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- Ich Cesarskie Mości uszczęśliwili IWII1
kraj Swojem przebywaniem prawie w eią
gu całego miesiąca j w poniedza.łek raczyli
wyjechac! z je~o granic. Stacya kolei nadw.iś1ańskiej, Praga-Nadwiślaóska, w oczekiwaniu )lrzybycia Ich Cesarskich Mości ze
Skierniewic, była przepys~ie udekorowaną
flagami, egzotycznemi ro§linaD1i, girlandami i dywanami. Na powitanie. Ich Cesarskich Alości" na peronie stanęla warta honOJowa z lejb - gwardyi ułailskiego pnłku
Jego ~sarskiej !Ilości, w ilości całego
SJwalh'onu ze sztandarem i orkiestl'ą; znajdOll'ali się tam również wszyscy oficerowie
tego llU\ku i gllnęł'ałvwie załogi warszawskiej i załog~ twi~!\zy warszawskiej. Przed
pl'zyb~ iem ,Cesa)'sIQeg.o PQciągu, plozybyli
lIa stacyę: J, E, Gl,ówn)l Naczelnik kraju
i dowodzący wojskami warszawskiego okręgu, generął- acljqta!\t HUI'ko, pomocnik
doWod;qjcego woj,kam.l generaŁ - adjutant
hr, Musin-P,IISzkin, nac~elnik warszawskiego ok"ęgu ż&l)darmąkJegoJ general-lejtenant
BrQ)c" , warSZ&,wąki gubernaLor generał-Iej
te~ant br. Medem, kur.tor warszawskiego
.okręgu naukowego 1', t, Apoehtin i inni
nac.zelnj.ęy ząl-ąd.ów wojskowy.ch i cywilnych, W Cęsru;skich pokojach oczekiwały
damy: Mał,lllnka J. E. Głównego Naczelnika
kraju M, Ą. JIurk.o. N. N. Urok, baronowa
M'edem, M, Al. Hurko, hr. A. Potocka, ks.
Radziwillowa, Ul'. PI'zeu!:&iecka, ks. Świa
topąłk-Czętwwtyńsk,. i wiele innych z ruliieg~ j POlllki~!1 LoW&lV8tWL o godzinie 1,1 mil), 10 u.. stacyę wązedł Cesarilki
pociąg, Podczas wysiadania z wagonu Ich
Cesarskich Mości, muzyka zagrał .. . bymn
narodowy, Najjaśniejszy Pan raczył przejść
przed fron,tem warty houorowąj, następnie
J, E, Główny Naczel)l..ik kraju przedstawił
MQnarsze niektórych wojskowych i cywilnych dygnitarzy', N..jjaśllip,jszy .Pan doŚĆ
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mi, Jego Cesarska Wysokość Cesarzewicz
Następca Tronu przez cały CZIlS był wraz
z Najjaśniejszym Panem n .. Ilebarkaderze,
gdzie znajdowali się również Ich Cesarskie
Wysokości Wielcy Książęta Wlodzimiel'z
i Aleksy Aleksandl'owicze, a Wielka Księżna Ksenia. Aleksandrowua towal'zyszyła
Na.jjaśniejszej Pani. O godzinie ił min. 40
~aj~~I.. ał I?o~iąg ?s~rSki. NaJja&niejszy Pan
I NaJJaś,meJsza I a.m, !as.kawle [l~zegnawszy
wszy~tkJcb, k~rz-!, IOlelt Szczęście być obecnymi na przYJęcIU Ich Cesarskich Mości,
weszli do wagonu i pociag ruszył w dalszą drogę, przy glośnych okrzykach .hura'"
i dźwiękach bymnu narodowego. Do świty
Ich Cesarskich Mości należeli: ministel' Najwyższego Dworu generał-adjntant hr. Woroncow-Daszkow, ministel' wojny generaladjutant Wauuowski), generał - adj lltant
Rychter, gen erał- adjutant Czerewin, ks.
Obolenskij, pułkownik Szel'emetiew, artystamalarz Zicby i inne osoby.
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-sposQbem ogólna waga urodzaju wYI'aziła
się w cyfrach następującycb: w 1'. 1880/ 90
- 3,628,520,831 funt" w latach poprzednich - :J,437,408,499 f, i 3,406,068,167 f,
Działalność wywozowa zwiększyla się równiet IV 1'. b. IV porównaniu z popl'zedzają
cemi.
Wywieziono w latACh:
1887/S
1889f9!l b 1~(9
do \'1'. Brytanii . . . 2,8",868 ' 2SU,636 2,807,716
ea.łJ wywóz wynosil 4,916,HH 4,742,745 4.638,981
pozo.ta~o do fO'po'
rz~dteDla l wrze~llla

pnljmowan.

or&1. " bInr_fOlI ogł OMZł'U Rajebmaua I ',endlera w W ........wie

61,296
56.3Q~
181.2'15
Przemysł ba wełniany w Europie rozwija

być obfitym i zapewne le)JBl!1 będzie, niż
w roku zeszłym. Plozytem obecny zbiór
ukoilezy się wcześniej, nii w r. 1889190,
kiedy był spóźoiouym, SLosuje się to jednak tylko 10 stanów n&daLlantyckich; w
stanach nad zaLoką meksykaiłską zbiól'
rozpocznie si ę nie wcześlliej, jak w roku
zeszłym, a wzdłuż rzeki MissiBsipi bawelna.
w dniu 1 wl'ześnia była mniej dojł'zalą,
niż w r. 1889.

Przemysi, ban~el i komunikacye.

,Wiestnik tinansó\'{" podaj~ cyfry, dotyw'odza.ju blljwelny w Stanach Zjeduoczouych Amel'yki póJnocuej w porównawczem zestawieniu za ostatnie trzy lata
gospodarcze.
Ogólny zbiór bawełny wynosił w roku
1880/90 - 7,313,726 bel , z czego podwieziono d.o portów 5,876,153 bele, resztę zaś
bezpośrednio z plantacyj zakupiły fabryki
amerykańskie, W roku 1888/ 9 ogólny zbiór
wyniósł 6,935,082 beel, w roku 1887f8 7,017,707 bel.
Przeci~tną wagę beli obrachowano na
496,13 funtów; w 1888/ 9 1', dosięgała ona
495,66 funt., w 1887/8 - 485,35 f, Tym

się z każdym rokiem więcej. Przed dwoCia,
ma. laty można było jlrzypllszczać, że roz- ,Nowosti " dODQszą, że do rozpall'zeWÓJ tego przemysłu powstrzymany zos tał, nia rady pal\stwa wniesiono 11I'zedstawie-obeouie jednak nale~y się spodziewać, że nie ministerynm skarbu o wzmocnienie
konsump~ya s.uroweJ bawehly, wzmoż~ S!ę skaży pogranicznej wzdłuż całej zachodniej
w sezOlUe blezący m. Wymiary zuzycla granicy lądowej.
b~w~łny w lata~h ostatnich przed stawiają
Drogi wodne.
Się Jak następuJe:
- W ministeryum skarbu rozpatrywana.
WielJr.obry- L,d R,,,em St. Zje· Ogółem jest kwestya porozumienia się z LowlU'zytania staly Europa tluocz.
stwem zjednoczonem żeglugi parowej 'fi{ KoW roku
tysią • •
bel
1&89/90 4,027 4,'l77 B.3Oo\ 2,731 11.035 penballze co do ust.lnowienia bezpośl'edniej
1888/9
3,770 4,069 7,839 2,885 IO,il'l4 komunikacyi z portami zagranicznemi przez
1887/S
1,841 3,.96 7,637 2.530 10,167 SewasLopol.
188617
3,6!14 3,640 7,334 2,423
P,757
- Flotylla lozeczna w państwie rosyj1885/6
3,628 3,465 7,093 2,278
9,371
1884/"
.,~33
3,265 6,888 1,909
S,MI7 skiem pozyskała w ciągn Jat l O (od 1879
Przeciętne zużycie za czas od 1884 - 90 do 1888 1', włącznie) 65,249 statków .róźn&
wynosiło 9,908 tysięcy bel rocznie, od 1'0- go rodzaju, warLo~ei 5,195,248 rubli, Z tej
ilolici 67'/. krążyło po wodach basenu wQł
~;f/:~z~:~ll:!~~hsi~o:~j~!;~Wie, Resztę skiego
i 17% lJo basenie newskiOl, W roku
Wlączając w to Inflye Wscbodnie, gdzie 1888 na statkach tycll przewieziono Lowa.konsumpcya bawelny IV r, 1889;90 wynio- rów w ..rl.ości 1,043,360,000 l'\lbli,
sła 930,000 bel, otrzymamy ogóln~ snmę
Or.,i ielazae.
- .8łowo" donosi, że kol~j str .. tegiczkomsumcyi bawełuy na kuli ziemskiej w
ua
ze Żmierynki do NowosieJicy ma. być
1889/90 1', gospodarczym 11,965,000 bel
(w roku poprzedzającym - 11,394,880). po łączoną z kołeją kijowsko-odeską, Bil·
Zs.twiel'Ilość wrzeciou zwiększyla się w 1889/90 r. dowa t~j kolei szybko postępuje.
w Stanach Zjednoczooych o 375,000, B y- dzono już plau kolei z ŻyLomierza do Bel'ło ich w 1889/90 14,550,000, w 1888/9 d.l'czowa, któl'ej budow .. ma być przyśpię
- 14,175,000, w r. 1887/8 - 13,525,000. szoną, Prócz tego ma być zbudowaną koW 1889/90 r. przerobiono w przędzalniach lej boczua z Deneszów do Piecz&nówki.
- W międzynarodowej konferene-yi kapółuocno·amerykailskich 2,342,328 bel.
Co się tyczy widoków zbioru bawełny lejowej, która. zebra.ła się w Berlinie, 1\.
w 1890 r ., przedstawiają się one wogóle czestniczą przedstawiciele: Rosyi., Niemiec,
pomyślnie wszędzie w Stanach Zjeduoczo- Austyi, Francyi, Włoch, Belgii, Hollandyi ,
nycb, prócz doliny rzeki Mississipi, gdzie Szwajcaryi i Luksemburgu,
- Podług progcamn konkllIsu na mQŻwylewy narobiły szkody, Zbiór obiecuje

