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kielis%ko i k11i:a- .\V zyst· c~ rzecz fazie,-ja!de mająoyć rozporządze. I wejściilWSJUad dróg perwsze gl·Upy; ta-

W pIątek, ,o godZinie 7·eJ mm. ;12 ~o. więc z~lIe P~C7.8.8 lIIaltells.kleg l p.o- llIa. Często bOWiem testator zadyktolVuje kiesame życzflnie wyrazi! z/u·zą\.l to warzyI'" ~ołud lU, k?JeJ~ te~)lol ką p.TZyby! ~o ~ 1&, . 1I0WI
P!J~n.f dorobek I siusIDle, 'jJrawnie uiewykonalne rozporządzenia, jak stwa kolei riazańsko-kozlowskie1 i niektóre
W&lszawy WI.el~l K~ląze Reskl, LudwI~ Jako taki, umową uswlęcane .bywa.

1f:
,~VI:~ z ~.slf~c~em.N~stę~cą EI:nestem ~
KSlę.ZI)lc,:kaml. II eną l Ahsą. Na_ stacyl

kolelowej !ego Króle~vską \yy~okosć spotkah: <?Ió\\ n'y Naczelnik ~raju I DowodzJtey wOjskanu warsza.wsklego okręgu wOJskow~go; Gene~ał-A<lJlltant Rurko, na~zellik zandal:ulsklego okręgu warszawskiego
geDe!":!I. -lejtenant B;ock, guberuator warszawskl ge~erał -lejtenan~ baron Mt>.d~m,
prezydent miasta Warszawy generał·lęjteD&!lt Starynkie~icz; komend~nt . wars~awskt !1ene~·ał -leJte~ant . Kuźmm I pełn~ący
O~O.WląZ~1 oberpohcmaj~tra w.arszaws~lego
ftl~lel-adJnta!lt .pułkowlllk KI~lgel~. \ylelki
Jr:Iląze .z KSIęCIem-Następcą ~ KSlężlll~zkami zamieszkał w pllłacu Łazlenkowsktm.
( Warszawskij dniewnik").
•
NUKTÓRE

PHi iNO· BKOIOIICZłH ZWYCZAJH
w ł. Qdz i

i okolicach.

Analogiczny zwyczaj spostrzegać się daje
przy zawlel'anin akWw przediilubny~h. 1'u
również dążność
pI'Zyszłych malżonków
slierowywanł} bywa do zrównania wzajemnych udziałów majątkowych. W~pólnośt
drajątkn dorobkowego stauowi zwykły wa-

runek umowy, tak powszechny, że akty int~rcyz przybierają stereotypową for"1ę.
~Wycz!lj Len płynie ~ bąrdz!i qa4lralllych
pPPl!dale.
luljzi zljobywających byt prącą
pzyczną, realna, zamienna na pieniądze,
wartość pracy mężczyzny i kobiety niewiaJe się różni, nie bywa tale jllSkrawą, jak
pr\lY zajęciacp nrpysłpwych lub wogóle tak
~w~nych profesy ach wyzwolonych. Tam,
gdzie pracjl. rolna lub zarobkowauie ręczne
stanowi źródlo dochodu, gospodarno~(\, oSzczędno~ć i zapobiegliwo~ć kobiety Gzęsto
i lichwą
pokrywa przewyżkę wartości
męzkiej pracy, jeśli nadto mąż przewyżki

p
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Henryk Rabusson.

LOWY W RUBECOURT
prz.kład

Jlel c ny P ny. toJ eekleJ.

(Da/.$zy

A Widząc,

ciąg

- pal,-z Nt·. 223).

ze młąąa panna niG ni!! o.dpOWiadając, clice iść dalej, zatrzyma! ją,
mówiąc tonem poważnym:
- Nie chcę taić przed )lanią, że nade·
szła godzina ... Zrobiłem dla ciebie wszyst.
ko, co chci alaś, Maryo -Magdaleno, oprócz
tego, żeby wyrzec się ciebie. Zrób więc i
ty coś dla mnie... Naznacz dzień ślnbu ...
- Naznaczyć dzjej,1 -- zawołała młoda
papna ~ prz~strach!lrą .
.
- A f,ak. Przec ież stan obecny Ule
moż~ trwać wiecznie. Ja dlużej już w RnbecOUl-t bywać nie mogę. ZI'obiłem to poŚ "· ięcenje 1]1;\ ciebie i I!elen;v, al!l mam
o~obisty powód UO żądauia, abyś nie wymagala dłuższego po§więcenia z mojej strony.
- Czy zaszło co nowego?
- Nie usil uj pani wiedzieć wszystkiego.
Zrobiono mi pewn .. uwagę... podlinnięto
myśl llew n ą ...
- Dobrze. Ler,z czyż uie trzeba poro·
zUluieć się z Helen ą?
- Zrób to pani dzi~ zaraz lub jutro .
Dlaczegoż nic mi nie odpowiadasz?
- Namyślam si ę . Rozważam.
-:- Namyśl się pani do jutra i nie zwlek.al .dłnżej . Pomy.l, ile wycierpiałem dla
c~eble i ile jeszcze pozostaje mi do zniesienia. Przez litość, skróć męczarnie, powię
ksz?ne widokiem tych miejsc ... pelnych dla
mnlC obaw i upokorzenia.
Reszta spacern odbyła się IV milczenin.
MarYII·Magdalena 8zla wolnym krokiem,

Cb~rakteryst~~ną. z~yczaJow, cecbę u
wIoścIan s~lln.O\\1 djz~oSĆ do maJątko!,egó
usamowolmem!,- d~lecI z~ .zycla ~·od~ICów.
Wgród kl~y IntehgentneJ I 7:am~znej ~'ozporząd~en!a. na wy~adek śmlel·cl czymone
w pełm ~Ił I zd~·owta ~alezą do wyjąt~ńw.
~al·dzo n.lechętme .myghmy o absolutnej kon~eczoo~~1 zgonu, J!\~ gdyby pl:Z~Z o<ld~lem6 m'y~h. fllkt o~dahć I~b OpÓZIllĆ ~ozna.
Przecl\vlIIe ludZie pro§cl z całą obOjętno.
ści~, !\,odną mIl'II:c~w, myślą ~ mówią. o
śmierCI . Stat·y oJciec ze spokOjem oddaje
gosp~dllr~ę doros~y.m synom. Szkoda ty!ko, z~ SIę ~. dZlej~ rzad~o przez darOWIzn~ mtędzy zyjąc-l'ml, c:ryI.1 przez akty wydZiału na. zasadZIe 1070 I lIastępnych art.
kod. cyw. Dla zupełnej ważności takich
a~tólV pott-zebnym j~st zgouny.udział oalej. rodZlQr, a ten nlezalVsze oSiągnąć się
d!lJe. ~aJozęściej przybywa ojciec·właściClel z Jednym lub dwoma synami i żąda
Spo!'ząd~enia aktu kupnll-sprzed&ży, ~zapis~llJa-Jak się wyraża-kupnem prllWem",
mimo, Żo! umowll taka, jako warunkowllna
4% opłatą alienacyjnI} o wiele większe ko8zty niżeli akt wydziału za sobą pociąia.
Przy takiem zapisaniu .kupnem prawem",
zwykle tylko nieznaczna część szacunkn
wypłaca się przy sporządzeniu aktn, albo
przyznaje ~a otrzymllną,r~szta idzie ~~ udział
naby.wcy l splaty rodzenstw!\. Ojc!ec hlb
rodZlee- sprzedawcy dla siebie zatrzymują
dożywotnie alimenta, czyli tak zwany" wycng". Alimenta składają się z rozl!\aityoh
pl-oquktów w ąat"l·ze; z prawa mieszkaqia, oplIłu, nżytkowania części budowli,
kawalka pola pod kat·tofte, utrzymywania
kl"ów i knr, rzadzit>j koni, 2< kwot Fianięinycb na sól, okrasę, buty i na pogrzeb.
SmuLqe rodzi lIlySIi targ o te ostatnie kosaty, przyznać uależy zdarzający się nader
rzadko. Jeśli rodzic-właściciel gospodarki
zaskoczon;v zostaje chorobą przed urządzeniem majątkowem dzieci, zaiuteresowani
śpieszą po regenta dla spol'Ządzenia testamen tu . Przed zadosyćuczyuieniem takiemu
żądaniu, dobrze jest szczegółowo zbauać o

z oczami wJepionemi IV ziemię· Widzącją
tak milczącą, pOllurą, zamyślollą, z rękami
w zarękawku i ciepł!lj żakie~c!l, moiilla ją
było rllcz~j wziąć
za młodą wdowę, niż
za narzeczoną, ale wdowę, pelną m·oku,
jaśniejącą pięknością i zdrowiem.
Okrążywszy wieś, szli tak we dwoje
granicą pl·zez pola ku zamkowi, wzdłuż
glębokiego rown, który opasuje dl'Ogę Źli'
laZllą, idącą. brzegiem laslj, l1ąleżącego qo
~ub6.collrt,
..
Pociąg biegi wlaśnie z sąsiedniej stacyi,
napełniając świstem bór, ciągnący się ponad wązką ścieżyuką. A IV tejże samej
chwili wózek zjeżdżał ze wzgórza zadrzewionego młodą sosuiną i niebawem wjechał
na drogę przecinającą równinę.
Marya·Magd'alena stanęla jak wl·yta.
- Ko~oż ~ \loczci wy Sonqier może
wieść na swym w6żku? Ojciec Sondier,
wraz z wózkiem rzadko wyjeżdżał z domu, ukazanie się więc je~Q na drodze pro·
wadzącej od stacyi kolejowej było niezWyllłYIll wypadkielll.
- Nikogo przeciea nie spodziewano się
w zamku?
.
Nikogo zgola, o ile mi wiadomo.
- Cóż to więc znaczyć może?
- '1'0 znaozy, że pan de Rohecourt sie·
dzi na wózku, a służący jego Uli. koźle...
Rysy Mat·yi-Magdaleny zdra!lzały glę·
boki e IVzl·uszenie, którego w żadell sposób
ukryć uie mogła.
A Franciszek przedtem jnż smntny i za·
myślouy, stał się teraz ponurym i marszczył brwi groźnie,
- I cóż z tego? - wyrzekł nareszcie.
- Nie możesz pau już wracać do zamku-wyjąkała młoda panna - pod żaduym
pozorem.
- Nie wiem jak i dlaczego miałbym
się przed uim ukl"ywać.
- Nawet w razie, gdybym o to blagała? - spytala Marya·Magdalena.

