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Sprawozdanie kontroli palistwowej z wykonania bndżetu za 1889 r., wykazuj e uastępujące rezultaty: Przewyżka dudlodów
zwyczajnych nad takiemiż rozchodami wynosi 69 mil. rubli, pnyczem ogólna suma
wszystkich wplywów kasy państwa prze.
wyższy la cyfrę rozchodów w roku sprawozdall'czym o 48 mil. rubli.
Dochody zwyczajne lll'zyuiosły w 1887
roku - 830 mil., w 1888 - 893 miliouów
i \I' 1889 - 927. Ruzchody zwyczajne zaś
wynosiły w 1887 - 836 mil., IV 1888 8łO mil. i w 1889 - 858 mil. rubli.
W pierwszym z tych lat bylo niedoboru
,6 mil. l"lIbli; w dl"Ugim i tl'zeciru bilans
wykazał już przewyżki 58 mil., a wzglę
dnie 69 mil. rnbli. Ostatui/\ cyfra jest nader wymownym objawem poprawy finansów
w ciągu ostatnich lat tl'zech - okresu cza·
su rozpoczynającego się deficytem. Zwi~
kszeoie dochodów głównie zależało od
wzrostu wpływów z podatków niestalych ,
a zwłaszcza opiat celnycb, które wzrosły
w tym peryodzie o 31 mil. r . (w rubla cli
kredytowych). Zwiększenie się podatku
trunkowego pochodzi od wzrostn zamożno·
ści ludu wskutek dwóch lat (18871888, urodzajów.
Dlug państwa w tym okresie czas n
przedstawiaŁ następujące cyfl'Y:
w 1887
rOKu - 281 mil., w 1888 '- 279 milionów
i w 1889 r. - 271 mil. rubli.
Rozchody ministeryów w r . z. były następujące: ministerYllm wojny i marynarki - 267 mil. (w popl'zednich 251,253 m.),
skarbu 108, spraw wewnętrznych - 76,
komunikacyj _. 36, oświaty - 22, sprawiedliwości - 22, spraw zagranicznych-5,
Ilóbr pailstwa 25, kontroli państwa - 3,
dworu i Synod - 24. Rozchody więc powiększyły s i ę we wspomnianym okresie
czasu o 22 mil., co wywolaly zwiększone
wydatki ministeryum wojny i marynarki,
oraz ministerYlIm komunikacyj. Taka widoczna pOprll wa polożenia finansowego
przypisaną być mnsi nietylko dobrym urodzajom, ale i racyonalnej polityce fillansowe.j.
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objazdowej(i'az
ijdzień): -OU6sa,EiiPa-/-środkóW, zmierza]ącyc1J(!o przeniesi eO/a
t9ria, Sewastopol, Jalta, Teodozya, Kercz centrum haudJu futrami do Rosyi i nst anoi t. cI. Poti, Bat11m i nakoniec 6) krymsko · wienia w Rosyi glównego rynku tego hanI kaukaskiej bezpośredniej Odesa - Batum. I dlu z dorocznym jarmarkiem, na WZÓ1' jal'Cia.
Ministeryum skarbu wydawać będzie rze- marku, jaki odbywa się corocznie w Lip:- .• Now.oje wremia" donosi, że komisya, czonemu towarzystwu zapomogę roczną sku.
ktorej powler~ono rewizyę taryfy celnej, IV sumie nie przewyższającej 616,000
P rz em ysł.
podjęla swoje zajęcia. Posiedzenia komisyi rubli od. roku 1891 do roku 1905 wfą- Do Uzon·Ady przybyło towarzystwo
odbywają się raz na tydzieli.
czuie.
Projekt
ustawy
towarzystwa fraucuskie z Preveau na czele, dla obznajDrogi wodne.
wniesiouo w tych dniach do rozpatrzeuia mienia się z welną miejscową i z hodowlą
- .Russkija wiedomosti" donoszą, że rady państwa.
owiec w kmju Zakaspijskim, Bucharze,
uk ończy ła już swe prace specyalna rada,
Drogi żelazne .
Afganistanie pólnocuym i Tnrkiestanie. 01utworzoua wobec upłynięcia terminu kon·
-- Droga żelazna iwangrodzko-<ląbrow- brzymie środki pieniężne, jakiemi rozporzątraktu z rnskiem towarzystwem żeglugi ska nadesłala nam zawiadomienie, że Jetni dzają przybyli, dają nadzieję istotnego 0Ilarowej i handlu I"'zy ministeryum skR"bll rozkład jazdy wprowadzony na tej drodze żywienia się hodowli owiec i handlu weł
dla szczególowego rozpatrzenia i op raco- IV dniu 18 maja r. b., llozostaje niezmie- ną na całej uizinie kaspijskiej, a w szczególności w ruskich posiadłościach środkowania zasad, na których możnaby wejść niony na sezon zimowy 1890j9l roku.
IV porozumienie 7. tem lub owem towarzy- Ruch poci ągów (dwóch par) na od- wo·azyatyckich.
- Według sprawozdania p. Szawrowa,
stwem co ąo utrzymania komunikacyi pa- uogach humaliskich od Koziatyna do Hur?sta~koweJ na różn;fch liniach.
Kierując mania i Wapniarki, otwarty będzie z d. przedstawiciela kaukaskich stacyj jedwaSię wladoOl?ściami nadeslanemi przez kon· 27 b. m. !\aczelnikiem rucllu w dziale bnictwa, przedstawionego na drugiem zesulów ruskich z port~w z\~iedzanyc~ .l,rzez humańskim mianowano inż~~iel'a Filonenko: braniu nadzwyczajnem cz~onków ~esarskie.
okręt.y towarzystwa zeglugl parowej I han- W warsztatach miejscowych kolei go towarzystwa ogrodO/czego, Jedwabmdin,. oraz przez instytucye celne i miejsco- nadwiślańskiej , zbudowano 20 nowych wa- ctwo na Kaukazie ma byt zapewniony.
we I.ustytncye doradcze w sprawach han· gonów, z zagranicy zaś przysłano dotąd Zajmuje się niem 2,000 rodzin; warto§Ć
dlu I przemysin, jakotet raportem o ruchu l55 i ma przybyć jeszcze 95 nowych wa- wytworn rocznego dochod~i do 18 mil. rubli, a popyt na jed wab kankaski wzrasta
handlowo - prze'!lysłowym i pasażerskim na gonów towarowych.
morzach połudn~owych, rada ~pecyalna wy·
- .Peterb. wiedomosti" donoszą, że ra- ciągle.
pracowała prOjekt zmian w ustawie to- da państwa rozpatrywać będzie wkrótce
- W Odesie, podług doniesień gazet
warzy~twa żeglngi parowej i handlu, któ- projekt rozciągnięcia kontroli rządowej nad miejscowych,
p. Rodokanaki zamierza
re wIDny być wlączone do obowiązko- wszystkiemi drogami żelaznemi, związan e- przygotowywać z rnskich win kaukaskich,
wych wal"Unków przy zawieraniu przez mi jakiemikolwiek iuteresami finansowemi besarabskich i krymskich - wino szam ·
skarb nowych umów z tem towarzystwem. ze skarbem.
pańskie, które mogłoby poważnie rywaliZgodnie z projektem nowej ustawy towa·
- Wkrótce na drogach :i:elaznych, przy- ~olVać z winem szampańskiem zagraniczrzysLwa żeglugi pal'owej i haudlu, istnieje legaj~cych do Petersburg,\, dokonane będą. nem. \V tym celn p. Rudokanaki zwrócił
zamiar, wobec rozwiniętego już ruchu to- prvby oświetlenia światłem eleklrye.,nem si\) do S .. ampanii, wy87J\11<....\ "p<>.,,. ..\~ath~ ~
wal'ów i pasażerów na liniach wewnętrz- plantu drogi żelazuej z parowozu.
znawców i zołożył towal'zystwo, k~ore JUz
nych ruskiego towarzystwa, zaprzestania
- Z powodu konkurencyi fnl'manów, od- rozpoczęło swoją działalność. Nlektól:zy
nadal subsydyów ndzielauych Iiuii 'kaukaz- bywają się obecnie IV Petersbnrgu narady czlonkowie tego nowego toW81'zystwa blOkiej (pomiędzy Kerczem /\ Batumem), "rzy- kolejowe w kwestyi zniżenia taryf przewo- rą ndział w wytwól'stwie win w Sz~mpa:
czem towal"Zystwo ma być zobowiązane do zowych. Korzystając z okazyi, przybył do nii i będąc specyalistami. i wspólrukalJll
utl"Zymywania uastępujących linij komnni- Warszawy p. Lehrs, właścic iel najw i ększe - firm. sza~pański~h, po ś~ l~łem pl"zest.u~y~ 
kacyi parostatkowej: 1) sewl\stopolsko - kon- go domu ekspedycyjnego IV Hamburgu w wamu Will ruskICh na mlł~18cu , z~odzllt Sl~
stantynopolskiej, raz na tydzieil, 2) ale- celu czynienia starali o Pl,zywrócenie znie- chętnie wziąć udzial w tej nowej w Rosy I
ksandryjskiej bezpośredniej Odesa-Konstan- sionej z dniem l-go września r. z. wielce gałęzi przemysłu.
tynopol-Aleksandrya ze wstępowauiem w je- dogoduej dla tutejszego haudlu taryfy
Stowarzyszenia.
- Ze Stopnicy piszą do "Kuryem coduym tygodnin do Pireju, w drugim zaś związku niemiecko-ruskiego. Jeżeli stal'a do Smyl"Dy, 3) aleksandl'yjskiej objazdowej- nia te, co jest bardzo możliwe , będą uwieil- dzieunego": W tyeh dniach npłynął rok ~I\
Odesa, Konstantynopol, Dardanele, Atos, czoue pomyślnym rezn!tatem, można będ~ie czasu założenia w Stopnicy sklepu spoz.Salonika, PiI'eus, Chi os, Smyrna, 'l' ripolis, spodziewać się, iż wygodna dla kupców roln. chrześcialiskiego .. \~łagciciele skł~pu
Bejrut, Jllffa, Port - Said -!"aZ na dwa taryfa zwiąku austryacko-ruskiego, będzie chcąc się przekouać, Jaki .I?s spotka l~h
tygodnie, 4) anatolskiej (raz ua dwa t y- również przywróc ouą .
kapitał zakładowy, zapl'osllt dobrze sobie
godnie): Odesa, Konstautynopol, Synopa,
HantleI.
życzliw,rch i ci, lic~IłC .przez ~zieil cały,
'l'rapezund, Batum, 5) krymsko - kallkazkiej I - Handlujący fu tram i poduieśli kwestyę dowiedli matematyczO/e, ~e kapitał zakła-
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Tal<, to nawet dobrze o nim świadczyło,
że cieszył się z wymarszu, ale stanowczego nic jeszcze nie było. Może wojua nie
wybuchuie, a może i w danym razie pulk
Arna zostanie IV kraju; p rzecież cała a l'.. . I
. ,
d
lIua lIIe wyrusza o raz n na meprzYJacle a.
O! przecież niepodobna, aby ten los, który
mnie obdarzył tak SkOliczoltem szczęściem,
miał je tak llielitościwie złamać. O, mój
Arno najtlroższyl pomyśleć, że tobie grozi niebezpieczelistwo, byłoby zbyt okropoem!... Te i tym 110dobne wylewy uczucia
zapelniały czerwony dzienniczek z mych
czasów. Później przez pewien czas takie
wahania: Ludwik Napoleou jest intrygautem ... Austrya nie może dłnżej patrzeć spokojuie ... przyjdzie do wojny ... Sardynia podIla. się z obawy przed naszl!: potęgą ... pok~J zostanie nienaruszony.:. Zyczenia moje,
lIumo teorytyczllego uwielbiania wojell-byly zawsze za utr zyman iem pokoju, ale mąż
pragnął przeciwnego rezultatu . Nie mówi!
tego otwarcie, ale każdą wieść o wz r oście
,c~al"llych IlUnktólV" przyjmował z blysklem radości w okn, podczas gdy co rok
rzadziej ukazujące się zapowiedzi e pokoju
PI'zygnębiająco nail działały.
~jciec mój również zapalony był do tej
~v~Jny. Z wyc i ężenie piemontczyków będzie
Z l llCinną zabawką, a dla poparcia swego
twierdzenia [lI"zyl.aczal znane nam anegoty

