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szemu Panu:
okręgu żandal"llIski~go generat-lejtelIant Brok,
wurszawski gubernator generał -lejtenant
baron Medem, naczelnik sztabn warszawskiego okręgu wojennego generał-major Pnzyrewskij, prezes kolei wal'szawsko - wiedeilskiej i zarządzający wl\1'szawskieOli teatrami rządowemi generał - major Palicyn,
pomocnik kuratora. warszawskiego okręgu
naukowego rz. r . ~t. Popow i ob)"watel hr.
Krasitiski; lSajj8.Śniejszej Pani zaś - ~lał
żonka generała- adjutanta Hu.rko, Marya
Andrejewna Hnl'ko, baronowa Medem, hr.
KrasiiJska, ks. RadziwiLlowa i p. Soballska.
Na spotkanie Na.ija,ilniejszych Palistwa, w
chwili odjazdu ze stacyi, wystąpiły chól'y
męzkich i żeflskich szkół ludowych; Najja·
śniejsiPailStwo, wysłuchawszy hymllll, udali
srę du pałacu, a przejazdowi temn tOlvarzyszyły radosne okr.zyki .11I1I·a!" masy ze·
branego ludu.
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IV samej rzeczy, dziecko było p rześlicz
De, najpiękui ~sze Z tych, jakie kiedykolwiek wid ziała m: silne, zdrowe, żywe i 110brze zbudowane. Ozy można sobie wyobraZIĆ radość kobiety takiej jak ja.
Zaczęła m poważn iej m yśl eć o nim i be1U8t~un ie dręczył f(ulie ten wyl'az .żoł
lierz", któi'y mój mąż wymówił z tak im
spokojem; mój syn ma być żołnierzem, ieby mi go zabili lub zrobili kaleką, takie
tndne dziecko, to niepodobieńsbwol Wtedy
to coś mi szeptaĆ' zaczęlo, że nie powinnam nigdy do tego dopuścid i że trzeba
go wy k npić, bo w owym czasie było to
wolno. Lecz wy k nPi ć go, kiedy nlllO nawet jeden SOll nIe zostawał i kiedy zarabIaliśmy zalellwie tyle, ile nam był o potrzeba na ó pędze ui e ni ezbęd nych potrzeb,
~ż to nie było zbyt wygórowane żąd a
nIe? Jednak, gdy r az opanowala mnie ta
m~!l, już muie wi ęcej nie opu szczała. Po~Iedzialant sobie: sy n mój uie będzie żoł
nlel"Z~m; ja z bió l'ę dla uiego 1,500 frauków,
któryćh żądają na wyku p.
Ażeby to urzeczywistnić, ile też powinnam co d2:ień od kładać? Samo obrachowanie zajęło mi sporo czasu i pracy. W koń
dosz łam do tego, że dwadzieścia lat, to
i,~aoo dni, zatem jeżeli co rano odklada";'idę ty lko cztery sous, to po n pły wie lat
.O·tu miał abyhl J ,460 frankóW! Cztery
!ous, przecież to niewielka <s uma dla wię-
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gdzie myśl ta,
spożywczego.
zastosowana, wydal:!.
bardzo pożyteczne plony.
Czy nasz sklep spożywczy n~ ma takie\V dniu dzisiejszym ma się odbyć drngie go znaczenia? Być może, że nie m i ał, ale
walne zebl'anie członków ,,~towarzyszenia to nie dowód, żeby go zdobyć nie mógł.
spożywczego osób pozostających w służbie :Kależy przytem dodać, że od czasu objęcia
rządowej i publicznej." Zebranie to bę · stem spraw przez zarząd obecuy, za~7.ął
dzie już pmwomocne do rozstrzygnięcia o właśnie podążać w tym kierunku. Cóż,
losach "Stowarzyszenia," bez względu na kiedy, niestety, zrażeni dawniejszymi nieliczbę obecnych CZLOllków, których, jak .porządkami, członkowie nietylko sami wlawiadomo, na poprzednle wezwanie stawi- sne prz€dsiębierstwo opuścili, ale nawet
19 się zlImalo. Obojętność taka dla spra- szkodzili mn opowiadaniem o starych dziewy w znacznej częśoi pnblicznej ze strony jach n postronnej publiczności : Dykteryjki
osób, z urzę,lu "pozostająllych w shlŻbie o stęchłej kaszy, faŁszowanej herbacie, zapublicznej," bylaby dziwna, gdyby nie by- prawnem winie i t. p., knrsowały ciągle,
ła u nas tak pospolita. Bądżcobądż jednak pomimo, że sklep usunął ze stratą wszelzły z wyczaj przez naj częstsze Dawet pra- kie liche zapasy i wydawał towar dobry
ktykowanie nie może się stać dobrym; dla- i tani. Kiedy takie U1.uyślne, chociaż zapetego nważamy za stosowne zaniedbuj~ym wne nie złą wolą, ale głównie brakiem zasię "slużbistom" przypomnieć o icb obo- stanowienia spowodowane, podrywanie opiwiązku.
nil pl"Zedsiębierstwa wydało swoje owoce i
O ile slyszeliśmy, istnieje zamial' rozwią- sprzedaż znacznie sil) zmniejszyła, akcyozania stowal'zyszenia i zlikwidowania inte- narynsze poczęli hnrtownie żądać ZWI·otu
resów. Dlaczego? Czy stan fiuansów in- wkładów, a gdy im 7.arząd odmówił, wielu
stytucyi uie pozwala na dalsze jej istnienie, z nich uc.iekło "Się do prawdziwie dziecinczy te~ okazała się ona bezużyteczną, a nego środka: nabrawszy na kredyt towazatem zbyteczną? Postaramy się odppwie- rów, chcieli płacić za nie wkładami. Gdydzieć na obadwa te pytania.
l)y zarząd na to się zgodził, przedsiębierPoiytcczność stowarzyszeń spążywczych stwo zostałoby zupełnie pozbawione kapijesf już uznana powszechnie. Od czasu tału obrotowego i naturalnie, musiałoby rurozgłoszenia. się po świecie znakomitych nąć. A kto odpowiadałby wtedy za niedoboreznltatów,jakie wydały uad=yczaj Skrom-j ry, mogące wynikną"- przy Iikwidacyi intene początkowo usiłowania sławnych .pionie- resów, a nawet konieczne w t kich WIlrów rochedalskicb," instytucye tego rodza· runkach?
ju we wszystkich krajach cywilizowanyclI
Najdziwniejszą rzeczą w całej tej awanpowstają coraz Ii~zniej i rozwijają się co- tUl'ze jest ta okoliczność, że wybuchła ona
raz świetniej. Naturalnie, że nie wszyst- ~becnie, ki.e dy stau finansowy s~owarzysze
kie do.chodzą do miliOllOwyclI kapitałów i nia jest znacznie lepszy, aniżeli byt na powiele prób zupelnie się nie udaje. Ale to czątkn roku bieżącego. Wtedy bowiem
wcale uie przesądza o wartości samych pasywa przewyższały aktywa, obecnie zaś
instytncyj. Kto jedyną. ich korzyść widzi doprowadzono bilans do równowagi. W.iw wysokiej dywideudzie, ten ich uajwai- docznie więc przedsięhierstwo mogłoby SIę
uiejszego zadania nie roznmie. Zadanie to jeszcze bardzo pomyślnie wyrobić, gdyby
bowiem polega, lub pl"7ynajmniej połegać je członkowie zechcieli poprzeć. Nie idzie
powinno na stworzeniu przez kousumentów tu pl"Zytem o żadne ofiary, ale po.prostu
niedopuszczającej nadmier- o nabywanie potrzebnych czlonkom Łowa,·ów
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łódzkiego stowarzyszenia