nym krojem uszyte ubranie, zbi erat wielkie
procenty, uie mając innycb wydatków, jak
na. podróze naukowe. Kocbał naturę, kwiaty i owady; serce jego, które mogło wydawać się oschłem, )lIozeciwnie, otwarte było dla wszelkiej litości,
Osamotnionego w gwal'uym SWleCle WtlPrsekład z francuskiego,
zwanie do opieki, niby z grobu pochodzą
ce/ wzruszylo do głębi. Mała Odetta uję·
ła go natycbmiast swoim wdziękiem , złoci
(lJa.lszy ~-iąg--pab'z Nr, 232),
stemi włosami i uroczym IIgmie~hem, TakŻyła wesoło, . bawiąc się i bi~gając )lo SaJDO, jak stara margrabina, nie domyślał
lasach kel'iBperskicb, odbywają c dJugie się losu, jaki miał mu przypaść w ndziale
przecllad~i, w których Lowal' zyszyła jej z rąk tej czarującej istoty.
W pierwszej
stara margrabina,
cbwili podróż zacbwyciła go.
Wracały obie z l~ęka.mi pałnemi kwiaW lasach kerisperskich znalazł nadzwytów, Odetta czuła się szczęśliwą. Nie czajną roślinną rozOlaiLość, wzbQgacającą
chciała już, jak niegdyś, jechać ze swoim jego herbarze. Po upływie tygodnIa, sie·
ojcem daleko, przez mOloza, jakkQlwiek rota przywykła do swego nowego opiekuwiedziała tel'az, że stary krewny jaki.ś, na i opuścili Bretanię, jako przyjaciele,
bardzo bogaty, którego daliO jej ua opie- wzajemnie z siebie zadowoleni, Odtąd, nie
kuna, przyjed7Je niezadługo, aby ją zabrać bac1.ąe na pOty roku, łagodny, cicby natudo Paryża.
l'ałlita, miał zawsze swój promieil liłonecz
Dziecko, zaniepokojone uI'okiem, jaki ny w ponurym pałacu; tym promieniem
przedstawiał ów wyralII czal'odzlejskl ,Pa· były spojrzenia, głos, . śmiechy i zabawy
ryż," uśmiechało się jednak pieszczotliwie młodąj dziewczynki, Stara zagroda. pełua
do st.arej ko\liety,
była. .teraz życia i wesołości, Rzec było
- Cioteczko, wplalabym tu z tobą po- można, iż robiła wrażenie pustego gniazda
w którem nagle ozwała się wesoła I!piewka,
IOSt.aĆ, Nie pnszczaj mnie od siebie.
Lat pięć czy szeM upłyn ęło. Dziecko
Ciotka wzrus~pna temi dziecięeemi pie.
szc7.otami, delektujlc się pocałunkiem tycb wyrosło na kobietę, Nie uazywało już
uS,t niewiunycb, 8wieueh, jak pączek róży opiekuua ,mój wuju," lecz .m6j stal'y
Wilgotny od rosy pOr8łlDej odpowiadała przyjacielu." Barou, który niegdyś z ralagodnię, go!.Qwa do wszeJ~ich poświęceó: dością prlsjąłby był uazwę ojca, nie pra- 'l'rzeba, moje dziecię, to twój opie- gnął jej teraz bynajmniej. Odżył przy
kUli.
:
młodej dziewczynie;
odmłoduiał i czul
Pewnego dnia. poja.wił się i opiekun, Byl w sol.ole niezwykle dużo sil żywotnych .
to, baron d'Hautecoul't, stary Kawaler. ' i_ zamykając drzwi swego laboratorymu
lhłoś4 ro~lin wysta~~a mn. dotł4- lIie- ~dU0'YiI salony, aby, jak twierdził, dodać
szkął w swoim pałacn, w, jednej z al'yalA>' powietra .. temu w'ocaemu ptaszkowi zmukratyezuych dzielnie ,Paryża, gdzie mieM7-Y SZQnemu tyć w tak brzydkiej kla.tce. I on
POdw9~i\e~ ,i nlicą l'oały ~rzewy, IóJr-!,C h SaJD, z nieskoilczoną roskosz4, oddychał
Z UpodqblLpleDJ dQgI,dal 1 k~óry'l" -kszdą tem §wietem. ożywczem powietrzeUl.
nową odmianę '1. radoścl4 notov1ł\, Zło4la
Z dq~rł ww'ą, uwatając Lo za Iwój obo Walniał sił} baJ:dzo małem, .osił odwiecz- W1łłzek, zaczął szukać męża dla uroczej

bretonki, ta.k szybko jlrzemienionej w pa.- dużym kabryolecie Wś!'ód cienistyeli' lasów,
gdzie bal'on roskoszował się coraz to noPoczciwy staruszek sądził, że to wczo- wą, św ieżo odkrytą odmianą kawy, lub
raj jeszcze było, gdy mn skłoniła się pierw- krzewn, Margrabina siadywała pod drzeszy raz u óżką, jako mała dziewczynka. wem, a młodzi gubili się W. gęstwinie. NieW jego wieku trudnem zadaniem była zadługu zuów się ukazywałl, zawsze r~em,
opieka nad tą malą czarodziejką ze złoci weseli, rozpl'omieuieni. Widok tego dzi~
stemi włosami i srebrnym głosikiem, M6- ka przy boku syna, zawsze dl .. niej
wił o tern z całą naiwnością nielicznemu dego, wzbudzał w jej sercn tajemne WZI'Ugronu znajomych, których plozyj mował u. szenia, coś podoilIlego do wspomnieil misiebie, pi ęknemu margrabiemu Cezarowi łosuynh,
Pewnego dnia wydawała się weselną
naprzykła.d , którego wizyty bywały tel'az
r.oraz częstsze i coraz dłuższe, Lecz czyż niż zazwyczaj; wzrok jej sp~ywał tkliCroixvaillaut m ógł zaliczać się do liczby wiej, niż zwykle, na ukocbanycb, jak gdykonkurentów? Miał już lat trzydzieści by widziała ich już tyllro przez mgłę jakilka, a skoro dotąd nie zl'obił wyboru, kąś, zwolna coraz więcej zaslaniającą ich
zuaczyło, że wolał swobodę .od Jlaj lżej widok. Xad wieczorem, gdy miano podaszych nawet i najmilszych więzów hy- wac! do obiadu, znaleziono ją w sypialni ,
siedzącą na foteln z rękoma złożonemi, glomenu.
Baron IV prostocie swej uważał go po- wą w tył pochyloną, spoczywającą we !lilie
trosze jako kolegę w celibacie. Byłby głębokim. Bladość twarzy jedynie zdramocno zd~iwionym, gdyby mu powiedziano, dzała, że to był sen wieczny. Odetta, li
że piękny Cezar był jeszcze ciągle jednym główką w kwiaty przystrojoną, chCłC ją
z najniebezpieczniejszycb ludzi. Lecz ba- zajść znienacka, pocllylila się cichlltko i zaron na świat cały patrzał przez błękitne wołała:
- Cioteczko, czekamy 1120 ciebie z obiaszkła. swo1ch okularów ,
'rego samego roku wlaśnie baron ze swą dem.
Lecz nagle, dotknłw8zy się fąk zlodo ,
pupilką spędzali lato w Keł~sper.
tal'a
ma.ł'grabina zapraguęla raz jeszcze otoczyc! waciałych, młoda dziewczyna odskoczył ..
się swemi przyjaciołmi. Uczyniono zado§ć pI·zer&Żoll&.
jej życzeuiu i staruszka czuła. się istotnie
- Umarłal- krzyknęła,
l slowo to rozbrzmiało Rlnutuem ecltem
szczęśliwą.
\V1'az z gośćmi przybył i syn,
którego tak rzadko II siebie widywała . w§ród zakątków starego )lała.cu,
Piękntl to dni były dla nicb.
Wiełkie oży
Cicbo i spokojnie odd ..no jej ostalnił powienie zapanowało w calym pałacu , a sta- slugę, Złożono jt w grobie, który sobie jllŻ
ruszka zuajdowala. w niem niezwykłą przy- odda wna. obrała. Klóż odgadnie tajemnlee
jemność.
schodzących z tego świata? Czy li sfer
Aby się przypodobać ubóstwiauemu sy- nadziem kich, w których się jej duu 01I0wi, cllętnie byłaby zdjęła ~wą zniszczouą bracał .. , czytał.. 0011, co ię dzieje w &erczarną żałobną sukuię, Ale ceza.r zapew- cach tych, którzy j~ przeżyli? Czy widzianial, ii woli ją tak~ właśnie. Jakże ona ła. )lł'7.ebiegI4 i zdrożoą miłość, wyrut.a..i4C4
była <lumulI, jak on wydawał siO) szczę li- 1: uczucia, które się jej wyda.ło równie stawyml Nie widziała go nigdy tak weso- łem, jak głębokiem I czy stew ,
łym. Bawił się jak dziecko, jeździł konno
z Odettą , powoził, wo~ąc wszystkich w
(D, c. ~,).

długo łaskawie rozmawiał oZ generał-adjn

tantem Burko i innemi osobami, a potem
raczył zbli&yć się do' dam i rozmawiać z
niekt6remi, NajjaśnlejsZ& ]>ani raczyła przyJąć pyszne bukiety: od Małżonki J. E , Głó
wllego Naczelnika kraju M, A, HOI'ko i od
innych dam i łaskawie rozmawiała z nie18)

Hrabia W

odziński.

CARITAS.

-

W katedralnym sobllrze odprawione

było nabożeóstwo na intencyę szczęśliwej
podróży Najjaśniejszych Pań s.twa przez arcybiskupa chełmskiego i wal's,zawskiego,

Leoncynsza.
(. WarSZ8wskij dniewnik").