grożącej wojnie I = - J akto ... co to ma znaczyć? - pyta am I siadając na fote U.- \ iecie już o wie lej
.
mówiono zawsze ze strategiczuego .tylko wystraszona.
uowinie ... ultimatum..
- '1'0 znaczy, że ostatnie słowo dyplo- Właśni\!, .opo":ladalem MarCie.
.
punktu widzenia: jak i gdzie nieprzyjaciel
miał być pobity i jakie z tego korzyści dla matycznych rozpraw, poprzedzające wyda- Jak myślisz, ojcze ~ pytała~ trw~znas mialy wypłynąć. Ze stanowiska hllma- nie wojny, jest jnż powiedziane. Stawiamy nie - czy przez to wOjna zostan ie zazenitamego, że w każdym razie wojna po- ultimatum , żeby Sar(lynia rozbroiła się; ona gnana?
.
.
chłouie tysiące ofiar i tyle krwi rozleje, 111 ,\ się rozumi e6 nie uczyni tego i przekm- Nie sł~szałem .leszcze, aby .~tlmat~~\
nigdy tej kwestyi nie rozbierano. Spodzie- czamy granicę.
zażegnało kiedy w?Jnę: R?zsądllleJ ~l·~b.,ltwaue .korzyści" tak bardzo wznosiły się
_ Boże mbj! a może zgodzi się Uli. roz- by .coprawda, . przYJmuJąc Je; oszczędziliby
p.oltad intel'esami )ednostek, iż , ~\"~tydziła~ brojeuie?
..
s?~le
noweJ . aw~rry... . aCb!, gdyby
Się własnych, egoistycznych mysh I IV glębl
_ \V takim razie, spór bę(lzle zakonczo- oJciec Radeckl. me . u~l .\lł. ~es.zlego
ducha tylko stawiałam pytanie: .1 cóż ny a 110kój nienaruszolly..
roku, to chyba mimo dZlewlę~dzleslę~1U lat
przyjdzie z wojny tym zab~tym, kale.kom i
Upalllalll 11:\ kolana w jednem słowie stanąłby na czele ~wego pułkn,. a Ja ~owdowom~" N/\ te bunt~wn!czc pyta.ma n~- zamykając cale pragni~uie duszy:
~aszel:o~va!bym z mm... my obaj pokazailuwala Się znów odpowiedz w formie z 111Pk' I
k ' I
ł I
łiśmy Jnz, Jak trzeba. postępować z t'ł wlo.
o OJU.
Al.e. WI'd a"A 1II.e
• d«
. J'esz
stol'yl.
zaczerpmętych dytyrambów: Slawa,
. . _po oJu. -wo.a.am..
d
sk ą I10 I'n
0"'ł.
o,,:, '!laJą
.ona wszystkie szkody wyrównywal Ale gdy . - Co. loblsz? DZI?cko z CIebiel - po no- cze, chcą drugiej naucz~l! N,o I słuszO/e:
my będziemy pokonani, jakież odniesiemy sząc ~1l1~, m6wlł A.l no.
. " , . _ uasze. lombar~zko-wenec.kl,e kr~lestwo prze~
korzyści? Pytanie to postawiłam raz w groZHlzuClł~m mu lęce na sZYJę I \\}bu ten piemoncki szmat .mezle Się za?kl'ągh;
nie mu ich wojskowyclt znajomych; oburzo- chlam głośnym płaczem.
.
. widzę już nasze WOjska maszerujące do
no się i wyśmiano. Samo powątpiewanie
- .Mar~o, Martol . czy to ty ~esteś .moJą Turynu..
..
.
było czeDlŚ antypatryotycznem. Być Jle- o(lwazn~ z?nką?-łaJl\ł Arno.-Zaponunasz
- Ależ, ojcze, ~ÓWISZ Jak gdy~.r WOJnA
wnym siebie i nieprzypuszczać możliwo ści cl.,yba, ~e Jesteś cór ką generała,. zoną ka· by~a już postanowlOua:, ~ .ty. z mej moe~o
przegranej, należy do obowiązków żolnie- llltalla. I matką - dodal ze ślJllechem - uCieszony. Lecz pomydl, Jezeh . A"no będZie
rza, a więc zapewne i do obowiązków żo- wachnustrza!
musial iść?-łzy bły zczaIy 011 znów W o·
ny kapitana.
- Nie, nie, najtlroższy!... Sam/\ się nie czach.
"
rozumiem... Przecież i ja uwiełbiam dncha
- To pójdzie; zazdl'ościć mn możnal
"
*
wojennego ... ale glly m6wileg pr7.ed chwilą,
- Ale moja obawa, niebezpieczeilstwo,
Wiosna IV tym roku zawitała wcześnie: że wszy tko zależy od jednego "tak" lub na jakie...
drzewa na Pralerze okryte już były świeżlł . n ie", że to jedno słówko ma 1'0 tl"Zygnąć
- Cóż tam niebe7.pieczeilStwol I z wojzielonością, a piękne ekwipaże odbywały o życin tysiąca ludzi, skazanych na śmierć ny ludzie wracają. Ja przecież , chwała Bozwykle defilady. Cieszyla nas niezmiemie w czasie tej pięknej wiosny, wtedy zda wa- gu, niejednę kamilanię odbyłem, bywałem
my§1 o tych spacerach; Arno nawet kupił lo mi się, że okrzyk pokoju rozbrzmieć mu· ranny, a jednak żyję. Co komu przeznaśliczny powozik i cal y zaprząg węgiel'ski ; si na świecie i uklękłam , aby błagać Boga... czoue, to go nie minie.
jeździliśmy jnż codziennie, ~le największa
- I przedstawić mu cały stau rzeczy?
- Jeżeli mój pułk nie otrzyma rozkazu
parada rozpoczyna się IV maju. Gdyby do ach, ty dzieciakul
wymaI' Zll-zaczął Arno.
tej pory przynajmniej nie wybuchła wojna!...
Glos dzwonka rozległ się w prz dpoko- Acbl tak! - przerw lam DlU 1. radoNo, chwala Bogu, koniec już będr.ie jn. Otarłam śpIesznie oczy. Któż toby mógł śdą-w lelll cała nadzieja.
niepewności I - zawolał mój mI)" dziewię- być o tak wczesnej godzinie?
tuastego kw ietnia, powról"iwszy z lllustry. W tej chwili ojciec wbiegł do pokojn.
(D_ c.
Postawiono ultimatum.
- No, tlzieci!-zawołał pmwie bez tchu,
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na pauię, ależ wielkie
bogi, trzebaby chyba być dzikszym od
wampira, aby pani nie uwie lbiać! Ale zabiliby mnie niezawodnie, a przytem nie na
to całe życie uczciwie pracowałem, żeby
teraz maczać ręce w takiej sprawie.
Po zamianie serdecznego uścisku dłoni,
przeszli do żony notarynsza, która leżała
na szeslongn, blada i wychucHa. Natych miast naturalnie zaczęto mówić o Manrycym. Była to jej jedyna radość. Przez
miłość dla uiego, zdecydowała się na rozstanie i na ten niebezpieczny Paryż. Cicha tęsknota pogarszala jeszcze ten stan
chorobliwy. Przy każdej okazy i wracała
do nlnbionego zdania:
- I powiedzieć, że dlatego się wychowuje dziecko. Wszy~cy go widzą, żyją z
nim, znają lepiej jego upodobania, słabost
ki, myśli, niż matka, własna matka!
Wznosila do nieba przezroczyste ręce.
Pan Raymollll uspakajał ją.
- No, uo, moja stara, b'ldźże rozumuą.
Do licha, toć chłopca nie można zawsze
jak dziewczynę chować pod spód nicą, a
zresztą wszak zobaczysz go ni ezadłngo;
maj się zbliża, a przecież zawsz~ spędza
z nami kilka dui w tym miesiącu.
Wtem też oczekiwaniu chora żyła. Z tą
myślą tylko, z któn) u ypiała i I.mdziła się,
życie wydało jej się możebnelll. Rysy jej

Gniewać się

zajaśnialy mdością.

