N2 234. Dnia 17

października.

PINfEK,

Unitl5 (17)

października.

1890 r. Rok Vel.

P RE N U M E R A T A.

•

CENA OGŁOSZEŃ.

\ .. ",od_I:
n. 6.
półrocznie
u 3.
KWllrtAłllie
• .
" J k.50.

Rocznie

lli88i~",nue

••

z. J•••• wl .... ,.łft II~
.loJ••• 6 kop., • n.~p.t" ...
e.~łdi.j po"tar..j..,leh oi~

- , . 50.

W KRÓLESTWIE I CESARSTWIE'
Rocznie. .
u. g
półroeznie
II
4

kUI0h

2
Prenumeratę na "Dr.ienuik t611z.ki io
VI Warszawie PfZyjUlIl/'e sk ł"d Jlellry'

Długoł6

dnia godz. JO III. 39

odpo"ietloi ego
WIll "i....

10

St.,., 3 "i8ro.o". ogło~zelli..
RO"O po n. 2 mieRięez:nia .

U Hirszfeld&J prsy u. JtR,zowieekiej,
1'1. 16, wprost lO'n'lLrz1ltlTA krellyLOo
.ego ziemskiego. 'r.mi;e łJAhy .. d.
lIIoua pojedYlJuo numer, D..jełluik ...
Ceila pojedyncle go DUDlBro 5 kOł"

OliA: lVilctora i Ma/gorz.ty.
Jotro: Ł1lkasza E ..aog.
Wechlhl lłłou ea. o godz. 6 m. 26.

ogłoszell

H.tr,,",I: sa

Kw.rtalni_8_ _-::-:-"

li

PISMO

PRZEMYSŁOWE,

HANDLOWE I LITERACKIE.

IlIUftO IllWAIWY I i
7AUhórł

o

~od:t.

Uhylu .luiM. ,!f'lłlz.

6

5 III 5
III. 4,

AD~nNIS'fnAUYl

Adres telegu.ticz lly:

uDZIEN'":t:-:TI~_H

ŁÓDŹ.

O. . .lot"'eJ ,n."y..."j..,yeb
ruhli
prec.

OIct~pet"o

dOłł.tko",e

Og<11118

0Klosze.nia. l,rzyjmo"al \8 aą: w Alhninistra.eyi "Dsieaaika
oraz" billr...·,. OgłOK1.R(l Rajdunt\1l1. i .Frendlera " \VU8uwiei w ŁOI IY.i.
R9koJ.j~1 IIIulel'4łft,ue

rozwinęŁa się

-

•

bez y.fL.!łtrt,eienie.-uie 1'1ilIłSWlI,C&De.

