszawy. pow8ta;łej z pr3jłą~Jonycb
llrzedmi~ć: ,'Nowej pJ·agi, SzmułelVizny
I t.
aw~!:II<-o_ _
- .Prawit. wiestnik" ogłasza Najwyżej
zatwierdzone nowe prawo, uątauawiające
gubernialnych lnspektor4w więzien.nych..
\V rządach guberuialnycb zorganizowany będzie uowy wydzi~t 1ii\i~ziauny, składający się
z i snelrt91:&i ' lI!Ją ~ocuik&, któl'YJII doda.
ny tA l b~i Iiłlkfli411n. I a
z.telt no·
wa instytucya wp\:.owallzollJ1o będzie (jesz.
cze w pierwszej połowie roku bieżącego)
w gubemiach: wileilskiej, kijowskiej, chal'.
kowskiej, 8al'atowskiej i permskiej.
"74 ' Dokpl~lfaua
~(\nie ... \\l, mllllst~ryum
ftpraw wewnętl:znjcb ,I'e w,izy& obowiązują·
cej ustawy zarządu miejskiego lilia n IL celu.
podl}&ć go ' '1/ eW!ly~h wypadk&ch odpowiednjej kontroli loztdowej.
./
:I ~ I . Ruskaja ml)dycyn&" dOl,losi, ŻI! naukowy '-omitet \\:ojenno-medyczny IV OBla.
tllt<l/l. czasach 7.aję~y, b.vł kwestY.4 zmiall \V
katałog$Ch. aptecznych śro,(lków i lekllrstw;
zebra,oie .ogólne człolikó)v kOlQite~u ro~pa,
tryw:alo pracę osobnp ~yznaczooej W, ' tym
celu komisyi i postanowiło połączyć IV je(len katalog istniejl}Cl! dotychoza.s oddziel·
nie: pokojowy i wojenny, na.ątępuie npro.
.śwć i skrÓtlill kata,log" usnwająe z niego
medykamenty, wy~łe już zupełnie. z pży_
cia, na miejsce z&.4 ich \Vs~wić te liI'odki
lecznicze, ,bell , kt6I'Ych nie może .,llbejśll się
współczll8ua ~rapia i ehil'Urgia.
- ."Petel·b, ' wiedomosti" dOlloszljol że departament lekarski opradlwuje projekt illstytubyi agentów anitarnycb; którzy , czuwaliby specyalilłli ' uad środkami przęciw
zarazie bydła.
'
- . . . ; Nowoje wremia"
dłlDosi, że młni·
steryDIiI spraw w~wot;trznycb, po pOl'ozu.
mieuiu się z n&jświętazym syoodem roze·
8ł,ło dOi parafij wszystkich wyznaJ) cbrze..
śClańskich.i 'echrze§ciańskich kwestyónaryu8Z, edłe k,t61'1lg0 co llIiesi4e wypjsywąne byl\'. mają z kai, metrycznych dane
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~ló.tntł bima~e, Kreasy"Bewańtucłiy"Drelic~y, Worki, WAŃ:rUCHy ,"Ollony, :a:ęczniki, ~
Scierki, Chustki do 'no$a: 'pł()6ienne, ba:tys~owe,,' je(lwa'bpe, białe i l,kóląrowe. Płótua. ,
na prześeieradła w jednej szerokości, or)lz . P~ześciera.dła Odpasowane . .Przybpry do:
. ką.pieli: P~szcze, Prześcieradła, I,t~qin:iki, MyCllwki. Kapy na łózka. Stołową.
bieliznę. Obrusy, Serwety stołowe,Całe nabycia na 6, 12, lH i 24 ósób. Serwetydo kawy i herbaty, białe, białe ze szlBikanll, kolorowe że szlakiemTfrędzlą.,1 kanwowe i waflowe z odpowiednie~i serwetka~ ,·c;leserd~ęmi. '
Tkaninę kanwową, Madapolam, T~rplskie płótno, ~reasy bawełni.ane, : ~iki, Satynki" -Brilantypy, Dymki~ ,
I

II

"

Victoria Lavn. Gotową bieliznę . damską i męzką. ,Pp~czochy, Skarpetki, ka"fzelki do p,9lowania, sp~dni
ce włócz.koWB, koszule, kaftaniki. Spodńie bawełniane, wełniane i Aedwabne. ,' Chustki '. na szyję jedwal
bne, krawaty, kapy pikowe, gipi,urowe, gobelinowe, r;Y,psowe , pluszówe,j adama\zkow'e~' Kołdry watowe:
atłaspwe jedwabne, atłasowe wełniane, kaszmirową i tyftykowe, kołdry flanelowe i pluszowe, Derf 'do'\"
po~róży. Tkaniny , na obicia mebli, Portyery, Serwety~L Chodniki, ,Fira,oki dl;)pasowanp i na lókcie, Story
:białe, creme 1. kolorowe .'fI .)V!~lkiąl wy'bor,ze. . Ii I '
•
.'
j

I

'.

••uj .n:

I

Materyały' na męzkie i:dzieeinJ:le, ubraqią,.
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