- '1'ak, pl"awda! - odparła.-Nie skarżę
s iC;, jestem bardzo szczę~1i wa.
Powl'acając do Kerispel',
panna
roixvaillaut 7. roztal'gnieniem s in chała opowili.d:ui Cataliny o bajecznie tanio i dobrze
robionych zaknpach.
Pnmimo, iż ten
l'ierw~7.y krok się jpj uie u,lał , nie wyrze- .
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jące sp~awy: 1) przeciwko Szlamie F-;_
df!1a~owl oskarżonemu o wykroczenie (lrze-

wldz.lane ~v § 1642 kod .. kar., 2).J~zefowi
" taslalwwl o wykroczeme pI:zewl ~lzlane IV
§ 1409 .kod. kar.! 3) .JÓzefowl BraJer o wy.
kroczelIle pl'zewldzlan~ w §§ 1~~ i lł66
k~d. ka~·., .1) M~rY~11I\1e Papro~kleJ o wykloczeme. PI"ZeWldZlane w § 1460 kod. kal',
5). d.ntomemu BY;18 o wykr~czenie prze:
WidZiane. w § 28:> kod. kal·. I 6) Abl·amo.
wio itlD~no~~czowi o wykroczenie [lI-zewi·
c1zlan,e.s l~:>? kOlI.. k~r.
.
.
DZieli d.zlslejszy Jes •. ostatlllm tenmnelll
llo sądzema spraw ~ute,szycll. przez o(ldział
sądl~ okręgowego pIOtrkowskiego W .Łodzi
w bl~zącym kwartale. Jutro sąd Wyjeżdża
do PlOtrkow~..
. .
(-l ~radzleze . ~Zll~ UY 7.ło,lzlel tu tejszyc.h . III e zatr~ymuJą Się uawet !)rze~ muram, I~st,tucyl uo~roczYIIII~j,. dajł}ceJ opie·
kę. dZIeCIOm ubogich rodz~c?w. W noc)',
z ~rody na czwartek, zł~dzlej w.sze.ul pl'7.ez
o~no ,lo. lokalu . ~cbron~1 katolickieJ. IlI'zy
ulICY 'yldzewsklej, ,a. me z,nalazłszy IllU)'C"
przedull ot~w warto~clo\yycu, ~vY~1'I\1 z sza·
fy k?sz.l;kl z robótkal~l; robotki wyrzucił
na Ziemię" a kosz'yczk l. skra~l. . .
.
.Wcz~raj,. u~ ulicy: \Vółcz~n~kleJ, kupUJą·
cej gęsI BlesladeckleJ rzez imieszek skJoadł
z kieszeni woreczek, zawiel'ający rubli ~
i zniknął w tłumie. .
.' .
W .no?y, przed kilku dlllalUJ, z szafki,
przybItej do mum domu p. Łuby przy No·
wym Rynku, a zawierającej wystawę za,
kładu śłusarskiego p. W., skradziono cen·
ni~sze przedmioty.
(-) Dziś w teatrze Victoria daną będzie
tragedia Szyli era, p. t .• Zbójcy." Ceuy

I

zniżone.

KRO NI KA.

Egzaminy na nauczycieli i nauczy·
cielki odbywać się będą w pierwszej poło.
wie grudnia, przed l3-ym. Pildania z do·
łączeniem metryki, św iad ectwa pochodze·
ni a, szkolnego, morałnego prowallzeuia i
krótkiego opisu życia swego, należy skła·
dać
w Warszawie ua imię kuratol'a
okręgu naukowego, a na prowincyi nl\
imię dyrektorów gimnazyów i inspekto·
rów progimnazyów. W tych ostatnich
składać można egzaminy tylko na stopiell
nauczycieli i uauczycielek początkowycb,
- W sprawie emigracyi do Brazylii
wszystkie zarządy brygad straży pograni.
czuej otrzymały drogą telegraficzną pole·
cenie wzmocuienia dozom nadgranicznego,
aby pl'zejście było dopuszczaue tylko przez
rogatki, pozatem zaś bezwzględnie niemoż
liwe. Prócz tego ua pewien czas ma być
wstrzymane wydawanie t. zw. "półpa.
ków" w gminach pograniczuych. Schwy·
tani przdwodnicy partyj wraz z emigrall'
tarni będą odsyłani do zarządów powiato·
wycb, gdzie, 1''1 oduzieleniu emigrantów,
więzienia.
przewodnicy osadzeni będą w więzieniach
(-) S ąd okręg owy osądzi dziś nastę pu- śłedczych do dyspozycyi sędziów ś ledczych,

OsiemuaścIe lat dziano uawet cielIla Roberta.

swoją córkę.

przecież skończy niezadługo,
więc najWzamian za to przybył do domn Mau- O, teraz nie obawiam się, bo jest, ła·
rozumniej będzie jeszcze czekać. Między rycy Raymond. Hiszpanka z demonstra· godny; zarzucę tylko ostatni raz sieć, żeby
innemi powiedziała sobie, że Maurycy, cyjną radością przyjęła wizytę młodego zrobić przyjemność panll Gwidonowi i jadę
przyjaciel jej z lat dziecinnych, będzie jej człowieka. Dziwnym zbiegiem, przyjaźń, po małą.
dopomagał ; powie jej jak ma wypowiedzieć jaką Cara okazywała młodemu człowiekoOboje z Maurycym poszli powoli za lód·
swoją wolę, jak zwołać zebranie rady. wi " nie gniewała jej. Instynktem psa przy- ką wzdtnż wybrzeża. Maurycy scbylał s ię
Woli wpl'awdzie po e zyę, niż prawo, ale wiązanego przeczuwała, że uie z tej strony od czasu do czasu, zrywając kwiaty i wrę'
przec:ież zua się dobrze na uiem.
Wie- grozi jej niebezpieczellstwo.
czając je młodej dziewczynie. · Czasami rze·
działa o wp ływie, jaki .wiała na,! nim i wi eNie miała nic przeciw częstym odwiedzi- ka znikała, aby znów zajaśnieć niby wstę·
działa, że m oże liczyć na jego dyskrecyę. lI,im Maurycego, zażylości, jaka łączyła ga lazurowa wśród buków i sosen. \V tell
Głos Cataliny wyrwał ją z marzeli.
dwoje młodyc h ludzi , dlugim ich rozmowom sposób doszli włllŚnie do rowu, graniczące·
- 'l'y znowu coś knujesz; ni e masz rIo i spacerom w cienistych alejach parku. go z parkiem Kervalho. Przed nimi wzno·
mnie zaufania. O czem ty myślisz?
Pewnie mówili o szlachetnych rzecz3ch, o siły s ię szare, śpiczaste skały. U stóp lśnił,
- Dowiesz s i ę niedługo.
poezyi, o sztuce? Czyż mogła przypuścić, jak złoto, wązki pokład żółtego piasku,
Zajeżdżały do domu.
że treścią ich rozmów były kwestye pra- Woda, głęboka bardzo w tem miejscu, wio
Na drodle ku nim pędził Guy, z twarz ą wnicze?
rowala nieustannie.

CARI T AS.
Przekład 1.

projektu.

-

p. Materuicki, w tycb dniach powróci! z
urlopu i objął swoje obowiązki.
.
.
(-) Pocieszający objaw .. W je~nej z
fabryk tutej zych zawiadomIOno majstrów
obcokrajowców, aby w przeciągu trzech
miesięcy opuścili swoje stanowiska. ~a
ich ~niejsca pr7.yjęto majstrów pochodzema
tutejszego.
(-l Wydalenie. Właściciel jednej z mniejszych fabryk tutej~zycb, p. Dawid F., wymawiając się brakiem roboty, wydali! 6·in
I·obotui.ków, bez uprze~niego wypowledzenia, l1Ie wypłaciws7.Y Im nadto zarobków
za 2'/. tygodnia. Pokrzywdzeui wystąpili ze
skargą do sądu.
(-) Do Brazylii. Pewien agent namuwiwszy do emigracyi. ośm dzie"'.czą.t, robotnic fabrycznych, WYjechał z !Hem I przed
kilku dniami do Brazy.'ii.
(-) Z sądu . W miesiącu mal:cu r. b.,
do sędziego pok~ju 3·go rcwirn mll\sta .Łodzi kupiec tutejszy, Moszek AI:on Fajtlowicz, wniósł ska rgę ua handlujące~o ole·
jem rzepakowym, Jauasa Russa, ~anlleszkałego w miasteczku Dobl'a, powlat~ tur~ckiego, o oszustwo. W skaruze FajtłoWIcz
p~dał! że d~a 26 luteg~ kupił na, targu \~
mieśCie ŁodZI od oskarzonego tl'zy beczkI
oleju, płacąc mu po rs. 45 Z" beczkę, lecz
po przywiezieniu do sklepn okazało się, że
dwie beczki zamiast oleju, zawieraly wOllę
z lodem. Wszystkie listy zapytujące, czy
w powyższej trallzakcyi nie zaszła omyłka,
Russ pozostawił bez odpowiedzi i bl'akują '
cej ilogci ołeju nie odesłał. W wyznaczo·
nym po raz pierwszy tel'minie, dnia 2ł Iipca 1'. b., oskarżouy zapewniał, że wszystkie trzy beczki, które sprzedał Faj tlowiczowi. zawierały olej, a dlaczego w dwu
znaleziono wodę, tego wytlómaczyć nie
może. Ponieważ na potwierdzenie swojego
tlómaczeuia R. zażądał wezwania świad
ków, sędzia pokoju sprawę odroczył na
ubiegły wtorek.
Oskarżony znowu uie
przyznał się do winy, a świadek jego, niejaki Lisak, zeznał, że Fajtlowicz kupiwszy
od Russa olej, przelał takowy w swoje naczynia, a beczki zwrócił RU8sowi. Sędzia
pokoju uważając dostatecznie dowiedzion ą
winę przez świadków badanych poraz pierwszy, wydał wyrok skazujący Janasa Russa
na dwa miesiące aresztu za oszustwo, oraz
na zapłaceni e Fajtlowiczowi I'S. 90 za niedostarczone dwie beczki oleju.
'1'enże sędzia oneg,laj rozpatl'ywał sprawę kam ą przeciwko Zysli Zamel, oskarżo·
nej przez policyę o oszustwo przy sprzedaży mięsa. Z przeprowadzonego śledztwa o·
kazało się, że Zofia Zimowiejskowa kupiła
w jatce Zysli ZameJ, na Starem Mieście,
dwa funty mięsa, po zważeniu którego w
magistracie okazał się brak 4 lutów. Ponieważ odebrallY od Z. ciężarek dwnfunto·
wy ważył tylko 1 funt i 28 łutów, sędzia
pokoju uznał Zyslę Zamel wiuną oszustwa
na wadze i skazał ją na dwa miesiące

OKOLICY.
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ŁÓDZKI.

