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W dniu 25 października (st. st.) ma się
odbyć IV Petersburgu zjazll przedstawicieli
ruskich dróg żelaznych, celem odbycia
obrad w sprawach taryfowych. Oprócz
różnych l,lieżącycb spraw gospodarstwa tarrfowego, program zjazdu, ogłoszony już
iV "Zbiorze taryf ruskich (lr6g żelaznych,"
obejm ie kwestye, podjęte pi'zez departamen t. do spraw kolejowych. Wśród kweltyj, zaznaczonych w programie jako ·nie·
Dowe, roztrząsane już na przeszłym zjeż.
dzie, ale dotąd nierozstrzygnięte, zwmca
szcaególnlj. nwagę ważna bardzo sprawa
opracowania wzamian taryf gl'Dpowych je.
dllej ogólnej taryfy dla ca~~ sieci ruskich
dróg :i.,el~nycll, co dqtąd jeszcze stanowi
dla dróg tych pi1l1" (!esi(/eriWII , Jak wiadomo, drogi żelazne IV pailStwie pod wzglęIlem taryf rozbito na trzy gl'npy i każda
~ro,ga, majlj.c do swego rozporządzenia
swoją taryfę miejSCOWI}, dla. bezpośl'ednicb
komunikacyj między drogami nżywa ogól·
nej taryfy według grnpy, do jakiej wraz
z terni drogami należy . 'l.'al·yfa ta zawie·
ra wspólnI} dla wszystkich dr6g grupy kłasyfikacyę towarów, potem zboczenia od taryfy istniejące na oddzielnych drogach,
wreszcie caly szereg specyalnych i szematowych taryf na przewóz poszczególnych
IOwar6w z jednycb okl'eglonych puuktów
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austrYl\cko-węgierską, wreszcie w Anglii,
gdzie wszystkie drogi żelazne posiadają
ogólną taryfę komunikacyj bezpośr ednich
już oddawna, w części zawdzięczając to
zamknięcin i odosobnieniu sieci z powodn
geogl'llficZ11ego polożenia kraju, IV części
zaś wcześnie rozwini ętej wolnej koukurencyi różnych Iiuij kol~jowych i wyplywającemu stąd prze~wiadczeniu o korzyściach
wspólnego, zgodnego dzialania. 'l.' ak zwa·
ny dom obrachunkowy "clearing house"
dokonywa podziału wpływów między drogami, które towar przewiozly w kOlllunikacyi hezpo~redniej, trzymając się ogólnej
nomenklatury i klasyfikacyi towarów, które, chociaż były ustanowione właściwi e
tylko dla komunikacyj bezpo~rednicll, używane są w większości wypadków jako taryfy miejscowe przez oddzielne drogi ż elazne. Ogólna nomenklatura towarów za·
wiera 1,557 nazw, które podzielono na
klasy (7 normalnych, jedna dla mineralne·
go paliwa i jedna dla drobnych tralIspor·
tów), na tycbsamych zasadach, jak i u
nas, t. j. odpowiednio do wartości towaru,
albo raczej jego przewozowej porlatności,
ndogodnień transportowych i t. p. W Anglii zatem jak i w państwie l'Uskiem nie
obmy~lono dotąd dla tak skomplikowanej
czynności, jaką jest przewóz różnorodnych
towarów,-żadnej pl'ostej, jednostajll~j fol"
mnły, lec?: stosnją w praktyce nadel' różnorodną klasyfikacyę towarów, dyfferen·
cyonowanie taryf, Ilzyli zniżenie stawek
względnie do powiększenia się odległości,
przebywanej przez towar i specyalizacyę
taryf w najszerszym zakresie.
We Fra!lcyi już przy budowie sieci ko·
lejowej miano na widoku, aby ich tary·
fom nadać pewną jednostajność i we wszystkich ustawach dróg żelaznych (Gahiers cle
charges) normy maksymalne klasyfikacyi
towarów Slj. jeduakowe; z biegiem przecież
czasu wymagania warunkó IV miejscowych
handln i przemysiu spowodowaly tyle zboczeil od tych norm w postaci taryf specyalnych , że obecuie we Francyi taryfy
jednostajne posiadają tylko drogi należące
do składu jednego towarzystwa kolejowe·
go, a pierwotna unifikacya taryf rozbiła
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Margrabia wstał i zacz:}ł · mierzyć pokój
gorączkowym krokiem .
. Po chwili zabrzmiał znów głos Odetty
nleFpokojny, nakaznjący:
Ależ mój kochany, szukaj jakiejś dl'ogi,
brOli się. Czyż niema sposobu wyjścia z
tego położenia? Notaryllsz, ten Raymolld ,
może coś znajdzie, może nas wyratnje.
- On IJJniej, niż ktokolwiek bądź iuny.
- Wszak jest członkiem rady familijnej?
- Tak
Margrabina umilkła. Myślała o samych
procentach Carity zbieranych co rok, o
tY~l majątku, który ciągle wzrastał, gdy
OlU t.ylko cząsteczkę jego posiadali, zaledWie jakieś pięćdziesiąt tysięcy franków
renty. Cóż to znaczyło? Prawie nędza;
Pozlal~ana nędza, gorsza od prawdziwej.
A przytem wymagania, gra, szaleństwa.
A maly Guido przywykły do zbytku, wystawiony później na poniżenie, oa stanowisko Ja kiegó~ gryzipiórka IV jakiej admin1S~racyi, on margrabia Croixvaillaut, gdy
SIOs.tra jego, ta dewotka, uie wie co l'obić
~ .pleniędzmi. Czyż to nJe jest niesprawie.
(hwością? Czyż ta mała nie powinna by·
la odrazu prawdy domyśleć się, zrozumieć,
czeg? chcą. od niej?
m.
t .Wledząc, że rozumiejlj. się doskouale IV
Gdy
margrabia
Croixvaillallt
wyrzekl IV
kfJ milczącej zgodzie w tem pragnieniu,
dtiJl'e co dnia bardziej wzrastało w ich ohurzeniu: .Je tem IIczr.iwym czlowiekiem",
uszy, Odetta dodala:
mówił prawdę . Byl on dżentelmenem w ca(,.- Wkrótce będzie miala lat osiemna· lem znaczeuiu tego wyrazu. Wał stanow'Cle.
cze i dokładne pojęcie o honorze i obowiąz·

Rękol.illY

Drogi żelazne.
- Komisya, zajmująca się uregulowaniem
spraw tal'yfowych, na najbJiższem swelJl
posiedzeniu, rozpatrzy prośbę towarzystwa
malcewskiego o ujeduostajnienie stawek
taryfowych ella jego wyrobów szklanych,
przewożonych Ih'ogami żelazllemi do War·
szawy i Odesy.
- .Peterb. wiedomosU' donoszą. że na
stacyach petersbursko-lVai-szawski~j i mi·
kołajewskiej drogi żelaznej, gdzie pociągi
zatrzymują się dłużej, utl'zymujący bnfety
oświadczyli się sami z gotowością nrzą
dzenia oświetlenia elektrycznego.
Handel.
- "Nowosti" donoszą, że prnskie mias ta: Królewiec, Gdailsk, Poznali, Bydgoszez
i inne starają się o usuuięcie zakazu dowozu bydła i przetworów mięsnych z Rosyi do Niemiec.
- Na morzu Czamem lJanują obecnie
burze, co znacznie utrudnia żeglugę.
Pieniądze .
•
- Do Petersbnrga przybyła w tych

I

Podpis jego jak i slowo, było też
prawdziwego dżentelmena. Ucby·
mn nie poważył się nikt, wiedząc na co
naraża. Wal ser~e i uczucia prawe,
aspiracye szlachetne.
Na twarzy i w obejściu pozostały ślady
dawnych jego tryumfów. Był jednym z
najmodniejszych arystokratów za czasów
cesarstwa; pamiętał dobrze, aby dokoła nie·
go nie zapominano, iż dawniej nie mówiono o nim inaczej, jak: piękny CroixyaillanU .
Obecnie dobiegał lat sześćdziesięciu. Łysiu a podnosiła delikatnoś'ć jego rysów.
Długi wąs, siwa.we bokobrody, zmarszczki
na czole, cokolwiek zapadłe policzki, jlOgal'dliwe, jakkolwiek nmiejące uśmiechać
się z dobrocią nsta, nadawały tej twarzy
pozór jakiego~ starego portretu. :'\iebie kie,
glęboko osadzone oczy objawialyby sŁało ć
i stanowczość, gdyby nie nerwowe drganie powiek i ścięta prosto linia nosa, zdradzające pod tą maską stałości dużo slabostek i nami ętności.
Margrabia t.a,ki, jakim był, chwytal się,
jak kotwicy bezpieczel\stwa, szacunku dla
stm'ych tradycyj. To piękne nazwisko, które bylo niby ecbem gorącej wiary ryce-'
rzów krzyżowych, to nazwisko, które jedeu
z jego przodków wziął jako dewizę i które rozległo się na POltl bitwy pocI Mari·
guau, wyrzeczone królew8kiemi nstami:
.Crob..'TailJaut, do mnie I" zostało dziedzictwem najcenniej zem w rodzinie, jJrzechodząc z ojca na syna. Lecz skutkiem bar·
dzo często zdal'zaJl}cej się sprzeczności mię·
dzy aspiracyami naszemi a czynami, Cezar
umiał z sumieniem zawierać kompromis.
~ie uważał tego IV zakże za u tępstwo ze
SWtlj strony.
- Inne czasy, inne obyczaje-powtar7.a1
sobie w chwilach, gdy zastanawiał się !lad
Rwemi czynnościami.
W czasach lhvietnych wypraw i owych
ś więtych walk, które liczyły niewiele żol
nierza, lecz wielu bohaterów, wówczas, gdy
kach.
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się już prawie.
W pailstwle ruskiem ulożenie ogólnej
dla. całej sieci taryfy natrafia jeszcze . ua
specyalną trudno~ć. Jest nią ogromny obszal' pailstwa. Gdy np. taki towar jak
owoce może wytrzymać taryfę klasy I na
pólnocy Rosyi, gdzie ten towar znaczną
stosunkowo posiada cenę, to na Kaukazie
znowu należy te t.ranspol·t.y zaliczyć do
najniższej klasy. Takich przykładów moż
na przytoczyć mnóstwo.
Zjeanoczenie tal'yf komunikacyj bezpoś l'ednich dl'óg zelaznych każdego kmju VO
szczególe powinnoby za sobą w uastęp
stwie pociągnąć zjednoczenie taryf dróg
kilku pailstw, które moglyby połączyć się
w jeduę grup ę , a w ostatecznym rezultacie - zjednoczenie wszystkich palistw istniejącycb. Jestto już jeduak zbyt o,ldalona perespektywa przyszlości, którą zaledwie mozna dopiero przewidywać.