Urodzaj bawełny, Ameryce
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urząl zenIe wagon w o - .1'eterlJOrgs'Ua wfelIomosti" aonosząJ kiego rodzaju za1da a w mieścIe naszeml o no 01(0 o fI milion6w, o czem lIied-;;_
przewo~Jłł~et or w mlecznych, istnirją- w fOl'mie pogloski, że zarząd poczt i tele- od Nowego Roku p. Melcz)"liski, specyal- no donosiliśmy za "Krl\ieDI.' ~lllil.e~li się
ca konstrnkcya wagoli6w ma pozostać nib' grafów projektuje IVpro adzenie nowych nie obznajmiony z tym handlem.
w Warszawie. -'ą to dw';y h~aqia 1.1I1,lrll\zmienioną. Wagon pOłvinien mjeścić w
- pnepisó III pocrtr K!lle'uwej, Da mocy
(- Zawaliła si, w -poni zialelr 1'0 po· go milI onera, ktÓl"zy rozpoczęli jnż kroki
bie nie wip,cej, jak 15u pudów przetwol'ów kf.ÓI"ych
bf pry tue będą miały praw o Illdnin piwnica w d mu II. Eamockiej IlÓd lem rewindykacyi spaclku.
mlecznych; waga calrgo urząazenia uie \lO- na treh Itaeyaclt dróg żelaznych, gdzie .' 795a przy nlicy gw. Benedykta.
- W instytucie agronomicznym w Ko.
winna przewyższ/1Ć 50 pudów. a koszt te· cllużej zatrzymujł się pociągi, o I'~ym'ywać
(-) Zagadkowe zRlkn ięcie. P I'obek p. wej Aleksalldryi w roku akademickim
goż 200 rubli. Wagon powinien mieć do· prosto z wagonów pocztowych <Izielllliki Walentego Pełzowsklego, zamieszkałego 11 90/91, jak donosi .Knryer '\\'IU'szawski'
brą wentylneyę i wogólll. być Łak IIrz ą uzo., i pisma, W aylaue na ich imię . . Wysylają- przy ulicy Dl' :wuowskiej, wysiany \. pbyklady odbywać się będą tylko na dWóc'h
nym, że~y przetwory mleczne nie ulegały cy tego
dz.,jn dzienniki i pi m~ obowią- uiedziałek, o godzinie :l·ej po południu z kUl' ch ostatnich, gdyż (lO uplywie (11\'11
zepsuciu ani zimą, ani latem.
7.&ni będ, naklej /lć oddzll"lnl) kartki na parą koni n pastwisko, ootychcz
ni lat instytut ma być zamieuiony na akadę.
- .Pett'Tburgskija wiedofnosti' don o Zł, każdej prz, ylce ~ napisenl drukowanYBl po.wr~U i .niewiadomo, gdzie.si znaj '8; mię agronomiczuy leśuą o czterech kUI'snch
że w roku bieżącym dokolJywane są spmw- dnżami litel'ami: • wydać na stacyi (nazwa Poszkodowany, który ocenia parę uprowa- ,Nowoje wl·emia." dowiaduje się ii
dzające i nowe badania nad wytknięciem stacvi) dl'Ogi żelaznej (nazwa drogi)".
dzonycl~ koni ua rs,. 1.JiO, zawiadom4 Q wy- na zbliżającym się zjezllzie lekalozy lila byl.
liPiL kolejowej przez główne pasmo gÓl'
Przemysł. I
I'adku policyę·
I
poruszona kwestya utlvol'zeuia specyalnych
Kaukaskich IV różnych kierunkach. Cho- O pozyskanie patentu w depi\rtamen(-) Dziki e zabawki. W nocy onegdaj - stypenllyów na fakultetach lek,u'skich kiJ.
ciaż badania te nie są. jeszcze ukoilCzooe, cie handlu i rękodzieł stam się p. W. Wo- szej ua ulicy św. Karola trzech ludzi pl'zy- ku uniwersytetów, dla studentów PI'~"n:l'
W8zelal"O wyjaśnito się już, że budowa dro· jewódzki, inżynier , na gazowy piec do zu- trzymało przechodzącego czeladnika 'Pom· cych ksztatcić się specyalnie w kierunku
gi jest )uożliwą, chociaż w.ymagać będzie pelnego spalania bezdymnegó wszelkiego kego; zwią7A\wszy mu ręce i nogi i zakne- sądowo·lekarski m .
zoaczłI.Ycb koszt.ów. UI'zeczywistllienie do· rodzaju gęstych nieczystoljci i zu~ytkowa- b\jlwaw8zy a s!40- kawalkieRI szmaty, niezna·
- O projektowanem l!lluisieryum I'obu.
tychczasowego pl'ojektu jest wątpliwI', 1'0- nia otrzymanego stąd ciepla clo opalania jomi położyli go na chodniku, a sami odeszli, ctwa, n o_woje wremia" podaje następuj,.
uieważ ministeryum skal'bu przeciwne jest kotłów parowych.
Wynalazek p. Woj e- Tomke leżał tak przez kilka godzin, zanim ce szczegól,y: nPI'ojekt utworzenia wYższej
budowie ze wzgl ęaów ekononlicznych, a sfe- wódzkiego może być stosowanym tlo uisz- oswobodzili go robotnicy, podążający do instytucyi pa!lstwowej, której powiel'zollory iIMd
. ~IIO .
• dl"Og1 żeum .nieez.y to"L w gma.c h clL lluWiez- iabr;vki.='tVe wsl Zelgll8ZCzy pod Zgierza .by piec
.
..
a ai ift'
lazllej Oli PfltrólYt!ka ' do stacyi Pl"ochlad· ny<!h i fabrykach, polożonych IV ~I" odku trzech IVYl'ostków zabawiało się od pewne· op\'l\cowllny jest zupełnie i był już pl"7.ed.
nsja dl'ogi żelaznej rostowsko JIV~aliykan · miasta, gIlzie zawodzą trudnosoi w OUpI"O- go c~asu tl'uciem psów gałkami z ch leba, miotem nam!! 'Iv komitecie ministrów IV Q.
ka"skiej. Przypuszczać należy, że ŻMZ!!d wadzaniu odpadktllV, a cieplik, ofJ"Aymywa- zallrawionemi arszenikiellf, których ojciec bieglej sesyi przed wakacyami letnierui.
wojskowy budować będzill drogę Pl'zer. gó· ny IIIozy lIPllleniu ich, może by ~ zui:ytkowa- ich używał do tępienia szczurów. Gdy Ila· K"Omitet mini~t.rów uznai koniecz ność- utwo.
ry Kaukaskie. własnym kosztem i przytem lIylD do oglozewanil\ motorów.
dlo już we wsi kilka pSÓW, a 0lll'awca ze rzenia insty tucyi, która. zajęłaby się spe.
stopniow&, niewielkiemi oddziałami.
Stl'ykowa skonstatował otrucie, :r.aczęto cyalnie badl\niem obecny. h stosuuków 1'01.
- Tenże. dzieDuik donosi, że kwcstya
sledzić i w tych dniach I)rzyłapano · na. go- niC:1;0-g08)1odarskich 1\' Rosyi. Zadania pl'O.
budowy drogi 'lela7.nej penzeńsko-cllarkow·
l .
I"lcym uczynku trucicieli. I Poszkodowani jektowanej iustytucyi stresznzają.. się w po.
sko azowskiej wchodzi w nową fazę. ' ie·
wla§cicicle występuj., ze skargą pnr.eciwko ni~zych IlUliktach: 1>ogodzie interesy rolniktórzy gubernatorzy przedstawili ministe·
(-l ,Projekt zorganizowania w nnszem rodzicum wyrostków do sądu.
ctwa z interesami bandlu, objąć kierlIIrek
I'yum komunikacyj 1I0we projekty zmienia· mieście stalej stmży oguiowl"j miejskiej,
(-) Napad , W tych dniach, o. godzinie nad wyksztalceniem rollliC7..1lm w lIaJlstwie
jące ki~runek drogi. . Dla wyjl~lI!enil\ t.ylokrot!lie pOlllloszony '~ .I?Zi~llI\iku", lI a~ 8 w!ećzorem, na ulicy PI'zej:\zcl, kil~unastu i pos~\~ill je na ollpo~dniej s~opie , był.
wszystkich tyeh kwestYJ, IV komlsyl I~O blem ~\'Ido ków urzecr.y~,~ t,u~enlll .. DochodZI 11IlIZl uaparllo u,r pp.
D., E, S. I A. U., rzec:ullklem pott'zeb rolnlk.a w mnych in·
spra IV nowych dróg zelaznych odbywać SIę nas wJjulomogć, ze zaJął S I ę mm zarząd powracających z fabryki. Pan D. z(lolal u- st.-ytucyach p-afls~wowych I t. tł. W celu
będą posiedzenia specyalne, na które mają mIasta, a nawet s4 jnż zbierane potnrebne ciec, nie pp. S. i U. musieli bl'onills ię pr7.ed utworzenia ministerynm rolnictwa istnieje
być zal>r08zone wszystkie osoby zaintere- IV tym celu wlallomo:lci i ńlatel'Yllły. ' We- napastnikami, atakującymi ich kamieniami pl'ojekt wyłączenia z mlmisteryl1m dóbl'
sowtlne w tej sprawie.
dług zdauia osób komJletenLlly~ h, utrzyma· ' i nożami. Panu S. rozcięto niebezpiecznię państwa departameutu rolnictwa i gospo.
Handel.
nie 4-ch olltlzinłów straży z 20 cztoul((jw głowę, 1\ p. U. ocalał jedyuie dzięki wieL· darstwa wiejskieg./!. Z departamentem tym
- ' Krążą pogloski, ze mińlster.l'lIm sktu" czynnych WI'az z bl·iUHln"'jst.·em i ~In'żbą kiemu psu, kt.ól'ego prowadził przy sobie. mają być ,połączone różne zarządy, istniebu, po porozumienin się z Illinisteryum w knżllym olidziale, ko~ztowatoby okolo rs. Szczęściem nadeszŁa pomoc Ilolicy;na, ' na, jąfle przy kilkh innych ministeryach i kiexpraw zngmnicznych, ulożyło IU'ojekt bez- 40,000 l"Oewie.
Widok której napastnicy umknęli; prawie rując8 po zczególnemi działami pl'zemySIQ
pośrednich ~t:osunk'6w ltlludlowycb z wyspą
(--) Koncert " Lutni " warsza wskiej IV ca- wszystkich jednak aresztolvano, oprócz je- rolnego. \V yksztalcenie rolnioze powielozone
Ceylonem \\"og61e i 7. miastem Kolómbo w Iym komplecie, z tlyrektorem, p. Piotrem dnego, który jest poszukiwally. Podobno bP,dzie IV nowem minlstel'yum oddzielnemu
Szcy.ególności, IV c.elu I'I>zpowszechnieuh na Ma. zyńskim, na czele, jak nam d ouoszą z przyczyną napadu byh\ 7.emsta robotuików departamentowi. Ogółem będzie najwyżej
ryn kach ruskich hIJrbaty ceylo!lskiej, eie- wiarygodnego źródta, odbędzie się stanow- za wydalenie icb z fabl·yki.
pięć departamentów. Nowe ministeryum ma
szącej się najlollsZą relJutacyą. 'l'ald llhl' czO w dniu 1 listopada. Puclallie o p07.WO(-) Kradzież . Ofiarą podwójnej ki"adzie· również przyjąć 0<1 1minisLeryum· sk!ubu
dek ma na celu u ~ lIni ęcie zależności ryn- lenie wystosowano już ' cl0 wla~ciwej wla- ży stał si ę p. Rosenblum" wlaścicie l skła- wszystkie funkcye w rzeczacb wywozowe.
angielskicb i prócz tego dzy. Dochód z illteresu;ącego tego kOI~cer- du sukna i kortów w dOlllu pod KI 786 go handlu zbożem , a od ministerynm dóbr
k6w I'IIsklch
przeciwdzialllnie f<llszo~alliu IUII'baty,,PI'ak- tn, "". kLól'ym lIadto. ' n~a wziąć udzial z.ua· )l1:Z.y uli:y Zie!onej. Przed kllkl~u astn ~Ili~- pailst;w~ i spraw wewnętt~nyllb -statyśty.
tykowanemll ". COI'II7o Większych wymull"llcb ny wirtuoz warszawski, prz~~naczony Jest mi JacyM zlodzleJe, dostawszy Się tlo PIWIlI- kę I·olmczą. Calą ~ sprawą zajmie się z
w Chinach i IV Londynie.
na cele dobroczynne.
cy, skradli mu okolo 12 butelek wina; w kolei rada. państwa podćzas nadcho<lzącej
Poczty.
(-) Wiadomości osobiste. Policmajstel' l tych (lniach znowu, wyiamaw&zy,drzwi do sesyi".
Główny
Zi1l7A}cI
poczt
i
telegrafów
miasta
Łodzi,
p.
Danilczuk,
powróciŁ
i
Ob-j
Sk
lepu ,' wynieśli na 'Znaczną sumę r6żne o
- Cesarskie wolno - ekonomiczne towapostanowił w miastach, gdzie zapewnioną jąl swoje obowil!zki. •
towaru. Podejrzanego I' mlział IV kradzie· rzystwo w P etersburgu rozpatrywać beje,,\. "ta\ .. egr.y.l.encya 0lldziat6w pOC7.towo(-) Sprzeda! dóbr. W sądzie okręgo- 'ty s tró:i./l Ilomu, 111., aresztowano.
dzie wkrótce kwestyę uj et1nostajll;ell;~
telegraficznycI), .I'? skons~to ,,-:u,iu :,tałe.go wyli) pio~rko.wskim w dni~ 6 b. nt., ~prze(-) Dziś w teatrze Victoria dallJ,"1 bę- działalności I'usk!ch towal'zystw rolniPI'ZYI'?stll ,lndll08c/, I·OZWOJII. handlu I ZWlę- dauo ~aJI)-Lkl: fol.wark ~\ o~lzynek ht. B., dzie dramat w 6-ciu aktach, p. t,. "Da- czych.
Warszawa.
k szlIlJla 81ę korespondencYI, nabywać na IV pOWIeCie lódzklln, obeJllIujący 15-! 1001'- lilia " przez Oktawiusza Feuilleta
wl~noś~ niel'uc~omości dla pomieszczenia gów, kupił p. Piotl' . Go~olewski. Licyt~'
.
- .W zeszlą sobotę odbył się akt zam.
knięcla roku szkolnego w oddzia le techuiw IIIcb lD ~tyt~cJ? P?eztowo-t~legl:aficzllych, cya o.s.ad.y f~bryc~lIeJ W,llall6w, w pOWieCIe
cel~m zapelylll!lllla Im odpowledlllego loka- bl:ze~IDS~lm! maJ.ątku Górka ?!fala, w 110 ' 1
•
ozuym szkoły techulcznej kolei warszaw·
I~ I poczymellla.' stosownych 11Iozer~bek, co WIeCie lodzk~m, lIIe doszła do skutku z pO- .
s ko.wiede!lskiej. OddziaJ teu liczy I IV 1'0.
lIIeza~sze w najętych łokalach da Się lisku· wocl u wysokiego szacunku.
-- Spadkobiercy zmal"lego w Amcryce ku zeszłym : w klasie l-ej 22, w 2·ej 24 i
Lecz\llć.
(-) Hurtowy skład śledzi i ryb wsze 1- Polaczka, który pozostawił po sobie po' w :l-ej 30 uczniów, '
liwIe najtaJtsze
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-c alem erc?I~) 1