dowy tlał sumę obrotu, jakiej nikt nie spo- nie popr7.edzily wprawdzie trąby heroldów,
dziewał się i że dywidenda pl"Zechodzi \ gloszące o jego sławie europejskiej i z/t ·
wszelkie możliw e procenty, gdyż sięga 30%. morskiej, n/twet fotografie jego z poza szyb
WłllŚcici ele sklepu zadawalająe się procen- zakładów jlel'Ukarskich, galanteryjnych i
tern 10 ou ata, pozostały procent rozdzie- \ jadlodajnych nie kokietowaly przechodniów
lają pomiędzy konsnmentów, aby dowieść, najwięcej uczęszczanych ulic, ale mimo
~e skłep spożywczo.rołnic~y w .Stopnicy uie. młodego wieku i ~ie,da.wn,o rozpoczętej ~aJest przeclsiębierstwem, jedyllle ua zyski ryery artystycznej, Imię Jego na tyłe WIOadministracyi i subjektów obliczonem. Od Ino być znanem publiczności, a piękny i bo·
dziś wszystkie prawie towary sprzedawane gaty program koncertu na tyle powinien
są o 2% tauiej i następnie każdy z kou- był j~ zainteresować, aby sala koncertowa
slImentów 110 zaopatrzeuin się w książecz- nie świeciła pustkami. '1'0 też szczerze nak ę, w końcu J'oku otrzyma gotów k ą znowu lłeżałoby żałować tyln pięknych utworów,
2% od sumy, jaką dał utargować w tym- tak pięknie ouegranych przez Śliwiilskiego
że czasie.
.
wobec szczupłej garstki słuchaczów, gdyby
Telegrafy.
garstka ta nie składała się z prawdziwej
__ "1:lwiet" llonosi, ze główny zarząd śm.ietank i naszego świata muzykalnego i
poczt i tełegrafów pr7.ystąpić ma w roku gdyby podobny los nie spotkał już poprzeprzyszłym do budowy telegrafu 0,1 osady dnio takie gwiazdy fortepianowe, jak Essiulllskaja wzdłuż morza Białego przez Ko- powa, Micllałowski i inne. Fakt powyższy,
łę (\0 g.-auicy norweskiej.
rządzenie tej jak rówuież przyjęcie, jakiego doznał od
linii cia mieszkaitcom Rosyi północnej mo- nielicznych sluchaczów, Jlowinny 1'. Śliwiii"
żność korzystania z nadsylanych wcześnie skiemu wynagl'odzić bolesny dla występu·
wi:\lllJmości o cenach bieżącycb, frachtach jącego publicznie artysty widok pustych
i t. II. , ,oraz przystąpienia do poważnycłl krzeseł.
przedsiewzięć przemy łowych.
Sam program (Beethoven, Schumann,
Wystawy.
Szopen, Liszt, Szubert i Rubinsteinl zapo:
_ W ,Iuiu 19 paidziernik:\ otwarto wy- wiadał wszechstronny lalent kon certanta I
stawę rolnic7.ą IV Chersonie.
prawdziwie młodzieilCzy zapał dla sztuki,
który dał mu odwagę brać taki ciężar na
barki i siłę, aby go ndźwignąć. WykouaMIASTA i
uie przedstawiło słuchaczom mistrza, który
w zimnej i pustej sali nmiał ich rozgrzać
(_) Z towarzystwa cyklistów. Onegdaj i zachwycić W rozpoczynającej koncert
odbyło się zebranie cyklistów naszych, w sonacie Beethovem\ znać było pewien niecelu wybrania członk ów zal·ząllu. Dotych- pokój, prawie dąs artysty na dllvilowy
CZ<1S0Wy prezes towarzystwa, p. Hesiger, brak uznania, manifestujący się nawet
piastujący tę godno~ć od I,ierwszej chwili trochę zbyt przyśpieszonemi tempami; gpiezałożenia towarzystwa, pomimo usiluych ,\ając chumanna, już tylko użalał się, jak
nalegali ze strony w zystkich zebl'anych, rozpieszczone dziecię, gdy ujrzy udany
ustąpił ze s tanowiska, powołując się ua mars ua czole psującej go matki, a Szolleli czue obowiązki, które mu uie jlozwalają nem, w iuterpretacyi którego mało mu kto
Mual zajmować się interesami towarzy- wyrówua, podziękowal tym, którzy o '~ystwa i zarazem w serdecznych słowach stępie jego nie zajlQmnieli. Kto słyszał 1:llidziękując Z,\ okazywane mu dotychczas wińskiego w środę, znajdzie niezawodnie
zaufanie. Zebrani, wyraziwszy żal z po- s ię na drugim jego koncercie; kto opuścił
wpllu Ilstąpieni ,\ p. R. i podziękowawszy sjlosobność słyszenia gl'y jego, może wynamu, wszyscy razem i każdy z osobna, za grodzić to sobie w poniedziałek, na który
gorliwe i pomyślne dla towarzystwa prze- to dzielI drugi koncert naznaczono. 8. Kt'z.
wodnictwo, przystąpili do wyboru nowego
(- ) Koncert chóru pod dyrekcyą pana
prezesa. Wi ę kszoś cią głosów obrano pre- Skałkina, odbył się onegdaj w teatrze Vizesem p. Stanisława Lorenza. Na wice- ctoria wobec nieliczuie zebranej publiczprezesa powołauo p. Aleksandra Weltra; ności. •
(-) Cwiczenia zapasowych żołuierzy 0do komitetu zaś wybrano 10 członków, a
mianowi cie pp.: Stanisława Hertzberga, negdaj ukoilczono; w duiu zaś wczorajszym
Emila Patza, Adolfa Stl'enge, Oswalda wszystkich zapasowych rozpuszczono do
Kindermana, Bronisława Frankowskiego, domów.
Hugona Emmem, J ułiusza '1'riibego, '1'eouora
(- ) Spalone zabudowania fabrykł toS<.\m\t·,... , lA.O\\" K"\ls,,\,ego i Oswald .. Kr"t,.. warzystw .. I\kcyjnego Jlllillsza Heinzla I!~
scłlm era, Po wyborach uchwalono, aby w już pt'awie odrestaurowane i w tl'zeciej
przyszlym miesiącu urządzić bilI i IV tym części zajęte; o koło 200 wal'sztatów jest
celu wyznaczono komisYę, sk ładaj ącą się tam czynnych. Pozostała część odrestauz ki/ku członków .towarz.Y~t~~. .
row~lI.l; ch zabudowa~ ~ędzie z3jętll za 2(-) K.qn~ert Jozefa . Shwmskle~o, b~z- 3 mieSIęcy , po nadejŚCIU nowych warsztasł.lrZeCZlllc J~duego z. łuerwszych tl)l'~pla- Lów. Nocna praca IV fabryce ustanie z
IIlstÓW chw!1I obecnej, ,lal znowu lUeko-1 kOllcem tego tygodnia.
rzyst~e ŚW i adectwo o lIluzyka!ności nasze(-) . W iadomości osobiste.
go nlJasta. Wys tęp u znakon1ltego artysty
SędZia śledczy 2·go rewiru miasta Łodzi,
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rozgorllczkowaną·

- Wiesz, przyj eżdżają - krzyknął jej
z daleka.
- Kto?'
- Pap B i mama. O uspokój s ię , senlloro
- zwróci! się do hiszpanki-ani dziś, ani
jutro, za dwa tygodnie ,Iopiero.
- Pisali do ciebie? - spytała młoda
dziewczyna.
._ Nie, powiedziaM mi.
_ Kto?
_ Robert.
_ On tu przyszedł, ten szatan z Jliekła! - krzyknęła hiszpauka oburzona.
- Co wam s ię stałol Wiełkie nieszczę~cie, że przyszedł. Uspokójcie się. Spotkałem go na drodze. Przyjechał wczoraj;
ma sią doskonale i polecił mi złożyć wam
najpiękni~jsze ukłony.

- Catalina ma slnszność-odparła Cara.
Pan de Kervalho nie ma żadnego powodu
oddawania nam wizyt.
Hiszpauka uśmiechn ęła się szatailsko.
- Niechaj przyjdzie! Uz broj ę wszystkich,
każę pilnować wejścia; wieczorem psial"llię
rozpuszczę .. , bo on do wszystkiego jest
zdolny ... Niechaj 11I'zyjdzie i owszem ... Cze kam gol

I

XII.
Przewidywani.l Calaliny nie sprawdziły
Kilka dni upłynęło, a nigdzie )Iie wi-

s ię.

Przedewszystkiem ani słowa ojcu
- '1'0 szatańskie miejsce - rzekł Mau·
I - p.rosiła zawsze, żegnając się rycy.
..
.
Wyraz ten wypowiedziany przy parku
z 111m ml~da . dZle\yc.zyna,
lon, Ule 10.zuu~leją~ .celu .Jej, bo 1.1Ie wy- Kervalho, zaniepokoi! młodą dziewczynę.
z?ała ,mu ~~ej tajemnICY'"mllc,zał, dlęczony
_ Zaszliśmy daleko _ szepnęła -czemu
\\szakze 1.lIeJasn~ obawą jaką.s.
. loni nie przypływają?
Czasami Catahua wychodZiła naprzecIw
.
.
nich i spotykali się aż u .Skały", skąd
.Ł~dka pr?,:!;pływała 'yszakze. W!aśllIe
Cara przypatrywala się rozmarzona sre- miel! k~ Olej I§~, gdy Się. nag!e obOje za·
brzystej wstędze, jaką pozostawiały ua tl'zym,all.. Coś, jak gdyby jęk załosny, do·
rzece statki, powiewając różowemi żagla- chodZiło Ich od ~tóp .skały .?
.• ,
mi, pOllobuemi do płynących w oddali
- ~zy pan OIC Ole słyszy . To Jakieś
skrzydeł.
krzyki rozpaczne - rzekła Cara.
Hiszpanka zasypiała wkrótce, ufna, zoJednocze~l1ie obojgu .przyszla. na myśl
stawiając młodych ludzi znów samycł1.
mała Noeml~ G:allo, powlerzoua plec.zy wa·
Pewn ego dnia zeszli na wybrzeże , gdzie ry:\~a; ze śClśnlętel1~ sel:cem. pobIegli krętą
rybak Galio, zawsze w towarzystwie ma- śCle~ką: N~ :wybrz~zu. Ujrzeli starego Galio
łego Gwidoua, siedział w łódce i zarzucał w lIIeblesklej blUZIe I słomkowym kapeltl'
wędkę na wod ę. Uj l'zawszy młodą dziew- ~z~, leżące~o na słollc~1 i pogrążonego we
czynę, skłonił się jej, nie przerywając sn;e głęb?klm; cokolWiek dale} mała ~oe·
wszakże swojej roboty.
lilie W):clą~ała z wo.dy ~o gory ra~1I0!la,
- Dzieli dobry państwn. Nie ma panien- a rozdZierające krzyki dZiecka, thlmlły JUz
ka ochoty z nami pojechać?
fale nadchodzącego pl·zypływu.
- Nie, dziękuję - odparła młoda dziewCara rzuciła rozpaczliwe spojrzenie na
czyn a, przesyłąjąc przyjacielskie pozdrowie· towarzysza. Stał niel'nchomy, śmiertehll6
nie. Poczem dodala:
.
blady, jakby skamieniały. Każda stracona
- Jakże się wasz brat miewa?
miuuta była śmiercią niechybn~ dla dziec- Zawsze prawie jeduako. Czasami sza- kil.. Młoda dziewczyna, zrzuciwszy okryw'
leje, że nie można sobie z nim dać rady, kę, stanowcza, blada, postąpiła krok na'
a czasami znów słowa od niego wydobyć przód. W tej ch wili jeden okrzyk wydarł
nie można. Idę zaraz do nich; siedzi tam się jednocześnie z kilku piersi. Mężczyzna
na koiJCU ogrodll natl I'owem z moją małą. jakiś, z wysokości skał, w mgnieniu ok,a,
- Niesłusznie robicie, powierzając mu zeskoczył i chwytając pannę de CroixvaJl-

pa1i~kiemu

l

I

N.240

DZIENNIK ŁÓDZK1.