I

np .. I>otlział osady na części mniejsze od
!IJ 6-clO
mOl:gów, .Iub darowiznę ~zę~ci funduszu . większej od dozwolonej prawem.
I W takl~h lVyl>~<1kach, albo biedni ludzie

drogi trzeciej grupy. Z przejgciem będącreb, W drugiej g.r~pie dl·óg t·ządowych i
l'Iazansko-kozłowskleJ do grupy pierwsr.ej,
druga grupa rozpadnie się i tosamo niezawodnie stanie się z gl'Upą trzeĆlą. Tym
sposobem kwestya tal'PY ogólnej dla wszystkich dl'óg żelaznych może być rozśtrzygnię

j narażam bywają na Ill·óźne koszty, nietylko aktu, lecz potem plynącego zeil procesu, albo tez regent Dapróżno odbywa nie·
wygodną i uciążliwą podróż. Przy sporzą- tą d!"ogą natm·alną.
-<hanin !.estame~tu z'Yykle bywają obecni
_ KonLrola państwa przy sL1pila do ulo.
sp~ukoblercy, wIerzyciele, dlużnicy i sąsie- żenia ro'ektu n roszl:zeoia i ule ~zenia
UZI. Izbę gdzie leży cbory napełnia tłum koutrol1 ia d oga~h 'el
I
p
:udzi, z tl~ndnością dającyci: się przekonać,
Ś .•r
. z .aznycI:.
. ..
że sam tylko testator ma Pl'awo dyktowa-.
". wlet dOD~SI, . ze w koucu Jeslem
nia ostatniej woli, że do chwili faktyczne . l?z~atIY.w~~ będzt~ k,:"estya wy~npu.PI1~e~
o zgonu on pozostaje właścicielem mająt- sj(~b Z~lOgl ~elazJJ~1 hbawsko -! omens,klej .
ku. Wogóle lutl nie odróżnia natury aktów.
. l ~mą. IOz~at~y~ana będZie spl.awll
U nicb każ!la czynność przed l"egentem ~~z~(Juzellla dlogl zelazneJ . 1I0WOgIO~:
. porz1łuzoulI, uważa się za odpis" i stano- I~ ok?s.adr Salą n ~r~Dlcy gubel;UJ
IVi akt niewzruszaluy. \Vypada dingo i ps ows I~J I. u!)\~ogro ~ ej, orl\Z bUL o$zczególowo t16maczyć istotne znaczenie i wy nowej dlOgl zelazneJ .do Pękowa.
wagę aktu.
- Budowa mostu ~olejowego .na W~K. Mogil1ricki.
dze pod Twerem ukolIczoną będZie dopl6w rokn 1892. Most ten kosztować będzie
sk..al·b 392,500 rub.
.Russkija wiedomosti" donoszą, źe w
I
dniu 9 b. m. odbędzie się w Petersburgu
druga sesyll III-go ogólnego zjllzdn taryfoDrogi bite_
wego pl'Zedstawicieli ruskicb dróg żela- "Kuryer codzienuy" donosi, iż w mi- znycb dla ulożenia taryf dlll przewozn
niąteryum komnnikacyj podniesioną została nafty.
kwestya budowy kilkunastu dróg bitycb w
- .Swiet" donosi, żll na mll.j\Cym odby4
. "Rtwie P~I l<iem ci mi,,,,t gll.wnlej- 'I w p'a.tdl\erniltn oglllnJm IIjetdz.l.e {I\-udszycII do stacyj kolejowyell. W tym celu stawicieli ruskich dróg żelaznycli, opracozal'Ządy kolejowe przesłać mają swoje uwa- waue będą, na wniosek ministeryum komugi, W jakich kierunkach szosy II ważają za nikacyj, jednostajne dla wszystkich dróg
niezbę.dne dla udogodnienia komnnikacyi i żelaznych przepisy o bezpłatnym i ulgoruchu t.owarowego. Na budowę pomienio- wym przejeździe drogllmi żela.znemi, pl·zynych qróg, minlsteryum komunikacyj za- czem ma być przyjęta za wzór nstawa omierza wyjednać kre!lyt kilkoletni po rs. bowiązująca na drogach skllrbowych.
500,000 rocznie.
- Na stacyi Kolnszki kolei warszawskoDrogi żelazne.
wiedeń.~kiej ma być wybudowany w roku
- "Russkija wiedomosti" słyszały, że na przyszłym )IOWy dom mieszkalny z odpoukończonym w początkacb września zjeż- wiedniemi zabudowaniami gospodarczemi
<łzie przedstawicieli dróg żelaznych pierw- dła maszynisWw miejscowej pompy paroszej grupy, rozpatrywana była kwestya wej . Koszt tej budowy wynosić będzie okozmiany ugody pomiętlz_v dt·ogami tej grupy, ło 3,700 rubli.
wobec tego, że drogi skarbowe, będące o-I Handel.
becnie w grupie drugiej, wyraziły życzenie
- Jarmal'k na chmieł w Warszawie

I

d

przemys,I han deI . k'k
omnill acye.
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W każdym

-

razie potrzebowalbym I townym i samolnbnym uczuciom.
•
dlaczego mi niema być wolno
- PI·ayt'zekam ci to, Maryo-Magdaleno.
baronowi w oczy? Przyzuaję, że PI"ayl'zekam, że będę spokojnym.
nie robiloby mi to przyjemności. Ale bąd:tI to było wszystko, co otrzymllłll od
cobądź - ten jeden raz więcej IV życiu... niego.
- 1'0 niepodobiel\stlVo\-zawolala gwał- To uie dosyć - zawolała. - wszysttownie panna I!art,
ko w takim razie zależy od jednego spoj I spokojniej dodała:
l'Zenia lub słowa. Ja więc sobie po tanllBoję się... Przez litość, oszczędzaj wiam, że do Rubeconrt nie wrócę, skoro
mnie pan trQch~.
pan się upierasz, aby szukać dramatu, od
- Boisz się pani, czego? Czy sprzeczki którego ja chę uciec... uciec jaknajdalej ...
między nami? A gdzież to widzisz powód uciec koniecznie ...
do niej? W czasie ostatniej przy nim byt- Nawet kosztem mojego szczęgcillł ności w Rubecourt oznajmiłem mu wobec zapytał Real
.
ciebie i żony Ill·ojekt ua&zego małżeilstwa;
- Tak - odrzekła z wybucbem meznagdybyśmy Il1ie)i się I>osprzeczać o to, rzecz uej żywości młoda dziewczyna nll.wet
byłaby już dotąd zalatl}'ioną.
' ie cierpię takim kosztem, panie Frllnciszku.
tego rodzaj n zalatwi&lIta kwestyi, który
Znajdowali się w miejscu doskonale wynic nie rozwiązując, kompromituje wszyst- bl'anem do tajemnych uarad, bo oprócz
kich, nawet czasem istoty niewinne. Przyj- gapiów wiejskich, którzy pl'Zybiegali tam
ll\uję tę konieczność, gdy mi bywa lIar:lu, od czasu do czasn, aby rzucić kamieniami
(loną, ale sam o nią nie staram się nigdy. ua przechodzący pociąg, nikt nie dosięgal
Zresztą nie chciałbym przecież okrywać tycb wyniosłych szczyWw, zllwsze pustych,
żalobą zacnej palii de ButtencoUl·t, która milczących i ponurych.
kocha męża i nie wie o jego najcięższycb
- A więc - wyrzekł Franciszek po
pI·zewinieniach. Bądż więc pani spokojną, długiem milczeniu -kOI'ZyStasZ pani 7: najdopóki nie będę wyzwanym pod jaklmbądź blacbszego powodu ...
pozorem...
- Z ulljbłachszego powodu! Ależ tu
- Ale gdy pan nim będziesz?
hIzie o życie dwóch ludzi. Być może, że
- '1'0 niellodobielistwo. Pan do Bnt- jestem szaloną, nielogiczną, wszystko, co
tencoUl·t nie gra w tem tak zaszczytnej pan chcesz zresztą, masz prawo ądzić
roli, aby miał...
mnie sw'owo, potępiać, przek.linać nIlwet...
- 1'0 nic nie znaczy - przerwała go- Ale uie możesz muie zrobić wspólniczk'ł
rączkowo -- to co jest nieprawdopodob· zbrodni. Bo odgaduję, co zamierz&sz uczynem, staje się czasem możliwem. A to nić... Zamiast się cofnąć przed trllgiczjuż uosyć, ażeby mnie przestraszyć.
zyż nem rozwiązaniem sprawy, pójdziesz . nllpau, który co chwila odwołujesz się do przeciwko niego, a przynajmniej masz nil.moich uczuć litości, nie znajdujesz jej IV dzieję, że cię zmuszą do tego, cięty ci
sobie dla mych straszliwycb obaw? Pomyśl twój beroizm, tak jak baronowi cięży nikjaka boleść, żal, wyrzuty sumienia... za- czemność jego po tępku. Zabójstwo polotruwałybr mi już całą resztl} życia. Jeśli żyłoby koniec W8zy tkiema ... Och! uie, nimnie kochasz, powinieneś my ·leć o mym gdy.. , 1\'olę wyrzec się ciebie!
spokoju i dowieść, że nie jesteś takim, jak
wszyscy inn i ludzie, po(l<lający się gwał(D. l. n.).
wiedzieć,
spojrzeć
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Pieniądze.