pl"zyslę-

Jak wiadomo, komisya
- Dnia 26 września (st. st.) , po śniada- żllej kwestyi, utworzon do zbauauia tej w,.!: zachodnio - europejskich, gdzie
instytntn pomocników adwokató w
daniu w I'lIlacu skiemiewickim, Ich Cesar- dawua ukończyla swojea prze(l 5 laty, ~1- wolna korporacy a allwokat6w i gdzie, jak- glych, albowiem tylko pod warunkie m fa zaj~cia, lecz wska- by sił) z<lawalo, powinny dla
niej
!kie Mości i Ich Cesarskie Wysokości ra- zówki komisyi nie
ktycznego uprzywilejowania a!lwokatm'y
znalazly zastQsowania uajrozmaitsze przywileje, przekonamistnieć
y się, przysięglej można slusznie zastosować (lo
cr.yli się udać na polowanie, przyczem prze- w praktyce. Jeżeli
zaś IV chwili obecnej że o zniesieniu niż zych stopni
ndwokatu - pomocnik6w większe wymagan ia, niż 110
jeżdżali 11ł"zez bl'amę tryumfalną, ubraną daje się
spostrzegać nanowo ożywienie w ry tam niema i
mowy. W Anglii istnieją samycb adwokató w pry\vatny ch. Lecz
zielen i ą , a wyst.awioną na szosie prowadzą- lonie uawuo
i tuzapomnia
rej do miejsca polowania. Polowanie od- liczność ta da się nej komisyi, to oko· (lwa rodzaje adwokatm'Y: altornie i sollici- taj konieczną jest rzeczą. zacbowanie odpo·
objaśnić koniecznością t"ra, oraz ba.~·jster, smj/i(mt
al law. Wedlug wiedniej ostrożności. Jeżeli we Fmncyi
by \falo się w zwiel'zyilcu i w przylegają- uregulowallia obostrzon
cym do niego młodym lesie. Tu także po sach kwestyi wzajemneej w ostatnich c"a- obliczeil Gneista, owych attol'lleIjów, odpo- wszyscy wielcy adwokaci wy~zli z cle/'ków,
go stosunku patro- wi:\d"jących do pewnego stoJlnia obrolicom
polowaniu nastąpiło łowienie ryb. Około n6w i pomocników.
to nie nałeży zapominać, że tam okres
W
god7Jny 6 1)0 poludniu Ich Cesal"Skie Mości lowaniu znajduje się tem właśnie uregn- prywatnym, istnieje w Anglii 10,000 osób, przygotowawczy jest krótszy (3 lata) i że
mianowic
ie
"Stan/ł- podczas gdy wlaściwy "h adwokató w Anglia
IlOwrócili do valacn skierniewickiego. Na pnnkt", jak powiadaj
tam na drodze młodego a(lwokata nie stoi
ą niemcy, ocz~kiwanej liczy 4,000.
We Francyi obok avocats ist· gotowy komplet adwokató w przysięgł
polowaniu zabito 3 jelenie, 7 danieli i oko- reformy. Reszta zależeć
ych,
będzie od czasu.
uieją także avo'lles, mający odpowiednią or- którzy
lo 80 zajęcy.-Dnia 27 września (st. st.),
chcieliby nsunąć mu wszystkie spra"W tych dniach IV gazecie "Kijewlanin" ganizacyę i poz03lają
cy pod wladzą mini- wy. Komplet a(!wokatów
rano, Jego Cesarska Mość Najj8Śniejszy pojawił się wyboruy
przy monopolu
al·tykul o refonnie stra sprawiedliwości. Można powiedzieć
Pan i Ich Cesarskie Wysokości: Cesarze- adwokatl lry.
allwokatu ry przysięgłej i zniesieniu praktyAutol'
.icz Następca 'l'ronu i Wielcy Książęta komisyi o konieczności podziela wniosek niemal z pewnogci~, że ani w Anglii, ani ki pomocników wywolałby w rzeczywistozabronienia pomoc · we Fraucyi myśl zniesienia alJnrney'ów
Włodzimierz Aleksandrowicz, Aleksy Ale- nikom
ści taką drożyznę porady Ilrawnej, że doallwokatów przysi
kS3ndrowicz i Mikolaj Mikolajewicz Młod- samodzielnej i o poddaniUęgłych vraktyki i avoucs nie byłaby uznana za sluszuą. 'fam stęp do świątyni spl"awiedliwości stalby się
si~ pod ściślej- istotnie cenią wysoko profesyon
aluych
pra·
f xy, raczyli wyjechać na polowanie w oko- szy
możliwym tylko dla bogatych klientów.
dozór patronów. Jednocześnie, rozu- wników, lecz wlaiinie dlatego
chronią ieh Dla ogólu jest to ważniej~za sprawa,
lice Sk ierniewic . Przejeżdżając okolo ko- mie się, przypuszczalnem
anijest
zniesienie
od
łatwiejsze
j i prostszej roboty.
ściola, który byl wówczas otwarŁy, -ajja- adwokatu
żeli kwestya jedności i wielkości kOl'pomry prywatne
" Wszystko , cośmy powiedzieli, da się do cyi adwokató w pl·ofesyon
gniejszy Pan wszedŁ do niego. \1{ progn jewlanina " monopol j. \V al·tykule "Kialnych."
adwokacki przedsta- pewnego stopnil\ zastosować i do samo,Jego Cesarską Mość powitał proboszcz, ks. wiolly jest jako konieczny
warunek nor- dziel uej praktyki pomocników adwokató w
hrzypkowski. Po wyjściu z kościola Naj - mainego sądu. Tylko
wówczas, gdy adwo- przys i ęg lych. Niewątpliwie ÓW typ, który
jaśniejszy Pan li innemi Najdostojniejszemi kat.nra
przysięgla będzie zamykała IV so- określa ściślejszy
stosunek pomiędzy patl"OOsobami pojeellal na polowani.e, zrazu na bie począte.
koniec kOl"jlOracyi, można l nami a ich pomocnikami, jest wyższym
IwIach skierniewickich, a następnie w le- spodziewać księ i otlpowied
od
Drogi ż elazno.
nlego
jej
rozkwiobeonego
roz'3trzele
nia, ale natomias
~ie zwanym "Pamią.tka", gdzie zastawion e tu. Jesteśmy
- Rada za~'ządzająca drogi żelaznej
gotowi zgodzić się, że t.aka sienie instytntu Obl'oilCów prywatny t zniech i za- wal'sz,~wsko - wiedeńskiej nie uwzględnila
bylo śniadanie. Polowanie ukończyło się o reforma byłaby póżądana
z pnnktu widze- kaz praktyki samodzielnej pomocników adgodzinie 5'/. po pol!ldniu, poczem Najwyż- uia korpOl'acyjnego,
lecz wąt.pim.v bar/lzo, wokatów przysięgłych ściślej jeszcze na- zbiorowego podania urzędników niźnycll
sze Osoby odjeohały 1I0 palacu. Trofeami aby pnnkt ten odpowiada
wydzialów o przyznanie im, w formie stał interesom sl'O- ~\viąznje węzeł monopoln adwokack
ieg.o. Łego dodatku do pensyi, wynagrod zenia na
\!Olowania bylo 3li zajęcy i 12 knropatw . łeczuym, ogólnym. Alllvokat
ul'a vrywatna Kby rozstrzygnąć tę ważną dla ogóhl kwe- mieszkan
.I~go Cesurska Mość własnoręcznie zastrze- posiada swoją specyalną
ie .
klientelę, swój styę W sposób pożyteczny dła tego ogólu,
Ji/ 36 zajęcy i 3 kuropatw y. Najjaśuiejsza specyalny światek, do
- Podczas pobyŁu p. ministra kODlnnt:
którego
się
przystotrzeba
wyrzec
się
pnnktu
w"idzenia "pauPani w duin t.ym raczyła wyjeżdżać na sowała. Praktyczn ie
zniesienie adwokatu · adwokackiego"... Należy tn mieć na uwa kacyj IV KozIowie, prezes zarządu drogi
polowanie oddzielnie od innych Najdostoj- ry prywatne j, pociągnie
żelaznej riazańsko-kozlowskiej zawiadomił
za subą bezkar- dze dwa glówne punkty: 1) konieczność go
nifj8Z.)iQh Ml'liliwJ'ch.
o zamiarze towarzys twa zbudolVanit~
ilOŚĆ tych pokątnych doradców, których zacho\vania adwokatu
ry
prywatne
j
i
2)
\1- sieci dróg dojazdowych dŁugości ;>00 wior~t.
(. Wąrszawskij dniewnik").
działałność tylokrotn ie byla potępiana. Po- przywilejowanie
. adwokatu ry przysięgłej. P. D!inistel' . obiecał. towarzys twn swe
pozbawienie zaś prawa pl'aktyki doświadczo- Obecny porządek rzeczy,
_
. "
nych i uczciwych adwokató w prywatllych, turze prywatnej prawie nadający adwoka- parcIe w tej .spra~le.
.
tesame prawa, co
Naczellllk
aml
dwóch
partY:J.
lIIzymepociągnie za sobą monopol auwokatu ry i przysięgłej, uie może
być oczywiście u- rów, ~vydel~gowanyck 'pr~ez !lllUlsterynm
•
przysięgłej, który da się uczuć dotkliwie znany za normalny
. Znlleluie zbyteczną ~omumka ~YJ dla .wytk~lęc~a klarnnku p~'o-płacącym honoql.1·ya adwokackie. Jaką I jest naprzykla d rzeczą
nadawać }1l"1\wa 0- Jektowan noweJ kolei .s~ały~tok - ~omzaKwestyi rjlformy adwokatu ry .Peterb. korzyść przyniesie ustanowie
nie
zniżonej brolicom prywatny m (lrowadzenia spraw Ostrołę~aeJ
wie!łOlilOsW (.Ni .267) poświęciły nast~pują-I taksy adwokackiej, jeżeli
, Ost~ow-MałklDla l Łom~a:?!1ał
i
teraz
nawet, w izbach sądowych
cy artykul:
-przy wyższej taksie, wymagania są jeszcze ten sposób przywlleje i t. p. Ustaliwszy.1V ~iuill:, ~la~owal~1 są pp.: Lewpzenko I Be. adwokatu ry pJ"ZyMę- jel', IllzJ1ll8l:Ow~e...koleL po~ .
•Pogloski q refollllie adwokaekiej przy- wyższe i zależne od ulnowy.
i glej i określiwszy ściśle
bierają G9raz więcej chuI'akte r stanowczy.
"Jeżeli zwrócimy się do tych krajów ści, możnaby przystąpi zakres dzialalno- I .- W sprawIe taryf koleJowy~b, telegrać do zreformowllnia f uje korespon dent . Słowa" z Petersblll1!,'.a:
o 'l'ronvil1e, z 'l'rooville do Baden, wożąc wobJlc Odetty, woluej
ja" on teraz i wa19)
Ja~du. Pop~ez. mgŁę w zbitej m.asle
wszędzie ze sobą kuzyua, Cezara.
runków, IV których
wo ich ni~ b~- I~dzl na tarasie W.ld8Ć ~y~o czerwone ubra.Hrabia . Wodziński.
Kochany botanik był filozofem. Być mO- lło już występkiem małżeilst
moralnym; uczymŁ ją ma .k~pelusze z piórami ,I ~reny amazonek
.
że, iż powiedział sobie, że zakosztowanie więc margrabiną
Croixvail
owego rajskiego owocu, nasycenie się odu - nowczo losy tego chcialy laut. 'fal!:, sta-I ''!" sWletłe s!onecznem ISUlły: cholewy dlui
oto
Wraz,
caly
gleb
butów
I
stalow~
ostrogi.
•
rzającą wonią owego kwiatn, bylo rosko- ten gmach,
z taką trudnością budowany,
Ostatnie dźwięki fanfary rozp1yuęły się
S7.ą uajwyższą, którą sobie po królewsk u walić się
Pr•• kład z francUJ!kiego.
zaczął. Cznl, że gruu~ z pod uóg w powielrzn , rozległo