wątpię,-czYJali11TPostallowiliśmy i~4riZ:-PescatouM, małej

Slteml promieniami slonca I bUl'zaml na- k Slązę Ilot,mfiby lepIeJ.
przemialI. Mieszkali~my nadal nl\ Vicolo- Bardz9 mnie to cieszy - odrzekła Balba, pod czarem piękności i k~llrysów nie życzę sobie wcale, byś muie [)an mnirj
naszego bóstwa. Wreszcie pr~yszedł IIzieil, kocha!.
R
-:- Więc. nie chcesz, abYID zal i. ray.;
w który~ ~czulem,_ że dlui~j . nie wy~tzy(Tł6m . ezeuią z ongiel.kiego).
mam Olej lIIepewnoscl co <10 Jej uczuć I po· mUJesz mllle? przYI'zekasz?
"
stauowił~m dowiedzieć się prawdy z jej ust,
- Nic nie przyl'zekalll, prócz teg!>, że
(TJahJ$jj r-iąg - pat!"! Ar. f?32).
zanim ~Iońce zajdzie . . 7Aec~d~J\vany bylem uie wyjdę r.a William~l - odpowiedziała
Nie umiem powiedzieć dzill, jak to s ię sta- usłyszeć cboćby naJsmutm ejs1.y wyrok. z nowym wybuchem śmlecb n .
ło, lub kiedy po raz pierwszy zanważylem, Opuśeilbym IV takim razie Genuę i po\"Zu·
l'yle tylko mi powiedziala; ani slowa naa :te co~ zaszl mię(l7.y Illną moim Pl·zyj i- caj,c dotychczasowe projekty J1rzyszlości, dziei (lIa mnie, nic, pl·ÓC? JlotP,pienia mego
cielem. • 'ie dllłolJy s i ę to oki"eślill wyl·a,.. wybralbym z serca pamięć przeszłości przyjaciela. Mogtem być 7..ado1V010nylll z te·
zanii, a jednak czuć bJ ło chló<l . w naszych i rozpocząluym gdzieś daleko nowe życie. go try umfu. Bytem tak nierozsądny, że
stosunkach. 'Mitiszkaliśmy zawsze wspólnie, Powiedzialen! jt\j to n~mi~tllie i poważllie zaw.ie rzyłem tak 8~abej zachęcie z jej st~o.
JlI"Rcuł'ąc I otlpoczyWftjąc 1·,lzem, nawet od- zarazem, stojąc przelllll 1ł IV malym pokOJ U ny. I odszedtem, Ule otrzymawszy decyduJ /ł '
bywa iśmy z sobą dlugie wieczorne spaee- za sklepem.
cel odpowiedzi. Ocl tego : Iuia pl'zestałem
I'y po nkoilczollym dniu pmcy, tylko 1'01.- Jeżeli wolisz Will iama - rzeklem panować na'd sobą, a przYJaźlllla za z Wilmawialiśmy mniej, niż dawniej i choll obo- powiedz jeduo slowo, a nie będę ć i ę dlużej Iiame,:! zamiemta r aptown!e.
jętny widz nie dostl-zeglby IV nas zmlnny, nudził. ,Test on więcej wart twej miło:ici,
. ŻYCIe wspóln~ st~walo Się nie: do ~nie9~e.
jednak powoli i nieznacznic wytw!\lozala się uiż ja; jestem zazdrosny i wymagający , ou, lila dla 1.IaZ; n.llI~a~lśmy SIę w~aJe~lIIe, o Ile
przepaść mi ędzy uami. Nie bylo to willą me· pełen ufnośc i i dobroci. Powiedz, Gianet· m ~żllo~cl, zaml6l11aJą.c z&le~wle k.llka słów
go Pl"~yjaclelft; wierne i szlachetne jego to, Czy mam cię pożeguać lI a wieki, czy dZI~nl~le .. Byly ~llIvl !e! ~1'Zę nll. ICh wsposerce nie dopnścilotly się zdrady wzgl ę d em też mogę napisać do t1tPj matki do Anglii, mlllBllIe, ~e go menawldzllem.
' .
mnie. Ani też, siebie nie obwiniam. By· prosząc ją, aby się modlita do Boga o blo·
W t~klch mękaclJ pl'zeszlo. znów kIlka
ła to wyłącznie sprawR jpj Gianetf,y; gosławieJistwo (lla kobi" ty, ,która przyrze- t.l''.l"0~lI)l, lIadszedl.ln~y , a z 1lI~1 karnllwał.
onll to spl'owadzila nil g lowy uaS1.e grzech, kla być moją żoną?
?trowlOno w Ge~UI, z~ był to Illezwykle Pobailbę I ciężki smutek. Gdyby byla okaz~
_ Dobrze pau bronisz interesó w swego n~l;y' karna~vat I mU~l!llo tak by~ I'zeczyła jawnie pierw$Zeóstwo jednenlll z nas llrzyjaciela - odl zekta. _ Wiliam powinien WI~c. l e, g(ly~ ~rócz kt!kll chol'~1\'1 powlei gllyby Will lIlio,ł być tym wybranym, był uyć panu wdzięcznym . Nigdy nie zrobił 1V3JąOYC~1 tu I owdzl~ ~a pl ync~palnyeh
bym może zapanowal n ali swym bólem, tyle dla plIUlI..
u~IC/lch J t.l·ochy odiiwl~~nych strOJ6w. ~o.,
aby Pl-z)"cz.fnlć się do szczęścia mego) przy_ Odpowiedz mi na miłoSć Boską _ ~ Ie~ych, m~ znać bylo IVlęk8z~go o~ylVle/lla,
jaciela. Wiem, że i on uczyniIbl' tosamo
I ł
I b ' ' 1 . l 'ść
.
Jakle panuje zwykle w sezoUle uCleclJ. Je.
dla mnie. Lecz Glanetta, uie troszcząc się zawo ~/',ll
u P~zWlu tlilI od e):1 .
dnego unia wl"al!l\jąc o zml"Oku z robotiy,
.oz~sz zo.sta,. U) o eJsc signorii ku memn zdziwieniu spotkalem Williama
weale o nas, ani myślala wyhierać między
na platformie. Zbliżyl się do mnie i polonami. Pochlebialo jej dumie porói:ni~uie Inglese, /ll~ .zatlzl:muJę 'pana ... ?
lias z sobą, bawilo ją to igranie z nami j
- ~Y. 107.karl\Je~z mi odeJŚĆ.
żywszy rękę na mojem ram ieniU, rzekł: .
tysiącami odcieni kokieteryi, wslowach,
ez, .w~~ o me...
..
,
.
_ . Spóź.n iłeś się trochę, Benie; czekam tu
- Czy pl zl' zekasz, ze pÓJI1zl esz za \lIllIe, ua. C1~bie JUż od tJozech. kwadr~nsów. Czy
uśmiechach i spojrzeniach, doprowadzila lias
do f,ego, że potraciliśmy dla niej glowy . gdy z~stanę.
,.
'
p6Jdzlemy ra~Dl n~ oblt~d?
'
.
Olipal"la, ś mie"
'l'ell przyjaCielskI ton Jego mowy obudzll
Zdl"aUzllła nas obndwóch, utrzymując je· . - . Ządasz pali zl\wlele dMk IV nadziei, przywodząc do szaleństwa Jąc .sIę swym szyderczym, a jak srebro jakieś lepsze uczucia we mnie.
dźwięcznym śmiechem.
- Z całą przyjemnością - !>drzeklem.z 1.3zdro8ci.
- Upoważuilaś mnie clo tego, utrzymu- Czy pój dziemy do Gozzoli'ego?
Miewałem jednak w owych czasach chwile opamlętanill i zapytywalelD siebie, czy jljc w uadziei pl'ze~ ubiegle kilka n1ieSi ęcy.
- Nie-rzekł ~pieszllie-chodźmy: l~piej
jakakolwiek kobieta IIA ~\I"ieoie warta by- 'l'osamo mówi William; jakże nudni do jakiego mniej uczęszczanego miej ca,
gdzie moglib.y'śmy porozmawiać. , Mam al
la poświęeenia tak wiernej przyjaźni. Rzad· jesteście obadwaj!
- O I Gian~tto I ko to się jednak zdarzalo; wola lem zamyzawołalem nl\bli ~ COH do IJowiedzenia.
•
knć oczy IHl. I Il'a"Wc\~, lon~c w I"osko~znem tnie - bą..f~ po ważl~ą c ho ~ c ~IIV!l eczkę; bl'Ć
Zau.wa~ylem ~op!el'o. temz,. jak byt bIndy
Illarzpnlu. P"zpszla jesie!l, IItlstąpila zima, może, że me wart Jestem I'Ipblp, lec? ko- l ponllęszany I Jakiś 1lI8llOkóJ milą ogarnął.