Paweł Aleksandł"Owicz :I: Małżonką Wielką
Księżną Aleksandrą J erzówną i osobami
towiwayszącemi Im, wyjechali koleją wiedeilSką za granicę.
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26 września. (8 patdziel"llika),
zrana, Najjaśniej8i Pailstwo,
Wysokość Kastępca Tronu,
\ .teokoijć Wielka Księżna
Aleks&ndrówua, Ich Cesarskie WyWielcy Książ~ta: Włodzi mi61"Z Ale1. '"n,',-C,WI'CZ. Aleksy Aleksandl'owicz i IIliaU"W'''I.I''W ICZ Mlods,"y, Książe Saksen_ ,II01,III1,-SI(l . generałowie-.ldjulancJ: ceslIl'za
Werder, minister Oesarskiego
Wol'oncow'- Daszkow, Richter,
i inne' osoby, należące do świty,
Spałę.
'a stacyi .Jeleli, w cbwili
Ich , Cesarskich Mości do Skieruiepl'zedata wiali się sztab i obel'-oficero·
42·go mitawskiego pułku dragonów
Królewskiej Wysokości Księcia Ali' 6-go pułkÓw strzelców, których doofiaro wali bukiety Jej Cesarskiej
- \Y dniu 26 września (8 października),
i Jej Oesarskiej Wysokości Wielkiej o godzinie 8 min. 45 wieczorem, raczyli
Kseni A,leksandrównie. Piotrkow- przybyć uo Skierniewic Icb Cesal'skie Wy. gnbernatol·, rz. r . st. Miller i J·adom- sokości Wielka Księżna Marya Pawłówna,
- rz. r. st. Majlewskij, przedstawili w towal"Zystwje frejliny księżny Koczubej
adÓlinistracyjno-policyjnyab u- i generał-majora Skal"iatina, oraz Wielki
• •"rlniHw i deputacye włościan tych gmin Książe Paweł Aleksandrowicz z Małżouką.
i o:{Joczyńskiego 'powiatów, w Aleksalldr'ł Jel"Zówną, w towarzy.stwie zaktórych odbywały się Najwyższe rządzającego Dworem Jego Cesarskiej WyKomii!ar~a -8 raw
ło§ciańskicb: r . sokośoi, rz. r. sl. Fiłozofowa i frejJiuy księ
Óbil kow podali Najja- żny Łobanowej-Rostowskiej. Tymsamym pochleb i sól. P~'zedsta ciąiiem PI'zyby l minister wojny, generał
wręGzy1i Nąj  adjutant Wannowskij.
O godzin ie 9 oub)'!
c"downef Ma- się Najwyższy obiad, na którY zap~oszeni
· Ql~ęs l~ochol~s~:iej, a Nąjjaśniej  zostali przybyli Dostojni Go.lłcie z pozosta'1'oma- jącemi przy Nich osobami i general - adjutant Wannowskij. O godzinie 11 min. 50
"e;.al·SKlel ~~~:~~ir.:;::IJ~,':~W:~~~J Pani Ich Cesarskie Wysokości Wielki Książe
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ludzi;
duza,
tembardziej, że się to powtal"Zało codzieil.
Na szczęście należałam do tego gatunkn
ludzi, ktÓl"zy się nie zrażają. trndnościami,
ani niepodobieństwem i umieją wytrwać do
1I0i\ca w slVem postanowieniu.
Jak tylko wY2:drowiałam, zaraz zaczęlam zbiel'ać wyknp dla mojego syna. Ale
niezawsze jest tak, jak sobie z góry układamJ. Bywaly dui, że pomimo wszystkiego, nie mogłam złożyć do skarbonki tych
czterech 8.0\\S; musiałam czekać duia następnego i znowu uastępnego, czaS3m na·
wet tydziefl mijał ua próżnem oczekiwa·
niu i to właśnie sprawiało chaos w moich
rachnnkach, alho r aczej by ł am zmnszoną
pa m iętać łub Iiczy"- I\ano wo. Pomimo, że
nie bylam biegłą wogóle w raclIunkacł~, w
tych nie myliłam się nigąy i co do jednego sou wiedziałam dokładn ie, ile zawierała
moja skarbonka w luidorach i drobniejszej
monecie. Zwykle drobną monetę zamienia·
lam na grubą.
Schowanko, do którego składałam moje
skarby, było najprostsze, jakie sobie wyobrazić można. Stan owila je d7jura, którą
umyśl n ie zrobiłam w ścianie śpi żarni; wy·
jęłam dwie cegły, a miejsce jednej z uich
zajmowały pieuiądze; ma si ę rozumieć, pilnowalam sil} dobl'ze, żeby otwór zawsze
starannie zamykać, Ohodząc często <lo śpiżarni, nieraz zostawałam tam jedynie dlatego, żeby m i eć w ręk ach moje skarby;
sprawialo ·mi to wielką przyjemność, gdy
luidory przes u wały się po palCJ\ch. 'l'ym
sposobem zwróciłam uwagę mego mę-;,a,
który teraz całemi dniami przesilIdywał W
domu, bo jui uie widział tak dobrze, aże·
by móg ł szyć coś nowego u swego kl'awca, On, który uie był uic a nic ciekawym,
badał
mnie, a potenl kiedy odpowiedzi
moje nie zadowolniły go, stamł ię mnie
podpatrywal!. \Vi61'z~, że mógl być zazdrosnym, ale to n\uie wcale nie g n ie w ało; ua·