się szczekani e psów,
oplacił. Odetta IJiedna, Cezar zrujnowany; mu się usuwa
i dostawat zawrotu glowy, okrzyki, iimiechy i gwar nieopisany.
jego miliony stanowiły dziedzictwo, warte jak człowiek stojący
!lad l)rZepaścią· Szczę-o
Ta dany zuak masztaler ze podpro\vadzili
wszYStk~C~1 wujaszków a~erykańskich:.
(Dalszy ciąg-paLrz N,'. 233).
ście, któ~'e mn ~o~ąu służyŁo, zaczęło od- konie. U osta~oieg
o stopuia tal'agU, RoSZCZęSCI~ s~ybko, . zabija w sześćdzleslą· wrac~ć Się od
n~ego
.
.
,
Stary dbm w Rerisper opustoszał zupeł tym roku zycla. Nie potrzebo
bert Kervalho
do mlodego bożk
wal, aby mu
A jednak, od .Jeduego wyrazu corki, za- lasów ze swą, podobny
nie. W murach jego nie słyszano jnż ser- o tel~ pr~ypominano.
ciemną cerą wyraziste mi
By~ ąyskre~nym i leżał jego SHok?j, ocałeni.e godności si'."ych oczami
d~~zny~" wybuchóW śmiechu: złoŁe wlosy przemó,Ł . SIę .lla ~all!~en
i
szla.chetn
emi rY8~mi, podawał
ŚWiat. OdeGle wy- wlos?lV, kto. Wie, moze I h?nor, naZWiska
. strzemię Odecie.
~~~tf.r nie I~niły jut w~rqd gałęzi dęQó\y dawalo SIę, ze nma!'ł z s
iluem I'amienielll objął
rka tycznym lI- PomllllO woli czul glucbą Jakąs urazę do jej
kibić uniósł jak piórko i po e.dził na
I sosell, l one powta ..zaly lobie niezawo- ~miech elll.
dziecka. l\apróżuo walczyI; niechęć braŁa siodle. '
dnie to, czego byly jedynymi Swiadkami.
.
Wkrótce dowiedziauo się o przyczynie górę·. ~zęsto '~. nocy śn~ło.
mu .się? iż to~e
Któż bowiem wypowie wszystkie tajemnice tego.
Margrabi a, już na koniu, z bialem po.
.
'~
mleJsc~,
gdZie
wznosl.sl
ę
klzyz
drzew i lasów?
ua glo- wiewnem
iórem u cza lki uzbro'on Vi
Baron test~mentelJ,l
W "kilka miesięcy później, tyłko już w salną spa~k.oblerc~~OI~ ustanaWiał unlwel:- ble matki. Odetty . . Carl ta !' ~rz~gll wY:- tr bk m śhwska dawali zn~k. do ~·a~n.
starą krewną..z EpI- clą~a d? u~ego . ramIOna, a lIIewldzlalna SI: Wił tej cb~ili wszyscy
Paryżu, baron coraz bardziej stroskany od naJ. "SwoJeJ drogiej,
Josiedli przezl~aczo
ukochanąl mil.łzollce" la ,akas CIągUle go IV przepaść,
w głębi n ch
czasu swej podróży, zwrócił się, westchną dawal tylko szczuplą rentę, obawiając
się której ukaznje mu się matka jego, SUI'owa y koni .
wszy kilkakrot uie, (lo swojej (Inpilki:
.
. ,
"'Y rządzić obelgę jej bezintel·esolVno~cł. i smutna i Carmena,
.
' .
wskazująca ręką na
Odetta pochyll~~ Się na s~YJę sW«:J ~Ia- MOje dziecill dl'ogie, trzeba pomyśleć Wzamiall za to polecał ją. opiece ich "naj- krwawą. ranę
w
sercu.
cz~,
a
mIody Ke1\~!ho zaclsk~ł pOPlę~l.
0. malżeństwie; zaufaj mi; zawsze zgodzę lepszego przyjacIe la, poczciwego
Croixxail. Z t):lu stala Cll:lIta,. w gl anat~weJ suSię na twój wybó .....
łaut'a". Nie mylił się. W niespełna rok ,
IX.
kle~neJ
amazouce ~ łubowym toczku: zpod
. ,Dziecko·, IItk wi wszy czaruj 'lce spoj rze- Cezar również zostaŁ wdowcem. Carmen,
któle~o spadaly Ciemne, grnbe. IVa(kocz~ .
nie w swym opjeknnie, odparło:
mniej mściwa, pozostawiła mężowi polowę
Sloilce purpurowo wschodziło, oblewając U tąplła I~a~owom maŁe~o
. - Wybór, mój stary przyjacielu, joz zro- swego majątku. Był teraz dość bogatym , stoI,uiowo
G.uld.on~, lIIe
drzewa i szronem białym pokr;(- ~hcąc ~I~.ze~ ~vzbudzać. mechęcl
bllam. Jedynym człowiekiem, za którego aby zawrzeć malżeństwo z mi!óści.
Ojca; a tetą ziemię.
I~, Ol zezwlające pO~letrze! gwa~,. rucll
POszlabym, jesteś ... ty I
_ Zabiedny jestesl- odpowiedziala lllU
Okolo
go(lziny
dziesiątej,
w
podwórzn
?~jazdowy
...
, s\lrowad.zll~ lekkIe .roml~uce n.a
niegdyś na przechadzce, wśród ląk i lasów zamkowem konie raźuo
parskały, wstrzą- jej. twarzyczkę, a pler <\l~dIlO .Ila lę p\"~y
kerispers kich.
sając głowami, zdobuemi IV stalowe dzwo- śple. zO\lem tętnem.
.m,eclln.'ę~, kl.amaNiema na świecie nic bardziej ślep ego
'l'el'az czekala \la uiego, wierz>·la IV s~czę- lleczki.
la lę zdaleka staremu PI·zyj8Clelowl,,~.
i pOdłego, jak serce starca, zbudzone ' do ~liwą jego gwiazdę.
Z prawej i lewej strolly stały IV dwóch Raymo~d , ~tóry zad~szany
miłości. OdetŁa de Cintre została barol\O'
. z trudllo~14
Obdarzyła go synem. Przez dumę swo- rzędach odkryte powozy,
a przy baryerze usa~awlaŁ Sl~ w pOIVOZU~ llallst~l\. RO~ID;
~ą !ł'HantecoUl·t. ?tlIala trzykroć sto ty- jej rasy, przez miłość ojcowską, wdzięczlokaje z batami w ręku trzymali psy w Anal. z dlomą. opartą..
sięcy fmnków rocznej renty. Mala dziew- ilOŚĆ i slabość dla tej, tak gorąco ukochapogotowiu, oczekując lH~ sygual odjazdu. hrabl~go de Grandbn na ramIeulU WI~
aut,
czynka w podal'tych sukienkacli, biegająca lIej kobiety, pragnąl, aby byla bogat'l. Co
.Nagle ze stopni tarasu odezwa.la się we- czlo~vleka, .którego czar?waŁ niemłol~ego }.nt
po Swojej "Skale", wydawała corocznie u mial sobie (lo wyrzucenia? OżeniŁ się z ~ola
faufara, a odgło jej rozległ się IV kaID!, rZUCiła chn tkę oJcu a weml wdzlę
swe.go krawca dziesięć razy więcej, nIt wy- Carmeną, powod owauy uczuci em litości,
do poWOJu.
- Weź to papo.
:oslla cała wartość .Skaly". O szczęściu widząc jl} Balllą, opuszczoną, tak godnll sza- dźwięcznych falach, Ilrze'lizgując po bialej
Na tępnie IlO· trzegłszy Rober!..&. cltCIIaron a nikt nie wątpi!. Zajmował sil) bo- cunku. Majątek jej IIważal tylko j,\ko de- mgle porannej, wzdluż cichej, spokojllej
rzeki.
cego ofiarować ramię ~we (I ulIJe roil.taniką, pod l·ótowal. Z HOlllburga jeździł pozyt. Następnie, los postawi!
go ZIlÓW
Margrabi a roixvailla ut dał sygllal do vaillaut, zawołala glo
no:

I

Przemysi, handel i komunikacye_

Oreformie adwokatury
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~ IV taryfie dl'óg żelaznych ID-ej grupy, 0- \ grody w kwotach: 3,000, 2,000 i 1,000rs,; zotowanym kwa em Piria, welnę, zaprawio- sędziów pokOjn naszego mis ta. wed!;
gloszonej dnia 7-go kwietnia 1890 rolm w wszystkie nagrodzone projekLy zostan ą ną CIII'omem barwi na. kolO!' czarny. L. F. zdania rzeczoznIl wców, jest to połOwa głu:
wy przedpotowego nosorożca CRinoceros
"Zbiorze tuyf" z 1'00tporządzpnia departa· wlasn ością zarządu drogi ż ela zn ej . Oprócz .T. R.
- "Wiek" dOlIosi, że fabryka f,u'b mi- 'l'ichorillus). Wykopi\n() j~ IV roku 1884
men tu <h6g żelaznych, za przewóz towa-\ trzech pierwszych nagrodzonych projektów,
IV
guberui ufaliskiej , w powiecie belebe.
Bzinie
rozwij
a
się
coraz
8zenel'3lnych
w
rów o wielkiej objętości, a malej wadze autorzy trzech nas tę pnych, pod wzgl ędem
(ramy, lustra w ramach, zabawki dZiecin'lwrlrtości czyniących zad osy ć warunkom rzej, dając to wal' wyborowy 1'0 cenach j ewskim, okolo wsi KilejewR, na bl'zegU
małej rzeczki Kileje wki w gliniastym słoju
n e, beczki, skl'zynie puste, klatki z tlro- konku rsu, otrzymają po 500 rs. Przyzna· przystępnych.
- Syndykat fabrykant6w cukl'll rozeslal formacyi tl'yjasowpj, IV głębokogci 6 arszy.
biem i t . p.) przywr6coną jest oplata po- nie nagrody nie daje pmwa jego autorowi
<lwójna według normy n·ej klasy ('I. kop. do ki erownictwa, a nawet udzialu przy okólnik z wykazem fabryk, nienależących nów. Wlasciciel chce sIH·l.edat'. teu ok"z'
od 1 pnda i wiorsty). 'a zasadzie ajWY-1 burlowie, gdy. wybór pl'owadzącego I'obo- (10 konweneyi i skntkiem tego niemogą t.rafia się. tedy amatol'om sposobność uaby:
żej zatwierdzonego prawa z dnia 8-go ty za trzega sobie zarząd drogi żelazuej. cych s przedawać swych świadectw wywo- cia cennej rzeczy.
(-) Z sądu. Sędzia llOkoju I rewil'u
marc,~ 1889 r., najwyższą instancyą w kweąd konkurRowy będzie się skladal z 9·ciu zowych za dowóII dokonanego wywozu
styach tal'yfowyc11 jest minisler ~karbu osóh, 7.apro zonych przez l'adę zarządzają llrzymusowego. \V wykazie tym na kam- miasta Łodzi skazał wczomj d w6ch rzeź.
kt6rpgo wszystkie rozporządzenia winny cą Mogi żelaznej warszawsko-wiedellskiej, panię bieżącą fignruje 30 fabryk. Z tych ników za niezachowanie czystości pl'ZJ'
być publikowane w "Sobr8uii uzakonienij", między k wrym i 7.Ilaj(10wać się będą w wy- 13 przyłączy to się do kampanii na u'zeci sprzedaży mięsa, Izraela -nerka z ulicy
-tymcza.sem powyższa zmiana taryf opubli- starczającej liczbie zupełni e kompetent11i okres jej istnien ia, to jest od 13 wrze~ nia D"ewnowskiej i Klopersaka ze Starego
kowaną w ten ~po 6h nie została. 1\a za· technicy. Wyrok sąd u konkul'sowego bę' 1891 roku; w ich liczbie Szreniawa i Łubno. Miasta, każdego na 15 rubli kal·Y· 'l'enże
- Ministeryum dóbr Ilailstwa, jak do· sędzi a kazal IV tycb dniach siedmiu han.
sadzie wyrokIl senatu, oplata za przewóz dzie ogłoszony nie później, jak 30 czerwca
noszą "Bi rżewyja wiedomosti", zakupHo lllarzy ryb, za sprzeda·i. I'yb nieświeżych i
towarów zwyklych, dla większości dróg 1891 r.
żelaznych nie może być obUczaną drożej ,