uwłasnowol· słowem

to zbyt jasno wypowiedzianel W
ojcowskiem sumieniu bunt powstal prze·
ciw tej nizkiej cbytrości.
- Jestem nczciwym czlowiekiem! - za·
wolał wzburzony.
Ale ona siedziała spokojna, znając wplyw
bezgraniczny, jaki nad nim miała.
- Gdybyś nim nie był, nie nosiłabym
dziś twego nazwiska.
Poczelll dodała ciszej:
- Oddalmy te przykre myśli. Na tę
chwiJę, czy mi przebaczasz?
Pochylił się i przycisnął usta do czoła
młodej kobiety. Było to jedyne trwate
nczucie w calem jego 'Życiu. Kobieta owa
nwięziJa jego rozum, serce i zmysly. Upo·
jony subtelną woniI}, jaką. tchnęla cała jej
postać, świeżym jej oddechem, zbliżeniem
z jej roslcosznem ciałem, uczuł w sobie falę
młodzieńczego uczucia.
- Odetto I - szepnąl namiętnie , usilując przyciągnąć ją do siebie.
Łagodnie usnn ęla go od siebie.
Opn§ci! ręce z gorzkim uśmiechem.
Co za szaleilstwo I Miał lat blizko sześćdziesilj.t ; dawno już żyli w rozlące.
- Dobranoc, już późuo - rzekł po oj·
cowsku.
Ona, zatrzymawszy się przy drzwiach,
z palcem na ustach, jak gdyby pragnąc wyznać jakąś tajemnicę, obróciła i ę po raz
ostatni, spoglądając na niego z u~miechem,
który go zawsze czarował.
Przyjdzie z zobaczyć kolibra?
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'l;jazd zatem ma zadauie opracować dla
komunikacyj bezpośrednich na calej sieci
ruskich dróg żelaznych ogólnlj. nomenklatu·
Tę towarów i podl:ielić je na klasy tak,
aby podział ten odpowiadał istniejącym
t~zem taryfom gl'upowym,-następnie wsk a,
zać wszystlde poszczególne wypadki zboczeil od klasyfikacyi ogólnej, trafiające się
na oddzielnych dl'ogach i wreszcie zebrać
w cało§ć obecnie istniejące taryfy specyal·
ne i szemat.owe.
'rakie ogólne taryfy dla calej sieci dróg
teJazoych istnieją w Niemczecb, Belgii,
Hollandyi, dla komnnikacyi bezpośredniej
między sieciami dróg żelaznych niemiecką

kaill, "ier•• 10 kop.

Rekla.y: .a kaidy "i.r • 12 kop.

Prenumeratę Da. "D7.ienuik IlHlski• Warszawie przyjmuje skJl\d Hellr!.
ki Hirszfelda, IlUy nL lIazowieckiej,
N 16, wprost tOITłLrzy8tV'''' kredy to·
.Óio ziemskiego. 'famb uabyw.tI
J)Oi.n3 pojedyot:ze numery D~iel1l1jk&.

Hrabia

vn.

CENA OGlOSlErł.

Kwartalnie

16)

~lok

lJ,dą.

zwrt.eaU8.

dniacb mikoliijewską droglj. żelazną trzecia
w tym roku karawana złota z kopalń sy·
beryjskich, w Hollci 241 pudów. Złoto odstawiono do mennicy.
Przemysł.