- W ci~u roku bieżącego wypuszczono w obieg z mennicy petel·sbUl·skiej imperyałów i vólimperyał6w na 25 milionów
rubli, srebl'llej monety ztlawkowej na (lwa
miliony i miedzianej na 200,000 rubli.
_ "Birżewyja wiedomosti" donoszą, że
autol' znauego referatu, przedstawionego
towarzystwu popietania. \lrzelJyslll i bąnd\u '" p.,l.er1!burgu, o ll<>trzeble dokonania
niektóJ'ych zmian IV komitecie giełdowYIlJ,
A. PanolV, zamiel'Za pl'zedstawić temnż towaJ'zystl\'u wniosek o konieczno§ci refoJ'my notowania papieJ'ów na gieMzie peteJ'sborskiej, z ndziałem specyalnie w tym 'celu wyznaczonego komisarza.
- • Prawit. wiestnik' og'łasza rozporządzenie ministra skal'bu o zatwierdzeniu
ustawy moskiewskiego \Janku handlowo·
przemyslowego.
Podatki.
•
- W ministeJ'yum spraw wewnętrznych
rozpoczęto opmcowauie kwe.~tyi zmiejszenia podatków gromadzkicłl, oraz ustanowienia normy wydatków gmin.
Poczty.
- Główny zarząd poczt i telegmfów
ogłwza, że wskutek pJ'zyłącr.euia tery toJ'yum Kamerunu na zacuodnim brzeg n Afl'y,
ki do konwencyi międzynal'odowej o \\vymianie pakietów pieniężnych, zawierających
wiadomą ęumę, zawartej IV Paryżu w <lniu
I czerwca 1878 roku, pakiety pieni ężne
i wartoMciowe, wymieniane pomiędzy Rosyą i terytOl'yum rzeczonem podlegają tym ~amym przepisom, co IlIIkiety z innych
krajów, które przystąpiły do l1omienionej
ugody.
Przemysł.
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w dniu 3 b. III. by} bardzo oiywjony.
Sprzedano ogólem okolo 130 pudów chmielu nielll'81.arowlIllego nieprasowanego i niesiarkowanego gatunków najlepszych po 1'8.
28 - 36 za pud. OIWÓCZ tego, znaczną
iloŚĆ zakuviono nil dostawę według próbek
na jarmark dostawianych, a mianowicie
100 pud6w chmielu wileli kiego preparowauego wyborowego po 39 rubli i 25 p. takiegoż chmielu zeszłorocznego po 26 rubli.
W roku przyszłym na j8rmarku warS7.aw~kim próbki nie będą już
przyjml)wane
i odbywać się będzie tylko sprzedaź rzeczywistego towaru. 0(1 poc7.ątku jannm'ku
do dnia 3 b. m. włącznie przedano 360
\JUdów, w dorównaniu z rokiem zeszłym
mniej o 190 pudów. \V stosunku do llowozu sprzedano w rokn bieiącym II., a w zesz łym 'I. dowozu. Komitet jarmarczuy po·
stanowil starać się w banku pailstwa
o wy(lanie decyzyi, ażeby magazyny przyjmownły chmiel do przechowania na 6 miesięcy, nie zaś ua 3, jak obecnie.
- Spólka kucharz6w warszawskich z
podstar~zym cec,hu p. Sochackim na czele,
powzięła zamial' załotenia sklepu I,:ucharskiego, w ktÓl'ym znajdować się b'ldą
wszelkie konserwy mięsa, jarzyn i owoców,
tudzież wędliuy , mięso wolowe, bulion i
wszelkie inne artykuły spożywcze. U(lział
w ~pólce będą mieli tylko członkowi e cechn
kucharskiego za opłatą rs. 500.
- .Nowosti' donoszą, że wobec tego,
że zagl'aniczny handel Rosyi bydłem i przetworami zwierzęcemi znajduje się w stanie
lJardzo nieza.rlawałniającym, co wywiera.
wpływ nader szkoc1liwy na stan rolnictwa
w Rosyi i dobrobyt ekonomiczny kraju,
ministerya spraw wewnętrznych i skarbu,
po porozumieniu się z ministeryami dóbr
pailstwa i spraw zagranicznych, zamierzają przedsięwzląć szereg środków, mających
na celu podniesieuie i rozwój tego handlu,
jak również rozwój wywozu ruskiego bydła i Vrzet\\'orów zwierzf,cych za granicę·
Swiet" donosi, że w tych dniach
przybył z Chin do Bakn urzędnik chiilski
dla zawarcia umowy z jakąkolwiek firmą
naftową, o dostawę do Chin nafty oczyszczonej i innych przetworów nsftowych.

- Pomimo istnienia kilku zakładów cyukotypowych w Warsz'Lwie, przewaiua lic?ba rysunków Ill'zeznaczonych do wytmwienia, była wysyłaną do Wiednia, Paryia i
l\[ouachil\m. Obecnie, jak donosi ,1I:uryel'
wal'szawski", powstaje w Warszawie pmcownia, której zadaniem będzie ubieganie
się o pienvszelistwo IJrzed zakładami zagranicznemi.
- Z początkowauia 11p. J. Czemel'llickiego i Je. Wolskiego, jak donosi ,Kuryer
warszawski", zawiązuje się spółka komandytowo-fil'llIOWa fabrykacyi win i przetworów Lwocowych. Spółka ma rozpocząć
dzialalność z kapitałem 30,000 rubli w udziałach po 250 rubli. Fabryka win i przetwor6w owocowych, jako to: konfitUl', konserw6w i t. p., będzie założona w dzielnicy Nowej-Pragi, 1\ sprzedaż będzie wylącznie burtowa.
- W sprawie pl'ojektowaIJego to warzy·
stwa sosnowickich kopalu węgla, .Gazeta
losowrui" donosi, iż cała kombinacya uważalla być może za rozbitą, gdyż włagciciele
kopalui .Hr. RenanI" zawiadomili posia!laczy kopaJui .Kramsta i 1IIilowice", że wyrofują się z illleresu akcyjnego. Dalej, pomiędzy posiallaczllmi dwu ostatuich kopalni poważne również zlIchodzą nieporozu-

j.-

Z MIASTA i OKOLICY.
(-) Awans. Iniynier· budowniczy powiatu łaskiego, sekretsrz kolegialny Tadeusz Markiewicz, otrzymał rangę radcy
honol'Owego.
(-) Odznaczenie. Naczelnik straży ziemskiej powiatn rawskiego, kapitan Nerlich,
otrzyma) Najwyższe pozwolenie pl'zf.jrić
i DosM oznaki ol'rlel'U perskiego Lwa
i łOlica 3 klasy.
(-) Zmiany w urzędach . Inżyniera-bu 
downiczego powiatu brzezifl~kiego, Il. Antoniego l'amowskiego uwolniono od obo ·
wiązk6w na własne ż'ldanie; opróżuioną
pl'zez niego posa(lę otrzymał nadetatowy
technik piotrkowskiego rządu gubernialnego, inżynier cywilny p. Jan 1V0łkowski,
łodzianin.

(-) Do szkoły fabrycznej zakładów pr~emysłowych towarzystwa akcyjnego Karola
Scheiblera, przyjęto w poczet naucr.ycieli
p. Daniela Grossa, nauczyciela szkoły początkowej Ki II w m. Łodzi.
(-) Z sądu. W Ki 213 .Dziennika" byla
podaną kronika o sprawie p. Zenona Anstadta, którego skazał sędzia pokoju 3-go
rewil'l! m. Łodzi, jako przedstawiciela towarzystwa akcyjnego S-ców Karola Anstadta, za niezachowauie środków ostroż
ności i brak dozoru przy windzie, skutkiem czego nastąpiło kalectwo chłopca
JÓŹwiaka.
\V dniu 3 b. m. w lkoaze avela.cyi, załotonej przez tegoż p. Zenoua Ans t.'\d ta, rozpatrywał powyższą sprawę tutejszy zjazd sę(lz iów pokoju. Badany, jako
świadek, pomocnik inspektora fabrycznego,
zeznał, że j'ewi(lowal windę i znałazł takowl} w zupelnym porządku i odpowiadajq.cą
swemu celowi. Z rozpatrzenia całej spmwy okazało się, że w browarze S ·rów Je.
Anstadta było i jest wszystko w należy
tym porządku i że ze strony zarządu zachowane są wszelkie środki ostrożności.
Świadkowie potwier(lzili, że przy windr.ie
znajduje się stale specyalny dozorca, którego obowiązkiem jest czuwanie na(1 tem,
aby robotnicy na nią nie wchodzili. Po nieważ wYlladek z Jóźwiakiem zaszedł je(lynie z winy dozorcy, który wciągnął go na
windę, zjaz(1 sędziów pokoju p. Anstadta
od odpowiedzialnoMci nwolnił.
(-) Z teatru. \V sobotę wznowioną na
scenie teRb'u Victol'ia ,Audreę" artlou,
przy nowej obsadzie ról niektórych. P. Janowskiego (hrabia Toeplitz) u ważamy za
bardzo zdolnego artystę. Nie krępujemy się
też bynajmniej, robiąc mu tutaj zal'zut, że
rolę swoją traktowal zbyt pobieżnie, nie
przygotowawszy jej należycie, nawet pamięciowo; być może, że zamalo miał na to
czasu, publiczność jeduak i sprawozdawca
teatralny takich okoliczności uwzględniać
nie mogą i sądzą tylko z tego, co widzą na
scenie. Zresztlj. i rola, jak nam się wydaje,
nie była dla artysty odpowiedni/}, uie mając w sobie żywiołu wlaściwego dla lek-