- Budyn ek lll'zeznaczony na kuźnię i wiele wiunic prywatnych w Krymie i w cuchllącycb, każdego na 75 rnbli kal·y.
(-) Ćw i czen ia str azy ogniowej ochotni.
jak podług nornl klasy I-ej, wskutek tego tokarnię przy oddziale V wal'sztatów me· Besarabii. Wina, otrzymane z tych winnic,
wszystkie reklamacye do zarządów dróg chanicznych kol ei wiedellskiej, jak donosi \\'ysylane będą do Odesy, gdzie rząd zaku- czej oddzialu 2 i 4 przy wlasnych <lomach
żelaznych o zwrot ró~nicy (pobran pj w 0- "Kuryer warszawski," jest już uk oil czony pił obszerną piwnicę, w której wina pr1.e· rekwizytowych odbędą się w niedzielę, ""ia
płacie za przewóz między II-gą klasą po- i wkrótce m ają by ć rozpoczęle roboty oko- chowywanB będą najmniej przez lat 4, a 19 b. m_, o godzinie 7 rauo.
(-) Niewesołe wesele. Onegdaj na we.
d wójnie i I-~7.ą),
Tazie nieuwzglęollienia lo ustawi enia sprowadzonych już maszyn i niektóre gatunki znacznie dluż~j. Piwnica
żądań reklamujących, skierowane na drogę motorów. Ogólny koszt. rohót wyniesie ta, która obecnie może mi eścili 120,000 wia- selu pal'y robotniczej, I.all miody, Jędrz<j.
der, b~dzie r ozszerzona 110 zawartości czak, uderzył głową o fulrynę drzwi tak
sądową, rozstrzygi\ne byly przez sąe1 zgo okolo 40,000 rs.
450,000 wiader. Przy piwnicy z naj dować silnie, że II ad lVer~żyl niebezpiecznie cza.
dnie z orzeczeniem senatn. 1\ieopublikowa·
P ie n iąd z e .
nie dotychczas przez .Sobranie nzakonienij"
_ W berliilskich sferac.h gieldowych krą się będzie 1aboratoryum chemiczue I\la do· szkę·
(-) Szczepienie ospy. Onegdaj w h o
zmian ogłoszonych w . Zbiorze taryf", wy- Ż,} Iloglos ki, jak donos74 "Russkija wi edo· konywania r ozbioru win. Pierwsza pal·tya
wystalych w tej piwnicy win, wypuszczo- klasowej szkole p. Graczyka, zaszczepiono
maga wyjaśni e nia.'
mosti," że napis na rusldch banknotach
na
będzie na sprl.euaż uie wcześniej, jak wszystkim uczni(lm ospę ochrouną.
- l\a wtorkowem zebranin rady Z'lI'Zl}- o wymianie ich Da mon etę zl"tą i s rehr n ą
(-) Dziedziniec domu pod N. 536 przy
iłującej eh'ogi żelaznej warszawsko-wie- zmieniony będzie w tym sensie, że wymia- w roku 1892·il1l. ~a etykietach bntelek odeliskiej przedstawiono wal'unki konkursn na moż~ być dokonywana tylko na m o n etę znaczony będzie gatuuek willa, oraz rezlll· ulicy PioLrkowskiej, z nadejściem wieczora
taty jego rozbioru. 'l'akąż piwui cę ministe- staje się uiebezpiecznym dła przechodza.
na bndowę lub rozszerzenie d \\'orca pasa- srebrną .
źerskiego w Wars7awie, opracowane szcze·
_ Z powodu krążącyc h poglosek o ma- ryDIn dóbr palistwa zak upił o w Kachetyi, cych, gdyż rzucają się na nich t rzy psy
ogromne, pozost<\wioue bez dozoru. Nie.
gółowo przez komisyę s pecyalną· "a ko· jącej jakoby wkrótce nastąpić konwersyi w Cenandalach.
-- " Nowosti" 110noszą, że pośród cnkro· jedeu już z lokatorów przechodził z tej
szty bunowy, jak wiadomo, przeznaczono p ożyczki wschodniej, z Petershurg,~ telegrawnik6w
krąży pogloska o organ izacyi no · przyczyny chwile pelne I.rzerllżenia i wrt.
500,000 I·ubli. Projekt budowy zupelnie fują pod dniem li pażuziernika do gazet
nowego d worca w innem miejscu zarzu- berliilskich co nas tęp uje: r. Wieści te po- \Vego towarz)"stwa akcyjuego z kapitalem, CM do mjeszknuia w poszal'panem odzie.
cono i postanowiono teraźniejszy dworzec zllawione są wszelkiej podstawy . Dotych· wynoszącym kiłka milionów rnbli, IV celu niu.
(-l Kradzi eże. W nocy z wtorku na
pozostawić dla pociągów przych od zącyc b , czas nie uczyniono żadnego kroku wst,ępne raBnowanii\ cukru za l>0mocl) elektryczności;
nowy zaś wybudowM frontem od uli cy g u do wzmiankowanej opel'llcyi finan so wej. towarzystwo zamierza otworzyć swe zalda- ś rodę, złodzieje otwol'zyli wytrychem IlI'zwi
dl'
w
miastach
gubel'llij
voludniowych,
oraz
do mieszkania 11. Nenmalla przy ulicy No·
Marszałkowski ej dh~ pociąg6w odc hodzl~- Alinistel' skarb u, IV celu wstrzymania dalwomiejskiej, przeszli cicho prź ez ku chnię
cycb. Cztery tOI'y koł ejowe wchotlzące IV szej emisyi sześcioprocentowych listów "l, w Pe.tersburgu.
Wystawy.
w której spały dwie sluż.~ce, dll pokoju gy:
kąt pros ty między te dwa budynki, bę(lą stawnych , z \proponuje n ,~ przyszlym zjeż ·
- Na wystawie ogr odn iczej w Peters- pialuego pp . N. i tam wyjąwszy z komody
pokryte dużą halą szklaną · Ula ul'7.ądze· dzie przedstawicieli bank ów zi~mskich, ahy
nia dojazdn z miasla, projektowane jest w PI'zyszłóści takie listy nie byly wypusz· burgu otrzymali nagrody wystawcy z l~ró okolo 4,0 rs. gotówką i zegarek złoty, um·
lestwa Polskiego: 'fowarzystwo ogrodni- kn ęli niepostrzeżenie.
urządzenie nowej ulicy, któl'a biegnąc jlra- czane. Propozycya. ministra będzie liez·
cze, które wystąpiło poza konkursem,
We wtorek, o godzinie 9 rauo, w doml
wie IV przedłuż.eniu ulicy Widok , będzie wątpienia prllyjęta."
"szczególne podzięk~wanie", G. Ulricll 5 przy ul. Solnej - 338, okradziono mieszka·
otworzona na ulicę Chmielną wprost ulicy
nagród,
a
mianowicie:
za
ogólny
kierunek
nie
wdowy, p. Katarzyuy Rosiellsldej, kt6·
P r z emysł.
Zielnej. Front od ulicy Marszałkowskiej
będzie cofnięty od linii domów dla utwo- Zmienne ceny benzolu i stąd zllpełna szkólek rlrzewnych, nagroda. nadzwyczajua ra na pól godziny wyszła do miasta. Zlo.
rzenia dogodnego zajazdu z tej strony. lal eż ność fabryk anilinowych od dobl,pJ woli (zastępujr)ca dyplom honorowy); za drzewa dzieje otworzyli drzwi wytrychem i zabrali
W nowym dworcu, zbudowanym z wiel - angielskich producentów smoly, wywolaly alejowe medal zloty mail'; za dziczki róż bieliznę i garderobę warto~ci o koło 200
ki m komfortem, ma być Ul'ządzony obszer· gorączkow'l dzialalność IV kiernnku znale- piennych med al srebrny wielki; za konwa- rnbli; 'przygotowali także do wyniesienia
ny westibul z podjazdem (1Ia powozów i zienia produk t u, który bylby w stauie za- lie medal srebrny wielki; za r6że pienne srebr- pościel, lecz widocznie nie zdążyli jej z.
... od.,b.i..\u"m miejscem dla \,ieszych. Oprócz stąpić olej anilinowy dla czarnego kol~r u ny mały; E. Jankowski medal złoty maly bmć. Sąsie!lzi opowiadają , że widziet
istniejącego peronu mają być wystawione na tkallinach. Z prób dotychczas wykona- 7,a jabłka i srebl'lly wielki za gruszki; W. d wóch lull~ i wynoszących z jej mieszkania
r ównolegle z niem jeszcze dwa perony, nych za granicą wllOsić należy, iż laki 'l'lII'kowski medal sl'ebl'lly śreilni za dzicz- tłomoki i dwóch innych, .stoją.cych przy
.ieden wzd/ui nowego gmachu, dl'l\gi środ- betaalphluliox ynaphtalinu z solami chromu ki lll'zew owocowych i bronzowy za dzicz- bramie, lecz nie śmieli ich zaczepić. Polio
kowy mięllzy torami; wszystkie te trzy łub żelaza, jeżeli takowe okażą się dos ta- ki drzew piennych; lIr. K. Zawada z Czę cya poszukuje winuych.
perooy mają być połączone czwartym, po· tecznie trwale na dzialanie czynników at- stochowy, medal zloty maly Zl\ tlrze wa
( -) Dz i ś w teatrze Victoria danI} będzie
przeczoym, wzdłuż części gmachu równo · mosferycznych, odpowiedzą z,ulaniu . Beta- owocowe, srebrny maly z,~ jabłonie i takiż operetka IV 3 aktach, p. t. .Błazen dwa·
ległej z ulicą Marszalkowską. Nowy dw o· I\lphadioKynaphtaliu latwo ot.rzymać możua za jabłka; L. Iwanowski za dziczki medal ru ,· z muzyką A. Miillera. Ceny zniżalle,
rzec zaopatrzony będzie w wodę z wodo· przez stopienie betanaphtolalphamonosulfo- bronzowy. Bracia Hosel' wystawili tylko
cil}gów miejskich i oświetlonyelektrycz· kWl\su z sodą gryzącą. ZdiazotolVany w owoce, za które przysądzono im medal
n ością . Projekt konkursowy, jak donosi zwykly Sl,osób betaa1pbadioxynaphtalin jest zloty.
łKA.
- Na pl'ośbę uiższonowogrodzkiego odGazeta warsztl.wska," ma być ztożony do trudno rozpuszczalny IV wodzie, topi się
0
kancelaryi rady zarządzającej nie późui~j, przy 175 Cols. i z solami chromu daje działu cesarskiego ruskiego towarzystwa
- ~Il wtorkowem zebranin techników i
jak 30 kwietnia. 1891 1'. AutorQm trzech ~zarne laki lIa tkaninach bawełnianych. technicznego, ministel'ya s praw wewnękz chemików oddziału warszawskiego towa·
najlepszych projektów będą przyznane 11<\- BetaalphadioKynaphtalill, połączony z dia- nych, skal'bn i dóbr palistwa zezwoliły na rzystwa popierauia przemysłu i handlu, od·
urządzenie w Niższym- ~o wogl' oc1zie w roGUl' gwizdnąl p,'zez ł,alce .
Caro, pan de .B:ervalllO czeka na
ku 1891, potll:zas jal'marku, wszechruskiej czytano ode-Lwę redakcyi "Przeglą.du tech·
twoje r o z k a z y . .
- Papy! Wiesz dobl'ze, że nie ma gro· wystawy drobnego przemysłu.
nicznego ·, godną jaknajszerszego uwzglę·
WÓWCZIIS to młoda ~Izle~'cz;rna spostrze· sza. zlamallego. '1'y ty lko jedna z nas je.,.
- Dzieuuiki zagrauiczne donoszą, że dnienia. 'Wyaawnictwo pożytecznego cza·