;;cycb pol.ecenie. ·wykrywania żl·ódt;'na. pierać wywóz produktów r olniczych za
Berlin, 21 października. (Ag. p.). Podl'ó~ "yborow. 470-485 sredni. - - - "adli".
- - ,j§czmiel1 2 i ~o rZl}d. - - -: o"ies 225lilOWY do e.m.lgracyl.
..
. .
gl'anicę w postaci przerobionej.
kanclerza Capri vi ego dla spotkania się 250,
gtlta - - - , rz,epik letni - , zimowy - .W :nlDls.tery~m .s~l'awledhwoścl, Ja.k
- "No~osti". donoszą, że wszystkie rzą' z Cl'ispim jest rzeczą postanowioną. Na· - t u81lak raps zim. - - -. groch poluy - doUos' "NowoJ~ Wleml& , utwOJ'zony będZIe dy guberUlalne l zarządy ziemstw otrzy- stąp i olla w ciągu dui 14.
- , cnkrowy - - - , (MOla. - - - za, korr.ee,
komitet, zad~llI~m. któr~g? ma być rozwi ą' maly polecenie wn ie';ć do zeb ra ń ziemst w
Budapeszt, 2 L października. (Ag. p.). kuz& jaglana - - - , olej rZ811l\koVfy - - -,
- - sa pud.
zanie kwe~tyl zy~~wskleJ. W. .skład ko· , gubernialnych IH'ojekty IH'zep isów <> nad. .~e mz et· donosi, że hr. Kalnoky nie będzie lniauy
Do"ieziono Ps.zeuicl 600, syt.& 400, j~ezlUieni ..
mitetu. wejdą ,,:yz l pl-ledstawlclele głów· zone wetel·ynaryjuo·sanitamymna(1 wszyst- uczestniczył w spotkaniu Capriviego z Cd· - , O"... 200, grocbu polnego - korey.
Dych l.nstytncYJ rz~dowych, a uadto do kiemi znajdnjącemi si ę w g uberni miej . spirn.
W.razawa, 2~ pa.ździern. Okowita 788 /. lo akcJz4
groua Ich . zaproszeUl bę(lą genemł· gubel" sc"mi skupienia i obrótJki surowych prze.
Wiedeń, 21 paździel'llika (Ag. p.). ZOlO' po k. 9.,.'/•. Hnr~ skl...1. .a "ia·lr. kOl" 8i5 - 8iS.
natony I gubernatorzy tycb gobernij, tworów zwierzęcych , jakoto: "'arlJaruiami wa personelu tramwajowego wywołuje u .,:.yuki za wiwro kop. 857 - 862 (z dodw. ua
fi którycb ~y~zi 'nają prawo zamieszkania. zakladami wypalania kości
t. d. Rze: publiczności niemi!e uczucia. Kompania an· ..y.ebu. 2"1.).
Berllo, 2"2 )laidzi.m. P•• eniea 180-197 n& paU ..
Kom.ite.t w.ezmle pod .uwagę r~zultaty prac czone projekt, pr,:episó~v, po rozpatrzeniu gaż uje nowy personel. W sej mje niższo· 193.00,
n& hstop. grn(b. 187.00. Zyto 168 - 178,
komlsyl lu . Pabl~na l zdecydnJe, co z pro· przez zebrama Ziemskie z dol/lczonemi a ustryackim zażądali (Josłowie a utisemiccy, na paid.. 177.50, ua kw. mj. 122.25.
jektów komisyi należ.f P"zyjąć, a ~o od l'z~- wnio~k8mi g~~ernatorów,' wiuny być przed- aby namiestnik, lu'. Kielmansegg, zarządził
!i.vre, 2"2 pILidziern. Kawa good a,verage SJ\utJn
cif. . Poza tem komitet. wypowie swoJe stawione 1l111llsteryum spraw wewnętrz. sekwestl' kompanii, która w ciągu pó łtora Da paidz. 1IJ9.75, na grnd. 105.00, na mor."" 1891
IdaUle o środkach, PI'oJektowanych przez nych do ostatecznego zatwierdzenia.
roku naraża powtórnie Wiedeń na prz e l'wę r. 100.00. Spokojni•.
New·York, 21 paidziem. Ba".łua 10'/•. " N. Or·
l1ioisterynm spraw we~' nętrzny~h, Pl,zeciw·
Przy cesarskiej al<ademii wojenno. IV tak ważnej dla miasta komnnik acyi
l.... nI. 9"/...
ko tym,. kt~rzy. w krajU poł~dlllowo,.z8;cho- m~dycznej otwarte b ęd ą nowe kursy lek· tl'all1 wajowej.
New·York, 21 paździ.m. Ka"a (Fair· Rio) 20'/•.
dnim zaJmoJą S ię haudlem lllelegalllle pod cYJ dla farmaceutów.
Paryż , 2 1 paździer nika (Ag. p.). Projekt
Kawa F&ir~Bio .Hl 7 law ordillary ua. 8ierp. l7.52.
OSiODą cudze{o n.8zwiska . . Punktem wyj. - "NolVosti" donoszą, że centra lny ko - do prawa przeciw szpiegostwu, przedsta· Da pażdz. 16.37.•
ŚCiB dla prac .koml~tu będZie memorya~ b. mltet statystyczny ministeryum spraw we . wiony wczoraj IJrzez rząd izbie, zastąpić
gubeJ'lla~ra .kIJo~vsklego Drenteln~, stwlel·· wnętl'znych opracował nie/lawno daue, do· ma pl'aWO z r. 1886. Zaostrzy ono kary
dZ8ją~y , ze zydzl .w krajU połudl~lOwo - za· tyczące "elnienia powinnollci Wojskowej w na tajnyc ~ szpiegów cywilnyc b i wojsko
TELEGIlUIY G1EJJOOWE.
choduun 'pra~tykuJą tego rodzajU han l~ l Rosyi. Wyjaśnilo s ię l)l'zytem, że pod wych, tudzież za ogłoszenie albo wydanie
spil'ytoahaml na szel'oką skalę. Śl'odkl, względem braków fizycznych, niskiego doknmeutó w, dotyczącycb obrony naro·
Z dui. 22; Z dnia 23
projektowane w tym względzie, mają być wzrostu i CbOl'owitogci In dności pierwsze dowej.
Gie/da Warszawska.
zatwierdzone przed w'prowa~e~iem nowej miejsce zajmnje Królestwo Polskie, gdzie
Paryż. ~1 paździemika. (Ag. II.). PodŻ\dano • końcem giel,ly
ostawy dla bandlu splrytuahaml.
z przyczyn przytoczonych uwolniono od czas dyskusyi, wywolanej przez bulanży.
la wekale krotkołer.l.owe
- Komisya rolnicza, ntworzona w mini· wojska więcej, niż polowę wszystkicb po. stó w na wczoraj szem posiedzeniu izby de40.70
41 .15
sterynm spraw wewn ę trznych, opl'8cowała, pisowych. Dla wyjaśnienia tego smutnego putowanych, Deroulede ściągn ął na siebie na Herlin sa. 100 lUr.
Londy" n l Ł..
818
8.27
jak donosi , Grażdanin", dlugi szereg środo faktu, departament medyczny ministerynm cenzurę za obelżywe apostl'ofowanie Rei· Da
Da Paryż .a 100 fr.
3276
3.1.05
ków, mającycb podnie§ć poziom gospodarstw spraw wewnętrznych zamierza ntw o rzyć nacba. Po przemówieniu ministra Constan· o. Wied.ó za 100 H.
11.95
72.95
wiejskicb i zapobiedz przesileniom r Jlniczym. k omisyę specyalną, której olJowiązkiem sa, który oświadczył, że w razie ponowie·
Za papiery pahlwowe.
Oprócz projektn zbndowania ~ieci elew/lto · będzie wyjaśnienie przyczyn, w pływających ni/l się prób bulanżystowskicb, rząd spetui
88.10
!ss. la
,ów, ustanowienia inspekcyi zboż owej, po· niepomyślnie na rozw ój fi zyczny ludności swój obowiązek, izba przyjęła pl'osty po· l isty likwhlacyjue J{r. Pol. .
Rllsk'\
llo7.yczka 1'ł' scbol lu ia •
102.2:.
1łl2 2"
prawienia stanu dróg doj azdowych i ol·ga· k" esów zachodnich.
rządek (Iz.i.euny . W dalszym ci ągu izba od·
88.10
b8...
4'/.
poż. we"" •. r. 1887 .
nizacyi taniego kredytn , uznano za rzecz
- 8a. wydmkowanie projektów do praw I rzuca nagłość wniosku Hubbarda, żądają· List, suto ziem. Seryi l .
9ł.60
9\.60
konieczną zorganizowanie prawidłowego kre· w sprawach finausowydl IV roku przy· cego wybom senatu przez głosowanie po93.,!Q
93.ao
"
,.
,.
V.
!l9.!l875
dytu leśnego, opal·tego ua zasadach wza· szlym ma być wydane 7,000 rubli.
wszecbue. Po posiedzen iu Deroulede posiał l.isty za.st. 10. \Varaz. Ser. I .
9310
93.jemności ; dalaj postanowiono s tarać s i ę
- W niektórych oddalonych dyecezyach swych sekundantów Reinachowi.
,."
" " V.
f.isty z&St. 10. Łod si Seryi I .
o (lodnif\Sienie hodowli inwentarza żywego, zbieranie wiadomości o dl'obuym przemy śle
Paryż, 21 października (Ag. p.). Pojedy·
"
"
11
n
II .
wprowadzić rządowe ubezpiecze nie pól zbo· powierzono duchowieństwu.
nek pomiędzy DeroulMem i Reinar.hem od·
n
n
""
III
iowycb i inwentarza, zachęcać inteligentne
- Przez Eiffel'a wy n al~ziony typ rucho· uył się dzisiaj Zl'aua na pistolety. Nikt nie
Gie/d/l Berlińska.
jednostki do zajmowania się gospodarstwem mego mostn kolejowego, mogącego szybko r anuy. Pjstolet DeronlMe'a nie wystl·ze·
246.75 t47 .10
wiejskiem , zaprowadzać z pomo cą gruntów zastąpić zrujnowany w czasie wojeunym, W. Swiadkowje Reinacba ofiarowali powtó· Dauknot.y rnskie zara.z
247.- 247.skarbowych nrządzenia kolonialne wsi, o ile przyjęly wszystkie ministerya wojny; w rzenie walki, DeroulMe odmówił.
Dyskonto pry'wat!l! .d08LR.W .
ó·/.
4'/.'/.
to IV danej miej scowości okaże się niezbę ' tycb dniacb oglądany był przez llrząd in·
Petersburg , 22 paździcrnika. (Ag. piu.)
dnem; zacbęeaćwielkiemajątkidoprowadze · żynieryjny w Rosyi most taki, kupiony II Dnia 17 października, w rocznicę cudo w
nego ocalenia Najdostojniejsz~j Rodziny od
niagos podarstwa przemysłowego ; opiekować Eiffel 'a.
•
się rozwojem specyalnych bodowli pl'oduktów;
Warszawa.
ni ebezpieczeństwa, rozkazano, aby wojska
NI,".
uienrz.
Monety
I
bukaoty:
:O:ot.
nrz~,1
rozp'J wszecbniać uprawę traw i powiększać
- "Sł owo" Ilrostuje podaną przez sie· odbyły parady cerkiewne, aby w cerkwiach
zr. t.
liczbę gospodarstw z racyonalną bodowlą bie, a powtórzoną przez nas w numerze odprawione były nabożelistwa dziękczynne, lmller)'aly i p6lwperyal)' I
Emisyi 17 grn,lnia 1885 roku)
inwentarza; wprowadzić wszędzie w jak- WCZol'ajszym wiado mość, że "znany baron a ni ższe stop nie były zwolnione od ćw i czeli P(,tilO Jl e ryały stare
najbliższym czasie w sferę bandin zbożo· Hirscb" znany milioner, lokuje swe ka· i zajęć.
FW1t.y surlin. VI bałtkll ot.aet.
41 '1.
wego system t. zw. warrantów ; zuieś ć clo pitały na domacb w Warszaw ie. Dom ku·
Petersburg, 22 paździel'l1ika. (Ag. płn . ) Marki nem.ieekie
Austryackie bauknoty .
H ·
od maszyn i nan ędzi rolniczycb ; dokouać pił rzeczywi ście p. Hirsch, ale miejsco wy, Z rozporządzenia ministl'a spraw wewnętrz Franki
. . . . . . .
- 33.25 33 '/.
ogólnej rewizyi i reformy systemu pod at· właściciel magazyn u na Trębackiej.
nych wydawnictwo gazety "Wostocznoje \Vartośt rob! .. kred. w złoeie
kowego; przyśpieszy ć uskutecznienie po·
--obozrenie", zawieszouo na cztery miesiące Kupony celne.
133 1/.
miarów w pailstwie ; zachęcać do zawiązyR O Z ~1 A l T O S O I.
Petersburg, 22 października. (Ag. pln.)
wania towarzystw i k ółek rolniczycb ; poDowódca trzynastego korpnsn, br. 'l'atisz·
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
.
. k
.
•
k
'
I