- "Swiet" donosi, że w Kerczn zakoń
czyly się niedawnó pOSiedzenia komisyi
kolejowej w sprawie wyjaśnienia przyczyn
npadku przemysIu solnego w KJ'ymie; w
posiedzeuiach brali żywy udział miejscowi
przemysłowcy solni, podlllg zdania których
przyczyny upadku przemysłn solnego były
następujące: l) konkuJ'encya soli bacbmuckiej; 2) skasowanie akcyzy; 3) jlrymitywny spos6b ładowania soli na okręty i zły
stan dróg przewozowych. Należy spodziewać się, że z nrządzeniem IV Kerczu odnogi linii kolejowej, stan przemysłu solne·
go polepszy się.
. - _Zgodnie z wypracowanym w ministeryum skarbu i wniesionym do zatwier·
dzenia rady państwa projektem nowej ustawy o wydawaniu przywilejów na
nowe wynalazki, sprawą tą. za.rządzać bę
dzie oddzielna instytucya, która będzie
nosi la nazwę rządowego biura patentowe·
go. Biuro to składać się będzie z kilku
oddziałó,~, odpowiednio do specyalno ci i
z dwu instancyj. Okl'es czasu dla korzy·
stania z przywilejów, przediużony będzie
do lat dwudziestu, a opłaty zmniejszone
będą do IO-ciu rubli za pierwszy rok i do
5-ciu rubli za lata następne. Jednocześnie
nowa nstawa określi gwarancye nowości i
orygi ualności w~·nala.zku.
- W celu zapobieżenia rozpows7.eebnla·
niu się fiłoksery w winnicach ruskich, mi·
nisteryum spraw wewnętrznych projektuje
jako środek tymc7.asowy, ~alca7. dowozu do
Krymn krzewu winnego, nie wyłączając
liści, jagód, oraz wywozu z Kaukazu mło
dych latorośli wiunych.
Telegrafy.
- Główny zarząd poczt i telegrafów
oglasza, że przy stacyacll pocztowych:
Cholopienicze, gub. miilskiej i Lnbacbino,
guberni nowogrodzkiej, otwarto przyjmowanie telegramów wewnętrznych.
- Główny zarząd poczt i telegrafów
ogłasza, że na stacyach pocztowych: To·
umierano jeszcze dla swego Boga, ukochanych lub króla, miał jako przodków: Filipa de
Borgue, który pierwszy rzncił się na mury
Saint·Jean-D·Acre z czerwonym sztandarem w dłoni i Adłtemara de Luc, pierw·
szego z andegaweńskich Croixvaillaut'ów,
który ocalił króla z narażeuiem własnego
życia. Lecz w uaszycb czasach, wobec cia·
snego pozytywizmn, który ogranicza hory.
zonty do poziomu demokratycznego i mieszczailskiego, jakiemnż dziełu poświęcić
miał swoje siły i wiarę? Jak gdyby te wie·
czne wierzenia, które podnoszą nasze ser·
ca, nie mialy zawsze jednakiego życia, jak
gdyby owa prawda, której ą przedstawi·
cielami, mogła się zmieniać lub ograniczać,
stosownie do figury człowieka. Byłby
szczerszym, gdyby wyznał słabość swego
charakteru, zamiast obwiuiać los i szukać
w nim wymówki.
Margrabia już w bardzo młodym wieku
był sobie pozostawiony.
Ojciec jego, apostoi, zmarł wśród pięknych marzeń równo·
ści i szczę~cia ewangielicznego, rozdaw zy
majątek na święte cele, dobroczynne za·
kłady, co l'vzrzucilo fortunę margrabiów
na cztery strony świata. MaŁka jego, Lia
raczej niż Rachela, przeszla po świecie nie·
postrzeżenie, jak cień, la'yjąc jtldnak w
swem sercu dwie wielkie mllo~ci: dla syna
i ziemi bl'etoli kiej. Żyła tam zczę 'liwa,
zadawalniając się małem, błogo ławi!}c niemal mistyczne zaleilstwa męża., Ikoro po·
zwoliły jej mieszkać IV rodzinnej wiosce.
Inna byłaby u iłowa.ła zachować dlA syna jedynego ową tarą ande)l'awelisk.ą ziemię Lue, gdzie 'roixvaiłlanL'oll'ie mie zk.a1i
od wieków. Lecz ona, przeciwnie, pozwo·
liła. ją
przedać bez żalu, uprowadzajłc
syna do kronm go Kel'i 11eru, swej ko·
lebki.
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P. tlliwiilski nie koncertował jeszcze w ŁO-I uczucia, z dziewiczą domą i miłością wfa- umiejscowił wkrótce oddział I straży 0";dzi, ~apewne więc nie będzie mu zbywać sną, uwydatniła p-na '1'. z dziwną znaj 0- wej ochot~i~z!\j. Spaliła się tylko sto~o:~ ·
n& Ciekawych sluchaczacu, zwłaszcza że mością natory kobiecej w sceuie z Henry- przed tawlaJąca wraz z zawartościa w '
wybi~ny jego talent w zupełności lIa to' za- kiem w akcie 4-ym, co naturahue w tak tość okoł~ 1,000 !·s. Przybycie do" og:r~
słoguJe. Instl'Ument przywozi z sobą wł:l- młodej al·tystce tyłko intuicyi i sile talen- dwu oddzlalów II I III okazało się zbyte_
sny. Jest to fortepian warszawskiej fabry- tu przypisać należy. Peluą milntkiej fiD,l!zyi czuem.
(- ) Sprostowanie. Od p_ o. poliema'
ki KraBa i Seidlera, który otrzymał złoty i wdzięku naiwnego, była IV scenie koucomedal ua wystawie paryskiej.
wej z ojcem i ukocuanym. Winszojąc szcze- stra m. Ł~dzi otrzymujemy następUję~
(-) Z teatru . • Złote góry" p. Zygmlln- rze artystce tego sukceso, radzimy jej go- sprostowaUle: W N-rz.>. 230 "Dziennika'
ta PI"zybylskiego, wystawione w sobotę IV rąco nieustawać w pracy i wysiłkach i podaną była wiadomość, że IV zeszły CZWar
teatrze Victoria, były pierwszą premierą nie upajać się pierwszemi tryomfami. P-na tek wieczór dokouany był napad na pow rozpoczętym sezonit< teatrałn ym. Ostatni Morska (Wanda) była sympatycznem wiej- wracającego 110 domu felczera tutejszltoten utwór dość lubianego pisarza, nie u- skiem dziewczęciem, niewiele zresztą. mo- Kriigera, któremo zadano przytem kil~
sprawiedliwia uadziei, jakie pokładano po- gllc zrobić ze swej roli. P-ni 'l' rapszowa ran nożami, tudzież złamano rękę i nogę
czątkowo w autorze. Wicka i Wacka." (GodyIska) udatnie bardzo odegrała ehllra · Po sprawdzeniu, douiesienie to okazało si'
sOllską,
besambską, jekaterynosławską, Od pienv ze'; jego komedyi, a właściwie od kterystyczną rolę wiejskiej stręczycielki niezupełnie dokładnem, a mianowicie Krti~
jlodolską i kijowską.
napisania n iebieskich ptaków", które zda- małżeństw. P-ui Solska (Wyzierska) rozpo- gerowi nie złamano wcale ani ręki, aui noWykształcenie przemysłowe.
waly się rokować zwrot w autorze ku ko- rządza miłym melodyjnym glosem, odznacza gi. Co się za:! tyczy zegarka, to salll
- Ruskie towarzystwo techniczne, jak medyi społecznej, widzimy przeciwnie sto- się llewoą dystyngcyą w obejściu i ruchach; Kriiger nie wit!, czy go zgubiI, czy też lnu
donoszą .Ruskija wiedomo tiU, rozpatry- pniowe wysychanie źródeł natchnienia, zni- zresztą nie wiele więcej powiedzieć o niej go kto odebrał, gdyż powl'l\cając do clomu
wać ma wkrótce szereg kwestyj, a miano- żenie aspiracyj , zwężenie widnokręgu arty- umiemy, pierwszy raz wid1.ąc ją IV kOO1e- był niezupełnie trzeźwym.
'
wicie: l) utworzenia normalnych kolekcyj stycznego w każdym nowym OL worze il. dyi IV dość uieznacznej rólce. Reszta sta(-) Okrutny syn. Jouan S., robotnik
przyborów do uaucznnia pracy ręcznej w Przybylskiego. Zamiast komedyi społecznej, rannie wogółe i udatnie odegrała swe role. zamieszkały w domu pod Xt 895 przy ulicy
niż zych i grednicu zakladac11 naukowych; daje on nam same farsy, które zbawiają Należy jeszcze podnieść widoczną prscp' re- Zarzewskiej, w niedzielę, o godzinie 6-ej
2) założenia szkół maszynistów i palaczy; dla sceny jedynie zamaszyście i z pewnym żyseryi, zwłaszcza IV scenach zbiorowych. wieczorem w mieszkaniu Lud wika Ober_
3) założenie szkół piwowarstwa; 4) wy- talentem odmalowane sylwetki ze świata Publiczność bawila się bardzo dobrze, prze- mana w domo. \lOd ]li 899 Ilrzy tejt.e ulicy
pracowania normalnego programu nauki szłachty galicyjskiej i mieszczailstwa. 'l'e pełni wszy prawie teatr.
H.
pospl'zeczał się z matką Eleonorą o to ie
rysunków w szkołach_
postaci, powtarzające się ciągle w utwol'l\ch
Znana i lubianll operetka Lecoq'a .Sto nie chciała ~ć do dOOlO. Gdy matka upi~!'&_
- .. NowostiU donoszą, że w I'okn przy- p. Przybylskiego i niezla robota sceniczna, dziewic" czyli "Zielona wyspa", zapelniła ła si ę, pijany S. ugod~iłjljo IV głowę cegł~.
szłym IV seminaryacb duchownycb
wpro- nie mogą okupić dla wybredniejszych wi- w niedzi elę sałę teatl'alną, (lo czego wiele Udel'Zona upadła na ZiemIę, zalawszy się
wadzony będzie wykład gospOdarstwa wiej- dzów braku jakiegoś wyraźnego ideału, któ- IJl'zyczynił się występ p. Texla w roli gu- krwią, a o godziuie 4 rano umarła. Zabita
skiego.
rego posiadanie jest obowiązkiem dramato- !lematora. Jest to jedna z llujuilatniejszych Eleonora S. miala 65 lat.
- "Peterb. wiedomosU" donoszą, że tlo pisarza, bmku jakiejś głębszej myśli. Oba- heacyj znanego i ogólne cenionego arty(-) Morderstwo. We wsi Bukowice
stałej komisyi do spraw
wykształcenia wiając się lub nie mogąc dotknąć ja- sty.
Widząc p. T. ua sceoie, co mówią.c gmiuie Brojce, ofiarą noża padł Egler, wła:
technicznego, wniesiony będzie pr~jekt kiego zagadnienia spoleczuego, jak ów nawiasem zbyt rzadko się przytrafia, n&- ścicie! szynku tamtejszego. Powróciwszy
wypracowania ogólneg.o progmmu normal- ptak pozbawiony skrzydeł, co biega po wet melancholik zmnszonym jest uledz 0- do domu, E. zastał żonę obol'Zoną; skarży_
Ilego dla żeilskich szkół zawodowych.
ziemi, próżno lll'óbując wzbić się w powie- gólnej wesołości, jaką wywołnje pelna hn- ła się, że ubliżył jej robotnik męża, Fisze!'.
Wystawy_
trze, p. Przybylski błądzi w zaklętem kół- moru i komicznej werwy, a jedoak natural- Uniesiony gniewem, E. chciał uderzyć FiU
- .Swiet donosi, że wystawa srodko- ku swycu szablonowo już tworzonych po- na i nie szarżowana gra utalentowanego szera, lecz ten, wymyślając mu, uciekł na
wo-azyatycka w Mo~k\vie, ma odbyć się stacie, nadaremnie próbując ogarnąć WZI'O- artysty. Pau T. posiada IV wysokim stop- podwórze. Gdy E. wybiegł za uim i za.
dopiero w początkach lutego roko pl'zy- kiem szersze przestworza. Objawia si ę IV niu dal' uprawdopodobluaoia, że się tak mierzył się na niego, Fiszer wydobył z
szłllgo.
nim owa niezaprzeczona prawda, że sam wyrażę, najniemożliwszych postaci. Jego kieszeni nóż długi i przerznął Eglel'owi
- Po!lród jlrzemyslowoów petersburskich t.alent i znajomość sceny, przy braku gnlll- gubernator w .Zielouej wyspie" najlepszym gardlo. \V kilka godzin później Eglel' 7.ajlowstal zamiar urządzenia w Petersburgu towniejszego wykształcenia i rozwinięcia tego dowodem. Nawet przesycone papryką kończył życie, pozostawiając. oprócz żony
wystawy wyrobów fabrycznych i drobnego u!"yslow~~~, ni.e starc~ą. na wydaoie dziela ustępy o~eretko~e u~l!e pan T. u.czynić dziesięcior6 małoletnich dzieci. Fiszel~
przemysłu guberni petersburskiej.
melll'ZellllJaJąceJ wartoscI.
.
smacznemi, dowClpueml I naturalnemi. Jest aresztowauo. Śledztwo w toko.
- W Jekateryuoslawiu otwarto IV dniu
\V .Złotych górach" p. P . ukaZUje lIalll to ważną, a niestety, rzadką bardzo zalet~
(_ N d R dz
.
8 paźtl1Jernika wystawę rolniczą. Wysta- znów. swój ulubiony światek szlachecki! ~ komik~w, zwlas~cza. operetkowycl~, lu~u- dniacli n!P~~jak~e ~nKri~t:~s~padłz trc~
wa składa się z ośmiu o(ldziałów, z któ- malUjąc go przytem dość karykaturahleml Jącycu Się w szarzy I akcentowanlll me- Czując łość do g'eg od
:go
a u.
rych najwięcej z<'\sługują. na uwagę oddzia- rysami. ~kc'ya. !oa się .rozwijać. na tle sm~czllych kouceptóly., Pa.n Jarsz~wski, zaszedł z
1'0
m).
pe~ nego. ~z~~
ły hodowli bydła i przemysłu drobnego.
znanej galiCyjskiej gorączki naftowej .• Zło- I (ksląże Anatol de QUlllenbOls), p. Wmkler, o god 'n~u ~ w1:c nó~ u !cy .AI~tsandIYJs~eJ
l
te góry", jakie sobie obiecuje szlacuta z (Paulardet, byly kupiec) i p. Gorzkowski, iecz~~ l lo
n ~ d. zI~m mu Ule .zchwilą, gdy nafta "bucuuie" z ziemi, zawo- (Brididick, sekretarz gubel'Uatora), dzielnie Ppl'7VtomngegowMę aoldzę'ezl~m zedlazne,m. kNI~
· d .'
"ó
ó
I'
'1' e.xOWI,
l ' wywo ł OJąc
.
-J
•
WI zlOno o mlesz 'ó
arua'f
IJz.ą, za. t ~ c ÓI' k I OSVl\Ją. ZlęCl w, a szczę- wt rowa I pszc~erą felczera. i tam dopiero zdołano p '
śCle dZleCl- to prawdzl\ve złote góry, za- wesołość w calem audytoryum. Kobiece mu . tom ość Po
d"
~ZYWl CI
(-) Szczepienie ospy. Przedstawiony J. pewnia ,I' imieniu aut~ra jedua z dzi.ałają- I pRrtye w .• Zielonej wyspi~" nie. dają ar- miel!i~z~st:PiĆ' przeci~~~ t~:;'I~n~~
E. gubernatorowi piotrkowskiemu projekt cych osób. Myśl ta, Jako morał koncowy tystkom Wiele pola do pOpISU, mimo to pa- s do we'
10 ze
p. prezydenta miasta o założeniu IV Łodzi sztuki, nie grzelzy wcale zbytnią nowością, ni BI'onikowska (Gabryela), za poprawne ą
U'..
..
(:-) N~J'CI8. Wła~C1cl~1 nomu w.Karo:
czasowego szpit.'lh\ dla chorych na ospę, alli oryginaln. ością. Akcya się rozshowa odśpiewanie walca w akcie 2-im, nagro<Tzonie uzyskal zatwierdzenia. Natomiast J. leniwo, zaczepiając o gęste oczka epizo- ną była hucznemi oklaskami. Paui Micha- l.ewl~, Jozef A., z s!edmlll .człouka.llu s\1!e)
E. gubel'llator, w celu zapobieżeuia epide- dycznych scen, kreślonych nie bez uumoru; łowska (Fanny, siostrzenica oberżysty) w IIO~ZIDY w~adł do nlle~zkaOla s'Yych lokamii, polecił p. pl'ezydeutowi miasta Łodzi przy innej metodzie pisania nie starczyłoby niewielkiej swej partyi wykazała, że tak tOl ów, ~taI uszkó.w, ~mceutego I Kala,:ZYutworzyć komitet pod s wojem przewodnic- jej zapewne lIa cztery aż akty." Zbiór to pod względem wokalnym jak sceuicznym uy ~al zOU~?w. I za~ądał, aby natycluUl8St
twem, który zaopiekowałby się sprawą raczej scen rodzajowych, ubranych IV szatę może być bardzo nżyteczną w operetce. wrpl ~wad~lh ~Ię z Jego d~mu. Gdy od p,:
szczepienia ospy ochronnej dzieciom ludno- sceniczną, obl'llzlljących cząstkę niedawnej Dobrze wyuczone chóry, bardzo dodatnio WiedZIeli, z~ me są. w .staUl~ z~dośćuczyDlć
ści tutejszej. W tym celu miasto miało być przeszłości podkarpackiej Galicyi, uii utwór wpłynęły na niedzielne przedstawienie, któ- temll zą~aulU, gdy~ Ul~ mają IDn?g~ lokapodzielone na kilkanaście rewirów, z któ- dramatyczny, w węzIe komicznych powi- re wogóle udatnem nazwać tl'żeba. Spo- In, r~dzllla . A. pobiła Jch okropOle. l p~la.
rych każdy byłby powierzony opiece jedne- kłań kryjący zial'Uo jakiejś myśli spo lecz- dziewa!! się należy, że .Zielona wyspa" mała .Im ~PIZęty. Za gwał~ te~ pocl~nlęto
go z wybranych lekarzy, nadto komitet u- nej. Największą okrasą tej rzeczy, są za- nieraz jeszcze zapełni salę teatl'alną, pu- calą lodzlllę .A: do odp~wledz~a~nośCl.
.( -) Kradz!ez. 'ye WSI RetkllJlA pod Lopl'osiłby wszystkich lekarzy, aby dzieciom biegi matrymonialne młodego wiejskiego bliczuość bowiem z prawdziwem zallowolerobotników szczepili ospę bezpłatnie. Na kaudydata do zmiauy stauu kawalerskiego; niem opuściła przedstawieuie uiedziel ne. dZH~, skl'adzlO~1O J~dnemu z. wło.8clao parę
skutek powyższego rozporz'ldzenia, p. pre- tworzy to akcYę poboczną, która chwilami Wartoby jednak pomyśleć o świetniejszej k0!ll: .Spostrzezono J~du&k uCle~aJąc~ch zło
zydent m. Łodzi utworzył komitet, w skład w zainteresowaniu widzów bierze górę lIad wystawie scenicznej w akcie dl'ugim i trze- dZiel ~ ~r7.ytrzym.ano ich w pobllzu teJza WSI.
którego weszli: p. policmajster m. -!Jodzi, często nieobecną główną i zabawia audy· cim. Dekoracya w tych aktach jest mdła i ZłodZieje zdołali zemknąć, konie wszakie
lekarz miejski i sze~ciu lekarzy wolnoprak- tOl'yum z korzyścią (lIa sztuki. Mimo tycu bezbarwna, a w operetce i zmysł wZI'oku ollebrano.
tykujących, II mianowicie d-torzy: Sikorski, wall i usterek, napisanej ciepło jakoś i sym- zadowolonym być powinIen.
8. K!r::.
(-) Dziś w teatrze Victoria daną będzie
(-) Koncert. Zapowiedziany na sobotę komedya w 4 aktach, p. t. "Złote góry,'
Gensz, GarfulIkeI, Ellram, Ruudo i Maksy- patycznie sztuki słucha się przyjemnie, co
milian Kohn i zaprosił wszystkich lekarzy zresztą autor zawdzięczać powiuien głów- koncert orkiestry składającej się z 26 -ciu przez Z. Przybylskiego.
miejęcowycll na naradę w sali towarzystwa nie wykonawcom, którzy grą swoj.} o(ldali chłopców 0(1 lat 8 do 14 pod dyrekcyą
kredytowego. Po IUuższej dyskusyi, zebra- jego utwol'owi pmwdziwl} usługę.
kapelmistrza p. Panczewa, nie przyszedł
P. M. 'frapszo (Błoński) cel. je w przed- do skutku z powodu braku słucuaczów.
ni zaprojektowali co następnje: 1) urządzić
w sześciu dziel nicach miasta tyleż izb tym- stawianiu charakterystycznych swojskich Wiele wpłynęla na to niepogotla, więcej
czasowycu, w którycu wszyscy lekarze postaci ze świata ziemiailskiego. Jego jeszcze l'óź ne rozlepienie afiszów. W nieGazeta "Dień" donosi, że w tych
miejscowi kolejno zajmowaliby się szcze- Błoilski ludził pmwdą i życiem. Była to dzielę koncert .odbył się o godzinie 12 - ej dniacu miuister spraw wewnętrznycu wlliósl
pieniem ospy bezpłatnie przez dwie godzi- rola opracowana i wykonana z drobiazgo- w południe przy nielicznie zebmnej pubIi- do zatwiel'llzenia rady państwa prOjekt
ny dziennie; 2) polecić wszystkim fabry - wą starannością. i wielkielIl bogactwem na- czności. Zapewne spowodowała to nie wy- ustawy ka.sy oszczędnotlciowo~merytal.ueJ
kantom miasta Łodzi, ahy sprawdzili , czy der trafnie Jlochwyconych z życia charak- gOllna pora, na jaką kOIlcert był naZllllCZO- dla osób wchodzą.cych w skład słnzby
wszyscy członko.vie rodzin pracujących w teryst.}'cznych rysów i szczególików. Dyk- ny. Pan Panczew nie zwątpił jednak zdrowia, nie wyłączając farmaceutów, we·
ich zakładacu mają szczepioną ospę oclu'on- cya, ruchy, mimika-wszystko razem przed- () powodzeniu w Łodzi i zamierza dać je- tel'ynarzy, oraz aknszerek, felczerów i fel·
Ol'kie- czerek. Szczegóły tego projektu są nl\Stę·
ną-i zaniedbujących się bezwaruukowo zo- stawiało jednolitą i wyborną całość. P. szcze koncert jutl'o, t. j. we środę.
bowiązali do szczepienia i rewakcynacyi; WinkIel' ('l'rzaskiewicz) dotrzymywał mu stm pana P., jakkolwiek z bardzo małole· pujące: przy zapisaniu się do liczby człon
3) limfę do szczepienia sprowadzać z Pe- placu, wyboruie wyzyskująe materyał swej tnich składająca się członków, odznacza się ków .kasy, każdy winieu przedstawiĆ 1&'
tel'sburga, na co kasa miejska wyznaczy roli d:> stworzenia szczerze komicznej i czystością i rÓWIlością W wykonanio i kar- rządowi kasy deklaracyę piśmienną. z do:
z funduszów nadzwyczajnych rs. 200 i lim- plastycznej postaci. P. Janowski (Henryk no~ci~ pI'awdziwie wojskową. Niektórzy lączeniem swego cul'iculum vitae, żOlla~
fę tę rozdzielić pomiędzy wszystkie izby. Darski) wysunął się na plan pierwszy, tmk- z solistów odznaczają się pięknym tonem nadto świadectwa: o ślubie, dzieciach, ro·
PI'ojekt powyższy postanowiono przedsta- tując rolę swoją z rzadką lekkością., natu- i zadziwiającą w icu wieku biegłością i wy- dzicach i najbliższych krewnycu, mogąCycli
wić J. E. gubernatorowi piotrkowskiemu ralllością, swobodą i sporą dozą humoru. robieniem. Barytonista nie posiada wpraw- mieć prawo do otrzymania peusyi. ~er·
P. Popł.awski·(Godylskil odegrał rol ę swą dzie jeszcze należytej okl'ągłości i pełności miu nczestnictwa w kasie okrel!looy Jest
clo uznania i zatwiel·dzenia.
(-) Odczyt p. Janikowskiego odbył się z zupehlelll powod;o;elliem. P. Staszkowski tonu, ale solista grający na kornecie (cor- naj wyżej na 25 lat, t . j. do duia wyzn~'
net- a -pistons) zadziwił nas i zajął praw- czenia całkowitej emerytUJ'y, lecz termJII
w niedzielę w sali Vogla wobec dość -'i- (Boruckil był nieco zasztywnym.
Walną prawdziwie bitwę wygrała panna dziwie, wykonaniem tl'udnej koocertowej ten może być także ograniczony do 20 lat,
cznie zebranych słuchaczy. '1'I'e~ć obejmot . j. do pół emerytUl'Y, co zależy od zy'
wała materya! etnograficzny, zebrany przez Trap zówna. Zyskala ona sobie IV sobotę polki,
czenia uczestnika_ Każdy uczestuik pr.!Y
8. Kr%.
podróżnika w zachodniej Afryce. Publicz- bez zaprzeczellia,' stanowisko wybitne l za(-) Studya medyczne w Paryżu ukOii- wstąpieniu oświadcza piśmiennie, ile udz~'
ność wysłuchała odczytu 11 zainteresowa- służone na scenie naszej i IV sercach winiem i dlugo następnie oglądała krążące dzów. 'reatl' nasz, można powiedzieć bez czyła łodzianka, panlla Berta Oyliouówna. łów bierze na siebie, licząc na każdy udZiał
z rąk do rąk cieka we okazy bl'Oni, odzie- przesady, zyskał nakouiec lloż/łda ną naiw- Powróciwszy do kraju , dr. Berta DyJionów- po 10 rs. rocznej składki.
e
- W rok o przyszłym mają być wydali
, ży i niektól'ych Ilrobniejszych I'zeczy do- ną, której talent piękne rokuje aad7.1eje. na bawi chwilowo w naszem mieście.
(-) Z resursy . Na zabraniu ogólnem między iunemi następujące zasiłki: toll'~'
mowego użytku. P. Jallikowski za prace Począwszy od sceny z Hemykiem w akcie
swoje na poln geografii został mianowany 3-cim aż do koilCa, gra panny '1'. przery- członków resnrsy obywatelskiej, odbytem rzystwu rozpowszechniania wiedzy teclU1~:
członkiem paryskiego towal'zystwa geogl'a- wanll byla ciągłemi owa""yami, a spuszcze- IV sobotę w sali .Graml.Hotelu," postaoo- cznej rs. 3,000 na utrzymanie i rozll't ~
licznego i kawalerem orderu hiszp&Jiskiego nie kUJ·tyny dało uaslo do szumnych okla- wiono pozostać w lokalii dotychczasowym. szkply rysonkowej i szkolnego ~arszta;.
Izabeli. Owoce trudów swycu podróżni sków pod adresem (niecu będzill bez obra- Właściciel hotelu obniżył opłatę komol'llego ślnsarskiego w Moskwie' cesarskiemu t
warzystwo techniczuem~ rs. 12,000
czych p. J. zamyśla. ubrać w formę dzieła zy dla. innych artystów) prawdziwej boha- do rs . 1,600 rocznie.
terki wieczoru.
(-) Pożar. Onegdaj, o godzinie 10 wie- ulJ'zymauie szkół dla robotuików, O!'~ uenaukowego.
Miły, natlll'l\lny wdzięk, prawtla i uczu- czorem, IV posesyi p. !llillera, pomiędzy ulicą utrzymanie szkół zakladanych obeClue, c
(-) Koncert. \V tych dniach pl'zybywa
do naszego miasta znany w ~wiecie muzy- cie, jakiemi tchnęia gra p-uy '1'., rozrusza- Północną a Wołborską, z niewiadomej przy- sarskiej akademii nauk w Petel'~burgU
kalnym fortepianista, ll. Józef Hliwiilski, syn ly i rozgrzały chłodną naszą publicznoŚĆ. czyny zapaliła się stodola, przylegająca do 5,000 na koszty wydawnictwa Ilzleł oaU
profesOI'A WArszaw. kiego konscl'watoryum_ Walkę zapoznawanego, bole.~nie zranionego fabryki p. Adolfa Dobr&nickiego. Pożar wych.
maszpol, w gnberni podolskiej, Giaginskaja
okręgn knbailskiego, oraz na stacyi Ol'eł
Jeleckij, drogi żełaznej orlowsko-griaskiej,
zaczęto przyjmować telegramy w komuuikacyi wewnętrzuej.
- W stauicy Remontnaja, gnb. astracballskiej, ntworzono o(ldzial telegraficzny
z przyjmowaniem telegramów wewnętrz
nycli.
Ubezpieczenia.
- "Odeskij wiestnik" donosi, że na połuduiu Rosyi powstał projekt założeuia towarzystwa wzajemnych ubezpieczeil od
nieurodzaju, którego działalnogć z począt
ku rozciągać się będzie na guuernie: cher-
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- - - - - -----:-:-::-:::---:-- - - - - ----:;-:-;,;-:-- - - ------------_...:-_---wiedomosti" donoszą, że w doje sie kolonia Weenhoysen, wzmeSlOna w r. rodzaju Kuby rozpruwacza. Morderca je-