wet

zastanawia niu się i
..aPonieważ nie
robić przykrości
zltobyłam się na wielkie pnedtemu nkochanemn przezemnie człowiekowi,
cbo(lziłam tylko wtedy do śpiżarni, gd)T się wzięcie. Za 200 frauków kup i łam osm i
miałam większe $ztuki, drobne zaii składa- wózek i zaczęłam objeżdżać okoliczne wioslam codzieil w kąciku w kuclmi; miałam ki, gdzie sprzedawałam jarzyny, jaja, owowięc dwa schowanka, dwie kasy, jak ma- ce i sery. Codzieti o drugiej Zl"ana wychodziłam z domu po mleko, dźwigałam je do
wiał am zwykle sllma do siebie.
'l'ymczasem mój chłopiec rósl; a im był .domu i roznosiłam .10 swoich stałych gQsJarszy, tern piękuiejszy; był najsilDiej zym spód. O ósmej zaprzęgałam s wego osła do
z pomiędzy swych rówieśnikóW, najzgl'a- wózka i wyjeżdżałam z jarzynami, zatrzybniejszym i najzwinniejszym; nikt mu nie mywałam się przed kaidym domem; to
(Iorówual w bieganiu, ani w lażeniu po trwało muiej więcej do 6 wieczór. Wskutek
dr~ewach; kiedy widziałam, jaki wracał do tego dni wydawały mi się dlugie i ci~ż ·
elomu obdarty" czułam się dumną, a pl'ze- kie były do przebycia- ale tak trzeba bydewszystkiem dodawalo mi to odwagi do ło; pozostało mi tylko dziesięć lat, w c i ą
usiluiejszej pracy i powiększania oszczę gu których musiałam uzupelnić snmę żąda
dnośc i.
ną, chcąc uwołnić od wojska mego syna.
Chłopak mój liczył dziewięć lat z górą, W dodatku pierwotną sumę rząd podniósł
kiedy mąż Illój zachorolvał. Choroba była. du 2,300 fl·anków. Dlaczego? nie wiedzi:lprzeciągi a, rekonwalescencya trwała dlu- lam; dość, że tak bylo i musiaŁam m ieć te
go; lekarz oświadczył, że mą,ż powróci de> pieniądze lub syna oadać na żołnierza. Aże
zdrowia, ale tylko wtedy, gdy będzie do- by bylo 2,300 franków za dzie ięć ł at,
brze odżywiany; mięso musi mie'; przynaj - tl'zeba składać po dwanaście ous dziennis.
mniej raz ua dzieli, a wino przy kaidem Jednak nie oddawałam się rozpaczy; po npływie dwóch lat miałam ,,- mojem scho·
jedzeuiu.
Dzięki Bogu, nie wahałam się ani cbwil- wankn tl'zy luidory i czterdzie ci monet
ki; co rano cllQdziłam (lo tego chowanka, po sto sous; bywały dnie, żem odkłada 20
w którem była gruba moneta. i zamia t do- seus, cza ami znowu zaledwie pię"-, \'f k1l2kładać, wyjmowatam tyle, ile było potrze- dym razie codzieti co wkładałam i tel'U
ba do przywrócenia sił memn bieduemu mę byłam zupełnie pewllą, że przy zdrowiu i
żowi. Gdybym powiedziała, że to mnie uie silach dopnę swego; mój syn nie będzis
nie kosztowało, gdy patrzalam na zmniej- żołnierzem i ja go wykupię, ja sama tego
szanie się ilości moich ukochanycb pienię <lokoDa.m.
(Izy, które z takim trudem zbierałam, uie
Gdy skończył zkółkę, obrałam dla niebyłoby to praw<lą; serce mi ię §ciskało, go zawód. On chciał być cieślą, ale uie
kiedy poczulam, kładąc rękę do otworu, zgodzi lam się na to, bo czy żoluierz, czy
że moich monet ubyło.
cieiila, to na jeduo wychodzi: jedno i dl'U'
Wreszcie mąż m6j powoli przy zedł (lo gie przed t.awia zawiele niebezpieczeliSt.w
siebie, sily odzys kał, mógł pracować i iyć życia. Zo tal więc tolanem. AclJ l cóż
po dawnemu. Ale w schowanku zo lalo te- to był 7.& IJiękny robotnik, jak on prze!<Iir a? zale(Lwie 2ns franków.
czule wyglądał rauo
tej biaŁej bluzie,
Co zrobić? czy oddać lin 1;ołniel'za lUPg" staranuie wypra'owanej; lawalam z"ykle
chlopca?
we drzwiRch, żeby mu si9 przygłądać, gdy
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obecnie nie gor~ze i sprzedają się po
ceuach, o ile możuoici, niższych, aniżeli w
innych sklepach, o czelll każdy łatw o )l,·zekonać się może. Chodzi tylko o lo, żeby
czlonkowie przekonać się o tem chcieli i
postarali się pOI, rawi ć opinię sklepn w kole swych znajomych.
Powiedzieliśmy, że obecnie aktywa pokrywają w calości pasywa przedsiębi e rstwa. Ale, naturalnie, gdyby przy~zło do
zlikwhlowania intere ów i sprzel!aży sklepll przez Ii cy tacyę, to niellodobna przypuszczać, żeby zdołano uzyskać sUUJę, odpowiadającą istotnej wartości posiadanego majątku . Akcyonarynsze więc z pewnością
straciliby w takim razie swoje udzialy.
Wynika st.ąc], że nietylko już inte,·es pu·
bliczny, ale zarazem i własna k OI·Zy~Ć 080bista nakaznje im starać się o podtrzymanie nallal istnienia przedsiębiorstwa.
Tym, którzy IV jego powollz6nie nie wieną, zwracamy jeszcze raz uwagę na to,
że Iloprawa stanu finansowego w rokn bieżącym, pomimo znpełnego brakn poparcia
ze strony członków, dowodzi niezbicie możności pomyślnego dalszego rozwoju. Kiedy klijentela ~klatlająca się prawie wylącznie z IUlltll'śc i okolicznej, zdolala wystarczyć, przy umiejętnem prQwadzeniu interesów, tlo pohycia stmt, wyuikłycll z usu·
nięcia złych towarów i do splacenia w c iągu sześciu miesięcy, jak nas zapewuian o,
}lrzeszlo 2,000 r8. długów , to przy szerszem poparciu sklepu, niewl)tpliwie 1II0żnaby się spodziewać IV nillzbyt dlugim czasie
doprowadzenh przedsięblerst wa do stanu
kwitnącego. Zamiast więc chwytan ia ~ię
dziecinnych fortelów, w guście wybierauh~
ndziałów
tQwarami bez zgody zarządu,
niech wszyscy członkowie biorą towary w
swoim $klepie za gotówkę, a hędzie to dadeko p ew niejsza droga zapobieżenia uLt-acie
wklallów. Obok tego tloprze byłoby jeszcze
przenieść ~kleJl w jakiś dogodniejszy i barrlziej ruchliwy punkt miasta, oraz postarać
się o przyciągnięcie jaknajliczniejszej publiczności, przez możllwie jaknajniższe unormowanie cen, ale są to już rzeczy dalszej przyszlości. Dziś idzie nade wszystko
o tq, żeby sklep istniejący uadal utrzymać
i zwiększeniem udzialu człouków w zakupach, oraz bezzwłoczną spłatą, zaciągniętych przez nich dlugów, zagrzęzłe chwilowo w blocie nieladu i uiechęci przedsięlJie.rstwo, nil clobrą pclmąć drogę.
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ue, lecz przewodniczące odpowiednich konutetów muszą być up,·zedzone o nich najpóźniej <lo 25 października , gdyż przygolowania do baz;u·u rozpoczną się ,,.krótce.
(-) Z teatru . Szyllel·owska "Intryg,~ i
milość" zawsze chętnych znajduje w ŁOllz i
widzów, a na Pl·zed tawienitl piątkowem
znalazła i wykonawców, jakicli IV tak Iicznym doborze dawno chyba nie miała.
aturalnie, że miej ce w ś ród nich piel· wsze
należy s ię, jak i dawniej, p. Kopczewskiemu (Ferdynanu), którego grę, prawdziwie
w owej roli popisową, mieli~my już przy·
jemność ocenić. P. Popławski (Miller) znalazł tym razem wy bo mą sposobność wykazauia całego zasobu siły dramatycznej, jaPrzemysł.
ką rozpOloządza. Gl·a jego tchuęla szcze- Cesarskie ruskie towarzystwo teclt- ro~cią i pmwdą, nie zdrauzając żadnego
niczne wyznaczy, jak donoszą . Russkija sztucznego wysiłkn. P. lir. 'frapszo (Wnrm)
wip-dolllosti", komisyę dla opracowania pla- przezwyciężać musiał trudności roli, calnu natlzoru nad małoletnimi, pracującymi kiem nie odpowiadającej charakterowi jego
w drobnych zakladach przemysłowych.- uZllolnienia. P. Dobrzailski (Walter) wyPrzepisy z lInia 24 lutego (st. st.) 1890 r. o wiązal się z zadania z powodzeniem. Pau i
zmianie postanowień o pracy małoletuich Janowska odtwOlozyła swą rolę wogóle
w fabrykach i zakładac h przemy łowych i dość udatnie, ale nieco zaclllodno w sceo rozc iągni ęc iu tych przepisów na zakłady nie z Ludwiką. Panna Morska (Ludwika)
rzen1ielilnicze, chociaż pozornie czyni'ł za- pokonała wielkie tl·udno,jci swej roli cał
Ilosyć tej potrzebie ruskiego życia przemy- kiem zwyci~zko, czyniąc nalll telll, przyzna~łowego, w rzeczyw istości jellnakże pozo- jemy, lIIiłl~ ni es l lodziankę, tak rzallko bosta n ą martwą literą. Dawny s kład jnspek- wiem zrlarza s ię ujrzeć w owej roli al·tJstcyi, podług tych przepisów, pozostaje bez kę, którejby starczyło nil nią sily d,·amazmiany, a przy obecnym składzie inspekto- tycznej, polączo uej z wieln sprzecznemi IlOrzy fab ry.~zni mają zbyt obszeme okr~gi i zoruie żywiołami, skladającemi się przecież
zbyt wielką liczbę fabryk i zakłt~dó w do na prawdziwą i plastyczną postać. Szcze·
dozom, skutkiem czego nie mają CZllSU na ro", i natchnienie cechują liryzm pauuy
dozorowanie zakladów J·zemieś lni czych.
Morskiej; poet,yczna też postat'. Ludwiki
Wykształcenie przemyslowe.