I

Przedstawienie zakoliczyła 2 aktowa opera komiczna Kal'ola KurpiIIskiego .Strachy w zamczysku", czyli .Bojomir i Wanda' . Piękue nie starzeje, a Ilo Rzumnych i
wyszukanych efektach muzyki nowożytnej,
a tem więcej m.uzyki PI'zys:;łości, miłe pieszczą ucho utwory dawnych mistrz6w, zwłasz
cza, gdy, jak wyiej wspomniana opera, noszą na sobie cechę pmwdziwego talentu i
natchnienia. Mimo przeżytej już formy li
bretta, mimo wybrellniejszych wymagali 0(1
kompozytorów co do instrumentacyi i wogóle bndowy muzycznej, niepodobna wysłu
chać bez szczerego zachwytu
tych melodyj tak prostych, a tak św i eżych, podnie·
sionych jeszcze kunsztowuością i jędrnością
harmonii nie wyszukanej, nie .zrobiouej",
jak IV wielu ceniony~h nawet dziełach
chwili oueclloj. Ze wszech mial' przyklaskujemy wprowadzeniu na 8cenę tej perly
kłasycznej naszej muzy, zwracamy wszakże
uwagę, że należało postamć się o partyturę oryginalną. Kurpiilskiego zmieniać nie
wolno. Pominąwszy bl'ak oboju, fagotu i
kotłów, kt6rych żadnym innym instrumentem zastąpić nie można, a które nietylko
w operach , ale i opel'etkach są konieczne,
glównie ra7.iło llas użycie w instrumentacyi
tl'ąb, puzouu, a co najgorsza tołombasu i
werbla. Zuamionnje to nieznajomość twórcy nowej instrumentacyi tlzieł llluzycznych
pisanych tlla sceuy w epoce Kurpiilskiego:
Zwracamy również uwagę czyją należy, że
tempa w niedziejnem prze(lstawielliu były
zbyt przyśpieszone, zwłaszcza u cierpiał nil
tem polonez śpiewany przez Bojolllira.
W takich rzeczach nałeży ściśle stosować
się do metronomu Maeltzla, któI'y tempo
poloneza wogóle oznaCZlL 96 na ćwiel'ć
nutę·

Wykonanie ,Bojomim i Wandy" było
bardzo zadawalniające. P. OI~zewski (BojOllJir) mimo widocznej niedyspozycyi, która
nietylko IV śpiewie, ałe i w lIJowi~ się obja-
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ko~ciele Mal'yi Panny na Nowem cyi życic ludzkie prleciągn si~ tak1e " pode~ieście, do \VIa nago nowego gmachu, ma- szłe lata. Newton, który znajdowal wszystkie
Jącego stanąć na rogu ulic Leszua i Żela swe ro.k08ze no sferze ducha. dolył 90 lat.
- W ministeryum spraw wewn ętl'lmych znpJ,. na placu sLallowiącym wlasno~ć zaopracowywan}' je.H projekt zalożenia w ca- kłallow oIobl·oczynn)'ch. BUflowa i m'zallze- Ryb.k Janki,lS z Yorkshirn, który żyl od r.
I;>j Ros~i k3;s g.minnych IU\ tych za allach, nie uowego zakladu kosztować IM 56,000 1501-1670, mając lat 100 mógł je..cz" pły
waĆ. Biedny wieśDiak Parre, zo Sbropshiru,
na JakICh Istlue.Ją one obecnie IV KI'óle- rubli.
który doi.ył lat 152, majqc 120, ożonił si~ z
stwie Polskiem, przyczem glówny nadzór

KRO NI KA.