Peterb.
towar~ystwie popierania baodlu i przemyIn IV Petersburgu, ma być rozpatrywana
~ędzy ionemi kwestya orgauizacyi pogredDictwa dl .. czynienia zamówień u drobDych przemysłowców i zbytu ich wyrobów.
_ W tych dniach otwarto w Antwerpii
kongres międzynarodowy, u rządzony staraDieUl r7.ądu belgijskiego, a mający na celu
roztrząśnięcie kwestyj dotyczącycb opieki
nsd wlęiniami i nad dziećmi moralnie zaniedbllnemi. Kongres dzieli się lIa trzy
sekcye: l) opieka nad dziećmi, 2) opieka
nad więźuiami i uwolniouymi z więzienia
3) żebractwo i włóczęgostwo. Obszel'Dy
program obejmuje uastępujące kwestye nieZ1Diernie dla ogółu interesujące: r. ekcya:
J) IV jaki sposób można uajlepiej zapewnić
rozwój fizyczny, intelektualny i moralny
~ieei, które z różnych powodów winny
być oddaue pod opiekę władz publicznych,
a Ulianowicie: małoletnich przestępców lub
tych, którzy popełnili jakiś czyn, który pra\fo nazywa zbrodn i ą lub występkiem; maloletnich włóczęgów; dzieci mOl'alnie zauiedbanych? 2) Czy system umieszczania w
wdzinach przedstawia dla dzitlci kOl'Zyści
i jak ten system winien być uorganizowaIY? Wjakich wypallkacb rodzice winni być
pozbawieni władzy rodzicielskiej . W razie
takiego pozbawienia - IV jaki sposób nalety urządz ić opiekę nad dzieckiem? 4) Jakiemn regulaminowi poddać naieży więzienie dzieci na żądanie rodziców? II sekcya:
I) Jaki jest najlepszy system opieki lIad
więiniami i wypuszczonymi z więzienia?
2) Czy zakładanie pl,zytltlków tymczasowych może być polecanem? 3) Czy specyalny dozór policyjny można pogodzió ze spmwą opieki uad wypuszczouymi z więzienia?
4) Czy jest możebnllm zastąpić dozór policyjoy i w jaki sposób? 5) Jeżeli powinien
być utrzymany, to w jaki sposób nal eży go
uorganizować? III sekcya: l) Jakie środki prewencyjne należałoby przedsięwziąć
przeciwko żebractwu i przeciwko włóczęgostwu? 2) Jakie w tej materyi stosunki
należałoby nrządzić pomiędzy instytncyami
dobroczynności publicznej i komitetami 0piekuńczemi.