wzruszała szczerze w jej interpretacyi wi- "Peterb. wiedomosti" uonoszlj, że w I[ZÓW. Rozg,·zesza ją to zupełnie z drobnych
gnberniach chersollskiej i jekaterYlloslaw- usterek, trudnych do ullilmięci,~ w wykoskiej mają być otlVart~ lIwie sz k o ły hol1o · nanill klasycznego Ilzieła d la tak młodej
mli owiec.
jeszcze artystki. Reszta przyczyniła się
także sumieunie do stworzenia przyzwoitej
całości.
H.
l .
(-) W ochronce katolickiej przy ulicy
Widzewskiej wizyta kwal·talna tla,i opie·
(-) Bazar na korzy ść towarzystwa tlo- kuuek przypada w tygodniu bieżącym na
broczynności urząuz ony będzie w sali kon- panie : Ja: iilską, Jauicką, Korpert, Karcertowej i otwarty dla pnbliczno~ci od wowską, Kwaś niewsk ą i Kowalewską .
czwartku 27 listopada r. b., do niedzieli
(-) Ogólne zebranie. Jutro o godzinie
30 tegoż mi es iąca - codzienuie oll godziny 7'/. wi~czorem w sali Grand-Hotelu ollbę
4-ej po południu do 10 tej wieczór. Prze- dzie się XXVII ogólne zebranie członków
wodniczące komitetów damskich, panie: E. oddziału łódzkiego towarzystwa popiel"l\nia
L ohrel·, E. 'l'hienemaulI, E. Rondthalel· i M. przemysłu i bandlu.
Seri"i, raz jeszcze zwracają się do wszyst(-) W kwestyi zapobieżenia szerzeniu
kich przyjaciół biellnych, wszczególnośc i się ospy \V naszem mieście, odbyła się we
lv. TI".
zaś; do szanownych pań naszego miasta, czwartek w sali towa,·zystwa krelłytowego
do pp. fabrykant~w, kopców i wogóle osób narada lekarzy miejscowyclt z przedstawizamożnych, z progbą o nadsyłanie ofiar cielami władz miejskich. Bliższe szczegóły
wszelkiego rodzajll-,·ozllmi się taki ch tyl- JlOllaOly w numerze następnym.
Przemysł,
ko przedmiotów, które nałlaj/} się tlo sprze(-) Pan naczelnik dyrekcyi naukowej
dllży - jak Il ajrychlej, a najpóźniej do 15 wydal rozporządzenie do wszystkich uau·
Haudei.
listopada r. b. Jednocześnie pilnie przewo· czycieli szkół elementarnych w okręgu
- Na najbliższej sesyi rauy pailstwa, dniczące komitetów damskich zwracają u- łódzkim, aby wszystkie dzieci miały szczejak douosi .Swiet," rozpatrywaua będzi e wagę, że byłoby banlzo (lożądanem, żeby piojll) ospę ochronną.
sprawa handlu hurtowego okowitą, w celu l·odziny skladające wi ękSzą ilo ść robót.ek i
.(-) Dla przestrogi. Wielokrotnie już
poparcia gorzelnictwa wiejskiego.
fantów urz~dzity wlasne stoliki do sprze- zwracaliśmy w .Dzienniku" uwagę, że
Poczty.
daży takowych. OdnOśne życzenia będą przy szczepieniu ospy należy zachować
=-'TI'..W;,;,.",.c,;;ią;;g1,;u;,.,;r;o;k;;u~b;;,i;;;e,;;ż;ąc;;,e;;;g1,;0;.,.e;;;k;;;s~Pi"e,;;ll..y.;CY;.I\~J;;;·a,;;k;;;na~j;;,żY~CĘz~I;"iw.;.i~e\"j..p~r;;,zYJ~·n..lo;,,".,.';a~n~e:i~u.....\v~z..g~lę~d,.,n,.,ia;;,,- IV iel ką ostl"ożu ość, a naj lepiej po wierzać tę
szedł przez IIASZą UlICę, IIncąc we~ 00 CiiIoPiec wsunął rękę i]ednocześlIle roz- czynność wyłącznie lekarzom. Felczerzy
dzieli stawał się piękniejszym, :to w 19 ro- legł się dźwięk luidorów i monet 1'0 sto bowiem, bądź to przez nieś wiadomość, bądź
ku życia był lIajpięklliejszym chłopcem sous .
to przez karygodllą lekkomy ~luość i wystę
w cal ej okolicy; widzialam to oietylko
Wydobyl je<lllę garść; ja rozplJstadam pne lekceważenie zdrowia pacyentów, doswojemi oczyma, ale odcznwałam w spoj· swój fartuszek.
puszczają się nadużyć i oszustw, których
r1.eniac11, jakie m\ niego rzucały młode
- Wrz llć je tu i szukaj dalej.
następstwa bywają okropne. Dobl·ze jeszdziewczęta. Na balach wydawanych IV uro·
Znowu wyJąl garŚĆ zlota, potem znowu cze jeżeli niesumienny felczel· zaszczepi
czystości parafialne, taticzylnietylkozdziew- jeszcze...
olejek kretonowy, lub t. p. substancyę nie·
czętami wiejskiemi i z robotnicami , ale IlaTrzeJa było wówczas widzieć zdziwie- szkodliwą· Gorzej daleko jeżeli użyje w tym
wet i z mieszczankami.
nie ua twarzy mego męża i szwagra.
celu limfy zebranej z dziecka dotkniętego
Dziewiętna:l"cie lat., to jnż bardzo blizko
- Ciągle szukaj, jest tam 98 luidorów, jakąś chorobą cbroniczną, lub zal·aźliwą·
dwudzilistu. r ten ostatni rok pl·zeszedł ; 62 sztnki po sto sous i 23 po czterllzieści 'fakie szczepienie pozostawia jnż często
chwila losowania zbliżala się. Wówczas ~ous, razem 2,316 fl·anków.
zgubne następstwa na całe życie. Bywają
to zau.ważylam, że mój chlopak posmn·
- Czy to w istocie wszy~tko należy do jednak felczerzy tak występni, czy też ogratuiał.
'
Olamy?
niczeni, że zbierają zawartość krost ospy
- Nie martw się - mówil do niego oj- Żono moja, ż"no - mówi! mój mąż, naturalnej i takową zaszczepiają osobom
ciec - nie zginiesz; ja slużyłem w wojsku drżąc cały - powiedz mi, skąd to w~ię- zdrowym. Wypadek taki, zaobserwowany
dwadzieścia jęden lat; zrobisz tak jak ja. laś, bfagam cię.
już przed trzema laty przez jednego z 1eSłysząc ((l, śmia l am się w Iluchu i już
Po glosie jego poznałam, że się czegoś karzy tutejszych, powtórzył się niedawno
wyobrażalam sobie radość mego syna, ja- obawial i natychmiast o,lkrylam tajemnic~, w naszem mie~cie, wydając ok,·opne nas tę
ka musi lJastąpić po tem zmartwieniu i po w jaki spoMb zebl·ałl\lll mbj skarb.
ps twa. Zamieszkały w domu Millera pod
tej niepewności.
- To dlatego tak często chodzilaś do ,\i 1113 przy ulicy Składowej, pp. Sk.,
Na dwa dni przelI losowaniem przyszedl śpiżami.
chcąc aby dziecku jego zaszczepiono ospę,
do nas z wizy tą brat męża; chcąc go ugo- Tak ; jakiś ty niedomyślny.
zawezwał w tym celu felczem z Balut.
ścić, zabiJam królika i zrobiłam z niego
- Gdybym wyciągnął dobl·y unmer, to \V kilka dni (lO zaszczepieniu dziecko za·
potrawkę, ale mój chłopczyna uie jadl dopiero lllożnaby za to pohulać.
chorowało na ospę naturalną i wówczas
Dziwne wrażenie wywarły na mnie te okazało się, że do szczepienia byla użytą
obiadu; mówiono o losowaniu, o żołnie.
rud, w pulku i tQ widocznie ollebralo mu slowa, ta wzmianka o pohulaniu za pienią- zawartość krost, zebrana przez felczera
apetyt.
dze, które ja z takim trudem zdobyłam. z dziecka chorego na ospę· Od dziecka pp_ Czy cię to tak martwi?
Lecz nie bylo czego niepokoić się: numer Sk. zaraziło się kilka innych dzieci w tym
Dlugo patrzał na mnie smutnemi oczyma, był zly i tJ-zeba było te 2,300 franków domu i w przeciągu niedługiego cza~u ospa
potem rzucił mi się w objęcia i rzekł:
wydać.
zapanowala w całej dzielniey, dotychczas
Więc m6j syn nie był żolnierzem; lecz zupelnie wolnej od tej choroby.
_ Zanim wrócę, Cełestyna nie dla mnie
lJędzie.
niestety! nie wyszło mu to na dobre. Ce(- ) Desperat Wczoraj w mieszkauill
Cele tyUll. była ciJl·ką naszego sąsiada, lestynll wyszla za mąż za syna regenta, niejakich Sz. usłyszano łoskot spadającego
handlującego lłrzewem; ponieważ
byli to a mój biedny chlopiec zacząl Vić.
ciala, a następnie jęk. Ciekawa sąsiadka
lndzie zamożni, nigdy nie "rzYJlu~zczalam,
Dzi~ jest organistą i stale zarlł.bi1\ 600 zajrzała do wnęt,·za przez dzilll·kę OlI klużeby mój syn mógł llawet pomyśleć o Ich franków, prócz tego majeszcze pobocznY"'1 cza i zobaczyła na ziemi leżącego mlodego
córcf. No, a dlaczegoby nie ? Był dosyć dochodów z o ·mset franków. Nie bierze człowieka, szwagra Sz. My~ ląc, że omdlał,
piękny na to, ahy mu wolno bylo kochać w l·ęce ani he bla, ani pily; wszystkie chIVi· zaczęła zwolywać Indzi, ktMzy otworzyli
wszyslkie kobiety i żeby być przez nie ko- le wołne SIJędza w kawiarni przy kawie drzwi dobJ"anym kluczem i weszli do miecbanym.
i na grze w bilard. Są chwile. kielly za- szkania. Okazalo się, że mIody człowiek
Z kolei ja spojrzałam na niego, a wi- Jlytnję samej siebie, czy dobrze zrobilam, usiłował popełnić samobójs two i w tym ce·
dząc jego zmartwienie, nie moglam się dlu- że uie dalam mn służyć IV wojsku: IV pul- In powiesił się na sznm·ze przywiązanym
żej powstrzymać.
kn nabrałby iunych upodobali. Jeżeli kto llo flltl·yny okna. Hak jednak złamał się
_ Idź po ojca i stryja.
będzie w niedzielę na snmie, niech spojrzy i desperat npadł na ziemię, bez przy toWtedy wszystkich z;\prowlldzill\m do na niego, jak Oll zabawnie wygląda.
mlluści. Otrzeźwiono go przy pomocy za~piżru·uj, a wskazując chłopcu otwór, rzewezwanego fełczera. Powodem do rozpa·
kłam:
K O N i E C.
czliwego kroku byl rozstrój nerwowy, na
_ Wlóż tam I"l;kę.
który cierpiąc stale od kilku miesięcy młQ-