przy

- War zawskie to warzystwo fi\l'lllacenna(1 temi kasami ma być powierzony na- ty~zne ogł~ za konkurs z n ag r o(h~ 300 rn- pewnIl wdow,! i "ył z ni" lat 12, a to tak,
it z.olla nic miała nigdy PO'l\'o<1u «skarlać sił;
czelnikom ziemskim.
bh za najlepszą pracę w języku polskim lIll jego wiek. Aż do lat 130 speluiał wszyst- .S wiet" (louosi, że w ministeryum z dziedziny fal'lllacyi pra ktycznej lub też
spraw wewn ętrznych opmcowywany jest hi toryi far~acyi. Objętość Ilol~ ólua, a Ide roboty około domu. Gdy mial lat 152,
projekt, który ma być uzupelnieniem do tre§ć stanowIć może: p Ollręczn ik o b ej mnją król, s łysz~c o nim, z"prag",ł go zobaczyć.
wydanych przetllem przepisrllv o najmie do cy najlepsze wRkazó\\'ki do wYI'obu wód Ciekawość t~ wieśniak 1"-lY płaei ł "yeiem. MoI'obbt rolnych. Rzeczouy projekt do 11I'i\W'\ minemlnych sztucznych, praktyczne sposo- nUl'cha bowiem uczęstowa ł go tak hoj uie , 20
post~na.witl, pom~ęd.zy innemi , że w J'azie, by dochodzenia dobl'oci [)I'zetworów obję starzec 7.mnrt wkrótce z uicRtrawllości, " r.
jeżelI kt oś .wyllaJlIlIe robotnika, który 0(1- tych obowiązującą. fal'llli\kopl\i'}, fabrykacyę 1635. Sekcya wykazała, i2 wszystkie wnQtr.-.szed l ot! IIInego goslloda.rza i nie odrobił plastl'ów nlllrowauych, pastylek, ekstrak- ności były z<lrowe. Cała jegu rod.uu. odzllllwzi ętych z gÓI'y "ielliędzy, ~o nowy go. po- tów, przyrządzanie przetworów że la ty n o czała sit; długowiecznością. '''nuczka Purr3,
darz obowiązany jest zapłacić dlng r obo- wych' wskazówki racyonalnej uprawy ziól zmarła m"jllc lat 103. ~iejak" Heleua Gray,
kWra zmarl" Vi Anglii w wieku l 05 lat, n"
tnika go~pollarzowi poprzed ni emu.
lekarskich etc. Do konkursu wezwani są
- Do I'ozpall'zeoia rady Ilailstwa wnie- wszyscy farml\Ceuci urodzeni i zamieszkali krótko przed śmierci, dostał" nowych z~l>ów.
siony będzie projekt rozciągni ęcia na Kr6- w Królestwie Polskiem, bez względu na sto- IV Bydgoszczy w r. 1791 zmarł starzec 120
lestwo P{>lskie nstawy o z2chowanio lasów pieil naukowy; termi n skladan;,\ prac oznll- letni, któremu IV r. 1787 w pustych ju," Oli
z dnia 16 kwietnia 1888 l'. Ustawa ta, jak czono nil l I)ai.llzicrnika 1891 r. 'l'owarzy- lat wicin szczękach wyrosło 8 nowych zObów
donoszą .Nowosti: ma zacząć obowiązywać stwo zastrzega sobie możność rozdzielen;,\ mlecznych. Po 6 miesi~cach wypadły oue, po·
zo~tawiając miejsce nowym.
Prlez lat 4 praW Królestwie Polskiem 011 r. 1891.
nagrody :1001's. n:\ d wie: 200 i 100 rubli.
- Czlonkowie komisyi solnej, kt6rzy ba- Docl16d osiągnięty ze . przedaży pracy na- c wn ta tak natura; ostatnie zęLy trzonowe wywili Jlrzpz kilka dni w Warszawie, porzu- grodzonej, obrócony będz.ie na IH'grodę dla rosly mu 113 4 tygodnie pr<ed śmierci". Wszystkie te z~by tracił i dostaw"ł bez najmniejSlecili zamiar dalszej wycieczki. Nie zwiedzą następnego koukursu.
go bólu. <My jedne wypadały mu przy jedzemianowicie Ciechocinka i Solca stanowia_. "Kuryer warszawski " (louosi, ż e p. niu, natomiast wyrastały drugie. Liczba ich
cych krailcowe punkty ekskn;'syi , lecz-z Zenon krzydlewski IV Warszawie wyna\Val'szawy udają się wprost z powrowm lazł nowy system maszyny do pisauia i ogólna dosięga 50. Hardziej jesz"le zdumicwajqeym jest fakt poniższy. Pewien fraocuz,
do PeterslJnrga. Jak donosi jednak .Ku- rozpoczął starauia O uzyskanie patentu.
Longevillu, który żyl lat 130 i miał 10 100,
ryer warszawski", pytania, dotyczące przePełersburg .
pośl ubi ł ostatni'ł IV 99 roku 1yciB. Powiła
m)'slu solnego IV Króle twie Polskiem, nie
- W Petersburgu powstaje nowe kólko
pozostaną niewypelnione, gdyż komisya dobroczynne, mające na celu Ilostarczanie mu on" syna IV d IVn lata potem, to jegl gdy
ojciec
minł lat 101.
prócz informacyj zasiągniętycil od warszaw~ ubogim obiadów. S kładki zbiel'ane I>ędą
skiego kvmitetu g ieldowego, dokladniejsze od czlonków kółka nie w pieuiądzach, lecz
zbadanie samej sprawy powiel'za osobom w naturze (zapasy żywnościowe).
przez ~iebie upoważnionym. Dodać jeszcze
- Jeden z czlonków rady medycznej w
należy, że komisya solna ankietę swoją Petersburgu wjliósł projekt ol'ganizacyi odprzeprowadza na całem tel'ytorylllu pail- czytów ludowych o .h·odkach przeciwko
Berlin, 3 paździel'lłika. (Ag. p.). "Nol·(ld.
stwa. Zwiedzała ona, począwszy od Ufy i rozpowszechnieniu chorób zarażli wych.
AlI. I-tg." jest u po ważnioną do oświadcze
Permy, wybrzeża morza Czarnego i AzowLublin. F'alJrykl\ żyra.rdowska zakupila nia, że ogloszona przez l'aLiszczelVa IV " Noskiego, calą Rosyę § rodkową, prowincye 110m w Lublinie, gdzie za.mierza U1'ządzić woje wremia" treM rozmowy jego z konpolnu niowo -zacho'lnie i dOIJiero oparła się sklep wlasny na WZ';I' warszawskiego.
sulem genemlnym Niemiec w Sofii, baroo Warszawę. Zdaje się, że na pośpiech
nem Wangenheimem , we wszystkich swokomisyi wplywa upłynięcie terminn czteroich ważnipjszycb ustępach jest wyt\Vore~
It O Z nl Ar'!' O S C I.
miesięcznego, na przeprolTadzenie ankiety
fantazyi. Zwłaszcza zaś nie jest prawdą
pierwotnie wyznaczonego.
jakoby Wangenheim miał pośredniczyć w
- "Swiet" llonosi, że podniesiony przez
X Pierwsze zgromadzenie instytutu dzieu- PI'ZYlll'olVadzeniu do skutku rozmowy 1'aprowizora Grzybowskiego ]lrojekt zastąpie nik"..zy angielskich odbywa się ouecn ie w Bi ..· tiszczewa ze Stambułowem. 'l'wierdzenie
nia felczerów przez specyalistów farmaceu- mingb"mie. Komitet instytutn otrzymał z tej 'l'atiszczewa, jakoby Wangenheim pomimo
tów we wszystkich IV pailstwie aptekach okazyi listy z 1'0winszvwnnil1mi i wj'l'azarni za- przeciwnych zapewnień swoich i swojego
wojskowych i cywilnych, zatlI ierdzily ud- chęty OlI pierwszorzędnych osobist ości. Ksiąie rządn, potajemnie utJozymywal stosuuki
nośne wladze.
Walii w piśmie sel'llecznem wyraził uzn"nie oso~iste z księciem Kobnrskim, jest świa
- Komisya, obl'adnjąca lIad popraw ą. ra- dIn zasług, jakie prasa oddaje spo łeczeilStwll domie kłamliwem.
sy koni włościailskich, zamierza rozpocząć i IIllllzi cję, ie i na przyszlość słuilyć będzie
Londyn, 3 października. (Ag. p.). Do
IV smoleliskiej stadninie pailstwowej krzy- interesom brytnl\skim.
Salisbury pisze, ii. głly- "Daily News" telegrafują. z KOllstantynożowania ras koni bialoruskich z poprawną by nie okoliczności, zatrzymuj'lce go z. granic~, poTa: Ad wokat Itrmeński zamol'dowany był
rasą żmudzką i wiacką. Konie tych kl'wi byłby przyj~ł ndział osobisty w posiedzeniach za to, że sIał w nslugach W. POI·ty i zlll'azdol ne są obchodzić się najskromniej szym instytutu. Gladstone pr?csłnł także kilim słów dzil przed wladzami kilk,\ osób, zamie zapokarmem, w niewielkiej ilości bez żadnej gorllcej znchęty. StanIcy IV liście swym w.po- Ilych w sprawę naj ścia katedl·Y. Wiele
szkody dla zdrowia i u zczel'bku dla sil. miua z dum,!, ii przez dwa(lzieścia pięć lat osób uwi ęziono w Konstantynopolu i Perze.
Latem konie tych ras wyłącznie hodowane pr"cował na polu dziennikarsh;em.
Konstantynopol, -! pai.dziel'lłika. (Ag. p.).
s~ na zielouej paszy, zimą żywią. się tylko
X Długowieczność. Z \Vszelk", podstawIł Suł tan zatwierdził prawa i [J1'Zywileje kosIanem i słomą, a mimo to nigdy z ciała prawdopodobieństwa udowodniono już oddawna śc ioła armeliskiego.
nie opadają. Wszelkie próby dotychczas 10 rok, zn czasów Abrahama, obejmował zaTeheran, 4 paździel'llika. (Ag. p.). ']'nczyn ione z przyswajaniem ras obcych koni ledwiR 3 miesiące, następnie miesięcy 8 i te tejszy poseł angielski, sil' Drulllmond Wollf,
roboczych dla użytku włościan zamieszku- dopiero za Józefa w rok wliczono miesięcy 12. odjeż(\ża tlo Londynu, celem leczenia się.
jących w gubel'lliach zachodni~h i środko Do ,lziś doia jeszcze u niektórych ludów wschoWiedeń , 4 października. (Ag. półu).
Z
wych, ule przynosiły pożądanego rezultatu, dnich rok ma 3 micsiące. 900 letni żywot kOI'!eem pażdziel'llika zbiera się IV Karło
gdyż potomstwa zagranicznych reprodukto- Matuzalema redukuje się zatem do la~ 200, wicach synod biskupów kościoła serbskierów nie wytrzymywaly klimatu i paszy su- wieku zM tego dosięgaj'ł Indzie i w naszych go w Allstryi.
chej bez zial'lla. Tak samo ~tosowanie l'e- c"asach. Kentingero n~przykład, znany pod
Wiedeń, 4 paźIlzieroika. (Ag. póln.). Popl'ocluktol'ów rasy wiackiej i żmudzkiej do nazwll Saint-Mungo, założyciel biskupstwa w .seł I~erbski przy (lworze tutejszym, Simicz
zabiedzonych klaczy włościańskich wyda- Glasgowie, dożył lat 185. W roku 1724 zmar! llo ręczył wczoraj hl'. Kalnokyemu notę w
wało na początek ujemny reznltat, zrażając nieJ"ki Piotr Czorta~, człowiek rówoież 185 sprawie zniesienia zakazu, zabraniającego
wlościan hodowców. \V tym więc celu na- letni, IV wiosce KoffrOsch, położonej o cztery dowozn §wili z Serbii. Przyjmnje olla
pl'zód odbędą się próby krzyżowania ras i mile od Temeszwaru, na Węgrze ch. Urodził wanlllki wyliczone w ostatniej nocie rządu
reproduktory półkrwi rozesłane będą do- się on tamże w r. 1593 i do koilClL życi a był węgierskiego. Z (lniem 10 października
piero na stacye w większej niż dotychczas jeszcze tak krzepki, że o kijn mógł zbierać powraca stan, wynikają.cy z dawniejszej
Ilości , gdyż przynajmniej po jednym na każ jałmużnę, oczy miał 1_~czerwieoione, lecz wzrok umowy.
Ilą s tacyę.
dobry, włosy i brod ę gęste, siwe: pozostało
Wiedeń, -! pażdziernika. (Ag. p.). Krół
- .§wiet" donosi, że do miuistery6w mu jeszcze kilka zdrowych zębów. Żyj~ry Milan, pod pozorem, że dynastyi za.graża
Spl':\W wewnętrznych i oświaty wniesiono podówczas syn jego liczyl lat 95. Powietrze niebezpieczeństwo, żąda, aby go mianowaprojekt zalożenia muzeów 11I'zyrodniczo - hi- wilgotne sprzyja bardzo długowieczności. I tak, no glównym kOlllendau~lll. woJSk.
storycznych przy ziemstwa.cb gubel'llial- na wyspie Cypr ludzie żyj'ł dłużej niż w SyKonstantynopol , 4 pazdzlerRlka. (Ag. p.).
nych.
ryi; w Japonii dlużej , niż IV Chinach; w Anglii Uchwała komisyi ministeryalnej co do
- "PeterbUl'gskija wiedomosti" donoszą, i Danii dłużej , ni2 w Niemczech. U grel<ów przyjęcia dymisyi ekullleniczn~go. i armeilże millisteryum oświaty w roku przyszlym starożytnych znaj(lujemy, również jak i w An- skiego patryarchy została zmeslOna przez
zamierza. wydać 67,500 !'Ub. na przygoto- gW, liczoe przykłady długowieczności. Grecld sułtana.
wanie )Jrofesorów i nauczycieli. Z tej su- pr"woda'Yca olon dosięgn~ł lat 80, EpamiPetersburg, 5 października. (Ag. Ilółn.)
IlIY 23,020 rubli wydane będzie na wysia- nontlas z Krety zmar! w wieku lat 157. We- Postanowiono z wojsk południowo-ussllryj
nie 12 osób do uniwersytetu bel'liliskiego, soly Anakreoo lyl l"t 80, również jak Pindar skieg? oddz iału ntwo.rzyć w .Wł.adywos.to
<lla przygotowania się ich na profesOl'ów i Sofokles. GorgillS z Leontium, wielki mów- ku sl6<lmy wschodmo-syberYJskl batahon
III'Rwa rzymskićgo.
ca, doczekał si~ lat 108, Demol!ryt, lubownik liniowy.
Datury, ezlowiek wesołego nsposobienia, mial
Petersburg , 5 października. (Ag. póln.).
Warszawa.
- Dl'. Zenon Lipski zapisał na rzecz przy śmierci lat 109, Dyogeoes lat 90 . Zetlon, Inspektor francuskich fabryk br~ni genera~
kasy imieni a Millnowskiego rs. 21,000, od załotyciel sekty stoików izastosowuj,!cy na sobie Gras, otl'zymat order św. StallJsława I-ej
k!-órych procent ma być używany na po- 1.asad~ oderwania się od roskoszy ziemskJch, klasy, a kilku innych o~ce l'ów tej~e galęzi.
plemnie ~tnd.l'ów nad historyą. polską, ję dosięgn,ł prawie 100 lat; Platon, zamiłowany służby ordery §w. Stalllslawa II-PJ klasy I
zykiem i prawoda.wstwem polskiem i na w spokoju i,lwntempl:\Cyi, jeden z największych św. An~IY II·ej ~ ll,I k!asy.
,.
Paryz, 5 pazd~lel:lIIka (Ag. p.). PokoJ
wydawanie prac z tych dziedzin, stosownie geniuszów, jakich wydała ludzkość, umar! w
d? uznania zarządu kasy. Gdyby kasa ist- 81 rolm. Pyta.gores, który zalecnł uczniom z królem dahoUJeJs~l,? zostal zawarty i
nIeć przestala, kapital przechodzi na rzecz swoim wstrzemiętliwość w jedzeniu, panowanie blokad~ brzegów ZWllllęt~. Król l~rzyznl\ł
nad namiętnościami i gimn""tykc, doczelml siC F'rancyl prawo wt.asnoścl KO~lI\u I I>roteprawnych sukcesorów.
- Wykoiwzono już budowę nowej sali sęd,jwego bartlzo wielcu. Dzielił on żywot ktOl'atu nad okręgIem Porto- 1I0VO.
°lleracyjnej IV szpitalu św. Ducha w War- ludzld Da cztery równo cz~ści: według niego
szawie, U1'ząuzonef według naj nowszych od l rolm do lat 20, jest się dzicckiem; od
O~La(,nie wiadomości handlowe,
lat 20-40 młodym człowiekiem; od 40-60
IVYlnagail ch irurgii.
- W warszawskiej radzie miejskiej (10 - czlowiekiem tlojrz"lym; od GO-80 cbylqoym
Warelawa, 4 V&illziern. \VekJtle krOt.. terlII . lIa
bl:Oczynności publicznej złożono projekt po- się tlo upadku. Do dzi ś tlnia Grecya slynie
~Iększp.nia i 11I'zeniesienia zakładll starców • długowi eczności swych mi"'zkatleów. 'fourne- Berlin (~ ,I.) 40.10 ż,d., 38.65, 70. 75 knl',; Lont',"
(~ '" .) 8.00 io~,I .· Pory> (10 ,tl 32.30 ł.ą~ .. 3'.M
fort
p01.nał
w
Atenacl,
ll8-letniego
konsnla:
w. Ducha i Najświętszej :Maryi Panny,
ku\.; IV,e~ eó, (8 'ol.) 72.30 żąd.; 4'1, 1i.I, likwidao~az przytulku starych slug i wYI'obuików, na wyspie Nuos zwlaszcza lUll.ie ciesz'l si~ cyjne KrM. Potskiego d. 88.90 żątL; ,u.l. 88.35 żąd.;
Dueszczących się dotąd w zabudowaniach wiekiem 8~dziwym. W Anglii, lrlaudyi i zko- fio,. l)oiyezka w:t~bod.uia n em. I 02.50 i;~., m t.m.