Amelia B. Edwardf'.

opOWIAD!! lE UŻYR IE A,

I

I

-:

restauracyi, trocbę na uboczn i tam w ma.
tym 110koiku zadyslloilOwa\iśmy sobie obiat!.
William zaledwie dotknął jedzenia pił tylko llosyć wina.
.
,
i ,Williamie--rzekłem, gdy po.
dano nam ostatni ą potmwę - jakie ma.~z
!lowiny?

I-

Złe.

- Widzę to z twoje' twarzy.
- Złe dla mnie, z
(lla ciebie. Gi:v
Delta ...
- C6ż Gianetta?
Przetarł nerwowym rnchem czolo i rzeki:
- Gianetta jest fałszywą, gorzej IIi';' fał·
szywą. l'yle dla niej warte sel'C3 "Uczciwe·
-go czlowieka, ile kwiat, którym clziii sLI'oi
swą glo wę, a jll~I'O wyrzuca. Okrutnie o·
beszta si ę z nami.
- W jl\lri sposób, na Boga, m6wl
. - \V naj.gol·szy, j~k może postąpić ko·
b!eta z tym~, któl'zy Ją kocbajIł. ' Sprzedala
Się margrabiemu Loredaoo.
Kl'ew l"Zucila mi się do twarzy i gloIVY
gOI'ącym piomieniem. Zaciemniło mi się IV
oczach; ~ie. mogl~m .wymówić aui słowa.
- WidZIałem Ją Idącą. ao kaoodl'y-m6wil ~alej. śpiesznie.-Było to przed tlozelna
godzmaml; sądz.iłem, że id~ie do spowiedzi;
poszedlem za llIą, śledząc Ją zilaleka. Gdy
weszła do kościoła, skieł'owala się IV stl'O'
~ę. ambon)', gdzie na ~ią czek ~ł' niemłody
JUz człOW iek. Przypomlllasz sobie może te·
go stal'ego jegomościa który odwiedzal
sklep przoo kilku miesiącamI. Widząc jak
pogrążeni byli w żywej rozmowie ucz~lem
Ilamiętny gniew, chciałem zbliżJć się do
uicb powiellzieć lub zrobić cokolwiek, pm'
gną/em lyz.iąŚć ją za I'ękę i IVyprolVadzi~
z tego mIeJsca. G(ly post1}pilem lIaprr.6d I
tylko slllP oddzielał inllit\ od nich ~atrzy'
malem się. Nie mo"'li mnie widzieć' lecz jllr
!Dogłem słyszeć illit rozmówę.
'
,
- I bslyszaleś? ...
- Okłady d 'W8tl'ętnego tar g u' z jednej f
stl'~liJ plęltllośtl l młodó!lt! :r.loto' z drugiej.
'ryle .. tyle. frank6w rc/czliie willa w Nea'
poln. ()t.\l! nie moglj (IInżej' o tem tnów!ć.
. D,'żącą. 'ęk ą wziąl S7.klankę wiua I wypll duszkiem.

--= Zalożona

w.spólnemi siłami pp. Ed'rczone>- Powierzchnja ziemi na abs
klik
Dlunda Jaukowsklego, braci .Kaczyńsk.icb i akrów, popękana; budynki z cegły, ;~~etia~
Francls7.Ka Sz~nlora, koloma bodowTI na- I. a... eM, wfikorzrły " pomet...".
,,6uch
sio n W Jan~owle )l~ ~V~l'sza.wą, obcbodzi był tak głośuy, ii lY""BO go 1111 to mil anI': r?ku blezą~.rm .rlzle~l~clolecle 8weg~ l~t- giel kich naoko"', "IV eJmingtonie odległym
nlflDI~. Roz\\ mą \\Szy Się ama pom,slme, o mil piłĆ, powstAła It=..m panika.
tr"ciło
koloma IV J'!łnk~włe dala zarazem za<:hętę tycio jedenastIl robotni,tólY i jOdn" sta ruszka.
do zaklndallll\ lJlllych podobnycTI s~acyj, Rzecz «ziwna - kilka ,.oledwie eial bylo 1'01'0prowadzonycll .\Vzoro,,:o, wedl~g nllJllow- zrywanyeb na Imwnłki; resztA tropów w cn~ieosll1alona. Jeden z nrz\}dni.
szych wymagali nauki o~rodDlctwa i za- loki, Da
opatrllJllcych kraj .w naS.\ona wyborp\\'e, ków, siłą. wybucbu wrzucony dó rzeki oulał
któr~ przedtem .Jl1I!SI31.1O. sp~·0."'adza6 z za· prawtlziwym cudem. W jednym z dOm'ó" loagraUlcy. ObeCnie Istn~eJą JU~ powstale za lezi.ono. z~ru7.gotaną kolysk~; spoczywaj,cc '"
przyklodem Jankowa. koloma p. Graden- IlI~J dZJl·.lle 0",,18ło. Inne dzieei nieuSlkodzowitza .'" Rako~cu pod \~arszawą, zakłady Ile rÓ"'lIie2, wydobyto % I",d gru~ów. ~DDych
p. Tro}.a1towsklego pod MI~chowem, Bl'ooka j.st przesrJo dWlldzie.t.n; pomietlzy nimi główny
pod KI.J?~v~m,. Kn~pl'Zycklego w gubenli wlaściciel fabryk, p. Duponl. Fabryki te .aj.
jJodf>l~~leJ l kilka lIlnych. .
.
m01"aly ob zar na illogości dw6ch mil; w
l ~\Varzptwo Jed wabnlcze zo~·gall1zo· l,ob1i2u ich lV~nosiło siO piętdziesiąt do.
wało.Juz SWÓJ zal'1;ąd: Weszli do mego 11(1. m6
dla robotników. WSJystko to tri' .
Emil~an ~rOD1eWSkl, Ja~o prez~s, Adolf Bo- %uiszczone.
ił wybOfhu nu~ ·y.91>rgu~kl-\Vlceprezes, Mallnowskl-sekre arz, ~euie może ac nas epuj'lcy szczegół: szyby .,
Wiktor Magnus-kasyer, Zygmunt J?hn- niektórych Immienicnl'!1 IV Welmillgtoll pope lmbuchalter. Doktór Jan Banzemer WZiął na Iy. Piećdziesiqt rodzin Iwzbawionych jest dasiebie . 1~I'aCę I~ad zebraniem statystyki cbu. Jestto podobno llajwiekszy wybuch, joki
DJOnl' I Je<1wablJlctwa krajowego, :' także siQ zdnrlY! w ciągu bicżącego stijlecin. Przyi.kOl·rSI?OndencYł} z towarzystwami zagl'ł\- czyna jego - uirostrotne obchodzenie siQ prźy
Dlcz'leml.
pakowaniu vrocbu, zamówionego przez rz~d
- .Kuryer warszawski " donosi, że w tych Stanów Zjednoczonych.
doiach ma być zatwiel'llzony PI'ojekt zaX Lord Salis bury zastal na starość przewiązania towarzystwa
bomeopatye1.llego mytnikiem. Pnemycn do swej ojczyzny eu\\' Wal·szawie. Po zatwierdzeniu, czlonkOl- kier, kOlliak francuski i antwerpskie cygara.
wie zalożyciele natychmiast podęjmą stam· Fatalny caca, spotkuł go we czwartek 9 B. m.
nin, cele~ ~vprowadzellia w życ1~ nOIV~j POWÓ,. jfl«O, wyprawiony morzem z Dioppc,
.Dstytucyl I IV tym celu odbyć Się maJ/} przybyl w tym dniu po drocizo do Loudynu
Idwa odcz)\ty publiczne, które wypuwiedzą du Xcw·Haven. Tutaj jes1; I<ODlora.-Czy delekarze homeopaCi Stefan .Kuczy!lski i J ó· kla rnjecie co?'-pytA celnik.-.'· uic,'
zeC Drzewiecki.
ny -odpowiada woinicn. - Mate koniak cy-- Zadeklarowana przez jednego z wla- garo? (o to g łównie IV Anglii "ytaj~). - Nic,
ścicieli warszawskich lomllardów pry'wa- bynajJtiUiej. '.\'kuiety jctlnak instynktem, cel ·
tDych zniżka stopy procentowej,jak donosi nik bierze siQ do rewizyi ekw ipażu dostojnego
,KUI'yer warszawski", wywołała wśród res z- lord" i znajduje: dwan,,§cie Iitró'l' fralIC)lSldety utrzymujących I<asy z~liczeniowe nie- go kbniaku iedm i10gramów cnkrll i tr..ysta
zwyklą seusaeyę i na odbyt ~ w pouiedzia- wyborny'lch cygar.-Znpłaci mylord 14 funtówłek naradzie kilku z nich decyduje się do- powioda celnil" I'onfisknj~c przytem kontrabry przykład lJaśladować. Zniżka je~t po- band@'.-KiOjly nic mum.-To eho.<U,..llratku do
ważna, gdyż mliximum proceutu od I)()ży- l(01y.~ic mogę, mylord jutro moie potrzebuje.
czek wydanych na zastaw klejnotów ma Jestem stangretem lorda So.lisbury.-T~ak? To
wynosić 2%, a na towary, garderooę i po· bardzo brzydko, ze clonll>lyuicy Jego Wielkości
ściel (z wyjątkiem futer) 3% miesięcznill tAkich rzeczy siC dopuszc."j~. W tak ary"toZ włączeniem wszelkich kosztów admini- kratycsoyOl domu tak się dziać nic powinno.
stracyi i asekUl·acyi.
A swoją dron, pomiroo ie lord b~dzie czekal
Pod Poniewieżem, W majątku Murowany- na c,iebie, lIóldi, bratko, do kozy, póki nie
Poniemuli, haronowa Budberg otworzyła ?.optuCia•.• Ulde jea~ prawo, oiem" rady. I nic
szkolę gos)lodarstwa domowego dla dziew- bylo rady.
cząt, W której, oprócz przedmiotów naukoX Zbawienny zwyczaj. W Toronto w
wy~b w zak resie szkól elemental'Uych, nau- prowincyj Ont.rio (Kaon.tla), jak donosi "Ind6.
CZI\]4 I'obót ręcznych, mleczarstwa, kuch ar- peudnnce
Belgo" , postanowiono przywrócić
•,tWR, prania bielizny i k r awiectwa.
dawny zwyczaj angielski karania kobiet sworli_ ___
wych i plotkarek. Zwyczaj ten opiewa: • KobietA, ~yj~ca w .iqgłycb 8w"racb i kłótnia ch
lU ) Z MA T O S G l.
aiej,.o. niezgodQ tAk miQtlzy swoimi, jak i ob-