- "Peterb. wiedomosti" donoszą, że
obecni!' do rozpatl'Zenia ministeryum wojny
i marynar ki wniesiono projekt założeuia
depal·tamentu dostawy wszelkicb w·tykułów dla armii i fioty.
Warszawa.
- Dla rządowej szkoły rysunkowej,
która. dotychczas mieści się w wynajętym
loRalU przy placu 'relltralllym IV W arazawie, w roku przyszłym ma być wzniesiony
specyal ny (10m na placu pokapucyllskim.
Oprócz szkoły, znaj(lzie w tym domu ponties7.cenie muzeum sztuk pięknych, którego okazy rozproszone są obeenie po róż
nych sk ładach .
- Doktorzy: Boryssowicz, Ficki, Gromadzki, Kaplińsk i, Kuniewicz, Rogowicz,
Thieme, 'l'yrchowsk i i Winawer, otworzyli
przy ulicy Hor tensyi w Warszawie zakład
gynekologiczny wraz z sałą operacyjną.
Zakład ten składa się z 3-ch oddziałów:
pierwszy najobszerniejszy, wyłącznie prze..
zuaczony dla chorych kobiet niezamożnych,
których choroba wymaga leczenia Ol)eracyjnego. W tym oddziale, za opłatą 50
kop. dziennie, chora otrzyma odpowiednie
pomieszczenie, utrzymanie, leczenie, lekarstwa, opatrunki i t. p. Drugi oddział, skła
dający się z pojedyilczych pokojów, jest
przeznaczony dla chorych zamożniejszyeh,
gdzie za opłatą 2-5 rs. dziellllie, stosownie do wymagań i rodzaju choroby, cbora
otrzyma pomieszczenie w oddzieluym pokoju, całkowite utrzymanie, wszelkie wygody, leczenie, lekarstwa i t. p. Trzeci
wreszcie oddział stanowi ambulatorynm zakładu , gdzie każda zgłaszająca się uiezamożna chom, za oplatą 30 kop., y trzyma
poradę lekarsk ą i pra wo uabycia jlrzepisanego lekarstwa po znacznie zniżonej cenie
w każdej aptece w mieśc ie.
Petersburg.
- Przy Demidowskim domu przytulku
w Petersburgu mają być założone kursy
haudlowe dla wychowailców pl·zytulku.
- "Nowostj" donoszą, że w Petersburgu założon a będzie pierwsza jadłodajuia
bezpłatn a, wyłącznie dla dzieci, których
rodzice nie są w stanie karmić zdrowo i
posilnie.
W Mińsku towarzystwo dobroczynności
IV por ozumieniu z towarzystwem roln iczem,
zakład a szko łę rzemiosł wyłącznie dla sierot pod opieką towarzystwa dobroczyuuości pozostającyclJ. Szkoła ta uczyć będzie:
stolarstwa, ślusarstwa i kowalstwa, mając
za zadanie P I'zysposabiać zdolnych robotników wiejskich.

przez I'ZlId niderlandzki i daj~ca jedynie
wł6częgom i tebrakom. Ci ostntni
zlnpani nn gorącym uczynku, stnnowi~ trzeci~
cz~ść pensyonarzy, którycb ogólna liczba równa
sie 4,000; resztn skladlL sie z włóczęgów. Niektórzy kołlLc" nawet sami do drzwi tej dobroczynnej instytucyi. Obie kategorye przestepców skazywane
przez s~dy holenderskie nIL
dwa latn knry. Wie~niowie podzieleni s~, we.
dłog ich zdolno~ci, zawodu i wieko, od lat 18
do 60. Zakład ma trzy oddziały: roboty domowe, roboty stolarskie i ślusarskie, prace 0 kolo roli. Kn1.dym z tych oddziałów zarzlłdza
pod· dyrektor; dyrektor ogólny ma oko na cał~ koloni~. W pierwszym oddziale ustawionych
jest mnóstwo warsztntów. pensyonarze tkaj~
płótno i wełn@, wyrabiaj" sznury, materace,
pOliczochy; na pierwszem pietrze pracoj " krawcy, szyjąc now~ i naprawiaj"c star" odzie2
wie~niów. W drugim oddziale szeM kotni jest
nieostnnnie czynnycb, dalej pracoj" blachlLr.e,
koUarze, stolarze; wyrabiaj II sie to nnwet meble artystyczne, pi~knie rzeibione. W trzecim
odd.iale, pod okiem pod·dyrektorn, uprawia
rolę, zajmuje sie ogrodownictwem i ciesielk'l
około 1,200 ludzi. Rozległość tego oddzialo
wynosi dwa tysi~ce hektarów, podzielonych na
siedm ferm. DyscypHna w Weenbuysen jest
bardzo sroga, milczenie podczas prac obowil\Zckowe. Pensyonarze sypiaj" w olbrzymich dor·
turach na hamakacb, zwijanych na dziOli . Jedzenie nnder skromne, spartańskie niemal,
składa si~ z knwy o 4 zrana, z obiadu o l -ej
i kawy powtórnie o 7 wieczorem. W kuchniach ustawione s'l olbrzymie kotły wysokości
dziesiecio stóp i (li~ciu szerokości. W kotłach
gotuje si~ rodzaj lemieszki z kartufli i bobo.
W refektnrzu wię~niowie spożywaj,! sllromny
ten posiłek w mUczeniu, jeden z nich czyta
im przez ten cz,," głośno Pismo Swiete. Zakład penitencyamy w Weeohuyseo jest dla
r''Idu holenderskiego 2ródlem niemalego dochodu. Katdy wi@zieli, nie licząc kar dodatkowych, pracuje po 10 godzin na dob~ i przyczynia, mniejwiecej, 3 fr. dochodu. Utrzyma.
nie zOŚ wynosi zaledwie 35 centymów, li cząc
IY
to nnwet koszty obrządków katolickiego i
protestanckiego,
1885

przytułek

S"

dnak jest już ujęty.
Petersburg, 11 października (Ag. półn.).
Birżewyja wie(lomosti " objaśniają obniże
~ie kursu rubla środkami represyjnemi
banku cesarskiego niemieckiego, przeciwko odpływowi złota niemieckiego do Rosyi.