czew, mianowany jest pomocnikiem głów·
laut za lękę, 10Z azuJącym tonem wy
X Z o aZyl za ewu morza, jaki naw i edził nego naczelnika na KankaLie i.dowodzące.
Małieństwa zaWArte " dniu 22 pażdzieroika;
W parani UtoHekeJ 2: J6zeC Pawlak z Stanislamówil:
miej scowość k~pielow'l Oranz nieopodal Kl'ó.. go wojskami Okręgll k a okazkiego.
lewca . KOnigsbcrger allg. Ztg." pisze, iż Will'
Petersburg, 22 października. (Ag. pln.) w~ CbI.bowsklh Franeis ••k Majdecki z Mary,noą
- Proszę zostać l
Poczem, zanim zdolała opamit,tać się, domą jest rzecz~, że la cz~ść wylJrzeta morza
I
I
a Kozulską·
Zmarli .., ,lUlU 2"l października
.
Robert de Kervalho lllynlł.t J'Uż IV kierun· Baltyckiego skazan" jest na zagłlld~ i to na. "Peterb. wiedomos ti' (onoszą, że ustaw
oz
co do urządzenia bytu włościan państwo·
Katolicy: dzieei ,lo lat 15· ul zmar ło 7, Y'f leJ.
ku dziecka, pochwycił je i powl'acał do wet w niedalekiej przyszłości, albowiem obl'Y- wycb W Syber yi wniesiona będzie do rady liczbie cb lol.CÓ W .l, dziewczą.t. 3, do~oK lye~l . brzegu .
wanie si~ l~du stałego jest coraz widoczniej- państwa i że zamierzonem jest wpl'owadze. \V tej liczbie Ill~tr.z yzu - kobiet. - iL 1ll1&UClW'lcle:-:
Ewangelicy: dzieci do lat l:>-tu ....arlo 3, w tej
Carita, przerażona, prawie nieprzytomnem szem. Z drogi, któr" królowa Ludwika prze,1 uie w Syberyi naczelników ziemskich.
cbłopców ~,dzi8WCą~
1, do~odyc~. 1,
okiem patrzała na niego. Teraz poznała 80 zaledwie laty jechała do Memla, niema
Paryż , 22 października. (Ag. płn.) . Na Liezbje
w tej lil"zbie mężczyzn l , kobiet - a tnlanOWlCle:
go. Stał przy niej , mokry, z oblepionem dziś "ni śladu,-pochlo n~ły ją cał kowicie fale wczorajszem posiedzeniu izby minister ban. Franciszek 'Valkenstein lat 57.
.
Slarozako •• I: dzi"" do lat l:>-tu zmarlo 4, w tej
na ciele ubraniem.
morskie coraz gł~biej l~d zalewaj 'lee. Prome · din przedstaw ił projekt nowej tar yfy cel
li.,.bie
eblopc6w
2,
dziewe~t
'l.
,Io~osły~.
3,
- Bydlęl-krzykr.ął staremu waryatowi, nad" n"d wyb"e2em podczas owej burzy 2 b. nej. Produkty rolrucze uie będą przedmio
tej liezbie JD~ż ezyzn 2, k.oblet 1, a. mIanOWICIe:
który przewracał się ze śmiechem na pia· m. była doszcz~tnie zniweczoM; wicher unosił tern umów z iuoemi palistwami, niek tóre w
Aram Łęczyck,. lat 29, J ,k6b Ch.jmowioz, lat 32,
sku, - kazałbym ci wszystkie kości pola· bille, jak słomki , pozl'yw"ł żel"zne łaucurhy zaś gatunki weluy s urowej i lliewyprawne Raj .. Sur.. z Węgliń.kieh, Hnberman, lat 42.
ma~ .
por~czy, porozbijał deski, fale uniosły ławki. skóry bę .! ą m ogły by ć dowożone pod wa.
Poczem akłonił się mlodej dziewczynie.
Cały ten chaos belek, drzewa, żełaza z niesły· runkami łagodniejszemi.
LISTA PRZYJEZDNYCH.
- Pani, ażeby mieć szcz~ście podobania chan" sił" uderzył o drewniane obarykadowa·
Holel Polakl B. Bratr • Czechowka, L. Kleine ..
się jej, poplynąlbym lIa dno Oceanu po je· nia willi i zrównał je z ziemi,,; pod naporem
ze Starzewie, Odyniec z Potti, Witkowski z ~sy
den kwiat tylko.
fali zaś zapadły si~ znaczne przestrzenie l'ldu.
cy, L. Hinu z Nowo-Radomska..
OsLatuie wiadomości baudlowe.
Poczem skłonił się i odszedł. Na skra· Mi~dzy koloni~ rybaeq powstała straszna pa·
Hotel Vilorl •. S.Spieg.1 z Coę.toehowy, L. Rellt .. b
z Berlin&,
M. ROthBr.ein i Ila.rieulltru z Warju parku obejrzał się raz jeszcze, rzucając nika; ludność uciekała ratuj'lc ~yci e, rale mor·
Warszawa
,
22
pa.ździem. Weksle króL. term. na. szawy, H·endsc.bke z Tomaszow&.. Frilt.sehe z Kaostatnie spojrzenie na malowniczą grup ę, skic bowiem si~galy "Y'lej domów. Wielu ry·
Berlin
(2 d.) 41.15 "ąd., 40.90, 85, 80. 75, 12'/, lisz~, . Her. z Caęstoehowy.
jaką za sobą zostawił. Barka przybil'l baków utraciło wszystkie sprlety, siatki, łodzie kup.; r,on~ yu (3 Ul.) 8.27 "'ł'I.; Pary. 10 d.) 33.0;
do brzegu. Rybak przyciskał dziecię do i t. p.
ż~d., 32.85 kup.; Wled.ń (8 (1.) 72.95 żąd., 72.40
kup.; 4'/. listy likwidaeyjn. Kr61. Polskiego d: 89.15
piersi; stary idyota śmiał się w dalszym
ż~.; mate 88.50 żą.d.; b-fa potyczka w8chodUJa ~ eciągu, a Cara stała nierllchoma z dłońmi
misyi 102.25 ząd., II emi'yi 102.25 tąd., III eltWyi
ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
shzyżowan emi, ze spojrzeniem w skały
104.00 żąd.; 4',. pożyezka w...",trzua z 1887 roko
utkwionem, zaś przy niej zawstydzony
88.10 ią.d.; 5'/" Baty ZR.st8.\VU& zisln skie r seryi
GODZINY i ł!L.'WTY
do
Ł«ln
Maurycy.
Petersburg.. 21. ~aź~zierl~ika. (~g . p.) . 94_60 żąd., III s.ryi. lit. B 9:;.50 żąd., 93.90 kup.;
przychodzą'
Wówczas Robert zaruDl zniknął za mn· Czł onek konlltetn lllzylllel'sklego glownego 51t/ . listy zastawne 1I11&St& \Vt\rtlza.wy l 99.00 z~.tł.,
I
8!
401
lO! 151 ł / 35! 8/:101/0138
I r 98.00 ząd ., Ul 9U5 iąd., IV 93.2':; tąd., V 93.10
ogl'adz~jącYlll park Kervalho, krzy- zarządu !użyuieryi , gonerał Zabotki~, mia· żą.d.
• lAd.:i
DyskoutO: Berlin 5<lJQ, L01U\YU :>11/•• Pary& 3'1.,
mn:
nowauy Jest towarzyszem ge nerał - lllsllek- Wie deń 4:°J1U Peterabnrg 6°/e_ \V &rt0:36 knllonu z
odchodz.·
- Mój drogi, oto okoliczność, VI której tora jnżYllieryi. . .
.
. potr. 50/,,: li sty Zt\Sta.W1l6 ziemskie 158.3 , warsz. I
Il ..ywodzą
przyjemnie byłoby ci umieć plywać.
~~mara, 2 11J az~Zlerlll~a. (Ag. p.). \V dnlll , II 27.7, Ło,:.i 225.6 , listy likwid. 1488, potyczka
dZISiejszym na posledzenlll sądowem w spra- premio wa l 130.6, II 51.5.
7 LO J6 2 15 185 18 tu
do Kolunek
, 21p&Żdziern. Wekdle nR. r,OllllY1l8 1.óO,
wie S nbotina z Arżanowem .0 587,000 rs., U Petereburu
ł 32 824
8W
xm.
n SkierDiewic .
po&y~zk& wschodnia 102, 1[[ po.iynka. w:Jcllo·
których pierwszy poszuknje na ostatnim, dni. 103'/.. 4'/,'/. li_ty 1I&St.&Ył'ue kredyt. .iem.ki.
Ha 1028
II 05
11 'Varssa""
wraz
ze
stratami
poniesionemi,
eksperci
akcye
bankIl
rn_kiego
,1Ia
hallilI"
.agr&lli.z.
133.50,
l 3a
8 tO
Nazajutrz Maurycy Raymollll pojecbał
n Aleksandro,",
nego 267.50, petersbnrskiego lJallkn c1yskouto''f'ego
J 52 a 40 lU:> 12
do Paryża. Glllcha rozpacz go ogarnęła. nznali za autentyczny r ewers, opiewający, 597.00,
n Piotrkowa
ba.ukn lUięll~Jna.rodowego 48ł.OO, wa.rsza.wU ważał się za podłego. Myślał o tern tyl· że Subotin zapłacił Al'żauowowi 257,600 rs. sk iego hauku ,l yskoutowego - . -.
,., Granicy
Budapeszt, 21 października. (Ag. p.).
ko, aby się uazawsze do Paryża przeuieiić
2 ~? t 37
osnOlfe&
Berlin, 2'2 pafdziemik8.. Jlł\u knoł.y ru kie ArioS:
'51
i nie powracać nigdy (10 tych miejsc -- W znanym zatargu p o między duchowień· 246.7ó ua. dostawę 246.25, ''f'ekrde na \Va.rs:r.a\'f'~
",. 'l'omaszowa. .
10 15
ł li
stwem katolickiem i protestanckiem oko· 246.25. ,.. l'ete.. b"rg kro m.40. na P.t.er.burg
',\01
!wiauków jego hali by.
,. 8Jina
't
IIł. 243,50 118. Il00Hlyl1 krót.. 20.32 1/,. n& Lm"ly" IH.
Wzamian zato, calkiem ~iespodziaui e munikowanie metryk cbrztu, kardynał se· :!O.
9
5,.,
I".u.gr.
}IWAL
U 'I, ~a IVi.def, 17665. klll'O"Y e.l"e 3"H.50;
margrabia przyjecbał sam wieczorem do kretarz stanu, RampolIa, u wiadomi! epi· 50/" IbJty l.a.st.a\VU8 70.80, 4'1. list.y Jikwi,lf\eyj ue
1 tY.
8U
"Dąbrowy n~b. :
skopat
węgiersk
i
pod
a(l
res~llI
kardy
na
laKel'isperll. Zamiast źajechać prosto przed
67.25, poży.zka rllska 4'/. z 1811() r. 913. O, 4'/ ,
101011
" Peter bW'ga. •
prymasa
Simora,
że
Pallież
życzy
sobie
1887
r.
68.25,6'/.
reuta
zlota
109.70,
5".
r
.•
1.
•
I
%
palac, cbciał przede\\'szystkiem ws tąpić do
II '!ol
lIosk"y
31
notarynsza. Lecz nie zastał go w (lomu. utrzymania .status quo ante". Skutkiem 1'.10\.50 , Ilo'yezb Ivschoduia 11 .IU. 78.311, 11 14 emi·
:;32 7 6~
_ Wiednia
syi 79.40, 5~/. listy z8.Slft.wu& nuki~ 109 .2~, 5 /. l~:
l[al'gl'abia zmieszał się; spraw iło mu to tego w sferacb katolickiell przygotowują 'yezka pr.1Il101T& z l8Gi roku 176.2~. tak";,, "_1!!0i
27
7 26
" Krakowa
51
Widoczną przykrość; wyrwał kartkę z pu· się meetingi, protestnj ące prze ci w znanemu r . 161.75, ..kcye drogi iel. ,,&rszaw!łko,wlf~. l el1lłkleJ
18
10 6
" WrocllL ....a
gilaresn i stojąc nakreślił na niej nastę· rozporządzeniu ministra oświaty, hl' . Cza- 2".6.00, akey. kradyto". &nstryaekie 169_50. "koy.
7 Ol
65\
n Berlina
w&ls'E8.wakjego
banku
h!\.u
~lI
o
welS'0
~ł
.60,
dYlikontopujące wyrazy :
"Interes nie cierpiący ky'ego.
Praga czeska, 21 paźc\ziel·u ik a . (Ag. p.). wego - .-, dyskollto uielUiIWkl6go bd.uku l)Ań~t.w"
ZWłok i; proszę przyjść dziś wieczór jeszcze
UWAG.... CJuJ OU&C&OIlO gn...., . lir"tJ...
6010 )lrywl\tue 5°:'.
lub j utro rano." Kartkę oddał służącemu Burmistrzem Pragi wybrany jest ponownie
L•• dyn 22 październ. Poiyezkll rn~k .. ,I 9 roku wyr&Ż&jt csas od godsiny s.ej "i..-. . .to go·
wny
6-ęj rano.
wsiadł do powozu i w dwadzieścia minut Scholz.
II em. 97;/.. '1.'/,'" Ko ..ole angielski. !Ił'I. ·
Praga czeska, 21 października. (Ag. p.).
po~m wysiadał pr1.ed palacem w porza
Waruawa, 2"2 paździoru. Te.rg na P~'"" IVi~kol.'
Przy wyborze burtUi trza mI odo czesi ofldali skiego. Ptn:ouica sm. or(1. -, psb'a. I dobr a. 500obiadowej.
525, bi&la 5:15- 1>55, "y borowa 671i -615, .yto
na to kartki.
(D. c. n .).
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N a u c z y ci el k a
pol ka z wyższym patentem po.
szukuje demi-place. WiadomoM \l
nauczyciela gimnazyum pana Donchina.
1991-3-1