r

cymi,

X Straszny wybuch prochu

wydarzył si~

słowem ,

bicz boty na

wszystki ch,

ma.

by~

pu6Jicllllie zaDUrlOnl\ w wodzie, za pomoc,!
kolo Welmingtonu V>elaW1l~ StAny Zjedna· nmy§lllie na ten cel zbodo"anego przyrządn."
-=-Po tom, co;us ysz3Iem-mÓ\\;rraaIBj -'-/Nfe wierzę 'ani-sło wa twefhis-tOi'yi; jeste§
Die stara1em się już do uiej zbliżyć i wy- niegodnym klamcą i nienawidzę cię.
pr~wat1zić. To, CD uslyszałem, wytlalo Oli się
Wstał i oparlszy się ręką. o l<rzeslo.,
tak obrachowane, tak haniebne że uczn- spojl'zał mi w twarz s nrowo.
lem, iż nic in nego. nie. pozostaje mi do
Gdybyś uie był Benjamiuem Hartlyczynienia, jak wyrwać ją z sel'ca i pamię- rzekl-jednyn zamacham pozbawiłbym cię
ci. Wyszedłem z katedry 1 chodziłem dlugo życia.
Dad brzegiem morza, starając się oprzytoZaledwie wym6wił te wyrazy, rzuciłem
mDieć. Wtedy przypom n iałem sobie ciebie, się na niego.
ie (!gę sobLe wyobrazić,
Benie, a myśl , że ta wietrznica, stauąwszy jak się to. wszystko sta ło, chwila strasznej
między nami, złamała uam życie, doprowa- walki, p6;4niej krzyk, zamięszallie i gl·oma·
dz.1la mnie do l·ozpaczy . .Poszel1łem na sta- dIJ. lJ..cycb twarzy okolo nas; ujrzalem Wileyę, aby oczekiwać na ąebie i powiądomić liama. omdlałego na ramieniu kogoś z wicię o tern, co zaszlo i myślałem, że może dzów, .. sa.m oszalały, wypuściłem skrwazechcesz wrócitl razem ze mną. do Anglii. wiony nóż z ręki i usłyszałem te straszue
- Mar grabia Loredano!
slowa.
Bylo to wszystko, com mógł powiedzieć,
- Och, Beniaminie, zabiłeś mnie.
jedyna myśl, ktÓł'a owładnęła mój umysl;
Je umarł jednak, IIrzyuajmniej nie zaraz.
bylem jak skamieniały.
Pruniesiono go. do pubJizkiego szpitala,
- Jeszcze jedno mogę ci )lowiedzieć gdzie przez wiele tygodni leżał między ży
dądał, wahając się - choćby dlatego, aby ciem a śmiercią. Rana byla ciężka i niecię przekonać, do. jakiego stopnia kobieta bezpieczna. Nóż przeszedł przez żebra i
JOOte być przewl'Otną. Mięliśmy się pobrać zagłębił się IV pluca. Dlull'i czas nie mógł
w ~rzyszłym miesiącu .
ani mówić, ani ruszyć się, ani oddychać
- My? kto? Co przez to rozumiesz.
swobodnie. Nie odstępo,vałem go ani ua
- Mów ię, że mieliśmy wziąć ślub, . ja krok w I;ych ciężkich dniach; porzuciłem
Gian ettą..
moje zajęcie )1rzy kolei, opuściłem mieszwybuch gniewu i wściekłości 0- kanie na Vicolo Balba, starając się zapo·
mnie, pozbawiając zmysłów.
nmieć, że kobieta podobna Gianecie CO!le- Jakto? ciebie miala Gianetta zaślu- glia istniala kiedykolwiek na św i ecie. Zybit? Nie wierzę temu,
łem tylko dla Willia!Da a IV tych ciężkich
- I
chcial niew i erzyć, lecz mi godziuaj:h cierpieli i poklIty, gdy żadna ręi sądzilem, że mogę jej wierzyć. ka prócz mojej nie oddawala mu poslug,
ona po.wiedziala mi przed kilku dawna przyjażń nasza wróciła z większą
JlYI!odnlami, że nigdy nie łl/lstanie -twoj'l jeszcze -szczerością i slodyczą, niż kiedykolwiek. 1'rzyj1lci~l 16' !ll'zebaczył mi mosię strasznie, brwi mu się ścią je uniesienie i pragnął ży ć więcej dla me[O sJ?okoju, uiż dla siebie. l\adszedl nareszrzekł sJlokojnie napoz6r:
WIęc jeszcze ·edna po- cie słoneczny, wio enny p(Jrąnek w którym
mi że odm6wlła to· mój bredlly rekonwalescent m6gt wyjl'Zeć
trzymaliśmy nasze ~afęozy- po~a IIramę szpitala, opierając się na mem
ra1ll1e1l10. slaby jak dziecię. ie byl jeszcze
wyleczon i nie bylo nadziei, aby kiedykolWilliamie Pl'lce nagłelll podejrze- wiek ppwrócił do zdrowia. Mógl, przy wielkażdy wyraz twpj kicjl st\l'alliach, 110lsć łat kil)m, lecz 1I1usię, że Gianetta nie ca byly uszkodzone nieuleczaluie, Usfy ...
tobie
a ty ·bolsz się, abylll ~WBI, wyrok ten z ust le arzy. zawiobył szczęśliwszym tam, gilzie ty ~o- złem mego Ilrzyjacie a dalej jeszc~ tt popobity.
.
•
ł dnie. Zatl'zlDlali'mi się o
zydzieści iDil
Czyś oszalali-za wolał. o ty my- poniżej Ge11l1l, IV zaclszuej nliejscowO!ic.l Aa
Rivierze, gdzie niebo bylo jeszcze '1lTękiże to jest za adzka na lUuie, tniejsze, ,\ na góracJl podzw
I
złe.
moie d6 tHljazdu
Anglii. lono~ć,
{ Dolo. wl8iąln).

U-I ' -

do

Zwyczaj- ten zast060WIIDy ma "fl! podobno...
tych czosuch na jetlnej z ob1"'1telek w To.
?tIiTto damlff. tl!rif plMlr:ami i kł6tn~ wtli _
,
. '.
.
..
.
n
rzyła!lO. eb", wszystkIch sąsIadów SWOIch.
~ Itobot y okola przekopania kallalu pomi(\da)' Kielem " Kugshaven maj'lcego połqczyć morze Baltyckie z Niemieckiem prowaęllll' s. nade. energil;.mie. Okola 600 lod,j
•
.
t
.
t k'
~ ~-'
.