Berlin, I1 paździel'Oika. (Ag. p.) .• Reichsanzeigel'" oghsza przegląd zbioró", za rok
1890. Rezultat ogólny przedstawia się dosyć zadawalniająco, jakkolwiek lipiec nadzielIlOkładanych pod wieloma względami
nie ziścił. Zbiór słomy był wogóle obfity,
ziarna średni. Źyto po większej części wykazało rezultat niezadawaluiający, zrówno'Ważyl go wszakże lepszy wydatek innych
gatunków zboża, zwłaszcza owsa i jęcz
mienia.
Waszyngton , 11 paździemika. (Ag. półn.).
Wedlug sl'rawozdauia biw'a rolniczego,
zbiór pszenicy, owsa, żyta i jęczmienia jest
O 200 mil. buszli mniejszym, niż IV roku
ubiegłym.

Petersburg , 12 października. (Ag. póln.).
.Nowoje wremia" donosi, że dla utworzenia ministeryum roluictwa, istuieje projekt
odłączenia departameutu rolnictwa i gospo darstwa wiejskiego z mioisteryum dóbr i
wcielenia <lo nowego ministeryum instytucyj zarządzających różnemi sprawami przemysłn wiejskiego, oraz przelania czynności
zarządów do ministeryum skarbu zaliczonych, a czuwających na(1 wywozowym handlem zboża. Ogólem liczyć ma nowe ministeryllID nie wyżej mul pięć dellal'tamentów.
Rada patlstwa zająć się ma tą kwe.~tyą w
ciągu, nadchodzących posiedzeli.
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na Uerlin :r;1l. 100 mr.
na. I,oud'll za. 1 łJ..
ua Paryż .. 100 fr.

39.90
8 .03
3210

100 H.

7t>.f,o

na

Wiedeń ZA
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List.y %ut. lU. Warn. :ier. l .
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V.
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"
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III

39.75
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25150
~'I,

Monety I banknoty: Kot. nr.~, l
{mporYli, i póHmper,aly l
n. Ż.
Ecillsyi 17 grudnia 1885 roku)
PGliwper,aly otare
Fnnty sterliu~ w bllnlmotAeh
Alarki nemieck.ie

Aoslryackie banknoty. .
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\Varto'6 rnb!1l kre\1. w

złoeie

Not.

ujeur~
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Ostatnie

lV i ado mo~ci

halIlIlowe.

M alł.hlwa

zawarte

w

dwa 12 p.Zd_ierni".:

W parafi l.ewangellckieJ. 2: Albert Jeschke z Amali'ł
Klinke. Samoel Pydde z Ana~ Zozann,! Waęn r.

Zmarli w dllm 12 p&Żdziernika
.
Warazawa, :i 1 paździem . Weksle kr6t.. terIlI. 11&
EWllgelloy: dzieci do lat 15·tu zmnrlo fi, w tej
(2 ,I.) 89.90 żł'l., 39.62'1., 65, 75 kup.: .Lonliezbie
cbłopców 3, dziewcąt
2,
doro.łych
1,
dyli (3 III.) 8.03 .ąd . ; Pary. (10 d.) 32.10 Złd ., 31.90,
w tej liczbie męiezysn 1, kobiet - a mianowicie:
32.00 kop.; W,edeń (8 d.) 70.50 żąd.; ł'/. listy li- Auguota.
Ei, lat 67.
kwidacyjne Król. Polokiego d. 88.90 żąd., 88.60 kop.;
S!lI.razako•• i: dzieci do lat Il'>-tn zmarło 8, w tej
male &s.90 żąd., 88.60 k'Up.; 5'/. pOŻyCZKa wscbo- liczbie
chłopców 4,
dziewesąt
4, doros łycb l ,
cłni. I emisyi 102.00 żąd., II em. 10'2.00 żąd., III
w tej Liczbie mężczyzn - kobiet 1, a mianowicie:
em. 103.25 płac; ~'I. pożyczk.. we""ętHna z 1887 Rana
Blatt,
lat
65.
Q
roku 87.50 ż.d.~ 5 /. listy zastAwne ziemskie [seryi 95.00 ząd, ID oeryj lit B 95.35 żąd., 5'/, listJ
zaslAwne miasta Warsza .. y { 99.00 iąd . , II 97.75
żąd.. fIl 95.35 żąd., IV 93.60 żąd., 93.40 kop., V
LISTA PRZYJEZDNYCH.
93.50 żąd., 9335 kop. Dyskouto: Berlin 5'/.. Loudyn
Berlin, 10 pllidziemika. (Ag. p.). Bank 50JoI Paryż. 3°/Bt \Vie(leń 4°10' Petersburg 6'/0' Wa.rHotol Polakl. A. Piotrkowoki, Leizerman, lIorgoo1
to§~
kuponu
z
potr.
56,,.:
listy
zastawne
zielDskie
cesal'ski podwyższył dyskonto do 5
scbein i J . Gros.gUlek z Warsza.wy, L. Harmaun z.
warsz. I i II 13.2, Ł..l.i 211.1, Ii<tylikwid. Łł}czycy, Rabinowiez z Tomatzow~ U. RubiWlŁ\ein
Praga czeska, 10 października. (Ag. p.) . 143.8,
137 .2, llotyezkt\ premiowa. [ 116.1, U 36.9.
Borko~ A... J. Sto\jarow T. WilloC'IJ1l&, P. Wui\lew
Na wczorajszej konferencyi staro - czeskiej
Peteraburg, U paździeru. Wek,le n. l,on,lyn 79.40 • Piotrkowa, C. Wojtkowski • Ślepowron, J.bno ....
wniosek Gregl'l\, domagj.jący się zbiorowej fI l>ożyezka w8Ch Otlui& 102, Hl lloi.yt·z.ko. \vl:łeho · z Tomaszowa..
manifestacyi z powodll ugody, odrzucony. dnia 103'/., 4'1,'1, list, zastawne kre,lyt. ziemski.
Gr.. d H.t_l. J. WolC.on z Berlina, H. Rennwl)' z
Staroczescy posłowie uchwalili zlożyć man- 130.00, akcye baukn rlukiego dla hantU" zagranicz- Głnebo...... K. Philipp z Chemnito, G. CaratU z
nego 268.00, petergbnrskiego bauku Ilyskollto\vego Lipska, L. Weiobart z Kempy, Bergmaua z Cz~.to
daty, jeżeli rząd prze,l rozpoczęciem sesyi 59;>.00,
ba.nku llIiotlzynarodowego 479.00, wuaZI\\V- cbowy. Grosebwitz z Olberodorfn.
sejmowej uie przyzna czeskiego języka za skiego bRukn dyskontowego - .-.
Hot.1 VIIorlI. Salomoosohn z Rygi, 8ehroeder z
Ul·zędowy .
Berli n, 11 p:lidzieruiko.. Bankno t.y ruskie zaraz: Bochni, lwaldńsk.i z Petersburga, Gorbaez.6wi~z,.
Londyn, 10 l'aździel'llika. (Ag. p.). An- 251.75, DB. dostawę 251.50, wekide ua. Wa.rsZł\WO Cbehnn., Kałasznikow z Bn,eśna, Rot z Stomma,
Uft. Petersblllg kl'. 250.75.
na. reł.eubllr~ Schisler '"' SOOc, Preger z Kalio • ..,
glo - wloskie oklady pozostały bez rll'ilnlta· 251.15,
dl. 248.75, ua Londy" króL ~0.34 '1•. ". Lon\lyn ,H.
Hot_I . ..leotr.l. Rotbgiefuerz Hr.mburga, Sirbertu. Włochy nie zgodziły się na propozy - 20.13'/. , n. Wiedeń 176_65. knpony "elne 3M.60; last, Sielski i Kohtu z Warszawy, Frydman z Ko·
cyę Anglii odstąpienia znacznej części 50/" listy zast.awne 72.60, 4°/. listy Iikwi\ll\~yj lle owa, Lubliner z Łodzi.
88.60, pożyczka rllllk& ~'!. z 18.'111 r. 97.10, ~ '/., z
wschodniego Sudanu, lecz bez Kassali.
1887 r. 70.25,6'10 re"!t"łota lIL.IO, 5'/. r. zl. z 1&\
Petersburg , 11 października. (Ag. p.). r. 106.25, pooyc.k& wscbodni. II eUl. 70.75. Hl elUi·
.GraŻdanin" donosi, że do rady palistwa syi 80.76, 50/0 listy zast&'Vlle rnskie UU.25 , 5'/0 (10ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
wniesiono projekt reformy sądownictwa na żyezka premlOWa. z 1864: roku -.-, tAkaż z JtsOU
r. -.- , akcye drogi żel. warsza.wliko- wie.l ei1iłkiej

Berlin

T E L E G R A M Y.

/."10.