T E L E G R A M Y.

I

103.50 i~.; " ., I.oiyezka w. wu~tno& E 1887 rok
87.75 ąd.; 5-1. listy ~1L~l&WU& &i&lIIlkie (Rarli 94.85

0'1'1., 94.501, 55 kup, V ..,ryi mało 9.;.!;O i~d., 93.20,
25, 30 k lip.; 5'1. li<otty z~Lawn8 miasta \Varu&wy
I 00.50 ,+1., II 98.10 iątl, III 96.00 bd. 95.65 75
knp., I V 9\.'0 >4d., V 93.70 żłd.; 5'1, óbUgi mi~J.a
Warszawy mAłe 90.50 Ż4d.; 5'/. 1i."1 &&ittatrUe lU.
Łod.i ser. I 95_'10 >~d., l[ 9'2.00 żą~., 91.1MI kup ..
III ser. 91.50 ;;'1'1., I V s.r. 9J.oo ąd.; 4łlo akcye dr.
zel. WlIZSz -bydg. (500 r.) - .~.; taki.ż (100 r.)
.-.- ż~., 50' drogi żel. te.....polski.j ( 100 r.) _
,,~1.; t50 r. ~eye banku hAlldlowego w W&l~U:.
wie 324: żąd., 250 r. akCIe warszawskiego bauku
dyskootowego 296 żątL, 292 kup.; 250 r. akeye banku handlowego w Ło<W 400 pl",,- akey. wusz.
tow. nbe,p. 0<\ ogoi .. z wyplatł 125 ~ r. 227 plac.,
500 r. akcye WArsz- to ... tabr. cukrn 900 ż~., 865

plac., akeye cnkr. Dobrzelin 1.200 pl&c., 250 r. ak-

CUkrOWUl Czenk 200 ż..,250 r. akcre enkr. Herw 210 żątL, 200 plac., 250 r. wye -"okrow"i
Oryuew - Ż., 250 r. akcye cukrowni Łyukowiee

cyo

IIl&U

210 żątL, 200
ż,d

ey. GOO

plae., 500 r. akcye eokrowni Konstan575 pl., okcy. tow. zak!. góru .•tsra-

ebowiekich ~ ż4d., 70 plac.; akeye w&rsz. towarz.
kop. węgla , ..kład. bntni""yeh 330 żłd., - płac.,
~keye towarz. zakł. p~edzy. b.wetn. Zawiereie 295
Z~" akcye tow. Łaz. l łaźni - plac., 250 r. akeye

tow. r..br. cnJ",.u C.~.toeiee - pl....· takież fabryki
cuknt Józefów 175 itd.; 1,000 r. akeye towarzyst".
warsza\yskiej rab"l" stali - .- itd. Dyikollto:

4-',.

a-,.,

UerJiu 5ott.l,' l,oudyu ' 5 1/.r PAry i
\"iadoli
Pe...
terlllmrj,{ uO'!ł' \V.artoM kUIIOUIl z: lIotrąe. 5"/Ą : Ilaty
1JellHiklA 133.3. ''' ..nz.. I i U 2.6 f-,Oł~~l
2~.2, litolty likwida.e. 128 8, 1wł.Yl!zka prflu~iow .. [

Y.fI..:ł lo.wue

105.5, II 26.4.

Poł'''~''I,4

paidziero. Wek.l. na Lo,,'l,u 79.~.

U .1łOŻYClkfL \'r~ełt(klt~ia 102 lIt 1 lU poi.y~zka. ,uebo<bUl. 1031/., 4'/,°'. haty Z&8tAwue kredyt. r;ieuukie
130.00, akeJe blWku rlłskiego ,III. wuuUn za.grauiez,nego 269.00, petetBblłf8kiego banku dYilkouw'fago
600.00, bauku lUi~lzyut.rotlowego 481.00, "'Arśzaw
skiego uanku dY8kouto"ego _._.
_ Be!lin, ł października.. BankuotJ rłl1lkie Karu:
~2..85, 1111. dosta"ę 253.25, ",ekMle na \V"rn&w~
25235, 11& Petoralollrg kro 251.50 Ua Peter.blUg
dł. 2.\9.25, u& Lond," kr61. 20.37: 11& Lo".11M ,Ii.
~O.łó! ba Wiedeń 180.00, k11lh)Ul ł~elue :J~.6O;
aGI. 118t.y ustawne 72..90, VI. li3t.y JikwitlIWyjU6
69.00, poiye.ka ruak& 4'1. _ J8!l<) r. 97.%0. 4"" "
1887 r. -._,68' . renta. złota. 11 1.50, 5'" r. z,t. z. LIS&\
r. 106.50, pOiycz.k& W'8cboduia [[ 81U.
1U eUll!yi 8l.30, 5°!0 listy Z&8ta.wne rllski" iW.fiO, 511/0 110zyczka. P1'8I1110W& z 186ł roko 179.00, Lakai z. 1H66
r. 167.00, akcye drogi ieJ. wanza"łfko-wia.lelł:łk:iej
237.75. akeye krdtlytowe &118tryaekie - ._ . Ił.key~
w&18litLwakiego bauku hILlulIowego 173.20, ,lya"o.uLQwego - .-, dyskonto uiemiecklego hll.ulcll 1,a.iL.. t'l'n,
5 /o prywatne 4: 1/ ,.:••
l'ldYI, ~ patdziern. Poiyc-~ka rllitka z IM9 roku

80.50

fł

fI ew.

98 1/ ., tlI,·'.

Kousole &ngieljł"ie

ł październ.

Serii.,

Pttzeui~"

95'1" .

182 -195 11& paidL

189.25) na listop. gru~ •. 180.25. Zy'" 16.> - 116.
ua p"",dL 176.7a, na grud •• 165.75.
l •• dy.,3 p&idzieru- Cnld.r Jawa !5'1. spokojni •.
Cukier blU'&kowy 12'1, spokojnie.
W.vre, ł ps.id.ziern. KIL,'. (0Ik1 A,eraga Swt.O!
Ul. wnes. 113.25, Ul. gnut. 108.25, na. Ularua 1891

r_ 101.25. Mocno.

BawełllA.

lIverpo.', 3 paidziern.

koueow •. Obrót 10.000 bel, z tego

SpraWOz.dAuie

,,0. speklllaeH

i

wyw6z 1000 beL Hoeuo. WtldUng "\ll&lyke.iu\u':. ...
lla.i.dzie:r nik -

-

-

-

-,

ni\.

\ła.i.l.b.ieTn\k

\iBto-

DA
listollad grntlsień 5 U /ł ,
.tyczeń
5 41/.. ceua, Da RłiJ

pad 5'l/n
cena,
cena, ua. grudzieA

czau loty 5"/,~ nabywcy, DR. luty m.,rzec 5'l/lt
nabywcy, na maneo kwiecień {ju/I • nabywcy, ba
kwiecień maj 5"/" nabywcy.