gła bal-~n~, którego lIIą WIdZiała od cza~u , stes bogatą; tak, dosy ć często mi to poprezydent rzeczypospolitej francU!kiej, Cal" sopisma kosztuje rocznie 8,000 I'llbli, pod·
gdy go Jej przedstawiono lIa nabożelistwle. wtarzali.
not, zamierza zwiedzić w roku przyszlym czas gdy dochód z prenmnel'aty i ogl oszeń
Stał pl'Zy niej, ze sł,ickiem w ręku, z chmur- Kto?
przynosi zaledwie 4,000 I'llbłi. I nic dziw·
wystawę francuską w Moskwie.
uego, że w kraju naszym, ubog,im, pismo
n~ · twal·zą.. Gdy pOdniosla ~v~z~k'Że na /. - ?tIal,na, d~ licha I A czy ty my ś lisz,
specJalne nie ,może ię utrzyJl)~ć o wla·
DJ;go oczy, ponor~ I:ysy zllJaslllaly pl'O ' ze olla we chclalaby być na twojem miejscu?
mlennym wyrazem Jakimś.
snych siłach, skoro nawet w Niemczech i
- Jestem na pani rozkazy - szepnął.
Stuchah~!r0 przejęta naO'le bol es ną mywe Francyi wydawnictwa takie sI} subs)'·
I
~
- DziQkoję panu , mój bl'3L tu jest-od· mą jakąś.
dyowane przez specyalist6w w danej galę
patła Cara.
·
- Jak ty możesz tak mówić?- zaczęla.
(-) Akt otwar c ia szpita ła dla iZl'aeli- zi przemysłu. Z kOllcem roku bieżącego
W tej chwili dał się-- słyszeć zlliecie!'pli·
Ale on nie slucbal jej wymówek i mówił t6w, fuudacyi pp. Poznaliskich, odbędzie upływa 5-łetni kontrakt z w:spółwłaścieie
wlolly głos Odetty.
dalej:
się w połowie przyszlego mi esiąca.
Na lami pisma, którzy pl'aguęliby odnowić t;1
- Daj pokój , wiem co mówi ę. Zresztą, uroczystość tę ma przybyć wielu (lrzedsta- kontrakt na warunkach mniej uciążl.iwycb.
- Baronie, ęzekaml
Bez slowa banalnego prze(lroszenia, z n- to dla'ciebie lepiej, żeś bogata I Daj mi wicieli wladz wyższych, oraz zllproszonyc,u Proponl\ją mianowicie, a)ly do )v·spąlwyda·
wuictwa \lrzystąpila większa liczba człon·
stami wykn~ywionemi ironicznym uśmie- tylko pieniędzy na polowanie, a wł ęcej ni- osób.
cllem, Robert sklonił się i ol1szedł. W chwi- czego od ciebie nie chcę.
(- l Oddział s ądu o kręg ow eg o piotrkow- ków z pośród ter.hników i chemików, gdyi
l~ później zl~ikną.ł wraz z Odettą w wielChcia~ pllch~1ić się ku niej i pocalować, skiego rozpoczyna są!lzellie spraw w sali Wt!;dy i udziaŁy mog łyby być m n ięjsze i
klej bukowej alej, prowalYtąceJ do lasn .
na chybił tralił, w ramię, gdy r ozlegly sie sądowej zjazdu sędziów pokoju m. Łodzi redakcya zasiliłaby się artyku łami piÓr!
. <?a.ra z bratem je~hala .za ni.mi. Pr~ez p~erwsze. odglosy zuanej faufary, IHI diwię: w ponie(1zialek dnia 20 II. m. i zabawi do specyalistów. Ollezwa znalazła na zeOra·
niu jakuaj1epsze przyjęcill i zaraz zapisalo
Jak l ~ czas. galopowali w nlllczeom, oddająC ki której malec aż podskoczył w siMie.
przyRzłej soboty.
się z l'oskoszą przyjelllJlości jazdy.
Wiatr
- Slyszysz? -- zawo łał rozpromienio!ly
(-) Drugi koncert orkiestry, składającej się kilkunastu ezto nków na udzialy 25 i
muskał łagodnie ich twarze. Przed sobą przyśpiewnjąc sobie w takt muzyki.
' się z wlościańskich chlopców od lat 8 do 50-rublowe, a dalsze Uliziały przyjmował
widzieli czerwone ubrania mężczyzn, konie
Potem zwrócił się do młodej dziew- 14, po(l dyrekcyą pana PaIlCZp.wa, odbył bęc1zie sekcya. Następnie rozpl'awiauo d!i'
galopujące, a na drodze, po lewej stronie, czyny:
się w środę IV sali koncertowej Vogla , przy go i żywo nad sposobami ulepszenia wy'
dawnictwa i wszyscy zgodzili się na jedno:
l'ząd powozów, kierujący się w miejsce la- r\ie jedziesz? Ja biegnę.
Ilość licznie zebranej pu p liczności.
s u, gIlzie miala się odbyć o!)lawa.
I pogalopow a l naprzód, gubiąc się wkrót·
(-) Z teatru. W sobotę i IV niedzielę teatr 1) Pismo ma obwieszczać ważniejsze art)'·
Dokoła nich słychać by10 szum dl'zew, ce wśrócl gałęzi drzew rozłożystych.
nasz wystawia "Ciarachów" , dramat Gala- kuly z dzienników zagranicznycb teclmicz'
p ołączony z odgłosem kopyt kOliskicb i
Cam została sallla i jechala prosto przed siewicza, nagrodzony mi konkDl'sie "Echa. uych; 2) pomieszczać prMe oryginaln.e n~'
turkotem kół powozowych.
siehle.
muzycznego i teatralnego". Przywiązanie szych techników; 3) przedśtawiać, jak lę
Polowanie nie zajmowalo jej. Przez cllwi- ludu 110 ziemi stanowi tło dl'amatu, na wyrażono, lokalnI! fizyognomię lll'zel~'r'
- No, kontenta jesteś?-zawolał nszczeXliwiony Gnido, - ' no powiedz czy to ule l ę przyszlo j ej na myśl , aby udać się IH\ którem rozwijają s i ę antagonizmy dwn sfer słu krajowego i 4) zamieszczać treŚCIwi
l1ya1)lo zajmujące?
'
szosę i jechać obok po\\'ozu pal] ·twa Ro- włościan, staryeh i lIQwycll. Wyrabiająca sprawozdania z odbywajl}cych się robót \1
- Dlaczego .dyablo" - zaproteslo \\'ala bin, l'ewha przyjemności, j.lką slIl'awilaby i<ię w ś rM chlopów arystokracya inteligen- Cesarstwie i Królestwie.
- I'KuryeI' codzienny" do nosi, że pożą'
Cara, kol'~y taj~c z każ l1rj ~r,osobności, tem przyj acielowi swemu staremn, nota- cyi i pieniędzy, nie pozbawiolla wielu wad
aby ZWI'Ó CIĆ uwagę chlopca lIa uiewla,'ci- I'yuszowi. l,ecz zdj ęla j'} obawa przed cia· Jlrzy swych pl'zy miotach, pogardliwie stąll dane Jest osiedlenie się lekarza w Ko~o·
wość języka, którego stale używał.
kawcmi spojrzeniami, a jeszcze więcej przez chlopów zwana "cial'achami" - SUI'- wie, w powiecie sokołowskim, g uberni Sle·
- Bo cJlętnie ws zedlbym z dyabłem IV przed starą karocą bal'onowej Kervałho, ciutowcami, odmalowaną jest tmfnemi i dleckiej, w pobliżu stacyi kołei małkiilskO
kon .zacllty, gllyby mi oIJiecal piękne 1'010- którą ona sama tylko zajmowala. A przy- prawdziwemi rysami przez autol'a, kLóry siedleckiej, 'l'elaki. Miasteczko liczy prze·
waDle.
lem baronowa nalegać będzie niezawodnie, s.am pocłwdzi z ludu i jest "ciarachem ". szlo 2,000 mieszkailców. Z Wyjątkiem o
Poczem dodal, pochylając ~ię ku niej:
aby " mala przyjaciólka" jej towal'zyszyla. Sztuka cala należy do Ilajudatniejszych 0- wiorst 10 odległej osacly Sterdy!'l, IV pro'
z
Powiedz, lII'zl}dzisz mi !,olowanie, jak
I'I'zecież nie odmówisz mi, proszę stl\tnich płodów literatury naszej drama- mieniu 3 II. mili niema lekl\r za. PrzypUs ,
czalny dochód roczny szacować można na
tyr;znej.
będę mial osiemnaście lat.?
ri~.
- .Jakto, lII'ządyjć ci? AI(>ź to I'urz
(D. ,'. 11.)
(-) Ciekawy okaz z historyi naturalnej 1,000 1'8., s ubsydywn stale ma być udziel~
ll
Z11l\jduje się w posiadaniu jelluego z pp. lle IV sumie 100 - 200 r nbli. W Kosow
papy.
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DZIENNIK ŁODZKl.
I~kl\rz ze Sterdyni urządził amhnlatoryum 35 ,979 rs. S2 kop., ~aś do wspólnika ich denskjold, " ko.zty jej

zobow~al .i~ I>onieść

wlasne, dla którego sam oplaca lokal ~al~ano na ~um~ 28,6/6 l' • 55 kop. Oskar- .ir Tomasz Eld"l', obywatel .Melbonrne.
op.a l, uslu.gę i pou.osi kos~ty przejazdu ra~ ze.DI odpOWIadają z. wolności, zlożyli bo·
X W Ch icago "tworzyło. .sili towarl.Y two
IV tygodIlln.
Pomewaz Jednak te odwie- wie m kaucy ę w Ull11e przeszlo JOO 000 rs. akcyjne 7. kapitałem 20,000,000 uol., celem
dziny nie mogą być regnlarne, przeto okowyrabinnia
balonów 7. alUminiUDl. Fabryk ..
Peter_sburg.
'
lica cierpi z powodu braku systematyezl.ej
.budowana b~dzic IV Mount-Cllfmel.
.
."
wiet"
donosi,
że
z
początkowania
pomocy lekarskiej .
- Zarząd war/lzawskiego okrę 17 u nauko- n!ek tórych dro~D'ych przemyslowców guberwego w. spmwie wykladów g1nmastyki m nowogrodzkl.ej, wsp11nym icb kosztem,
__
wojskowej otrzymal z ministeryulll oświa lu'z"dzony będzl~ w Petersburgu sklad dla
Petersburg , 15 października. (Ag. pln.)
ty n astę pnj~eą in~tnlk cn: l) LekCja gi- st>r~eda~y wYI:O?ÓW wlościań~k.ich wzmiann1l1astykl Dle powIlIna trwać dlnżej nad 30 kOli .~n~j gubellII , a przewazIIle w}Tobó'~ Dzi ś l\ajjaśniejsi Pailstwo z ajdostojniejminut pomięd zy innemi lekcyami, do czego ~ ~l ~e ,a, pl ~y~otowywanych w znacznej szą Rodziną przybyli do Gatczyny
pOWieCie krestec~m.
Pet ersburg, 15 października. (A·g. pln .).
można użyć 20 minut czasu pl'zez skróce- IloSCI
~ .0. zal·ządu. cesarskiego towarzystwa Na wy tawie ogro(lownictwa przysądzono
nie każdej lekcyi z 55 miuut do 50, w poz wystawcó\~ premium: ogl'orłowi pomologicznemn peterslącze lliu z 10 minutami z pólgodzinnej pau- ogl ollDlczeg.o . lIIektórzy
zy. 2) Lekcya gimnastyki nie m oże być wszetlu'n klej wys~awy ogrodniczej IVllieiih bnrsko-warszawskiemu· wielkie złote medap.ropozycy,!
zwola~l1a
w
jaknajbliższym
cz~- 1e: Irichowi w Wars;awie, lValw..8.wskiepierws~ą lub ostatnią.. W .k~asach, gdzie
tygpd1l10WO odbywa Się mmeJ, niż 30 go· ~Ie zJa~dll. og.rodl!lkóll'., ce!em rotpatrze~la mu ogrodow i publicznemu, Keppe IV Wił
dzin wykładu, pożądane je t, aby lekCJa gi- kw.estJ l. Jakle srotlkl llla)l! być przed l ę- j nie; średnie medale złote: Gartkiewiczowi