posiadłościach ruskich IV Azyi 237.00, akcye kredytowe .nstrY&Gkie Hu.OO. akcye
GODZL.'fY i MINUTY
.Nowoje wremia" pisze, że walszawskjego bauku lu~Utllowego -.- , \l,dkouto·
przy chodz ą :
z powodu zbliżających się wyborów jerozo- wego -.-, dyskonto uiemieckiego Ut\Ukl1 pR.li3tWf\
SI WI101151 łl 35 1 81:1011013U
8
5
/0
prywa.tue
5%'
limskiego patryarchy, ze strony Rosyi
::: Łodzi
Lo ndyn, II paździem. PożyezkR. roskR. z 1889 roku
przedsiębiorą się usilue starania, aby te
odcb o dzą'
n
elU. 98'140' ill/,"o Kousole &Ugielskie 95'/•.
wybory uporządkować i aby wybór padł
War s zawa , 10 paździeru . Targ D4 pla..;n \Vitkowpr.yc~odz'l
na odpowiednią i godną osobistość, która ski ego. PS26uiea SIU. ord. - , l'Rtra. i .lohr", - broniłaby istotnie interesów prawosław ia - , biała 625-MO, wyborowa 575 -590, żyto
7 10 8 46 2 15 7 0:1 10 -tli
do Koluuek
w ziemi świętej, a nie była posłusznem lIa- "yboro,,? 380-4:25, srednie - - - , WRJ.IliWA 8 ~6
% 32 8 ~
n Sk.ierruewie •
- - )jęezmieu il i 4-0 rzęd. - - - , o\vie!ł 240rzędziem greckich biskupów.
6J5 10 20
II
05
., 'VllI'sza.wy
285, gryk. 360-400, rzepik letui -. zilUowy I 3;;
8.10
Petersbur g, 11 października. (Ag. p.). - I rZel)ak :.'apa zjm. - - - , gro\!h llolu.y - '1 Alekn.IUltowa
9 52 3 %0 10['l5 12 4l
'l'owarzystwo ubezpieczeń .Rosyanin,· w li- - , cnkrowy - - - , rl\Sola - - - za korzec,
" Piotrkowa
stopadzie r . b., rozpoczyna iswe czynności. k&8ztL jaglaua - - - , olej ueIJa.ko'"y - - -,
22; 9450
" Granicy
- - za pml.
W pierwsze cztery dni otwarcia podpisów, lniaDy
\I ł~ .37
4:10
~ I SOSDOWC:I.
Dowieziouo pszeuicy 200, żyta 200, j~dzldiel1ia
w Petershurgu rozebrano akcyj tegoż to- - , OWS& 150, grochu polnego - korcy.
10 15
1 18
" Toma.szowa. .
warzystwa za 600,000 rb.
War szawa, 10 paź(lziern. Okowita 78'/. z ak~yzą
2 01
ł 48
"Bz.in&
po
k.
9'/,'/
•.
Hnrt.
skład.
za
,vi
...
lro
kop.
845
8.\8.
i 958
Paryż, 11 paździemika . (Ag. p.). W szkf." Iwugr. l lwu.
';~ynki Zl\ wiauro kOlł. 851 - 862 (z lloda.t1. na
SU
102
"D\brolf,( n"b.•
Je pyrotechnicznej w Bourge, przy wypeł wy"obu. 2'/,,),
1008
nianiu bomby melinitem, zdarzył się stran Pet.el'8bnrgs.:
8erllo,11 l)aidziem. PSJ:euil~a 180-194 na paźdL
II 23
szuy wybuch. Cały budynek literalnie IV lS7.()tI, na li.top. grurlz. lM.M. Zyto 168 - 177 .
., lIo kw,
ł 37
:1 32 7 52
gruzach. Pię~iu zabitych, 40 rannych. "a paźdz. 177.00, n. kw. mj. 162.00.
" 'Viednia
25
Ó 27
landy., 12 paździeru. Cukier Jawa !5'1. spokojnie.
7
W r aucy b. oficer franc uski Bonne, skaza"t Krakowa
61
S IS
10
ny został za szpiegostwo na 5 łat wieży Colder burakowy 12'/. słabiej.
n 'Vroeława
Mayre, 11 pa.ździem. Kawa ~OOtl average SI\Utll!ł
7 Ol
i 5,000 fr. kary.
GM
n Berlina
n. paźdz. 111.50, lla grnd. 107.50, nl\ lDarzec 1891
1
Berlin, 11 paidziel'llika. (Ag. p.). Mówią r. lU2.\IO. lIocno.
uw
AGA.
Cyfry
0,n
....
n8
groblZJID
dt\IlU.m
tu otwarcie o zachwianiu londyńsk iej fim)y
L1vorp •• I , 10 paid.iem. Bawellla. prawozdauie wyr.iajł es.. od godowy 6-tti "i_orem .10 go·
końcowe. Obrót 10,000 bel, z tego lIa opokolaen ' dainy 6-<>j ral1o.
• WestgartlI eompany."
wywóz 1500 bel. lIocno. lliddling amerykailska:
Petersburg, 11 października (Ag. póln.). UI\ paźdz.ieroik - - - -, na J&Żdzieroik Ii.to. Journal de St.-petersbourg" powiada, że pad 5"1.. IU\bywey, u& li.top grudzień 5"1..
grudzień styczeń 541 /" cen&., na.
teraźniejsza IIkwidacya ;r,daje się Ilrzedsta- nabywcy, uo. 401
styczeu luty 5 /'40 nabywcy, lla luty mt\l'z&c 6tt/ u
wiać wiele tl'Udllości dla Odesy, mocno zana.bywcy, m\ lua.rzee kwiecień 5 11/ . . nabywcy, 111\
angażowanej IV zwyżce rubli, Clemu głów kwieeieii maj 5 H
uabywcy. nil. maj czerwiec ÓS/ 4o
nabywcy, n& czerw. lipiec 5"1.. n.bY'vey.
nie należy przypisywać zniżkę ich.
'l'ekła HerU
NIW-Yo r k, 10 llaźd7.i.eru . llawehlA 10'/., \" ~. Or·
Petersburg , 11 paździel'Oika (Ag. póln.).
Bolesław Bergman
Przedstawicielom Rosyi IV Konstantynopo- le.nie 10.
New·Vork,
10 październ. Kaw& (F~ir - Rio) 20'1.·
zaręr:seni.
lu i IV Jerozolimie dano instrukcye w Kawa Fair·Rio lit 7 1010 orllinMy Ul sierp. 17.57.
przedmiocie mającego nastąpić wyboru no- n~ pazdz. 16.57.
Łódź.
cz~t.O!:hO"'" .
R OZ MAI TOSC I.
wego patryarchy jerozolimskiego. Wedlug
informacyj .Peterb. wiedomosti", wielkie
1(13.\
X Kolonia poprawcza w Weenhuysen. szanse ma. Piotr, metropolita arabski.
Petersburg , 11 paidziemika (Ag. pÓlll.) .
Opodal od Amsterdamu, pomi~dzy Zwoll i Groning" na wschodniem wybrzetu Zniderzce, znaj- W Helsingforsie ukazał się mor<lerCłl w

Syberyi i w

I
I

~rodkowej.
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DZIE

4

o
Teatr

otwartą została

Polecamy

gotowe krążki celluloidowc

pod firmą

B, WILKOSZEWSKI & .J, SCHUBERT

WTOREK, dnia H 'patdziernilm

Złot~ Góry

PRACOWNIA

ki

pozłotniczych

robót

a mianowicie: ram złoconych do luster i portretów, ram z listew wszelkiego gatunku, tak masą nakładanych J'ako i masiw drewnianych rzeźbionych, do fotografiii sztychów,
'
Oleo dru k ÓW, cbromolitografi i i t . p. Przyjmują się zam6wienia nl\ zl
ocenie kosciołow,
o1:tarzy. 8ztuknteryi, lDebli, snlonów, Fil1na gwarantuje za dobroc powie1'zonych r obót, które pod względem gu~tu, elegancyi i wykończeuia w lliczem nie llStą l,i ą, tak
warszalV~kim jako i zagranicznym. Roboty wyk.onywujl} się podług lIujswieźsz v ch nlOI l
J
..

e

(

i

znJ(rnnlczllyc

l.

C I~ JW' Y
1] :n: l A Ii. K O '" Ił. N E .
' .
Pracownią kieruje d!ugoletni i doświadczony wsp6 l pracowlll' k
ll aJPlel'wszych War. zawskich
.
fąbryk
J. 8chullert,
1835-0-1

p-ni)~~~::::s.aIC~C:><:>C:~~~;:~~~>4~~:><:)14C:.(~IC:~=='4~~~~~~~~~~~~~~~~i

1WaleDwwa
}
2 go§~
)/agda ł
Maciek
JOzef
sł\lżba
Anto'

Zaginęla

p. Roman

p. A. Olszewski
p-na Ko,,'.!ska
p. Zaborski
p. Zdzieslyński
p. Wislocki
Piotruś
p. Walentowski
Beczułka, restaura.tor p. Bartoszewski
Szlachta, mieszczllnie, Ind, żydzi.
Rze.. dziej e 8;9 na wsi,
l. Onverlure Reymund Thomas.
2. Am Mablbaeb Idylle Eilenberg.
3. Ozy Kooha Wale
DotSO
f. Rozkoszna Polka l[az. Lewandowski

J1l.tłfla:=yn

J

Tlómaczenia do weksli

Portl'er

Ród

W

La kawy zna,lazca. raczy z!ożyć

takową. w maglstmcle.

w przędzalni wełny F. MeyerhoO'a.
1938- ,3- 1

Piotrkowska Nr. ' 64 vis-a-vis Lorentza.
Ma zaszczyt z aw i adom i ć Szanowną. Publiczność, że na
~I moll y został zaopatrzony

eZ011

wl'elkl' wybo'r kapeluszy

1815-6.-

..________

I'\ .ą do nabycia" kantorze lIrnkarni

~~:;dzkiegO'"

1940

ZgtłbfOJłO
KARTĘ

POByrl'U,

--Z--b'--k--t--b-t--magistratu,
gu lono
ar ę po yu, tajszego
kasza Ziętalaka.

------ilil

przystępnych cenach.

i sprzedaj e takowe

karta pobytu,

Por7~dny i tra~lwy cz~o ,~ie~ znaj- wydana z tutejszego magi traŁu
dZl6 natycbulIast zaj ęCIe Jako
na imię Marcyanoy Górskiej .

HELENY NIKLAS

000

\ol

A.

I

Wdomn pod Nr, ~14aa Pasaż Meyera, gdzie foto~rafia B. Wilkoszewskie~o wm,ŁODZi,

KOllEDYA w 4, aktach, Zygmunta
byJakiego.
OSOBY,
Borneki
p. Staszkow.ki
Barbara jego żona
p-nil Prawdzie
Wanda ieb eOrka.
p-na }[orska
p. Winkler
Trzaskiewi..
Trzaszkiewiczowa
p.m· Kołwalsk a
p awS
Godyiski
p.
Godylaka
p-ni op
Trap ••ow.
Błoński
l'. M. Traps.o
Anna j ego córka
p-Da T. Trap...
Henryk Da.. ki
p. Jarszewski
Wy.ieroka
p-ni Solska
Pau Maciej
p. Wirgilinsz •
Palli Ouufrow&
p-lli Bartu.. e.. lm
Naścia jego cOrka
p·n/\
llesze....ka
Jagielski
P CeremurzyilSki
Laj ..r, paebciarz
p. Gorzkowski

f

N,

E

Panom Fabrykantom i Technitum !,

Łódzki,

VICTORIA.
w.