Manch •• ler, 3 p&ździem. Water 12 Taylor 7'1,
Wator 30 'f&ylor 9'/" Water 20 Leigh B'I., WaŁer
30 ct.ytou 9, Mook 32 Brook. 9, Kul. ~u
M&yoll 9'1.. Medio ~ Wilkinsoll 10'/ , Warpeops 32
Lee. B'/.. lV&rpcops 36 Ro ..l&nd 9'1.. 1)oubl. 40 lVe.too 10-, Double 60 zwykły gat. 12'1.. 3t" 116
dy •. 16+16 gTey tkaniuy .3'21'46 116. ltloeoo.
p&Żdziem.

New- Yerk, 3

Rawelua 10'/"

w ~. Or·

I""oi. I')'!".
N.w-York, 3 pa.d.iem. Kaw& (Fair - Rio) 21l.75.
KlLwa Fa.ir-Rio li 7 lo .... oftli"ILry nIL sierp. 17.a2.

ua

pażII%-

16.62.

TELEGIl.\.HY GlElillllWII"
Giełda
Zł,ł.uo

Warszawska.
• koiteelU gi."ly

I

z ,Iui. ł Z~"i.6

Z. wekale kritk.terlMll •• w 8
lit\. Uerlill %4 100 IDr.
na (.oudyn za. I ł-,••

.0.10

na

~23/\

32.05

7'l30

72-

Za ,aplery p.6.lwe'Ma.
Listy lik \ł'idR.eljue I\r. Pvt. .
HlIsk·t I,ożyuka. "'.::Ideo·ltlL,
,. 4'1. IlOi. we""z. r. HS'a .

8890
1111.1;0

I 101.
lS8.3.~
-

.

\tł8a

V .

93.60

Paryż

z:\ 100

UIL Wielleó Sil 100 II.

l..is\,y

I.:l:łt .

Ioiem. Seryi

11

Li:4ty
11

r~iiłt.,

,.

Z ll.'łt. .

x:

.,

lU.

\V.rlł~ . ~r.

n
:4t. llI .

f.-I:i ~i Se~yi
.,

..

Giełda

%

8.0'2

I

I

\ 93.30
9\.75
!>9 (;(1
!>9 50

9:1.811

V

I
II
III

fłii.-

9\ -

91.!KI

I

9')-

ł

rax

ha. ill''1'.1\''.

Dy:4kollto l",:.r.tue .

8755

~7.7ó

Berlihka.

llaukuotl ru;kie

39SJ

B06

(r.

1528\

, ~U5

2:;32,';

2:14.-

"'1,"1,

4'/,·l.

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Holel PolikI. R..ppaport E II: kwy, Iodler ..
Cbemuits, J. K03ia.kiewie4 i

L. Kohn

E

Jaekowidt.~ t. \ąa.rU.awy,

CZI)"tocbowy, Za.lUI.ki _e Zd Woli.

Pawłowski z Mniszek,

. hitrio s M~Hna.. L Litwinow z Goreea., J . Andreje.w ~ SOkolo,,_, R. Lew

z Pou....y_
Graod H.t.l. lo . We.....l

I Friedlaad.. , E. Cu.Jka
Radkiewir..% i A. Rosf'ł' ·
Warszawy, A. Zhnllle.l1IIun ('tj.
F.
Lintłuer (1), \V. Adłer , Ziltan.
Ho'.1 Vlclorla_ Le1i. ki, Uo"ooltł li.... er i
'Voj~' iecb I. "'anu",y, He.i1łulm UD &
trói:l \Ve.ł
&e ki~zllie" •. Bielonsow aL KU.
H.tel M.al •• l'el_ Fleicbel .. V"", Bi"ur i
M .b ••yuw Z Wa ..,,"w)·

%

RerUn&" R. Neum.nn, K

garten s

--------~ .---~.:...-==-

-

----:--~

-

----"'-~

-

.. -"" . . .

-

=

OZIE 'NIK ŁÓDZKI.
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o
Teatr

G
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o

Ostrzeżenie,

Łódzki.

s z

225

N

E

OE'I>HBJ{EHIE.

SKRADZIONO sola w eksel 06~~BJlHeTCIl, q 'fO 4 OKTB6pB 1890
na 1'8 200 beztel'minowy wysta- r0.l\a Cl; 10 qao. yTpa B~ ropo)l.lI
.
'.
W- u Jana Gnoińskie- JIo)l.aH uo HOBoMellcK~lI YJlH~1l nOA~
wlOny pl~~
g
..
a M N 21, 6YAen npoAaslITbcll ABH'
go,. wla§clclela dóbr Le~~czk.
a- "'UMoe uMy~eCTBo, OpUHR)l.JlelBamee
We WTOREK, dnia 7 llafdziernika ła I Wągczew ~a okaZIciela I.r e - illuynlO rU1\enmTlliluy, COCTOlImee
~er~ na rs. 090 wydany dUla 15 Ha~ loIe6ellH, MldDax~, aepltRnax ... ,
SIerpUla 1:- b: p.rzez tegoż J. ~. n~ KapTHBax~, OllllTLt H BOJlK'Il, o1\'IlJózefa Miethcklego, płatny .dnla oeoooc )l.J111 TOprOBl> B" 158 py6.
G •• II
O
'n
listopada r . b. Ostrzega SIę aby C
KOl[EDYA
akt..ch, ... 6 .brazach, wekslu teg~ i rewersu nikt n~enl!'y)l.c u.nl pllcTaB~ 18~~~~~\ .
pnie. IV. Sardou, przetł.maczyt St. Kre- bywal, gdyz stosowne zastrzezema
mer.
poczyniono, a nieprawy nabywca,
OSOBY:
ścigany będzie sądownie.
06"L8Meolt,
Stefan hr. de Toeplitz p. JlUlow'ki
Józef :ni etlic k i.
CY)l.u6ublll IIpucT3 81. C...1la)l.a Mu ·
Fryderyk Timer, jego
1895-3-1 pOBblX b Cy)l.eił 3 ro ll eTpoRoBCKaro
szwagier
p. Dobrzański
TA
•
3
C
Xaulbeo, baron
p. Popławski
OKpyrn uroRTl1I ' eHoRoR" Y11111 o·
Bilschman, zt.tnik ." p. H. Trapszo
Do SZKOŁY FABRYCZNEJ cKili, ",uTeJlbcToylOulill B'b rop. JIo·
Rabnum,dyrekt. ropery p. Gorzkowski
)l.SII B'b ){Old1l N 1437, 06'b8BUe""b,

8~r!.!I~.~:~d'r~.e~~e.r.
P~': si:ttas~z!e~w~sVltiS.ki
l

Re

Widmer( dz.enrukar.e p. Daniele\Vs1<i
Kraft,sekret.Xaulbenap Wirgilinsz. .
Sehramm, stróż .
p ceremurzynki"!"
Mablon
Ma.szynlsta p. Barroszews
Rud.lf' kamerdyner
p. A. Olszewski
.
'
t
P
Z,b.rslti
In.pIcyen
..
Lambert, fryzyer
p..
Zdve.lyfulk~.

s prze da ży

OddziaJ:
\V

ŁODZI,

-

d etali c zn e j

ulica Piotrko wska, dom S. Roscnblatla
poleca:

wie lki wybó r kra j~ wych i z a rrra niczn y .,"
t owarow, jako to.
p - 6~ewioty, k am,gal'ny i t, p.
C e n y staJ:e !
1779-10-1

I

LECZNICA prywat n 0:.o.

wyłącznie dla ch.rych wenerycznycb i dla kobiet. Godziny przyjęcia: ehoroby wen eryczn e l "kórne od 9-11 z ran,,; cho r o b y kobiece od 3--1i
p•.. poł. ffiica Piotrkowska Nr. 39, dom W-go Czaplewskiego, nAd eukierni~ P...
Wuste hube
16\7-20-[
_
_
_
_
_

m~~~I:a~~

W

-

-

potrzebny jest
:~O I~OllITapl!l\,
~a~~~a:::1I0Jl'"
B~e~~p~S;2)l3~0!~
~ MAGAZYN
NAUCZYC
IEL Z patentem, eOld1l
N. 1437, 6y·
){eT" npoARo8,'LCII )l.OU3<UMOe UMy I~
K