mnastyki oubywala się po drugiej lub trze- wZięte IV celu roz~,' oj n ogrodnictwa prze- IV Gr udn ie, Keppemu w Wilnie, Jankowsk iemu i braci9111 Hoserom IV W:u'szawie'
ciej godzinie wykładu, gdyż na krótko my'slowego IV Rosyl.
- W tych dniac~ ma nadej 'ć do Peters- male medale zlote: Keppelllu IV Wilnie'
przed wyjściem uczniowie, rozgrzam rubnrga
nOlVo\\'~'
lHlle7:1011y
przez
Edisona
przy.:
Pawilczusowi i Ulrichowi ,y Warszawie'
chem, mogą się łatwo zaziębić. 3) Wykln.
lly gimnastyki w każdej klasie powinny się I z~d do kOlIIOWalila, daJljcy do 300 kO]JIJ li rowi Zawadzie w Częstoch6wie' wielki~
odbywać cztery razy tygodniowo po 30 mi- 7. ,leeInego ol·Jglllaln. PrzYI'~l)d tel! po.slada medale srebrne: Jaukowskiemu Pawiłc?u
lę do- sowi i Uh'ichowi IV Warszawie.' Hryniewinnt. 4) Jeżeli brak pomieszczenia nie po- bardzo 1"'0 tą ~Oll S.tl'llkcyę I nad.IIJ
zwoli lla wspólny wykład gimnastyki dla brze, tak do jllSa11lil, Jak rów1I1eż dó ry- czowi IV Mohilewie, Gartkie'wiczowi IV
.
GroQnie, Keppem u w Wilnie; śI'ednle 111~uczniów calego gimnazynm lub kilkn klas sunków.
W. P r zedborzu zm!"r."\ AI~ksalldr~ Mar- daje srebrne: Wellerowi i Kellpemu w Wilrazem, można przeznaczać godziny gimuacze\\
ska,
auto~·ka
•
l\role.lI's~lego.
rlz
,adka
u,
n
ie Ulrichowi i Głuchczewskiemu w Warstyki dla każdej klasy oddzielnie, II. jeżeli
rozklad taki zajęć nie pozwoli na w'ządze  ,I?w6cl., work?w zlota" I WIelu IIlnych po· sza"vie, ll-rowi Zawadzie w Częstochowie;
medale bronzowe; Tnrkowskiemu, Barlletonie jednoczesnej dla wszystkich klas razem mastek ludolI) cu.
wi i LupI'zailskiej IV Warszawie, WeJleropauzy lub śniadania kilkuminutowego, uie
wi i Iwanowskiemu IV Wilnie; male medapo wini~n wzgląd ten krępować zwierzch[~ () Z ,\1 ,\ I T O ~ U I.
le s l'ebrne: Be1'l1atowiczowi, Keppemu i
ności szkolnej, pI'zeciwoie, znajdzie ona wię
Wellerowi IV Wilnie, Hryniewiczowi w
ksze ułatwienie przez jednoczesny dozór
nad uczącymi się i mniejszą ilościa odllOX Sekta mor mo no w , której panowanie już Mohilowie, 'l'urkowskiemu i Ulrichowi w
czywających.
•
si~ sko,ic"y/o, założona była przed 60 loty. Warsza w)e, dorowi Za wadzie w Częstocho 
- Oki'ąg naukowy warszawski wydal Opiera si~ oua III' mniemnnem objawieniu si~ wie, Nejmanowi na Wolyniu, Stankiewiświeżo pozwoleuie na otwarcie: w War- ani o/a pierw.zemu prorok9wi, Józefo~'i Smith , czo wi w hlitisku; listy pochwalne: Keppasza wie dwuklasowej szkoły początkow ej l,tóre ogło.,.one było olwto r. 1830, w t. zw. mu w 'ViInie, Sochllowskiemu w Brześciu.
Sofia, 15 października. (Ag. pln.) Premęzkiej z oddziałem )ll'zygotowawczym (p. . Boól, of Mormon". We<1!ug tego objawienia
Józefowi Górskiemu), w osadzie Oryszew mormoni maj~ być, jako nast~pcy żydó\f, któ· 7.ydent synodll bułgarskiego, Grzegorz, zlożyl
wizytę urzędową, w miuister,l'um i zajednoklasowej początkowej żeliskiej . (pani r2y za Diepami~tnych czasów przyw~drowali,
WiHzyckiej)j w Zgierzu jednoklasowej po- wybronym przez Boga narodem w Ameryce. powiedział przywrócenie prajVidlo\Vych stoczątkowej ogólnej dla dzieci wyznania moj- Zwlllenn!cy nowoj wiary nazywali .iebie 50.- sunków pomiędzy kościołem i rządem.
Sofia, 15 I'aździernika. (Ag. płu.).
możeszowego (p. Celinie Folaud); IV Kutuie mycb .świ~tymi", nie z powodn bynajmniej uie
jednoklasowej początkowej męzkiej (p. Szy- świ~tobliwego ;.ywota byli niebawem zmuszen i wy bandlowe z Włochami i Austryą będą
monowiczowi). Jednocześnie otwarto nowe przenipgć sio • Ohio ao Mis.ouri, a stamtąd w tych dniach podpisane.
Praga czeska, 14 I'aździ~rnika. (A g. p.).
szkoły rządowe: dwuklasową rnęzką w Łę- d.lej do lIlillois, gdzie nar ..zcie znaletlj scbroczycy; jednoklasową początkową ogólną w oienie i za/otyli miasto, Które stopniowo usi- Zaraz po otwarciu sejmu posłowie staroi
mlodoczescy
wnieśli osobue projekty akosadzie Góra Kalwarya ijedboklasową po· lo wali przel<sztalcić oa odr~bne państwo w
czątkową ogółną
we wsi Tekłinowie, IV pań!l"ie. Gdy zalożyciel sek-ty i pierwszy jej cyi ratuukowej z powodu powodzi. Komiguberni wal·szawskiej.
prorok, Józef Smith, byt zabity sklltkiem .po- sya ugod owa rozpoczyna jutro obmdy. Sen- .Moskowskija wiedomosti' donoszą, rów z iunymi mieszkańeami nowego miasta, sacyę wywolalo, że ks. Karol Schwarzenże na pamiątkę dwudziestopięciolecia ist- stauąt lIa czele .ekty znaoy , Brigham Youug i berg prosi! o udzielenie mu urlopu Uli czas
nienia pasieki doświadczalnej cesal'skiego zaprowadzi ł wiernych swoich IV r. 1846 aalej całej sesyi sejmowej. Książę. był jednym
r uskiego tOWl\l'zystwa aklimatyzacyi zwie- na z....chód do obecnej ich .iedziby Uta~, gUzio z, lli'je;or~ilVszych współpracowników ugody.
~raga czeska , 14 października. (A g. p.).
rząt i rośli n w zwie" zyńcu Izrnailowskim n& wybrzeżach okolonego amerylmtlski~mi gó,
IV Petersburgu zlltwierdzono dwa premia rami .lmlistcmi wieJlóego jeziora Stonego , za- Jaka niezamdllość panuje w obozie staza prace naukowe, dotyczące pszczelnictwa: łotył mia.to, które dziś je.zcze je.t ogni.lciem I'oczeskirn, dowodzi wczoI'ajsza konferencya.
pierwsze premium, w ilości 300 rubli , wy- mormonizmu. Za.adni..e nanki sel,ty, takie, klubu staroczeskiego, która uehwalila czedane będzie za najlepszy opis monografi. jakie znajduj~ się w .Book oI Mormon" oie kać dalej na udzieleuie pl'zez br. Taafego
czny auatomii, fizyologii, bistoryi rozwoj U zawieraly nic o wieloteństwie. Jest ono do- czeskiego języka urz~dowego. .Młodoczesi
i sposobu życia pszczół, d l'ugie zaś, IV iJo- datkiem drngiego proroka Brigbam'a Young, Obliczają opozycyę w sejmie na 60 glosów.
Konst antyno pol, 15 października.. (J.g. p.).
gei 200 rubli, za najlepsze dzieło, zawiera- który w r. 1852·im ogłosił je nro czy~cie za
jące wykład h istoryi pszczelnictwa w Ro· główny śro~ek do pozyskania ziem.kiego i nie· Liczn e aresztowania arrneńczyków ciągle
bieskiego ob .."ienill. Wprawdzie Yoong ntrzy- tl·wają. Krążą pogłoski, że niekt6rzy pOl\syi do ro ku 1890.
- W roku przyszłym na utrzymanie mywa/, że poprzednik jego, Smith, miał obj,.,. dawani bywają to rturom . Z Wacu I\OUO,
stypendystów ministeryum o~wiaty w róż- wienie o .sakramencie wieloieństwa", tylko szą, że tameczne władze tureckie nie prze·
nych zakladach naukowych postanOWiono trzymał je w tajemnicy> ale wdowa po \).ienv- stajll rozdawać broni mahometanom.
Ber o, (w Szwajcai'yi) 15 października.
wydać 7,000 rubli.
5zym preze.ie i syn jego znprzeczyli temu staWarszawa.
nowczo, ta~ te poohodzenie . sakramelltd" jest (Ag. p.). ' Dzisiaj podpisano kouweucyę do- W wal'szawskim sądzie okręgowym wy.oce w'ltpliwe. Niemniej nauka ' 0 1 ~logosła · tyczącą tM'yfy frachtowej lIa kolejacb że·
I'ozpoczął się wielki
p roces IlrzeciwKo wieństwie wieloteństwa, opierająca się na hi- laznycll. Imieniem Rosyi podpisał ją pan
Holtzbergerowi, Rittenbergowi i Kabano, storyi Abrahama i innych wybitnych po.taci Hamburger. W trzy miesiące [lO ratyfika ·
oskarżonymi o pl'zemycanie wstążek jedwa- Starego Te8tamentu~ stalli. 5i~ glównym dogma- cyi kou wencya wcbodzi w życie. Po up!ybuycli z Prns. Rozprawy potrwają długo, tem sekty i wycisnęła na niej stopniowo swoje wie tego czasu zorgauizowane zostanie biuro centralne rucbu frachtowego Jl!I kolewez\'tano bowiem do nich 214-tu świadków, odrębne pi~tno .
a akt o~karżeuia obejmuje kiłkaset strouX O strasznej ś mi e rci pisz'ł do .Słow a" jach.
nic. Oskarżeni, jak donosi .Słowo", nrze- z Drobina: W dnin 3 b. m. w nocy IV osadzie
mycali wstążki jedwabne n~ wielką skalę, I Drobin zdanyt się straszny wypadek: 22·letni
()Sl~ltllie IV iadomości haudlowe.
za pomocą wyb'lrnie zorganizowauych /lub- czeladnik mlynarski, Bole.ław Kowal.ki, ci",,!c
agentów pogranicznych, którzy towa", ode- ..., wiatraku zatrzymać ł.nbrownik bez przeryWarszawa, 15 paźd.ziem. Weksle król. terut. "na.
brany od komisa,ttów pogranicznych pros- wonia Tuchu w młynie , wszedł po schodach na
n.rH" (l! d.) ~O.10 tą'l., 39.67'/•. 70, 72'1" 75, 80,
kich, pI'zenosili potajemnie przez granicę. sztag~. U.iadłszy na tej ostatniej usitowat za- 82'1" 85 knl>·: [.on'lyu (3 111.) !W6 ią'l .; 1'..y. (lU
Nie dosć na tern: oskal"Żeni zdolali przekn- pewne ZSUII'lĆ pas z wrzQdona. Tu poch)"yciło ,I.) at.tO ~~d. , 32.10 J..-up.; IV,elle,l (B d.) 7UO żąd.,
pić kilku maszynistów kolei wiedeńskiej i go za kotuch kl\J1ciaste wrzeciouo i zat7.~to 0- 70.70, 80, 85 kup.; 4'1, 'i,ty łik"id.cyjne Kr61. Pol.k iego II. 89.00 żąd.; Illale 88,W ż ąd 88.25, 30 !rup.,
nadwiślaJi skiej, którzy przemycane wstążki bracać go wraz t sohą, łami'lc kr'll!ostup. W

T E L E G R A M Y.

D'

przewozili z nad granicy do 'Varszawy.
w ten sposób, że w
czasie przejazdu przez las, maszynista
zwalniał bieg p ociągu, z czego przemytnicy