banuel i komunikacye.

przygotowywania papierów pali
owych
wypuścila marek Ilocztowych, kopert z
markami i blankietów do 1i8t6w otwartych
na sumę 273, ł 00 rubli.
- Na mocy konwencyi o wszecMwiatowym związku pocztowym, zawartym IV Paryżu i międzynarodowej konwencyi tele·
graficznej, w roku przyszlym ,·ząd m aki
wyda 3,500 rubli na utrzymanie mi ędzynar odowego biul"a pocztowego i m ięd zynaro·
dowego sekreteryatu telagraficznego w
Bemie. p,·ócz tego, IH' Jloro1.Umieniu z mi ·
nisterynm spraw zagl"Unicznych, Jlostanowiono wyasygnować 900 rubli agentowi
kOI·espoudencyi telegmfieznpj i komunikacyi pocztowPj w Pekinie.
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Ily człowiek nie był w stanIe pracow~
(-) 22 szczenięta wydala U:J. g~iat
Jlr~ed kilku dniami suka z ~·asy dogów, nl\.
łeząca do 1'. S. Wszystkie szczeni~ta są
zywe.
(-) Napad. We czwartek wieczór na
powracającego do dOlllu ulicą Targową' fel_
czera tutejszego, II. Kriigera, napadło kil.
kll drabów, żądając pieniędzy i zeo-arka
Pan K. zacząl bronić się, lecz wkrÓtce ~~
leg Ł przemocy. Nallastnicy zadali mu kilka
ran nożami , zlamali mu rękę i nogę . Zu.
pełnie bezwładnego porzucili, zabierając ze.
garek złoty wartości 80 rubli. Pan K. le.
źy chory niebezpiecznie.
(--) KradzIeże. \V piątek rano, o godzi.
nie 3-ej, do mieszkania %6łlllan,\ SzaMaje\\'o
skiego, w domu pod ~ 15 Pl·zy ulicy 00-'·0.
dowej na pienvszem piętJoze, złodzieje ello.
stali się przez okno i zah,·ali kilka sztuk
kortu, wartollci przeszło 20i) rubli. ' Zimny
wiatr, dostając się przez okno, przebudził
S. śpiącego obok i dopiel'o wtedy kradzież
postrzeżono. \V domn pod ~ 154 przy
ulicy Zgierskiej , niema wcale wrot w orlI.
mie, a drzwi od sieui nigdy uie są zamy_
kane na klucz. Uh\twia to bardzo zadanie
rzezimieszkom, którzy też ciągle niep okoją
lokator6w tego domu. W C't.lVartek, o go.
dzinie 12 w nocy, kilku ludzi dobijało się
tam do mieszkania Rachwała BlIta. Jedni
wyjęli jnż okno, dmdzy otwierali Ill·zwi
wytrychem, nie zrażając się tern wcale że
B. Ilrzeblldzil się i wołał pomocy. Dopiel·o
gdy gospodarz domu wybiegł na podwórze
i wystrzelił z rewolweru, umknęli, lecz za
pól godziny pow,·ócili i musieli być znowu
\V tensl\m sposób otlpędzęni. Wczoraj nad
ranem, o godzinie · 2-ej, llvządzili nOWI} wy.
prawę, lecz i tym razem iclt sploszono. _
Do kuchni pp. CZ8mielewskich, zal}lieszka·
łych w. ~OlDU p. Abla przy ulicy Sredniej,
w ChWili, gdy służąca poszła po wOllę, za·
kradł się jakiś rzezimieszek i zabral z sza·
fy dwie chustki waJ·toliei 11 rs. - Następ·
nego znów dnia, w tymże domu, z kuchni
pp. Knopf >skradziono samowar w chwili,
kiedy służąca wyszła po węgle do pie.

lial'za.
(-) Teatr łódzki. Dziś dana będzie
operetka Lecoq·a p. t .• Zielona wyspa' OlI
kilku lat u nas nie wznawillna. W opel·etce tej glówną rolę odtworzy p. 'I'exel.

KRO NI KA.
.Peterb. wiedomosti" dowiatluj4 ~ię,
że mlnłsteryulD spl·awiedllwoSc[ z ..mie ••"
wyznaczyć specyalną komisYę do przejrze·
nia Pl·ac komisyi sekretarza stanu, Butko·
wa, któl·a zajmowała się kwestyą sądów
handlowych i projektowaŁa ich zniesienie.
Plozeciwko temn projektowi energicznie za·
protestował cały stan kupiecki, zwracając
li wagę, że sąd handlowy jest instytQcyą
011 wieczną, broniącą interesów Itandlu i kl·e·
dytu. Ministerynm, !lOdzielające tę opinię,
postanowiło jednak skorzystać z uiektórych
danych, zehl·anych prze? sekr. st. Butko·
wa i z doświallczenia takich instytucyj,
jak KaOlmeru flir Handelssachen w Niemczeclt i Tribunaux de COOlmel"Ce we Francyi i dlatego powierza tę czynność uowej
komisyi.
- .Swiet" donosi, że termin reformy
wiejskich lll·ządzeń ' lekarskich w guber.
uiach pólnocno·zac lodniclt: kowiellskiej,
grodzIeliskiej. witebskiej i mińskiej, odlo·
żono jeszcze na 2 lata, t. j. do roku 1892.
- "Swiet" donosi, że ministeryum spra·
wiedliwości wniesie wkrótce do rozpatrze·
nia rady państwa projekt reformy sądowo
nictwa w Syberyi, oraz w okręgach: syr·
daryjskim, fergaliskim i samarkandzkim.
Ministeryum skarbu, zamierzając
wpl·o wadzić oddzialy szlacheckiego i wio·
sciańskiego bankn na tyclt kresach pań·
stwa, gdzie oddziały tych banków jeszcze
uie istnieją, zwróciło się, jak donoszą
.Moskowskija wiedolllosti" do administracyi tych kresów z żądaniem dostarczenia
przed końcem roku bieżącego następują·
cych wiadomości: 1) o iłoliei ziemi, nalezą
cej do szlachty i włościan , z podzialem ich
na gnbernie, powiaty i kategorye pod
względem obszaru posiadłości pojedyńczych
posiadaczy, oraz obliczeniem wiehl z nich
należy do każdej z tych kategoryj; 2) o
ilości ziemi nabytej pl·zez włości au i szlach:
tę w ciągu ostatnich 10-cill lat; o ilOŚCI
nabywców, o wysokości sumy, za jakI} ua·
byto owe ziemie i iłe zakupiono za goto·
wiznę, a ile na kredyt; 3) też same wiallomości o sprzedażach, dokonanych przez
instytucyę dóbr państwa i t. p.; 4) o kulturze ziemi w danej miejscowości i w ogóle o systemach gospO!larstw rolnycb.
- Wypracowany przez miuisteryulD Spl·lLW
wewnętrznych projekt ustawy o zarządz~
niu zapasalDi żywności, wniesiony b ędz~e
wkrótce do rozpatrzeuia i zatwierdzen'~
rady państwa.
- • Nowosti" douoszą, że z rozpor1.ą
tlzeuia kuratora okręgu nallkowego dorpackiego wykład nauk W szkolach prywatnych pomienionego okręgu odl>ywać si:; bę
dzie IV językll ruskim,
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przed~ięwzięcie środków zapobi~-I drawidyjska z 10. 11) nubijska
zal'azle