~racuJC JlIens nnOlC t a ,;; O~JlIO prz~lstVPuJ'
J~ lp I lawy szlu., kanal '.... nkoIlC.ouym

b~a i4 ' II' u"elności za lat 4.
'ze IY r 1886.
•

Budo .... rozpo-

T E L E G R A M Y.
Potersburg , 14 października. (Ag. )lIn.)
"GraitlRuln- pisze, ze zaclecydowania "rzez
I'IId ę pallstwa projektu reformy miej klej
I ie nalei.y
\JWzięwać śię wcześniej, jak
w t1J'u~ll~ po owre sesyi, to jest po miesią ·
cu styczniu.
P eters bur g, 14 października. (Ag. pln.).
.Peterb. wiedomosti" donoszą, że na kolei
l,etel·sbuJ'.-wal'szaw kiej zamierzono wlll·o·
waarJć w fJociąga (\~ kUJ'yel'skich i poczto ·
~yych wagony-czytelnie.
P et ers burg, li! października . (Ag. płn.).
• Nowoje \~remia" dowiadnje się, że de·
partamen t sIlralV ,luclJownycb wyzna!'l ob·
cyc~ zniósł wypłacanie niektfn-ym pasto·
rom w kraj u nadbaltyckim pen~yj ze
skarbll.
'
Llłodyn, Ił pażtłzieJ'llika. (Ag. półn.).
Wczorąj
po poludni u wybuehl pożar IV
c~te(oJ1iętrowej fabryce kapeluS7.Y ..w Al ·
ders<>'ate City oJ Lon(lon). SzeŚĆ osó\l
zgITI~o,
1'1lnn)'clJ.
Na naj wj'źszem
piętrze znaj'dow3'IO się l«h-obotnik6w; któr /'y Sjl IIleiJi się u~ ziemię IV części po drabiuach, IV c'zęol~i zapom.or.ą powiąr.anycb ze
sobą sztuk sukna.
Sofia , 14 Jld~'7.i ąr llika. (Ag. pln.) l~ąd
zwolal s.}'n'Oll )lOS przewodnictwem bi kupa
ruązcZU yKiljgo.

Wiedeń ,

13

81.70, 6'1. IiltI .&81.&.... m.ki. 110.00, 5'1. po·
z 186% roku - .-, taku • 1866
r }67.oo. akoYll tlIoi' hl. ..ar..a,!.~o·"i .. le".ki.j
"n'.50, akCIe h.etytowe austrlaelile 1T.J.50. ake,.
" .....".ki.go banku ~.u<Uo".~o -._ cly.kOlI""
!'ogo -.-, dy.koolo ole.i",*,OIt. bOuk" ,..u."a
0,/, pryw.ble 5'/,·:.·
Loadyn,14l paździ.ru. Potyezb ru.. ka z 188? roku
1
U .'Q. 98, t ,,',. Kous.le l\Qgiot.kie 96 /,/.
War Ilawa, l i patdzioru. Targ u. pl...,u lVitJcow·
akiego. Pueuiea. 8lD. ord. - ,l'SItr. idoh r. _ _
521i, biała - -525, ..y bor.". 585-605, i,w
wyborow. ł20-ł40, ...duHt
- - , "O!iU". -: -,j~e.mi.'" 2 i ł-o uętL - r-: ~, o.,.le. 2'25250, gryka - - - , rz.plk leWI -, _uno", - , n.pak "p. zim. - - -, t_b ,00uy - - , c~o"Y - - -, r&80la
- - -U konee,
kl:S" Jaglauft, - - - , olej uevlLkowl - - -,
wany - - za pod.
DGwiesiouo poeniey 700, lyta 500, jęeslUiellia
- , 0,,8& 300, groebn poluego - kor~1.
WarlZawa, 14 paździeru. Oko.,il.& 7g',. "ak.y••
po k. 9 1',..". Hnn. Iklad. Ja "ia,lro kop. 845 -11~.
~.yuki za wiadro kop. 857 - 862 (. dodad. ll&
",.eLu. t'lo).
8 0,Uo,14 l'aźtlzieru. P.,olliea 186 -194 ua paźd~.
190.1)1), 11' IlItop. grud •. 186.00. iyln 168 - 177
ua patd... 177.50, u. k .... mj. 162.00.
'
H.wre, l" pAŹdztern. X.wa ,;roolI average Sl'\lIto~
n. paźd •. 112.00, na gmcl 107.00 na m.rz.., 1891
r. 1\13.00. Spokojnie.
'
l • • dy., 13 plLŹdziern. Cukier Ja",. !6 1/ 2 apokoj.ie.

na grudzień 8tye:lłu1

nabywcy,

5 9/ "

cen.&, na

luty 5'1.. nabywcy, n.. loty mauee 5"'1.
na~y~e~, ~ marzec kwiecień 5"1,& n&b1~c1, II~
styc.eń

n*"c1.

kWI8Clen maj 5"/"
na UlaJ ~zerwiie 541/,.
nabywcy, na czerw. lipIec 5 u ,•• nabywcy.
No.w.York,13 paździeru. lIa"eloa 10'/., .. :i. Or·
le&ule gUli,'
• Now· York, . 13 paździoru. K .... (Fair· Rio) 20'/..
Ks.w&. Fftu·Rio ,. 7 low orlliu_ry ua sierp. 17,7t..
Il~ Ila.dz. 16.67.

'rELEGlUJI\' G1EIIIIOW E.

(Ag. półn .).
sejmh, cze klm llrt·

wiadomości hau(lłowe .

pr..../.""

Cnklor burako"ll'll" spokojnie.
l Iverpool , 13 paździeru. 8a ..olna. Spra"o.dalll.
końeo.,e. Obr6t 10,000 boI, • tego n. spekulacn j
"y,,6~ ~ bel. Hocno. lliddliog am.rlhJłsh:
Da paźd",ermk - - - -, na Jaździernik llowpad 5"1.. nabywcy, DA wtop
grodzieił 5'1..

)laździernika.

Poslowie nIemieccy IV
by \\'ają dzisiaj koufere ncy ę. Mówi ą, że
zamy§Iają oui zaraz po otwarcin sejmu,
które jutro Dla nastąp i ć, wywolać mauifestacyę, d~iącą jm pewno.ść, czy ugoda bę
dzie przyjętą lub ni e. Krążą najl'ozmatsze pogłoski, między innemi na.wet o ustą·
pieniu ministeryum hl'. Ta;lfego i rozwią
zaniu sejmu czeskiego.
Niż szy Nowogród, Ił paździeruika. (Ag.
p.). Na trzeciem posiedzeniu zjazdu przedstawicieli żeglugi jednomyślnie przyjęto zupeln!e nowy projek.LJnatematyka W. W .
Malinina, dotyczący sztucznego po.dniesienia poziomu wody w Wołdze podczas letniego sezonu. Projekt proponuje utworzenie
pięciu zapasowycb haseuów wodnyclI mię
dzy 'I.'werem a uj ściem Kumy, dla wypuszczania z nich wody w miarę potrzeby. Jednorazowy wydatek 5 do 7 miliouów wyniesie. II:jazd występuje z I))'zedl!tawieuiem
do minist.ra komunikacyj.
Bia rritz, 14 paździel'Dika. (Ag. p.). Dzisiaj, w obecuości Jego Qesllrski~ Wysokości Wielkiego Księcia llIrchała Michalowicz.t, członków rady muuicypaluej i wszyst.kich przebywających tutaj ruskich, )lotożo
no kamieil węgielny pod butlowę cerkwi
p1'llwostawnąi . Bial'ritz ubmne ~alUi. a
wieczorem będzie ilumino.wane kosztem
miasta.
Hag a , 13 pai<lziernika. • (Ag. p.) . Ministrowie sprawiedliwości i ko.lonij udali się
dzisiaj ZralH\ do zamku Loo. Podr4ż ich
stoi IV zwią1:ku z nOlVą konsult&cn lekarska.
Haga, 14 października. (Ag. p.). UI'Zę
dowuie stwienlaono, że krół nie jest W możności zajmowania się sprawami rządo~
wemi.
Rzym, 14 p,\Ździernika. (Ag. p.). Wedlug dziennika "8el'l"l\," radca stann, Ele·
na, wysłany będzie do Petersburga w roli
komisarza specyalnego., cełem usunięcia.
spoJ'll.j'ch kwestyj natnry halllllowej pomię
dzy Rosyą i Wlocbami.

Ostatnie

~yi

zy •• ka

Giełda Wanzaws ka.
t; końcem gieh1r

7..,.I&uo

krółkoter .. I•• wl

Z. weka le

nR Herliu za 100 au.
IIA Loudyu u. I ~••

40.10

Paryk Y-a JW Irua Wietleń za 100 n.

32.40

8.06

IU\

71.40

Z. papjery I,.j.tWOW8.
l.;ósLy lik\,.id3.~ljue 1(,. PoJ..
HUlk \ loożyezka Ml l! łu.Młui .

lCft-2!j

~·I.llOi:. we\'f'lI.z. r. IH'i7 .

102.25

!S7.f>(1

87.30

Z:Ult. zieul. Ser)'1
"
~
,.

9\.85

9~.7o.

..

Iji~ly

Listy

Y.l\St.

r

'I

r,i8tyXi\flt.

m.

Warłłz.

Sor.

nl\lIkuoty

,..

93.1\1

r.

1199:t.00
95.9J9Z.-

V.

aryi l
u
II

CIf

11

G i ełda

Dy~ koll

r •
V.

,."

In. f~)(lli .

88.30

9'l.tl)
!ł9-

9J 211

Berllhka.

·lM.ao

m!ł'kie .-z.arł\Z
. .
"
u:a. IIQ~tl\".

4' prywatDe.

•

•

2W:!6

\ 4'1,"1.

•

Mo.ety I baak.oQty: :-(ot. 'IrL~oI
Jllll1erS.tI i llÓlin11leryaty I
u.
E1'nisyi 17 grnttuin.
P(.,lilDJJeryaty

119.'"2

11S~

ill.a~e

Not. uieurz.
i.

r ..ł,,&

ll'nnty sterlilL " bR.ukuot.a~b

.Mn.rld u eUlieckie

39'1,

• . •

Au..try.eki. banknol.s. .

7011.
32 11.

Frauki • . . . . . •
'Vartość rub!a. kred. w docie
Kupouy celne.

..