k~rzystali, w rzucając na lokomotywę paczki wstążek. Oskarżeni sprzedawali te wstażki, jako wyrób swej własnej fabryki - w
Warszawie i dla większego bezpieczeństwa
wybijali na nich swoją markę fabryczną,
p~zez rząd zatwierdzoną_ Czynności tej, w
m~eszkaniu obok sklepu oskarżonych przy
ul~y Nalewki MI 21, (!opeluiał subjekt ich.
Abram lcekzou. Stile! wst!łżk' owe ro.uy ł~no. po całym kraju. Proceder ten udawał
Się IDI szczęśliwie przez lat przeszło pięć;
dorabiali się też szybko majątku, chociaż
Wl~sna fabryka nie opłacałlJ, się im wcale.
WlUa ich wy szla ua jaw wskutek «enun·
cyacyi, wys ł anej z Warszawy do departalIlentu celnego w Petersblu'gu, który nastę~nie polecił za l'ządzić rewizyę w fabryce I sklepie oskarżonych . Śledztwo wykrylo, że IV przeciągu lat pięciu o karżeni
aPI'owadzili od J uli usza Kettembeila z Liptka.56 1,553'/. k awałków wstążki jedwaneJ na sumę 530,70,1 marek. Za towar
Przemycany k omol'a celna ro'ci pretensy.i
do Holtzbergera i R ittenberga Da sumę
Działo się to z wykle

ten

. posób

wl"eciouo

obracało

szc7-\:śliwego prtoz cal'ł uoc,

ciałem

nie-

uderzając nogami

jego z jednej strony o sztagi, 7. dtuj!lej o
.ztember, zaś głow'ł o m~cZllic~. Nogi nie.zcz~śliwello byly rallo zupełnie roztrzaslmoe
i trzymaly sig tylko no. naskórku. Czaszka
byla rownic2 POt/UCZOIII}, ZIlŚ cate miejsce lmtastrofy zbryzga ue krwią.
X Wi elki duc h. Innyanie amel'ykańscy z
j1lell1i~nin 'Sioux6w mieli IV tych dniach wielkio
zgromadzeoie w Bad-Rlvez, które trwnfo Od
soboty wieczór do czwartku do wieozora. Indyanie.Il. p_konani ic powrót Wie(kiego
Ducha na ziemi~ Jest jut blizld i dlatego cale
to wielkie zebranie spę,lzilo czas prawie wyI~cznie Da ceremoniach religijnych. Wielki
Duch zamie ..."" we,!ług nich, cllt,. knl~ zien,skI! nakryć 1I0wII warstwlł ziemi, 30 stóp gł~·
bol% któr'l w zy.cy lUII7.io 7. wyj'ltkiem indyan, zostan" za8ypani. Indyanic pqi'y8k8j~
nowe, bogato pastwisko, pełne ba'fOłó\f 1 in·
nego zwierza oraz dzikich koui, n ani jednej
bladej twal'z) od1lld IV Ameryco nie b~d zie .
X Wypraw ę do biegoua południowego pastanowiono no. ostatlliem po.iedzeniu królew ·
skiego townrzystwa 'geograficznego Austrnlii
odb)-tem w elbourn . -" czele wyprawy 5tnn,ć ma znakomity .pO(h·ó~nik baron A. E. Nor-

S·/. pry"atne 5'1," ..
lo nd'y. , 15 patdziern. roiy~,k.. ruskI. z 18S9 roku
U elu.. 91, "1. 1/ , " . Kouaola &UgieWde 9-\'/••
~.ral .w . , ~5 październ. 'rug na pl&.Ju \Vitkowwego. P82eUlea. s •• ord. - , (IBtra i dobra _ _
- , hi"'. - - -, wJbor."a 570 -005 żyto
wyboro"e 420-430, ne,luie - - ,u,dUwft _
- -,jfCzmieil t i ł-o rZ~Ił. - - - ' owie! 225250, gryka - - - , rsepik lewi - : ziano"y _
- , rzepa.k :a.ps sillJ. - - -, groeb l)olIl1- - , el!krowy - - - , (uol", - - - 1.& koraee,
k~u J&gl&ll& - - - , olej raepako.y - - _,
!niauy .-. -

-

po k. .9'1.%. Hllrt. sklad. "" .. i.'lto kop. BU - 8<\8.
w,,,dro kop. 857 - 862 (a do4Ad. Ul.

~.yl1i" za

S8rll.,15 paidzi.rn. PazeuiCA 180 -19! na paźa
191.0.1, n" li'ltOp. grudz. 185.25. Zyto 168 - /77,
ua pata 177.50, ua I.:w. mj. 161.50.
Hav r l, 15 p&ździern.. Kawa ęootl Afer&ge SAntol

ua paźdz. 112.50, 11& grud. 107.50 na marz .. 1891
r. 103.00. Spokojnie.
'
l o.IdYII, 14 paź<lziern. Cukier J.,." !5'1. spokojni• .
Cukier burakowy 12'1, spokojnie.
MaDchel ler, Ił paździoru. Watar 12 Taylor 7'{
Watar 30 Taylor Y'I" Watar 20 Leigh B'/.. WaW:
30 Clayton 9, MOlIk 32 Brooko 9
Mule 40
&yoll 9'1., Medio W Wilkinson 10'1" \Varpeop. 32
Leo. 8'1" lVarpcops 36 Rowlr.wl9'1.. Doob1e W Woston 10-, Double 60 zwykły gat. 12'1 3-2" 116
dyB. 16+16 gr.y tkaniny z 32rł6 176. ~go.
~l v .rp o ol, 14 paździeru. Ba"elna. Sprawol danie
koucowe. Obr6t 7,000 bel, z tego ua spoklllaon i
..yw6~ ~ .bel. Spokoju;". llidd1ing amerykaMka:
na pudzternik - - - -, na pat<lziernik liatopad 5'1" Il&by"cy, oa liatopad grudzleii 5"/.
n"bywcy, ua grudzień Ityc.eii 5"/ nabywey":'
styczeń luty 5u ,,, nabywcy, na
5"
~~y,,:e~1 1U~ marzec kwiecień 5"/, nabywcy, Ul:
kWlIlruen maj 5'1, nabywcy, Il&
czerwi.. 5" /
nabyw~y,_~& czerwiec lipiec 5 11/ " nabywcy, DboU:
rab fair a 1..New-Vork, Ił paździeru. Ba.nlu& HJ'I. w~. Or.

lutylllArS8e
maJ

Jeauie

51)/" listy

zaałAWJ1e 7,iip.llI!ółkie

z IB87 roku 87.30

r seryi 94.70 ż\II.,

911..

I

N.w· V,.rk, .14 paź<lzi.ru. Kaw" (Fair - Ri,,) 'lJ»1..
KaWA. FĄlr·Rio )i 7 lo" ordinary ua si.rp. 17.7t
u. pazdz. 16.67.
.

TELIlGIlUlY GlE t OOW E.
Gieł d a Warszawska.
Z~dano z końcem giełdJ

l a . ek,l. kr oU., I.r.l .. w.
nR. Berlin za. 100 Inr.
Da. Londyn za I Ł ..

40.10

u& Parys za JOO (r.
111\ Wietleń za 100 8.

8.06

40.25
810

32.40

3HlI

71ł11

7155

Za ,aplery p",lwlwe.
Listy likwidacyjne Kr. Pol. .
R1Isk·, pożyczka w.!Jebollnia. .
,. 4-/_1IOt . weWI\s. r. l~'l .
loisty Z.\8t. ziem. Seryi I .

119.Ht2.25

88.90
2:'

1ł12

81 .110

111.:.0

'0
11
Vo
List,. ZftSt. Id. \Varss:. Ser. ( .

93.1')
!09-

fJ;ty &Ą.~t. ID. Łod' li Se;yi ~

9:120

93.0025
9".1.-

11

.,
"

9~10

~\,f,a

:
U.
III

G i ełda Berlińs k a_

•

260.30

pry;"ar:: .. IO~tA.'" ~

25(j.26

Banknot.y rll!olkie Z8.l'as
Oyskoulo

.

2lij).90
~1 .50

4".",

Mo.ety l buk.oty : X~I. \Irz~1
i 1,6łiJ!tperyaly l
ol'. <.
Ewisyi 17 grndnia IlIS5 rukll)

~'I"I,

S\łł.•

uienn.

("'perYlLły

PGliwper1"ty u .ue
Fuut.y starliu. \'f bAuknotAcb
. . .

Marki n el.llieckie

IW

'I.

'l 1'1,
32'1,

AlllILtyac1cle ballkuOLY. .
Franki . . . . . . .
WartoM rahla kred. ... 51<H1i
Kupony celne. .

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Hote' Poliki. H....aull a Łęe.y~.f, S. Apf.lb"um,
A. Konraclm i H. IVittioh z Wal'il"'w;(, Halperu
z Homla, Jabłko!".ki z Sokolnik, J. Jodlo .... lti z
Dąbruwy.

ROZKlAD JAZDY PGeIĄQÓW

1

welVl\~tr,,,.

~.) .

wy.eJm.

5',,. l'Otyczkt\ ws~ho.IJli(l I emisyi 02.25 żad., 11
emisyi 102.25 żąd., lU cm. 10Mo żąd, 103.60 klip.;

4'1, I'otyczka

- za pnd.

Dow'lezloun pB8Uicy 300, S,ltA 300, jf;eAwieuia.
, OW8a. 200, groebu polnego - korc,.
Warazawa, 1li pai<lzielll. Okowita 18'1. a akoyz,

I GODZINY i 1UNUTY
I 81,\°1 101151 41sal 81~81 " IM

do Lxi.
p r ly.~ . d l ą:

ląd.;

9ł.40

knp, III seryi lit. B 9S.10 żąd., V s.ryi lit. A B
9a.l~ żą!l., 9~, 9t.85 knp.. mai. 93.60 żąd., 93.40
kup.; 510/ . listy ZfL.8t&lvue ril. WarU&"'_T l ~ . OO ill-'I.,

9U5 iąd., rv 93.łO I;~d., V 93.29
Uyskouto: Rerlin 5"1,. Loudyn 5.,..
Wiądei, i '/.. Pelersbnrg 0'1.. Wart~t

li ~7.75 ż~II . , ]I[
żąd., 92.7. knp.

1'1I.11i 3"1"
kuponu z (Jotr. 5'10: Usty zastawne ~je1ll8kie 149.1,
warsz. I i II 18.5, ŁoJ,i 216.4, li 'J lili;wid. IU.ł,

IIQ7.yc,ka pre",iow& / 121.4, [[ i2.Z.
P.ler.Lurg,15 paździero. Wek,l. lIa [",u,lyo 80.%0.
II

p ożyczk1'l.

wseholluil\ 10!1/•• lU po&yC"zkl\

w ~eho·

dnia 103'1., ,. '/,'1. listy '''''mwuo kredyt. ziolO.ki.
rllskie~o (Ha. lJamlln zagraui'-zne!!"o 267.50, petersbnrskiego b.llkn dyskontOwego
131.50, akeye bauku

a9a.OO, bauku lIl.i4}dzynR.rodowego ł80.00, Wft.f11ZI\\"(sKiego lm,uku dyskoutowego - , - o
Be ~ lIn, 15 pa.ździernika. nt\lIkUOLI rl\dkie ZIU'&Z:
25030, 11ft. d O!HAWę tóO.5U, wek "le lU\ \Vauzt\\V~
~49.7p, nR. Pel.ershnrg kro 249.60. Ił'" Pewuhnri{
cH. 246'.30, lU\ LOlllłyn krńt. 20..'12 1/ , . lU\. LOlhlyu III.
-,w. 11 '11' ua \~ie,lei, 177 60, kńpoll)" uh,o 3'M.6O;
5°/n 1131",Y .sG.ilLł\wne 72.00, ~o/. list.y likwidauyjue
68.25, )l ożyi!zka rusk~ 4"i. z J8i1 I) r. 00.90, 4°/. E
1887 r. 69.0a, 6"/. ronb ,10 ta 111.20, 5'4 r .• ł. S 18&1

r. -.-, Il(lżY"lka wschoduia te e... 79.70, Ul emi·
syi 80.70, 5'1, listy '",,"'IVDO r".ki. 1l~.00, S'I. 110żyezka.

premiowa. z 186i roku - .-,

taku z JgGG

r. 165.10, ak y. drogi żel. war.... wako-wię-l.i,.kiej
232.20, ak.cy. kredytowe anaU-y&cl<l. 17<1.50.

ak.,.

wal8&8.wald ego haukn lUllHllowe~o -'-, dY:łkollto

wego -.-, dysk"lIto uio .. iook'6go ~anlll pa"""a

prsyehOllzą

I

do Koluszek
n SkleruieW"ie

7 ID

o

:t \VUSZ&''fy
o, Aleksandro"lł

212 "

" f~ ~

;U••k,vy

II 23

>'

4

,:I~~
18

0_

6 5i

UWAGA.. CJ&J
csas od goUlnJ
dlilly 6-ej r&l\O.

6-tJ

ł

958

SU

,,0'lbrowy D ••
" P et.enbnrga. ~

41

:=
f.

1-

" I"aogr. } I .....

WJTuają

1-

:tł

1015
2 Ol

TOłUQ.Sl;o"a •

u1b.iJUl

,. WiednitI.
KnkoV'f'a.
" \Vroeła.wa.
,. Be.rlina.

7~~ 10 Ju

19 20

a-'" 137

OS1l0W'6a

!I

1 ;1~

8ł

9 52 310

Piot.rkowa,
" Gr.w.ey

t1

2 1<

432 8

II o;;
I 3S

't

"

8 ł6

aW

1{1~
75l

..

102

.37

7-

10 61

7 Ol
~ inki.
wieeo<na 40 lO-

---

-

-

""

--~

D*fE l NIK ŁOOZKL

o

G

Teatr

Łódzki.

'Z

'S

E

w11I.le.ia Jego ~e~arSkiej

Journale Paryzkie

na wszelkie s yalności. ceny podług knrIlÓW .,La eo:!:;,tion", (sp""i~. wycia)

234

Jloścl

N

A.

I

~~I~~

dma 11 wrzesnla 1890 r_
Sąd Okręgowy W Piotrkowie na
.,Capriee" ,.Journ&! ue lIlodiste" (hpelu- posiedzeniu sądowem w komplecie