70 10; 12) misyi 101.85 ż.d. , 101.60 kup .. n em.
101.85 żąd., \ Effenberger, lat 38. Franeiszka K ••pnat. I..t lS.
gających
na bydło IV KrólestwI e grupa mor... Sródziemnego % 98 j~1.ykami
do 101.60 kap , ID em. 103.25 i~.;
poiyezu. \Y.'
Ewaagellcy: olzjeei do l.. Ii>-to .marło
polskiem. lIa rac!lUnek . podat~u od właści- których zalicza wszystkie
nowoczesne cywilizo- ,.nętr.u. z 1887 roku 87.7;; ;'ąd., 87.50 kup.; "". liczbie cbłopców a. rlzielO"cąt 3, dorWItyeli tej
2.
deli bydl" IV KrolestlVle, zamlel'zon o IV ro- waue j~l.yki. jak
listoy zlLSta\vue zielllskie l seryi % 600 ią.tl. •. 94..75. w tej li zbie
mę żczyzn
fran cuski. angielsld. włoski. 60 knp'"
kobiet!J a mia.nowicie:
.e!yi lit B 95.50 ~ąd., YsW;. hL A BAdalI Rom.hn. lat.5I!, 1.
ku przyszłym ządać 25,400 r8.
biszpatloki, niemiecki, j~zyki Rłowiatl.kie Iladto 9:1.30 zltd.,II!takIeż
Augnsta
H.blinek,
lat
50
•.
4
małe
93.r)0 ząd.; 0 /. hqty ~a.st&.
Star ozakonni: dZieCI do lat 15·tu
Nl\ iirod~i, .1: a pobiegająC8 rpzw?jow i perski,
1, w teJ
hebrajski. grecki, łacill.hi i t.
Ogó- wne nuasta Warszawy I 99.00 Żlpl., tr 97.75 ią.d., liczbie chłope6 ...... 1. d 'liewcąt - r;marło
zal'azy syberyjsk Iej na bydło IV okolicach łem teuy oblicza
doro!łyeh
p. MUller 390 znanych j~. ill 9;;.60 żąd. , IV 93.65 i:ąd., V na.50 żąd..1 9335,30 w tej li..bie mężczy<u - kobiet - • mianowicie
:systemu wodnego tychwińskiego, rząd po· zylrów.
kup.; 5", obligi oniasL~ Wars.awy JI. 119.75 Żąl!.;
5% listy za.~tn.wne mi2Lst.a. Łodzi ser. I 95.00 ią.d. ,
stmtoW ił wydać IV roku przyszłym 25,400
X Orygi na lny budzik. Ogl~ualiśmy IV tych fl 92.00 ż~d
.• nr oer. 91.50 ż~d.• IV ser. 91.00 ż~.;
rubli.
dniach. pisze .Kuryrr codrien"y". bu<lzik na- Dy ~ kollt.o: Berlin 5t11", Londyn 5";., Pary;' 3-'" WieWarsza wa.
der oryginalnie sporz,dzony. Mechanizm owego deń 4t)/~ 1 Peterdbnrg 6"". WartoU knponu z llOtr.
5" ,,: listy Z&.9t.awne r.ifuu8kie 14-2..5, waru. I i II
- Zmarł w czwartek w Warszaw ie Sta· bodzika zawiera tr7.y
duia
Z dui.ll
sposoby bud1.enia, id'lce Jl.9, Lo.!zi
Głełda Wars za wska.
209.8, Ii Ptty
nisław hr. Broel- Plater, który był przed po sobie
crescendo. W chwili, na któr'l IIA- ,niowa I 111.8. II 35.6.likW'id.. 136.2, p oi.y~~kl\ pr~
Ż4daDo
•
końee,.
giel,ły
kilkunastu laty dyrektore m banku '1'ell ns stawiony jest zegar,
zaczyna si~ niezwykle haPoler'burO.lO październ. Wekol. ua (,onllyn 79 .~0.
W poznaniu, a następnie o,iadł w Hl'Usz- łaśliwa
z . Wlklle k rółk o le r "'lowe
muzyka dzwonko., bebenko. i tr'lbla. rr llożyezka. W.!l:~ho lluia 102, nr l)Oxynka. WiJCIlO'
niewie w guberni siedleckie j w dobrach Gdy to lIic pom.ga.
z budrika wynurza si~ dnia J03 1h" 4 1/: 8/, lis"y zftJJt2Lwne kredyt. ziemskie na Berlin za ł 00 lOr.
f
40.3990
żony swojej Katarzyn y z hl'. Mielżyllskich . DlalCllka rurka,
J29.50. akcye banku rnskiego lll", hl\u\lln zagrt.llie~~
ua.
[,oudyn za. 1 ł, ..
z której wytryska ostrym stru- nego 263.00, peler:lbllrsk
8.03
na Pary;; 7.1\ 100 fr.
- Jedna z firm techniczn ycu w Berlinie mieoiem płyo , stosownie
iego bł\ukn tl yskoutowego
:I
3"2.10
do gustu, pedllluy 598.00, banku mięllzynarod o weęo 480.00, war.-tu.w, na Wiedeń zs. 100 II.
jak donosi .KUI·yer warszaws ki," wysIała lub woda z\Vrczpjna.
70./)0
70.75
.. Sltoro j ednak i tell skiego banku Ilyskolltowego -.-.
do Warszaw y swojego agenta, który stara środek nic pomaga,
Z. p.plery pd. tw.we.
\
Berlin, 10 paidziernika.. RaUKnotoy rn:-lkie 7.&rtl1.:
IVÓWCZOS z zegara wysuwa
się
przepl'ow adzenie komunika cyi pomię- sie długi e wieksze pióro.
252.10, lin. dostawę 251.25, lvekSlle IIIL \Varsz&w~
Listy Iik·"hIR,:yjlle I\r. Pol. .
silnie w obrotach 2:'>1.75,
ll8.l5
88.30
dzy cmentarze m na Brudnie " Pragą za spiralnych łechtaj"cc po taktwnrty
111\ PeterHbnrg kro 251.11). UH. l'eterifbnrę
RU8k ~ IJOżyelka ",sebOtluill .
101.85
102.' śpi'lcego, iż dt. 249.50, itR. T,ondy n król..
pomocą kolejki Holłmana. Firma podejml1- tyll<o zdjQtyclt
20.35'/2' 111\ l,ondYI1 lit.
,. 4°/.llDi. we""z. r. 18'ł7 .
88.25
88.5/'
snem wiecznym nie zdoła ono 20.15, lla \Vielleu J76.40.
r.iltL.y za.;t. ziem ..\,feryi [ . . . 94.75
knpI)ny ~clue 3M.GU;
je się ułożyć kolej jednotorową, tndzież obudzić... Budzik
94,ten, z dowcip"ym i cller- 5'/" listy zast&\vne 72.60, 4'" listy Iik\.. il,Ą~yjue
"
..
93.35
"
dostarczyć odpuwied niej liczby wagon ów gicznym
V. . ! 93.50
przyr~dcm nabyty zostal w Paryi.u 68.60, )loiyezka ruska 4°/. ,. JSW) r. 97.30, 4"~_ z
r,isLy zuL.. m. Wtu.-tz.. Ser. r .
~9 30
00' onnycu. Koszt nłożenia kołei, licząc po .a niewielk'l stosunkow
J887 r. 69.90,6°J reutA data lll.50, 5"/., r. zł. z lłShł
o sumkQ.
9a.50
9350
r.l 06.40, l)oiyczka \'f'8~hntlui .. n eu\. 79.00. lU emi~O rs. za wiorstę wyniósłby około 3,000
r,i~t.1 & "t. 111. f,ł~i li ~e~,i ~ :
95.%
-.syi
80.70, 5 Ii~ty za.stawue rl1l'1ki ~ lltJ.OO, 5"1. po·
r.! •• tabor za ś około 2,500 r5.
92.50
"
"
n
1l
Agent po-~
5ye.zkR. preDlio\v-A z 18H4- roku - . -, laka.t.. z 1866
f'
n
Ul
91.1\a
zostawiws zy IV rękach jednego z obywatel i
- .-r. 167.30, akeye drogi iel. warszH.\v8k o- wie.leil.skiej
238.30, ..kcye kredytowe an.tryaekie 17il.OO. ak.ye
szczegółowe kosztorys y, wyjechał do OdeG ieł da Ber l ińska.
wauzaws
kiego
bauku
ha.mllowBgo .- , dyskonto·
y i Petersbur ga.
lł.ukBOty rnklUe z.ru
Petersbu rg, 9 października. (Ag. póło.). wego - .- , ,lyskollLO nielUiedile~'1- bZ\.lIkll
252.10 251.75
pR.U.:łt\VA
- W piątek, IV drogim i ostatnim dnin .NowojE! wremia·
!'
., _
lIa Ilo1b.",.
262.- 25150
slyszało, że budowa ko- 5'1, pry\V.tlOe 4'/,'1.·
.
iagnienia III klasy 15ó lotel'yi kll\Syczoej, łei ~yberyjski
OySkon
to ~rl"l.tne •
Londya, 10 paźdz.iem. P oż ye.:40.k;\ ru~kĄ . z. J8S9 rokll
4'/:/. I 4'/.0/.
ej jest obecnie rZeCZl) postawyszly następujące główniejsze wygl'ane : nowioną. Budowę
rr em. 98, 1,1f, o/o Kouitole n.ugiel~kie 95 th.
. 5972 wygrał rubli 10.000 li Stryckiej skarb. Jest zamiarkoł ei ma prowadzić sam
Warslilwa, 10 październ. 'l'arg na VII\~ll Wit.ko\v)JI"zystąpienia do r obót
skiego. P1łzeuic.a !mł. onI. - ,IHItU. i Ilohrł\. - w Warszawi e. 1\17953 rubli 1,500 u Przy- bezzwłocznie.
Dzieunik podnosi stmŁegicz - , lJiałll. 525-5!O, wyhorown.
bylskiego w Warszaw ie. ,- 17355 rubli ne i handłowe
575 -500. ży to
USTA PRZYJEZDNYCH.
znaczenie
380 - 425, Iir6\lllie - - - , \'(I'Illhr", Hot.1 PolIkI. igal. Ode8Y. A.
1,000 u Gawrylen kowej w Warszaw ie. ~~ pytanie, czy nie sprowadztRj kolei i stawia -wyboro\ve
z Wło
- , ję\}Zmiell 2 i 4-u nęl l. i ona większego