230

s z

o

Ł

G

-NIK ŁÓDZKI.

z tulIa imię Łu.

wydaną

d
t t '.
. t· t
Łaskawy znalazca raczy1\)36-1
zllY.iyć
wy .a~ą z n eJszeg? magl8 la u, taRową IV magistracie .
na ImIę Tomasza Hajdasa.
. Łaskawr zn~azca r~czy złożyć
Ją_w_magJstracle
łódzkim.1.:..:93:.:0_- ..:1' - W ŚRODĘ,
'"
,
_ _ _ _ _--=
d. 3 (15) paźd1Jenuka
ZGUBIONO

SA rA KONCER'l 'OWA

~~d~ąaZ~!~s!:g~~!~~u nal

KON CERT

IIwe Teodora Dutkowsklego.
ki >.
kI d '
, . mi
l '
or ' eSId'y s a aJąceJ S Ię z odyrh
Ł ask
'a,,:Y zna. az~a . raczy zło~ć
od ą do 14 lat chlopców
takową" maglstl aCie.
l 932-1
pod dyrekoyą kapelmistrza

POCIIHCAHIE

6esn.ta'Inaro opiewa upHXOASn\UX'L
wejść w stosunkI z pierwszorzędnemi fabrykamI
OOnbBHX'L BO Bpa'leqRLIX'L Jla{)B_~e- IWieksivllo\l'el-:" clllem ohjęcia sprzedaży wyrobów tejże 1111. lIn',k",.łJIII
ZaO'l'nął
Pnncze,va.
T8.X1> all6ynaTopill JIOAslIHcBaro Komoże dać zupełną gwarancYę za cale
u I:) c ł
(Z
I,
Początek o gO(lzinie 8 wiew..
.....eTa 061l\eaTBI\ Kpl\CRarO KpecT3.
., t owal'6
' lInaczne
'
tI'
'
so b'le ną skł au
iV, a nawe.
w,!d
a~JY .lI gmmy
",o,!opwce,
P,O'!' CEN+ ~UEJSC: lli:zęsla J i 2
OHEĄ'IIJl'billlli'b.
O'nr.n\1"o"O,wp Łaskawe oferty uprasza się adresować
wlell1~s!dego , .gub. kalIsk., lIa li1llę. rzędzIe rs. l, 3 i 4 rzędzie 75 kol'.,
()n, 10 - 11 nc. Bo.'tlłUH ropno Hoca
bim'a ogtoszeli lIajcbmalla & Frelldlera. IV
J agwlgl Olemk.
5, 6 i 7 rzędzie 50 kóp., w P·'.h_
u yxa, A. ll08uaacE i.ł. Bodł3HD:
N 26
uw
"Kaw ....., B. raa.l;....r.cKa....
'r .
.
Łaskawy znalazca raczy złożyć staŁych rzędach po 40 kop. Loże
BeKep •• ecHi . 6o.1IoBII', 10.
takowy IV magistracie.
1935-1
po t&. 3. W ęjście kop . 30.

pas"po ,t

~ 12~~Y~~Ba;:p~:::=~B!

~i'II~PĆ'::'l':~J~~~.K

.I1I8HB, r. Ro ... e....
aill 6od mHJf, A. B • .tLA.yeP'l>. O'l"lt
UC. m eHe.iK 6olt:mn, 4>oo.l;oci. Be.uep...

BTOPIillK'b.

(So;a'laHJI, Sax~.

ROBOTNIKO'W
PRZEPISY O PRAGY DlUAłOLETNIGH
11

1łac.

lO-H .... e . .D:1iTOBiJ< ""II'JTpellHia
E.
On 11-12
TpeHBia, npe1lł!'Jll(ecT•• HHO uepaw"'.

:~~~ 6~~:'''::,"~~!''
~:i;2-1 m
1-2 .. ac. Bo.lł{UUI rop.la

(}on,

IIp.a6A60po..:iit.

OT'L 8-4. llao. XapyprllQecK.ia H lK6aCxie
.M. KoH'l..

łW;a 'iBuB,

CPEĄA.

10-11 qac. Buyrpeuuia: Go.l.»u.,

k K. I ou weP">. )J;1iTCKia II JJuyTpeBIDJl"

6o. !laBI. E. Sax.... ()n, 11-12 .ae. Beu...
PBqOOIiJl Go.tt.3HB, 10. Beu'UCo. On. 12 -1
'Iac r.zaSHl,ul <So..l.'łaHB, l . Ro;nIHcKi.I.
}{1ITcxia: II BUyTpeHUbl 6o.1'&31lH . I.

KOH'It

On 1-2 'Ule. XapyprnqecxiJl"
L R OBUe.a... ){~TcxiJl II BHy1'peOllia:
;da'HB, 9 . BeBJlaH'D.
QETBEPI''b.
()n, 10- 11 ..c. Bo.1IoBD "'.. y.o;.a
XH.WCK'b, 10. r eu-IĄ'b. OT.. 11 - 12
fpJAHwII 6o.ziuJu, 10. Onau.xil.
12--1 'Iac. 1łteucxill Go.l'lwu. Bpatr...
pi.

FaJ.l{HU8 SaK'L.

.ńł3U II rop.lA II

domo'~ć

Bliższa
wb,gciciel~ dQmu

clw pasaZu Mayera.
U

Vł.l.J

On 1-2

qac.

uoca, A.

]J;'Ilt'cxia II. BBYTpeHuia 6o.rlmWl,
,l.ayeP'ft. On. ~S qac. r.laSUhUI 6o.uaH
M. lIBxepBlI.JM,.

KSIĄ 'ZKl
)

Z:lllisywania dowodów legitymacyjnych
blików.

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,
książki

ula ~ąu~w D~kntll i [minnYLll.

.~~~~~~~~~~B~~~I 1~
93 2304 4130 48
~ d~ 55i~

IJHTlumA·

Fabryka :Kołder Watowych
EMMY RAMPOLD
Kamienna (finstra) Nr. 1418-c, 2 piętro
poleca:
Wielki wybór KOŁDER: atłasowych , welnianych i jedwabnych, czysto jedwabnych "Sm'ah" , k aszmirowych, adamaszkowych wełnianych i bawełnianych, po bardzo przystępnych
cenach.

IV o w o S ć! Kołdry na w/lcie wełnianej,
Kołderki dziecinIJe . .L!.:.I! J .o3[0-L ,
- _-

_,.._ -r

~~~~-~~~

-,_. ....

"~.'

~

~pD'łRoIlIKe~:llBllon ĄoporJt CI"
:c!~:~~I~~c:~a!~~~~~~:'UI~~~L~~~

eI<oil

1633·3

w 2 dnin cil}guienia 3 klasy 155 loteryi kiasyczuej . Dnia 10 paździer
nika 1890 roku.
Główne wygrane: Rs. 10,000 na K 59n, 1'8. t ,500 na N 7953, 1'8.
1,000 na
17335. Po rs. 500 na NN 13571 21562. Po l·S. 200 na
NN 3338 4736 9137 10054 10545 13789 17733 20911 23420. Po I·S.
80 na ~ 1207 2181 3868 4088 4924 6270 7566 10608 12455 1 24~
12851 12934 13613 14683 15019 15039 16148 16315 185 12 16546
17133 20217 20264 20648 21564.
Po rs. 60 wygraly ](a 111
76 \64513715 37 89 8146 960711602 347~U9i716Wl1820619998j21225 23114
14,9172i 45 9585240 47
l»
1313506 73 67
52200''!'3 41 39
83 50 595204 69 60 973'2 28 09150141674018337 31
6423"..11
2'24 Sl3850 0966048290 9802
3
li
58 94 84 52213012:13I4
66 84 67 196700 8322
83117'30 2H5133 961845920125 81 91
499 1813 91 30 14 31 75 118.')6 37
16814 6220209 84 . 34tJ9
556 63 98 48 23 52 10151
70 1360& 15207
90
80
49 93 2.>
58191239118 M 27 8421 60 1192i
59 32 !f1
93
8721428 60
635 39 35 85 30 76 62 2813722 461696818509 20303 64 142'21
79 78 68 5302 80 91
3
68 27 15361 77 18628 33 21561 1426~
90 208HO';t5 98 ~
- 110209 12071
3.3
83 17034
63
8421636 142il
8452114 411»26 30 20 83 12114
37
961711318787204562176814316
592'233 49 37 66 841034,4, 21
l» 15439
49 188i4 60 74 H3.iO

7.api. ywanin maJ'ol etnich robotnik6 w,

oraz wszelkie druki i

wia-

1

1~31-3 -·1

Tabela wygranych

BeuepaqooKia:

6ońWaB, B. JIKTayeJ)"h.
r~aaBa.a: Go;a'taR., M. lIJIKepRwn
)(,,~jJl. BH"yTpeJIHi.a 6o.ri.aBH, A. K.ru' .... '''"''''''''''

()rJ>

do odnajęcia od 1 listopada z me- Bll.l1l.leTB.. ";'lueal. TOBapoDo· Y"Te..
'
b
' 'g .
'.
t' m. Bauepa, OU'J, yrepiJ Ay6..u:Ka'la nauł.·
~~I, oso nem "eJ Ciem pl zy a- )tHolI lio 44, ". TOBap... upu6b1Bwift c••·
mlltl w domu W -go Vl'yilchmana T&6p.. 6 (18) A8a 1890 r. eo CT. MBu,,,
1Ii! 1109, P1'2:Y ulioy Dzikiej naprze- »lIl\e Ba eT. 1I0J\3~, Ynpa1l.leKie 11.)\...·

KSl' g )"kl' fabryczne
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Pokój obszerny

60.1;08.
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'1
90 10łOO
95 15593 l» 46 73 21802 14370
~
~ 58 138f7
f~ 172'~ 189~~
14416
115625094205 97 908734 61
66 46 88 68 9021205392190"2
75 32 07563569401 511%H 12368 84 9917327 19'221
4
240
1223
52 7 7001 53 191240\61390215877 49 35 58 59
55 98 i438
3 65 86
93
29
2'215900
96
61
69 80
702737 415707 7088O!106O9 71
91
55 17404 6720612 83
872812453957437175 13 l» 96H038 56
3019309 712'2125
92 40 67
99 34 10756 97 59 72 61
13 Vi 59
97 46 4637 58037217 981081912517 851606217503 37 9522228
1311 2947 78 43 308913 42 69 96 65 48 1952 2079'2 n
15 !f1 47125910 78 42110461271914100 16184 64 7220826 98
263004 2160177Wl90ól
49 47
08
85 17657 792
22347
77 71 72 l» 429204
81
61 2316231
6519619 04 4H
943231 4837 941596 4<1, 97
64
85
83 76 54
78 82
a03 65 84 6110 l '
fH, 11199
66
87
99 17750 sa
85 93
21 91 91 4,4, 09 BO 1122412884142161631<5 62 1!f127 21006 22651
79335149346'24' 7700 85
57 1298u 26
58178651980421020 62
1521 84 60 6178119302
78 94 6'2 6318075
11
<1,622717
38 3409 676355 36 19
98 13011 83 94
77
18 76 ~3
4,3 2H003 6 7938 77 11304
2014530 16483 93
3521136 :14
62 66 05 77 57950611472
:U
90 16537 18115 47
60
41
1615350'2 12 86 8007 2() 81
9911461416601 39 68, 642'lS03
31 25 89 6405 18 30 115S3 13270
02
65 19911 :
221101
34 9751lJ 26 62 55 !J4 13373il4793 36
9'2 1i9j2122323IO'l,

il

122U

llb ti