język

-

HURWITZ i Syn

VICTORIA,
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Sylwania,pokoj.w.stelip-n.. JIeszczerska
,z~nowneJ. Pnbhcznoścl I ~-!f!! OpO)l.:I"'H Ha lItOTt ORoil.
~
Stell.. baletniclka y.na Picborowna GoścIOm mOIm mam honor 1II1lIeJp
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~ POIJczając za sOIl~czną I zdr?- OKpyl'a B. C. ~y~aęIjCR[jj, llilłTe.lLwą kuchmę, polecam Się z po wyz- cTBylOll\iii Bt, rop. JIOJ\SH B1. )l.OM'Il
Bzem piwem i zostaję
Xi 1339, 06'bRBJlSeT" q 'r~ OKTS6p~
na wieś do starszych dzieci, posi~
z głębokim szacunkiem 10 J\HO cero 1890 ro(a C" 10 QRC.
dająca także j ęzyk niemiecki. OferE . F r e ud e n b e qf. yTpa, B1> r. Jlo)l.sH 110 Co. AII,apell
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1867- 5-1 yJIHu'Il nOA" Ni 761·8, 6YAeT1. opolit. B. F.
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py, :laaKJllOlJalO1l\eeCR B1. TOąuJlb
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OblX'b lIaJUUII8X" Ił o1\toeoooc 160
z patentem poszukuje k o repety~yJ. piękne , duże, w pniach silne, po~zu- py6. - Bon., na y)l.onJle1'Bopellie ~~ powodn pojawienia się w handlu falsyfikatów, nazwami i opa-~~
r.~1o& 'owaniem podobnych do g~:~~~:i wych, wypuszczo ne zostal~~H
Oferty proszę skladać 'v admlOl- kuje park "Juljanów" pod Ło- npeTeosill ],{IłX3I1JIU JIamKeBH'1 a .
1860-12-1
OUIłCb, u 01\'IlHKY npoJ\aBaeMblx"
stre.cyi Dziennika pod lit. S. M. . dzią.
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Papierosy Go§cinne IV tem llowem opakowaniu polecamy M
II: uwadze pp, palącyc4, nadmieniając, ż~ Je4oouześole ze zmi ąllą~j
lfopakowanla. I sali) ga.lo~ek p~p.lerosólV.zoSlaJ znakO~llele ułepSZOny.~
ro OKl?yra HroaTlii 3en~HOB" CY· c.ili lliH1'e~bCTBYlOll\in Bl, 1'. JIOASII ~~
Zarząd NaJwyzeJ zatWierdzonego l'owarzystwa~ !
• .
•
mUOCKllł, lBUTeJlbC~'ByIOU~11I B" rop. n ()}I.~ N. 440 Ha IlcHoBanilł 1030
powroCJl Z za gramcy. JIoAau n" )1.010111 N. 1437, OG... OBJIH· CT. yeT. rp. CYA., 06"HO~lIe1'~, qTO
1804-6-1 eT'L: QTO 3 01t"'s6po cel'O 1890 rO.ll;a 2 OK"'o6po 1890 r. B1I 10 'mCOD1>
1748-5-1J
-O--S-t--'-ł---t:"'::"===--:-::r;' O'b 10 qac. y'rpa B'b rop . .110.11.911, Y'rpa GYAeT1> opOU 9BeJle03 lIy6.mQ·
B" AOIl'll llITapKa nOĄ'L X2 1437, nall npOJl3",a- ĄBltlKUMarO uMY1l\e·
b. asystent przy katedrze fizyjolo- Gy )l.eT~ UpO){aBaTLCll ĄBUiiDMoe "MY ' CTBa, UPUI/3AJI!:lJ$ąą!a I'0 CT3l1ucnagil w Uniw. Warsz. zamieszkał w ll\eCTOO 0pIłOai\Aellia1l\ee AJleKc31I- By CTOKOBCKOMY, Ra y)l.OB.qc·rąope
Łodzi, przy ulicy Kamiennej, róg )l.py KynKe, aaRllO'lalOll\eeCII B1. Hie upeTcusill rycT8BR illTOJlb~Ma'
Wschodniej w domu W-go Jaer.kla. CTOJlHpCKJlXt, CT8HKRX-r., Ide6eJlH H oa, naxo)l;al~aroca Ut, !lMeni" TOII"afl(J~ył" llIód
Przyjmuje do 10 rano i od 4 do 6 IllBeiluoli loIamuH1l II o~flHeoHoe 1~8 3<eBO, jJO)l.auncKaro Y1lsA3, COCTOll'
po poło
1:3:!4-30- 15 py6. - . KOD: na yJ.OSJleTBopeHle 1l\aro ua1> 100 KOP'5eBt, p3<1ł u 110
.
opeTeuaJli uplO6ptT8TeJJ>I UpaB1> H. Kopl\eBt, U1lleHIł1\l>I, ou1llłeouaro )l.BS
BroDlsław
3~OTOOCEarO, H~eKar~ltLleBmTelioa. ToprOB" 955 py6. - KOli.
Piotrkowska Kr. 64 vis-a-vis Lorentza.
przeprowadził si~ na ulicę Dzieln~ (Kole. OnHCL U O~'IlOKY 0poAanaellflX'b TIpo)l;a3<a 6y.il;eT'b I1pOUaOO)l.lITbCn
Ma zas~czyt za.wiadomi ć Szanowną Publiczność, że na sezoll
JDWą li 3, dom Prussaka. Przyjmuje UPO){IoICTOB" 1oI0l/mo paSCM3TpHB8TL ua HOBOM" ł'flolrt B" rop. 40)l.alL
zI mowy został zaopatrzony
chorych . a iol,dek I klllkl od godziny y Cy)l.e60aro llpucTaaa R B" AeH1>
7'/, - 10 rano I od 3 - 5 \>0 p.Łudniu· upO)l;alliH Ha IoItCT1l oooli.
rop. !JJO)l.Sb 11 Aąt'ycTa 1890 r.
W
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1'. JIOA3b, CeHł'1l6po 19 1890 r . Cy)l.euHt.l)1
CKI'n .
i sprzedaje takowe po bardzo przystępnych cenach.
D E N T Y 8 T.ił.
r;YAe6ublH UpUCT3Bt, CYW1100Hiii. _ _
1890-1-1
1815-6-,
B. Br~O~OW6ki
lS89-1
OE'I>HBJIEHIE.
(w Rosyi i l\iemczech aprob.wany) po.
wrócił, mieszka przy ulicy Piotrkowskiej
OE'I>llBJLEHIE
CyĄe611l>Jii llplłC1'aB-r. UeTpOllOU
~ 39, dom p. CZRpiewskiego, nad cukier·
. .,
'
. CKaro OKpyllluaro Cr.il.n P06aKOSDlą p. WUstchllbego.
1881-4-1
Cy,ae6HLlII1!pHCT3B1> C,,1lS)l.a ],fu · cKili lliWreJJbCTBylO1l\lłi n" rop. JIo
.lJr Jt,kób Moim pOBLIn CY)l;elł.. 3.ro TIe'rpOItOBCltarO Aau UO)l. ... N 440, 110 3.BaJ\sKo!i yJl.
•
..
O~eyra HI'HRTlił 3ell.ouon" CyW111l Ha OCHOBRoiu 1030 CT. YCT. rp. CYJI.
p. odbytych w W.edniu studyach powr6· CKlU, atHTeJJbCToylOll\l1l B'b rop. JIo · "
4 O 6
J890
ci! do Łodzi i przyjm'lie wyl,cznie z cho1l N 1437 l>
ou"SBUeT1>, q'ro
KTO po
roba. I kobiet I dzieci, codzIellllie do 11 .UIlI, Hl. ,aOM
.
, o 'bBBJlOen, r . Bt, 10 'Iac. yTpa 6Y.lleT" npo·
r&lIO i od ł do 7 po połudoiu. Pi.trkow- '1TO 10 OKTo6pa cero 1890 1'. C" 10 saneAeua Uy6.'1ł'1Il311 npO)l.3l1i " ){BII'
ska, r6g Ziel.nej, d.m S. Wiślick.iego li '1ac. yTpa B1> rop. JIO)l.31ł B" AOIol1l ,",UM8ro IlMYll\eOTB8, npllua,aJlB",a45 (nowy).
1781-15-6 llIT8pKa nOĄ... N 1437, I>YAeT" ll\aro HIłKOJlalO llITapKy, ua y)l.o
npO)l.a08TLCa )l.BHatHIoIOe HldY1l\eCTBO BJleTBOpenie , npeTeusio AoryCT3
!! UpOU3)1,J1eIKa.1l\ee 3Ąyap)l;y H 3MO' illldU)I;T'b li uecOBepllleullo~1lTHIIX"
Polecamy
.nIH cynp. ,1l;HaOep'b, 38K~IOIJalOUleeca 1ll1ol1l.il.T", uaxOJ\81~arOCB B" rop.
B" Mel>e~1I Ił 1I0poBU'" li ol\'Illleo .[O)l.SII nOĄ" N 1437 110 I(erenboH'
krążki
uoe łO~ pyG. - ~:?n., ua YAoBJle- Holi yJ1l!1\t, COCTOllll\arO Ha" loIe6ewyrobu rabryki .. UTUl~"
TBopeme IIpeTenSlH A6pllwa PlBe- lIl! J\o>lalllnelł y"DapII 0030B" aKIId. tt.zezeloiania kot16w, ,.. uyn, ryr ~DHCK~:O, lllllMOU3 BlIpn63yMa. l1ue- nR~eJi, sepuon31'o xJJt6a, ~OI~aAeii
parowych I wodnych. Kr,tkl celloloi- RO 3l1ren<peJlLĄa 11 ltenAeJJII Ilolde· Ił JtOpoObl , 01\'IIueooal'0 AJlII ToprOB~
41we "' tule I trwale, zastępują dro· pa B ~ .
926 pyG.
.. gumę i Izbest w arku..ach, kt6re
OUIłCL li outHKy upo.D;aBaelolblJ:'b
:;~h :l:J~!. dl\i9 moc be.użyte..- llpe)l.MeTOB~ 1oI01E00 paacIoI3TpHoaTb llpOAa3<R GYAe'!" npOI1SBO)l.lITCH
Sklad arłyk.lłw teohicnych
Y Cy)l.eGoaro llpneTaBa 11 B1> AeU1> ua M1lCT1l xpaBeols ot, rop . .JIO)l3H
STAlIlIOWS)l.1 I Soka
0POAUIH Ba lIf1cT1l oHoIi.
nO)l.·b Ni 1437.
są.
w lodzi, nI. Plotrka. lka, dom S.
CeuTB6pR 20 ){HU 1890 r .
rop. JIo,aaL 22 CeuTH6pa 1890 1'.
Rosenbl.t\~0_13 CY)l.e'-ublli llpucTaB", CymuHcKii!. CYAe60blii llpucTaB" PoGaKoBcKifi.
Łódzkiego",
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(do wywieszenia na ścianie)
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