- -,owiei 20&:O - cławka, J. Wrzosek: z Zagorza, Bleehert
J . Herz & Warł3571 rubli 500 u Gertowa w Łomiy. ." zbliżenia
285, gryka 360 ~ 400, rzf!pik letui -. ,imo", między
Worob~ff i Janikowski • Piotrkowa, KaLL
21562 rubli 500 IV towarzys twie Czenvo- ezonemi Ameryki Rosyą a Stanami Zjedllo- - , rZelH\k 'aps ziw. - - - , gro~h l)oll1Y - - zszawy.
Puczniew&.
pół no cnej.
- , eukrowy - - -, f&dola - - - 7.1\. kouec.,
ego Krzyża IV Warsza wie. Po ruuli 200
Hotel Vilorl •. Naomow • Petersborg
W i edeń, 9 października. (Ag. p.) Cesarz kasza jaglauf\. - - - , olej
rzep1\kO\..y - - -, z Konstantyuogr&du, Kijóra. Orug a. Bojarski
umel'y: 3338 - 4736 - 9137 - 10054- Francisze k Józef
i Bobrocki z
lniany - - za. pull.
i
król
Albert
saski
po\Varszawy.
3789 - 20911 - 23420.
Dowie ... ioll~ pszenicy 200, syU\. 200, jl}CzlHienirl.
_
wrócili tutaj z łowów styryjski ch.
OWBA 150, grochu polllego korcy.
W ied eń, 9 października. (Ag. p.). Dzien10 paździerll. Oko\"itA
ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
z a.k~yl;1)
niki wiedeńskie i bu,łapeszteliskie zachwy- po Warszawa,
JtOZ~lAITOSCI.
k. 9 ID,e/u' Hurt. skl&{1. z'" 'Til\flru kOI" 845 - BiS.
cone są mową florencką Crispiego . Nazy- ,s1.yuki za wiadro kall. 857 - 862
(z- doda.d. ua.
GODZINY i łllliUTY
-I wają ją one hymnem pochwaln
,,!seleu. 2%).
X Jubileusz Kolum ba , którego beaty fika- przymierz a Włoch z Anstryą. ym na cześć
p rz yc~od,,:
8140\10\1.01 41351 8130110130
Berlin. lu paździeru. Pozeuica IBO -19i lIa paid •.
rjo. sprllwa rozpoczyoa si~ takie "kongrc187.0,), u. liatop. grudz. 185.25. Żyt. 168 - 177,
W iedeń, !J paździemi
• UKk;
gacyi obrz~dków, z.powiedziany jest w całych siejszej nocy raczył ka. (Ag. p.). Dzi- lU' paźdz. 177.75, na. kw. mj. 162.75.
odchodzą :
przybyć dl) Wieclnia
Włoszech lIa d. 12 października. 1892 roku. Jego
Londyn, 9 paździeru. Cukier Jawa !5'/, spokojnie.
Cesarska Wysokogc Wielki Książę Cukier
bumKowy 12'1. słabiej.
przyehod.~
W R7.ymie zawill'ał sie " tym celu umyglny Michał Mikolajew
icz z Małżonką. Oczekują
Havre, 10 paź.dziern. Kawa ęo(u l &.verage S utO:ł
komitet pou prezydency'l p. Lodwika Corsanc- Oni tutaj przybycia
46
do Kolus.ek
7 10 8
2 15
w dn iu dzisiejszy m Je- 11&. paźdz. 111.50, 11ft. grnd. 107.00, Da lUI\.rzec 1891
~ O~ tO .tli
o·Merli i p. Maurycego Dafoor, obu genueń- go Cesarskie j Wysokośc
" Skieru.iewie· •
SW
ł 32
i Wielkiego Ksi ę  r. 102.00. .Mocno.
24
czyków. Komitet ten postanowi!: 1) umiegcić cia Pawia Aleksand
li ve rpoo l, 8 pa.ździeru. BawełnA.. Sprawozda nie
n
\Varszawy
11 05
rowicza.
G
Ja
tO
20
kolleowe.
ObrOt
10.000
bel, z tego ua Bpekulacyę i
d. 12 p.id.ierni ka 1892 r. popiersie i pami~tLond yn, 9 października. (Ag. p.). "Daily wy\TO. 1000 bel. .Moeuo.
I
35
" Aleks5.lldrowa.
8 JO
Midd1ing a,.erykań.k&
kowy lapidarny napis Da cz~ć Kolumb .. w News" donoszą,
że prezyden t komisyi dla Da pAŹdziernik - - - - , na. październik listo
" Piotrkowa
9 52 3 40 tO 2:1 12 łl
koś-cie]o św. Onufrego na Jo.niculum , obok gro- reform
'2. '2-\ 9w Armenii, Derwisz basza, otl'zy- pn.d 5'1/31 nabywey, Da. liBtop&d. grUlhień 5U /,
"
Granicy
ł ~.
""- Tark......... Ta,o..", 2) sk.ładać co rok uro- D1at od 1<oustant
ua grudzieft .tyczeń 4,21/u sprzedawcy ,
ynopolitat iskiego anneli- llabywcy,
li ł5 137
" SOSDo ..ea
n& styezeil luty 5'1/ n&bywc.y, U l\. luty marzec 5""/.&
zygcie d. 12 paidziernika wieniec laurowy na ski ego komitetu
rewolucyj nego Ilismo, IV nabywcy, na. marzec32 kwiecień
,., TOllluwW'a .
LO
15
[ju/
sprzeda.wcy
, lIa
t t.
posągo Kolum"a I1a Monte Pi ocio; 3) sklndać którem
u
derwiszow i gl"Ożą śmiercią, jeżeli kwiecień !Daj fiH/u nabywcy, na maj
2 Ol
" Bziuo.
ozerwiee 5 U
taki2 wieniec ,I. 25 kwielnia nn grobowcu Tos- nie przestani e doradzać
"968
t li
sułtanowi, aby nie nabywcy.
"Iwangr.l l •• L
ia; 4) ogłosić d. 12 pa:!dzieruika 1892 roko zważat na
NBw·York
, 9 pażdziern . Ra.wełua 10JI., W' N. Or'życzenia łndności armeliskie j.
"D,brow,( 1'4b• •
8U
102
leanie
10'/
...
adzwyczajne jobileuszowe pismo; 5) urz,dzić
Konsta nt ynopol , 10 paździemika. (Ag.
" Petersburg a :
1008
New·York, 9 październ. K.. wa ( ~'.ir - Rio) 20'/•.
oi. tego onder świetoy pamią.tkowy obchód z p.). Wczoraj, IlI'zy
kOlku nabożelistwa w Kawa. Fair-Rio Ji 7 low onłill&ry
" H.oskwy
II 2a
na sierp. 17.57.
dzi.łem wszy'stkich geOllOńczyków. zn ..jduj~- katedrze
Kum-Kap u, młody armellCzyk wy- na pażuz. 16.57.
., \Viedllin.
5 3'! 7:>2
4 37
yeb sie w stolicy; 6) dać wielki obiad dla strzelił dwa razy
z rewolwer u do ducho" Krakowa
7 25
5 '27
00 ubogich.
wnego Snkil\Sa, któr,\' wszakże nie odniósł
,. Wrocława
9 18
10 61
DZIENNA STATYS TYł{A L UDNOŚ
X Mowa ludzka. Etnograf i lingwista nie· rany. Przestępca skryl
się.
MaUeń.twa z~,v..rte w dniu 10 pażdziernikCI.
7 Ol
a:
" Berliua
wecki Fryderyk MUlIer. w sprawozdaniu swoG ;;t
\
~ parafiI ewanąelickie). ,5: ~wil naueh Nat&li't \ UW ~GA.
'em z podróży fregaty austryackiej .Non.. a·
Cyfry ozn&ezon. grubszym drnkleon
KaJser, Ad.m Bru.kert z BlIllhą Augustąz Petrull,
.około świata, drieli
..
~
es
...
od
godsinJ
wszystkie j~zyki kuli
6-ej
"ioesorem
Ostał,uie wiadomo śc i hautllowlL
do goraz
AdolI Teofiil Soloul!. zM.ryft Auu't PauliD~ 8ehnei· d'1. 'Eł-.,. rano
'emskiej 'na dwanaście gl'Up, :lo mianowicie : 1)
der, Gustaw GrnnwaJtl z Amalią. Drews, Jan Merg
_'_Ill_Y_ _
~ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
z
Anuą. M&ryą Hassenmaj er.
p'punska z dwoma jezykami, 2) hotentocka z
. • .
Warszawa, jO paździeru. 'V e k łtla krOt. term. IU\
•
Zmarli \V <lum 10 p.i:dz ;eroik~
czterema, 3) kafrowska z 25. 4) murzyńska z Berliu (2 d.) 40.00
- Do dZISIejszego numeru dołącza. SIę
i:ąd .• 3~.85. 75. 72'{" 70 knl" : . K•.tolicy: dzieci ,I.
I~t 15·'" Y.",o.rlo 13. '" v.i, ogłoszenie składu hel·baty.
ó8, 5) austrąlska z 19. 6) malajsko-polinezyj- flODI!JII (3 iti.) 8.05 żą. !. : .Par.!;' ( lU t!.; ~2.2t)
cukru i toW&,?-ą.t! . , I,czb,. clo lol' có~ 3, dz,ewc't~
101 , do~o. IJc~. 4, rów kolonialn ych F . Karwows kiego
sko z 36, 7) turańska albo mougolska z 59 31.90, !r2'I, kup~ \V,e,leu (8 d.) .70.'0 zą'!., ,O.nu
otwarl"ltp.; łe/. IiBly tikWi(lf\cyjue KrM. Puls kiego d. 88.75 im'iliah~~~~i~~!7Bioc~ó,:o I':: i>~" J~:~~aw~c,~,.
8) arktyjsIm z 8, 9) nmerykańska z 61, 10) żąd.:
tego przy nlicy KOllstant yuowskie j: _- 311
Ulałe 88.35 żąd.; ńa/.. po;;yczka W!4dl Otlnia I e- tarskich
Wę'·kowska., lat 59; .rnliaJl~a. HentBehlOw w Łodzi.
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Journale Paryzkie
wszelkie
Pari8ien~'