sze) .. Moele Nationsl." "Le Coqnet- <yto'
P. d '
'l' J
godnik .Gout Pari"en" album sezonowy u a~,,:<puJ ący~: lezy uJ.ący
. .
W..elkie Journale nadehodz,. wprost :r. Pa- Chlliczkowskl, CzłonkowIe Sądu A.
IV PI~TEK, dnia 17 poidziernika
poezt~ franco!
_
. A. Wdrolijl!iy i ~. P. Ragoziu rozzniżonych,
H. Koltek ".• !tłOkl ": Wars:r.nwle poznawszy podaną prośbę Warszaw1788-6-1
nhca Orla H.
skiej firmy " J . R.osenblmn·' o ogloLEKCYJ
szelliu upadlości Izraela. Izu.ka. lIiehlowlcza, handlującego IV m. Łodzi - postanowił:
_
.
Oglosić upadłość handlującego
Operet~ w 3 a~tach) słowa. Hu- '~I' por~elalll.e. udZIela ~a- w Łodzi Izraela Izaaka Michlowigona Wlttmaua J ~uJJW!Za Bauera, Ulom .. Bliższa wIadomość w~ le- cza, początek której na d. 7 wrześmuzyka Adolfa.. MUlle!'a, pl"Zeklad da.kcYI
1914-:>-) nia ustanowić; upadłego MicbłowiC. Damelewskiego.
cza osadzić w areszcie cywilnym
OSOBY:
.
w Warszawie, -opi~czętow_ać maj.ąFilip Rudy, kroI Na,
tek upadlego w Jego IDleszkalllu,
.1uU::Yjego Iynowiecf,:
JUBItER
gSkld-zel.Pebiey
Hral>ln .. Horf.mdli-Ue
_
~
PompigJlah
p-na
Prawdzie
(Iowrócił
Z
Paryźa
i
Amsterdamu.
wal. PKumtorem
Feliza d-Amore,
11- . . Calory
1964-3-1 kata
rzysi.,glego mianować
Bemarda AdwoBh'euIwona, dwiewozYn& hcweiga, a Sędzią Komisarzem Czlouskijaka
siogramlelcz-..
'1'
J
CI''''
k
'.:
na F~lizy
p-Dl Bromko'.",k.
ka Sądu . . wlez owsiUego
CariIlon błazen
p. Jars,ewakl
••
Wyrok ogłosić w drodze właściwej
pronot.~YIl,zl
p
ta zkowski
,,-I'cznle t kor. w~aeryczne I skór-o i opatrzyć rygorem tymczasowej
Legat
Filipina p. Roman
I ..
e ek ICy
Xanclerz
p. Dalli.t .... ki '. ue, róg Południowej i Wschodniej gz l .1 . .
!Jrabi.. Rh'orol, w\Hlz
vis-a-vis domu p. Abla ~ 48, prz. Zgodllle z oryglllałel~..
e."r.wADy.b bufców p. Mareeki
od 11 - 1 W poł. i od 3-7 wiecz.
Bemal'd BU'enewelg,
'rchihard de li;Ol'noza p. W.inkler.
1866 _ .50 - O
Ad W. Pl'ZYS
, . rycer~
• .
Wach!"l.trz
p. Wialoeki .
•
Kumtor masy upadlości Izraela
~d~~~;!guanl''''I'.h,.:;:ni~!::::~.k:\
BroIlIsław
Izaaka lllebroll'lcza .
B.dePomplgDan ,~p•• pp-na ~aremba
przeprowadził s i ę na nlieę Dzieln~ <.Kol~- Zawiadamia, że na zasadzie art.
l!algorz.<leBeaulien I~p-n.. erard..
lową
1fI 3, <10m Pm.sak... PrzYJmuJe 476-480 kod band Sędzia KomiMa~yad'EtcheferJ
chorych
•• ;Iolodek I kiszki od god:r.iny
.
.,
' . .. •
I te I·CeJlIla de Branmont .;p-n!
.P-D! Z'C~remnzYlIsk"
!<re..yflsh 7'ft
_ 10 rnllo 1 od 3 _ 5 po południu' S~l Z teJze uJla~to~C1 ~) znae.zy.
Klara d. Gra~ont ~P'DI lhcb~łow~~.
1402-0-11 mili do z"brama SIę wIerzycieli upaJoanna de Cbavlguy .:ip·na RaWICZ
diego Michlowicza dla przedstaBe:rt d-'Au
'-k'a"'ft
i okryć
wienia potrójnej listy kandydatów
N
OIunp
d. Rochefort =p·n. !ftsz
- OWIC
I
8

: MAGAZYN UBIORÓW MĘZKICH

~-gl

flM

VIcTORIA,

ry'"

Po cenach

Błaz~n Dworu

MALO WANIA

Maurycy Gutentag

gl~~k:iliki

.

H dI

an esman

ulica . paeerowa -r. 766, <lom IV kancelaryi Cywilnej Sądu Okrę~:~1U0, ogrod.i~
W -go Liirkensa,
gowe~o \~ Pio~r kowie. ' . .
Egidinsz, klucznik
przyjmuje wszelkie roboty w Majll Się WI~C tam wI~I~yclele
Lokaj Filipa
zakres kn.wieeczyzuy dam- z~brać IV powyzszym ter~lUle osoORcer
p. cChYTez&ko~i!kk.' •
sk'le'; wchodz"ce Tamie udzie- blścle lub przez pełnomocmków poL!
Patrol
p eremurzyll' l
,..,. •
k tk . . li,
Maleńki człowiek
W.Pichor..
ła .się I .e kcyj .krojll S U alTu pław ..., . .
'cr
Wojsko, wie,§nia.cy, ~ar~et.nki, dwór,
najnowszym s,)'stemem, po ~eBemad Bll.encwel",
ssenmerkl, pazlow,., lud.
Dach PI'zystępnych I w bardzo krotAdw. PIZYS;
Rz!",z Ilziej • .się w początkacb XVI st~ kim czasie.
1929-3-1
19:>2-1
lecJa, - ak~le 1 w zamJrn Salwatora,
--w

Landskueoti

2W

~

Zabt~;;wski
~: ~~i1i • •z .
p. Bartoszewski
p. A. Olsze~skl .
p.

obo~,~ c;eZ::,{~/~i~:amp.lnn~,

ŁODZI,

~ ---~ ..~
tlłłi
~
~

ulica ZI\wadzka, dom W-go Scheiblera.
poleca:

,

WIELKI WYBOR
,

. .

.

materyalow J{rnJowych l ~agl'łmJCznych
.
_ _ na. SEZON JESIENNY, __

j

CENY UMIARKOWANE.1833-9
,
-1

I

Chcąc pomyłkom
D ouoszę

I

Poleca się NOWO OTVrORZONY

~~ń2 t;.~~~,~:~\~:~~,~: I;ak~; zakład FOTOGRAFICZNY

Fabryka CEGt y

OCNIOTRWALEJ

"S an d mee.&.lon"

zapobl'edz! !

,...ze mó'~
zanownej. P ubl'IcznosCl,

lZ1aklt,tl lZ1egtf,'1 udd'l'1Z10W6ki
0

i.tniejący od roku 1880, lak dawniej, tak i obee.nie, znajduje się p~iy \llicy Plot
kow8kiej Nr. 752 (115 uowy) naprzecIw p~lacII .W-go Helnzla.

Rlowllocześnie polecam bogaty wybór zeu.f.r kow kleuon~owych, zegar
'clennych, różllego gatunku dewIzek i biżułeryj, po cenach jak najumiarkowań8zyel

.
Ro bert M"II
u er, zegarmlstrr"
1942 - 6-1
W~Z:-z~~.J:z!~~~z~~
.

~"r=

~M~

~

M

raCllwma sukien
damskich
I:r.
",WALERYI", (:O)Sj~~~~fe~nif!am~z~~o;~3:. ~'~uo ~

~~oz~il· de albrou~ ::-ntd~!:.~fi~krkn

Krystyana Wutke
w

It:yOfkO~\~~~~Yw s~· ~~:J'~o~ ~~Ą~~I~~~~

Dr J B'Irencwelg.

Dr.

~

I: ~

Na

~~z~n

]." ' nJ l Zl.
~~lffn

Ill~W

f '

1.\

~
~

zaopatrzyłam mój magazyn w najnows1.e mody pal'yskie,

,

t. j. ,I

kapelusze damskie i dziecinne
'.
Jako tez:

'

~

~

m a t e r y a ł y n a s'u k n 1· e. ~,
~
•
ł
~
aszcze
~
M
' "
•
•
'.
pO mOZliWle _llIsklCh cenach"
M
E . ROEDER,
1-';
LM
ulicl' ZielonI' NI', 1~~~ 3~'1 i
r.IM

liP

j

II

1.1., --~""''''''''''''''~---''~z'''''z' ~

JÓZEl!'A MAZURA
"'" -~~~I~~-.:::;
w OSTROWCU (OpatowIkl.m). SprzsW ŁODZI, pl'zy ulicy Konstanty·
daj. cegłę po cenach przY8~~~8~t
Dowskiej (drugi dom od 1\owego-I . ._ _ _ _ _ _ _. . ..:
W ŚRODĘ, dnia 22 pafuziernika 1890 r.
Rynku)
\V '<ląiu 2 (14) paźllziel'n ika w doW administracyi "Dziennika Łódzkiego" są do
1
za?patrzOl~Y IV naJlep~z~ aparaty mu Nt 518-A, przy ulłcy Dzikiej
nabycilJ.
naJ!lOWSZe~ konstr. u.kCY~ I lV!kon~- skradziono \vraz z nbm.niem bardzo
.
.
wający zdJęćl!L codzIennie sto~owme
do wszelkich wymagań Sz. Publi,.(.'~ + "
t · cznogci. . Oeny umiar~owane, wY- o których \vrot uprasza si ę wzgłęS yllllego .wuepl3JllS J konallle sumienne I staranne. dnego (I. złodzieja.
1950-1
Słiwińskiego
1966-2-1 - - - . - - - - - l/IIr BILETY są do nabycia w składzie
AL~JOWE YDllaRJJCI1I8 JIOj\:luIlClWH <l>a611 1111do zapisywania m al'o l cŁni ch robotników, oraz
\lut i fortepianów Gebełhnera &. Wolf.,
~
.
Holi lIiM'k3HOft )\0IlOrll,

_

"Bachantek".
oa11 Ia Koncertowa wŁodZł..
3 truliec

· lk'}( 1
W
l~ l .. ~n~~r
t
Józefa

waz' ne papl'ery,

PRZEPISY OPRA~Y MAtOLHTNI~H ROBOTNIKÓW

Ksi~zki fabryczne

_

Drzewa

ulica. Piotrkowska ] i 2~ (18) no.w y .
Początek punktuahlle 0.8 w,ec:r..
Program przy kaSle. _

.

,.

.

CHX"'L

06'L8'B;JOeT'ł.,

QTO

8 (20) OJCTaGpR

T.

pł~kne, duze, IV pn!ac~ s~,lne, poszu- r. n 10 ~aQo." yrpa Ra TOBapuon eUHkUJe (,ark " JulJanow pod Ło- lIia .IIo.... Gy,U"" upOAa.aTMK ... ay.
• • •!II• • • •II!I~965!il.6.-i111IdZilł.
1860-12-1 uioua 2 00, •• BRua B'II!:on 87 ny... 10

1

-Fra.wn-l. k

n

•

Pk"
b
O OJ O szerny

. ., IIpadhlSwiK 1 (13) OeHTJu5pa c. r. co.

CI'. Rpyrlll8 DO U3X;ł3,AROIt
HU

r. Bp.eonoBouro.

468 Ba
lV51-1

aa}ia

KSIĄŻKI

.10 zapisywania doWodów legilym:u:yjllrch rohlltników.

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,

izmelita, kiól'Y nkoń~Z.1ł IV r. b. do o~lnajęch~ od 1 !~s.~opada,. Z me~
uniwersytet, posznkuJe lekcyj, bł!l~I, osobnem wejSClem pIzy fa
lub Rorepetycsj. Ofert.y proszt} milu w domu ~V -go ..F~·~schm~na
11 ul
u I
składać w adminisf.racyi Dzienni-~! 1109, przy uliCY DZIk!eJ uapl~e- wydaną. z tutejszego magistratu ,
ka pod lit. J
1937-3-1 CIW p~azu M~y:el:a. Bhzs~~ WIa- ną ill)ię Joanny Kupidurskitj .
domogć u lVłascl~"lela domu.
Łąskawy zl1ąlazca raczy złożyć
książ~i
Młoda
1931_3_.1_ · ą w maglstl'aaia łÓd~kii'943_1
Yttll3R,1eHie .~0l!3P!,Cltoli lliM. )\Op. ---'C-_ _ _ _ _ _ _ __
z pateate. IISlylltl llaryjsklego pO Bcdl"CTDi. ........"-'Ii~ To ..poorllpaBKTe"
odllyciu lI'ytszych stadyólV jęly~a ... H. r •••pa o(;" TrOpll A16•• UTO UliZGVBIONO
fruusklego w Paryia życzy sobl~ .....Bol 1fI 7~ Ba ro.ol"> orup....ukllrtiP. pobyt'"
' r l ~
,
pl 'mać mieisce lub udzielać lekcyj. R .. B Ceura6p~ 3 .. a. T. r. co. CT . .IIo....
-;JJ.
"
• •
•
•
Ha eT. CKepaoa8J(e, Yupa."elue lIOABUK.ł
• It .
WladOll1ośł IV admiui$.tracI DZlen- c"oa-4>aGpaqool iK,e.r'1.aBoll Aopora Ca"" ~.>:dan'ł Z tuteJszego. II)lłgls I atu na
nika.
1963-3-1 0(;,,1llWIen., ~TO ynoUlI}'1'aII ~yG"KAT'!'. Imle :h~aryanijT Ę:ljbls.
Ra ......o. c'llITa.... UOAlIICTB."'.lLH"'''''. Łaska wy ' znalazGa racz'y ~Iożyć
T
t
1961-31 takOWI} w magistracie.
1946' 1/
~
,
_.
.
_ wył,..zni. lila chorych wonel'ycZlłyęlJ , <11& ~oltlet. (fo!lziny pr~yjęcia
~
.10jl :JIIHtEr3R ll)a611UIJHall lII'eJJt- .
roby .. c .. ~ryczne ł s"d rne od 9-11 7;,. rana; c horoby ",obleoo,
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