VICTORIA .

ZbO' l.Cf'

}la;:;!~~~I ~r~ ~~:ep ~~;..~~i~:~.

•

Karol
jego p. Kopczewski ,
Franciszek synow p. Poplawski .
Am&lia Edelreich
p·n .. lIorska
Herman .ynszlachecki p. Jarozewski
SZPiegelbergI
p.
•
Szw.jcer
'0
p.
.

~::E~:

~~~i6'.ld

PRZY

H

~~~~~·!:~ab!~d~!,:a~: ~vi:;::wski

~

H

Rzecz dzieJ' e si· w NieDlczecb.

~

y

wyl~le
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Mt. ZBbor6ki,

1866-50~

~

B o na
niemka
j est na stale do dwóch
~ chłopców i t -runcllsk" na przyB
r
kI d' fi t
fi
B \"llkosze "sklego
chodnię· Zgłosić się pasaż1973-1
Mayera
ILETI Z3miawia6 możn a IV za a zle o ogra cznym . ,
l.
~ do Generała A1tfatera.
Szczegóły \'v afiszach.
2007--~1

~ potrzebną

H

Lekcye Tańców ~~~~S':'~':-S~~~~rS~~~=~~
udzielam u siebie, w domach prywatnych, na peusyach i wszelkich
zakladach naukowych. Z A P I S Y
PI,zJ.J·moJ·e ukf'. fryzyerskl W-go
Sznajdra, Ho~1 Victoria.

chor. weneryezne I skirróg Południowej i Wschodniej
vis-a-vis domu p. Abla ]U 48, prz.
od 11-1 w pol. i od 3-7 wiec?.
De,

H

panny Felicyi Kaszoskiej artystld opel'y,
p. Władysława Aloiz (wiolonczelisty)
Profesora Warszawskiego R:onserwatOl'yum
i palla Henryka Melcera (pianisty).

M
i

.
p. Cbyrc.akowski

LUTNI A "

OI'~.Z
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"~: ~~~~:;~~ki

chorych na iol,dek I kiszki od god<iny
7'1, - lO ra.o I od 3 - ó po południ.·
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Nauczyciel muzykI
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Yupao.lellic JIo·sHllcKoii·<lIa6puąnoii
JEe.:rllaRoli JlOpOrH A'OBO'UT'lo
)(0 occ06maro coll;r.llnlll, 'ITO no",enoll"e ·
A
A
ROBaD/lYe Heooc'rnCÓOBallOlole
1I0Jl
y'laTeJlJU/II
110
1
(13)
OKTU6pR
JlUB
1890
ro;r.a
TO"a pl~, Bn c.lyQalI
r
DCRBKII OJl8A'!uLueO'L 0111.110 81. Te'lenio cpona, yK:ta:tORaI'O O'L CTllTLt 20 B ,~ c o q a llm e yTBep'KJleHHa~O
06maro Yc'ruoa pocciUCI<H:n lKCJlllanLl1'& )(OpOI'1o, 6YAyT1o Upo)(8UIoI Cb IIf6.nł'l'''''·O Topra n3 C~'aRl\1II
JIOASL, 110 HCTe qeuill CO AliN uac'roHmeli lIy6~IIKa1\iu Tpeu ),1llc81\eo1o.

po odbytych studyach w Wiedniu
~ t eplallle.
. .'
nd'
zleI a I e kcyJ. gry na 101'
' V'Jdomoś'
w zakład Zl'e 10
~ to
a'u
gra.
fic nvm ~andmeer"
1994-3 l
l z.",
,
,P r a wnik

art. baletu i nauczyciel taliców·I """"""i"""""""""""""""""""""""""';C""'''''''''''''''''''''''''''':''''''''''''''''''''''''''''''''''i''''"''''''''.....'''''''''''''':"'~i'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i'''''''''''''''''''''''''''1 izraelita, który ukończył w r. b.
_ _ _ _ _ _ _ _-"1.:8_5_4-_3_-_1
uniwersytet, poszukuje l ekcyj,
1M
• ""yć
Iri
lub korepetycyj. Ofert,y JlI'OSZę
sUlIcn l 011
IDSlIG
składać w administracyi Dzienni.
ka pod lit. J .
1937-3-1

da

racowma

b

"WALERYI",

ulica Spacerowa Nr. 766, dom
'V-go Liirkensa,
przyjmnje wszełkie roboty w
'takres kmwiecczyzny damskiej wchodzące. Tamże udzieJa się '~ekcyj kro jll
najnowszym systemem, po ce-

60026
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61479
6M29

66208
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20 (AaryCTa 1)
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9 21
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Kopnu..
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3068
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SYNDYK TYllCZASOWY