'r Owal'zJ'-'stwa popieran.ia

H. Kotlek Kotteo kl w Warszawie

ulic. Orla U.

racowmasnkieni okryć damskich
"WALERY I" ,
ulica Spacerow a Nr. 766, <lom
W-go Liirkensa ,
przyjmnje wszełk i e roboly w
zakres k rawiecczy zuy damskiej wchodzące. 'l'amże ndziela się J J e .1 C Y j kro j II
naj no wszym systemem , po ceOach przystępnych i IV bardzo krót~ czasie.
1929-3- J

Au bon gou t.
:~"o

utwOrzOWL pracownia 8uk ien i ubra ń
.l'!clonych Amc III W eilł8, ul. Dziko.
. 532a dom Richtera vis·a·vis tlU"gowego
tl"OI, przyjmuje wszelkie obstaluuki. Wy·
~. suknie po rs. 5.
1919·3·1

Z~ubiono kartę

pobytu,

'v

które się odbędzie
Grand H o telu
dnia la października r. b. o "odzinie
"

uZla

1\

na

I

r
M
M

~

"Ylnc.nielllncl~~ge~~!.~~i ał?;!!.a:.!!!przyjęeia :

/'i

~
M'

mój magazyn

IV

najnowsz e mody pMyskie t. j.

w Wlesbade me, wyra~ali toz samo.
Na.dmieniB:m jeszcze! iż .pan. ,?órnicki PI:aktyJaYe cały s.ze' " leg . Iat ,~ wyz wspomma
ścl 1, '!-" Dl~ty~ko Vi la.'" da Językiem polskIm ałeueJteżmleJseowo
rozpowsz echmoneu u Językami

M "'.

,

, '
kalJelusze damskie i dziec
mne,

x..eTI![~±~i.

jako też:

~ materyały n a suk nie M

~

~

J4

r"'t

i płaszcze

po możliwie niskich cenach ,

E. ROE DER ,

o~wie.~z!ć ~rzyszłości. łecznicZIł

Cl
. aO .
M~ Cl f:~zlli~ell in~;;yst~e n;~;~sf~'e st~::~mj~~~~bn~O~~I::!ć

Na ~~z~n ]' ~~l' ~nny l' zl'm~wr

j

'M

M
M
lm-~1

uliCA Zie lonA N r. 265 b.

(~z~~~":z"1:Z~s:%z:s=z-.~

oho-

roby ' .en eryczn e i s kórJle od 9- )1 z ronn; e .. o ......y .....1_
od ~
po pot. Uliea PIotrkowska Nr 39,
110m W-gil Czapl.w.kl ••• • ud .01k6i~7_·łO-p
..lu..
Wilalehube
• 2

llOlIi cdział ek,
7'/. wieczorem .
Hl21-1
z~

~~ .::~ ~~

zaopatrzyłam

A.

zamiar
w
' " uueJscolVość ' " l esbl\de n ,ja nlZeJ podp1Sl\lly pozwalAlI
I 10bi~ polecić W-go ~ładY . IIl'" .G'rlltkie so, zaJmująeeg.o.8ię
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