1I08zka .el lI.urycego
SZlIulawicza
na zasadzie r..oIaCJi Sędziego Komisa·
rza wyrażonej w protok61e ~ dni. 8 l'uilziernika r. b. i stosownie do 8.rt. 515 i
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516 k. b. wzywa niniejszym powtórni. 1647
A.rycu 15 (27)
Xe.II....
Mapryn....
lIpe......... Te..
upadłego lI .. zka • . 1I...
Sz•• le- 12541 brYCTa 29 (Ce.TI6pa 10) KenIlO
wieli. niewiadomego z miejs.. pobytu, 123M
Aerycl'a 16 ( 2 8 ) "
"
żeby tente oloblłcie Itawlt .ię w d. 29
]361
12 24
POrOB'b
KyeTB~K'L
O.lLTeP'l>
p&tdzier.ika (lO lIatopada 1890 roko o
~Odz. 11 ronD, w kancetaryi Wyi1z. UP.-I -_..!..._ _ _ -:;-_--;......,..-JL-_--:-_--;...L~_,_.,..--,..,......L.---((olica
łOści Długa
S~do Nr
~ an(l'owego
w War
....wie
Zarząd towar.zystwa d r og i' z'ela z ne,i~
7) na ogl>lne
z.brlll1ie
w!er~ycie1i tejże massy. w ceill ·pr.ze~ta"WIII'łg"od-·.no
....n.b ••o
· W6.A.~ .o<i
WlenlA stos. do art, 516 k. h.
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Człowiek

w średnim wJeku, posiadający c!JIubne gwiadectwa, poszukuje miejsca
palaCZA przy kotłach w fabryce.
Wiadomość w administracyi
"Dziennika".
1974-1

12

1 Bar....
15 T.Gan p. >I. .OpKO
1 KOKe •• u. To.al>"

2

(8 II CTy". rayT".
1 TaG.'H. BaAu,
1 Hany.aITTI)tJ.
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. • e~.
a o
rri.~:onu pow.
n.p. 1I0<Ie..
3 Hp••• 6y"a...
6

~

444
ADryeTa 19 (31)
;II06..a..
454 A.ryeTa 25 (Ceun6pH 6)
"
łU8
ABrycTa 11 (13)
OAeca r .I8BJI .

SOi;
8Oó5
7

AI ....po...

~ ~:::.':.

(4

rt

1 S....e...u ••. oPYAi.
~ ~=~c. cy&1I0
1 Mp.... p..
1 KpaeKB
1 mp......
~ ~:.:.~
4,

JlallBAycA
KeHllr..

oaiantów

lI.lłY upadloścl

Cno.o~~...

~;!:~.P.Y""

U i:

GlUND-HOTEL

1_________ ___...1

npe,,"' • • Te..

npt>...... uTe..

To.....Oep....
9nwTeAu..
<1>.. lIe..
HOepm

17 29
13 2ó
17 29
..
2562
110. . 10 (:l2)
lleTpoKo.,
~ lIo·A·B29rY'(TAa·lry.~!.)10) Pr'p"'.O.",,?K."
d
II
Ił .~ ""c " ft n\ ,... Wi& oma Ć. w
~
'"
3 \,~
"'\
a(lministmcyi " Dziennika".
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,12 ~,
1.\"1Ixo1l811e...
1989-3-1
35923 ,bryeTa 2a (CeaTa6pa 4) Ilu..ao rOI'
"..,. _ ______ __..111 26929
27 8
C HeT.p<lyp.....
26879
25 6
=ł ADrYOTa 1'l;{'
26'>..34
.. 17 29
otrzymał transport ładnych,
24988
, , 6 18
.,
~wieżych
10995 ABryeTa 20 (Ceau6p. l BUOCTOK"
10756
ABrYCTa 17 (29)
1023\
, , 9 21
9193 IlOu 2ó (ABryeTa 6)
6739
ABryCTa 1 (13)
M OC'B~' TO..
960 A»ryeTa 28 (CeHTlGpB 9)
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28 9
Ope... .
i poleca takowe po r B. 5
~72
23 4
E.el\" oacaa
535
29 10
eo...,
p ara.
146
23 4
Jlyoon
1984-3-1
· 1385
31 12
Ban •• p..
z)rie
Fut r o m A
~
e I k I w dobrym stanie do

rO.....ellpll .M>
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610
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36
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ku w skutek pożaru, pOSZli k ilj e lUiejsca szwaj cara, stróża
I b.
d ' d' o
. O~u U lIl!lego O.powlbe ..U1.eg t za·
JęCia. zuaJąc zas oso IScle ego
ł' k
. ł
k
d
ć
c·z ow~eV a Ś~lpla o {e ?meln oldva
mogę, W. . w MClCie om om w
i fabryk, jako człowieka pracowitego, pilnego, a nadewszystko uczciwego. Bliższa wiadomość li niżej
podpisanego.
Walery Kow"Ukowski,
wlaściciel skiadu win, towarów kolonialnych i delikatesów, ulica Za38
d
wadzka NI 4 , dOili W -go Ron -

d

lO

hałera..

1969- 3-1

Ostrzeżenie.
Slmldziono listy Tow.
Kredy tow. hiemskiego
~~

NI 10821, 11142, 12081 , 15063,
20164; 21948, 21698 22080 22246,
22830, 25025, 26803, 28436, Seryi
I lit. B. Upl'asza się pp. baukierów aby raczyli zwróci6 na powyż'
sze listy uwagę, oraz ostrzega się,
aby ich nikt nie Ilab~ał, gdyż
stosowne zastlozeżen i e, gdzie. należy poczyniono,
19685-1

I

.X li L

L ..11. ", '"

~Fa,~ py)t~ kołder Wat0:wycĄ .
EMMY ,RAMPOLD
"

1890 r
Pow<flując się na ogłoszenje w NN. 217, 218, 219 "Gońca
A.t••1 Kur.an.
. Urzędowego", o zwołaniu zgromadzenia ogólnego, niniejszem prosi
,u
.Adwokat 1"'!g~gly,
pp. Akcyonaryuszów O przybycie na zwyczajne zgl'omadzenie ogólne
Karmelicka N. 4. mające się odby6 w Piątek 9 (21) listopada l'. b. o gdz. 1 po poluK~m ienna (Finstr a) Nr . 1418 -c, 2 piętro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'2=006 dniu wiokain Zal·y.ądn przy ul. Królewski~j N. 35. Stosownie do
poleca :
'nąl
ogłoszonego już programu, przedmiotami zajęć zgromadzenia ogólneZag}
:J
(
( .
" g o będzie: l ) Wysłuchanie sprawo~dania Zarządu o ogólnym sknie
,Wielki wybór KOŁDER: atłasowych, w ełniany ch i je<lwa·
wyda~y pr~e? p. naczelruka powIatu interesów towar?ystwa i rozstrzygnięcia powstałych stąd , kwestyj.
Il!nych , czysto jedwabnych "S m'ah", kaszmirowych, adamaSZkOłódzkIego I k~.lillli.ey~ I~a n?wy 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu dochodów i rozchodów, eks(wych wełnianych i bawełnianych, po bal'dzo przystępnych
wy~a~y z maglstr~tn..ZgJersklego ploatacyi drogi w r. 1891, i 3 wybór czło~ów komisyi rewizyjnej
1
~~
na ImIę Anny NowlC~leJ. Łaskawy mającej przejrzeć sprawozdanie o eksploatacyi drogi IV r. 1890 j wyzDal~zea ~'aczy zlozy6 takowy w znaczenie dla nich wynagrodzenia pieniężnego . Stosownie do §. 63
]t o w o S ć ! Kołdry n a '''lłcie ,,,ełni An e j .
magIstraCIe.
2008-1 Ustawy Towarzystwa, uchwały zgromadzeńia ogólnego będą prawo•
.Hołderk·i dzi e ci n n e.
1803-0-1
. p 'g , Ot<
mocne, jeżeli uczes tniczący w niem złożą przynajmuiej siódmą część
•
_7
IIpa811.,RI IO ocel ucl.aro uU{eCTBa wypuszczonych akcyj. Wrazie przeciwnym powtórne zgromadzenie
aAnpaxOBaRlI1 liaRRTalJOB'h II prawomocne hez względu na ilość złoźonycu akcyi, odbędzie się w
!I.0XOI\OB'h
Piątek 23 listopada (Ii grudnia) r. b. o godz. 1 po południu . Przyj,
)l.8RO SnDT!. o UOTcpt aaKJI8Jlooil mowanie akcyi dla otrzymania prawa uczestniczeńia w zgromadzeniu
poenucKH K10 DOJlHCy sa Xł 16037 ogólnem skOliczy się IV piątek 26 października (7 listopada) 1', bież .
ot. 3,000 pyli. Bll)l,allHoii ua 8KB O godz. 3 po południu w razie zaś potrzeby powtórnego zgromadzenia
Karwowskiego
ABrycTD Pe,ll;epa.
akcye pl'Zyjmowane będą do 16 (23) listopada r. b. do godz. 3 po
ulica Konatantynowska Nr . 317,
llpaB.lcuie ,l(OBO)(8 o ceKlI )1,0 Dce· południu . Oprócz akcyj przyjmowane także bęaą specyalne świadecpoleca wszełkie towary koloni a ln e, d elikAtesy~
06",aro cllt.l,eRi. UpaCOJl()KYOJlU- twa Władz R~ądowych i urzędów IV których przęchowują si ę akcye
wi ną. krYlU8 kle I k a ll kazki e firmy Simon i S/ec1rl
en, '1'1'0 yTepauuall SaBJl3JlRaR po- zł ()źone na zabezpieczeuie zohowią.zań względem rządu, a także kwitu
WClrsz"wUr lllozytem zwraca szczególną uwagę na h e rba tę
CUBOKa IIYAen C'lUTa'KllI ReAU· ty i temu podobne dokumenty na złożone do depozytu lub zastawioM'BBTe.ll>801) et'JlH uc OTllllleTC ne akcye w Bankn Palistwa jego kantorach i oddziałach i w pryJ
firmy OLGJ KOR~SZCZENKO W Moskwill.
u Te'lellia ro)\a OT'J, IIIX'Jr1lAoefi watuycll instytucyach kredytowych, działających na zasadzie ustaw
.... CENY!JAKNAJBRZYSTĘPNlEJSZE. -g
Dy6"'''ł\iH, H '1'1'0 DKtc~'O 00011, prze:!; Rząd zatwierdzonych, z
jednak zastlozeżeuiem, że przy
1892 -8-1
6YAen Bll)l,aUR 1l0BDII sauaAoDa takich dokumentach Ill'Zedstawione będą zaświadczone przei Banki
poonacI..
1993-3-1 i instytucye wykazy numerów złożonych w nich akcyj.
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