• • • •

DZIENNĄ STATYSTYKĄ LUDNOŚCI.
lIalżd8łw a

_ ..arte w dnia. 12

W par~i klłDlieUeL 2: P.",el
ną P.j~1I., Woicenty Sz ••ykowski

pażdziel'llik[l;

B9rkowaki, •.-\.n• Walorn Cbua·

DO;~i'raftJ ew.. g.llckle). 1": Fryderyk Maksymilian H'1I/lCbild s Emlli4 Emm!ł Kriegel.
Zma rli ., dlllu 12 p&żdzieroika
Kałoli o y:

uieci

tło

la\: lXQ

zauło

6, w tej ,

liczbie eblo~tlÓ" 3, dzi".cąt 3. doru.l.1ch 3,
w tej Hubie m~iaym 1_ kobiet. 2, a miauo"icle:
Anna Stolarz, lat 26, Eleonora Lip.k.. , lat G~, Hlobał Jaru.ki, lat 16.
Ew.. gellcy: d,ieei do I"t 15-to _arto :1, w Lej
liub, ebłopcliw l, tlzie ..eąt 2, oIoN.IJoeh 5,
w teJ lil'lbie męiezyzn - kobiet - a mianowicie:
LISTA P.RIYJEZOftYCH.
K. BOlb, Raci·
borski, H. J. Doru I Lipski. Waran"y, A. Kas·
pari • Tur .
6[lId H l. 1lAAeł." H,Juk.o"
. b .....
et.robur
l[ -oohłltein"
~ :.hb.r
Zwiekau A, ,Hiiller s Wrocła"ia.
Ho t.l VII..la. N. Pan.laW' • Ode.y,
. m\eł·
. • . ttko .... , Wei""\l,,, • War za ..,..
Rale
1IIł ••treI. P~ea..lJlakarol\ko" KllHo..
.J\rolllw ki l KicZllrpwlki & Waraaa\\'r. No"ik.
Orod'ull.
Hotol PoliiI. H. Wittfeb, Kahn,

DZIEN$% ŁÓDZKI.

4

0i

Teatr Łódzki.

~

E

n __

EMMY RAMPOLD

kwiałów

DALILLA

Kamienna (Finstra) Nr. 1418-c, 2 piętro
poleca.:
Wielki wybór KOŁDER: atłasowych, wełniauych i je(lwabnycIJ, czysto jedwabnych "Sw'ah", kaszmirowych, adamaszkowych wełnianych i bawełnianych, po bardzo przystępuych
cenach.
IW o w o s c! Koł:dry Da wacie weł:nianej.
Koł:derki dzieci.me.
1803-0-1

poleca

DRAMAT w 6 akt"ch, Okt.... io••a nDJJ-lm"(,w~m
let, • francuskiego prułoiony.
OSOBY:
Le.oor ... lu!i~żna FaltaBieri
p-..iBI ....·JlJo••'skJ.IT1lvr'AIc,•.vA
Hrabi" Camioli
Andrzej Hoswein

nowo otworzowa fabryka
191, dom

1955-3

Sartarina

-

Fabryka kołder Watowych

A1D.~.~id_ziernik&l S Z t U C Z n y C h

CZWARTEK" dni" 16 plLtddemika Isz,cze2"óllo-w'e

I

N

Wielki Wybór

VICTORIA.
w.

S- ' Z

Ł

233

Fabrytaltoin i Trehnitom !!

Hart ... jego córu
P-P."
Lucca
p. Staszewski
KUJabi .. de Sora
P SCaszl<ó".ki
Giuhatmargrabina Nar·
ni
p-ni St.... kow.k~
Lad1 Wiłll<lo
p-ni Solska
'.
KaneU", pokojowa Leooory
P na. Pich~r6.wna
Gerl.nlda, słl1Żłc,
p·n !j"wieka
!Inący
p. A. OJ ....rlki
Rsees d.jej.
NeapOlu.

Ksiąą

Polecamy

gotowe krążki cellnloidowe
wyrobu rallrykl "NATAI.IN"

DleomleszK!~U " do oszezeluLa.nia klUiw. _llZyl, rur
puowy.' I wod.y.b. Kr,tkl .0110111·
Towa.rz'vo.wa. niepOl~I:.zI~qo,w8.łal d.w. I' t,.I. I trw,'• • ustępuj! drG'
•• gumę i azbest w arkuszacb, kt6re
przy wycinaniu daj,. moc bezuiytecznych odpadków.
W akcie"c)rtIgim, pan
~~!Frl,ezl~~,i:~fe~
otl§pięWft ar)!ę "Q.V"".Dl.l.J.Li'V
Skład artyklllów t.oh lonyoh

ai, . .

STA,lIIIlOWSIU I S·ka
w

łodzi,

ni. Plotrk'l wl'kl, dom S.

do znpisl'wania

mntole~nich

robotników, oraz

KSIĄŻKI
do zapisywalIla dowodów legltYlllaeyjll)'cll 1"11110blików.

STAN RACHUNKÓW
Banku Handlowego w Łodzi
po

dzień

30

września

Robie i kopiejki

S T ! N C Z Y N N Y.

Samuel Nadel
nlica Zawadzka u p. JedlIckiego
w domu p. Petera.
1922-3-1

Br. Jakób Kola..

K.... gotowizna w biletach bankowych i bilonie
R,ch .. kl przekazIW. w bankach prywatnych .
Sk.p wokali opatrzonych DIIJmniej 2 podpi."mi.
Z&stawy ub ezpiecoonel
a) papierów państwowych
1,165
b) listów zastawnych.
1,280
Pap lory wart"cllwo wł....no'6 bauku .tanow"!c. .
a) państwowe i przez ....d poręuoue
15,7łl
b) "przez rząd nieporfCZOBe.
.
•
1) listy zastawne
,",612 40
2) udzi&ły
•
. 3,390 38,002
Pa,Jlery warf"ol••• kapitału zapasowego
Korolllll ...ci :
a) ich rachunki (loro)
ł.

Ku:.,t,oweilro I

.\asta toGI.
Przypadająca

od pożyczek Towa
l'Zystwa Kredytowego
rata. listopadowa roku
winna być zapłaconl} w
d. 20 października (1 listopada)
dnia włącznie 18 (30) listopada
ku bieżącegj)~ od niezapłaęonych
w tymże czasie rat, kary liczone
będl} Bto90wnieo do § 17
Towarzystwa, za pierwszy
po '/.'':1., a ą. następne mieBi9C8
1"10; s)(oro za§ rzeczona rata.
dni&: 16 (28) lutego 189l 1'.
coną nie będzie, zal.egaj l}Ce
chomości stosownie do § -72
wy Towarzystwa, muszą
sta.'\1jone DI\ sprzedaż; n.·,·"~r,,v ..'
podiją'c; to do wiallomQści
rzyszonych spodziewaaJ.y uniknl}Ć lLar i
w swQlm czasie w kasie
stwa' zapłacić.
Łódź, II. 2 (14) pażdziernika 1890.

Pre,.es: E. Htrlllt.

oraz wszelkie druki i książki

ula ~ąuów D~k~in i [minnych.

-

.
39
40

J/Laga~yłl

Kre.yty .lIez,leez•• e papier all I.

a) papiery państwowe . 15,326 78
b) list! ,a.tawae i akeye 90,673 40
er ....eksle z 2 podpisami 906,097 03
2. Slow;lollyap. ~.. kI (0'1 eall)'I68J,4" 68
b) 'H .... Rlch.nkl (nostro)
a) sumy należ,ee do ban\'1\
b) wekale do luk&Sy
Wekal. i traty na .bc• • leJI.a .
Byreliłlya TOlI'anJs~wa

Szematy do zapisywania
wypadków w fabryce,

1889 roku.

1!Lód

HELENY NIKLAS
Piotrkowska Nr. 64 vis-a-vis Lorenfza.
Ma zaszczyt zawiadomić SzanownI} PllblicZIlO§Ć, że na sezon
zl.o\l·Y został zaopatl'zony

1,698,541 89
56,916 94

p

W

N le rlc~,."cf
R.c ~ ••• 6eI
•
K... ta Ir.łd ... 11

wielki wybór ka.peluszy

i sprzedaje takowe po bardzo

przystępnycJI

cenacb.

S ••y ,,.••bodnle
1101'" hudllwe
..
•
Ruchdy podl.,"J,oo .wrol.wl .
Wokll. ,.ot..towu..
.
.

1815-6-1

LECZNICA prywatna

S T ! N B I E R NY.
K,pilal .ak/adowy
/tapltal ..pa ....y
•
Rlch.lkl ',IUW I Itr,t
HI.wyplaco.I dywldud,
Raehunki
&) sa okuaniem
.
.
bl z& 7 dniol'. wypowiedzeniem
Preewowe:
&) terminowe •
b) bez termioowe

wyłącznie

dla chorych wenerycznych i dla kobleL Godziny przyjęci,,; eho·
roby wcnerycaac ł sJo6rne od _11 z rM"; choroby kobiece ed 3...jj
po poł. Ulica Plolrkowlka N~. 39, dom W-go C.~pl.w.~ioao, nad c.kiernia P...
Will'.h.be
16~7-1()-1

217,318 17
196,920 69
179,116 56
31,3/4 13

al
'.
(loro)!
a) .umy do dy,polycyi koreo
spondeutów (on caU) .
606,749 72
bl weksle do inkILsy .
HO,203 b)
(nostro):
Somy n&leź ..e do banlm
Proce. t I p..wl~11
a) pobrano .
hl wypłacono
8 •• y ,rzec~...lo

746,952 72
907,165 80

DyrekU!r Biura: A.

'"
Osobom mającym zamiar odwiedzić w przyszłości leczniczą
' " miejscowoŚĆ '''iesbaden,ja niżej podpisany pozwalam sobie poleciĆ W-go Wł&llJsrawa Córlleklego, zajmującego się 1111- ~
saie., (byłego ucznia profesora V. M~seugeil) właliciciela do·
mu zamieszkałego IV m. Wiesbaden, Geisbel'gerstrasse Xl 18.
Reznltaty, jakie osięga pau Górnicki w swynt zawodzie,
_ 'są istnie godue podziwienia i nietylko ja, po ukończeniu le- ~
czenia u niego, w najwyższym stopiliu jestem zadowalony,
lecz
i wszystkie osoby, które
1
w Wiesbadenie, wyrażali toż samo.
Nadmienill:m jeszcze! iż .pa~ ~órnicki pl:aktyk~je caly szereg lat w wy." wspomnlaueJ mieJSCOWOŚCI J, że metylko wła
da językiem polskim ale też rozpow8zechnionemi językami
ew·opejskiemi.
Łódi, dnia. 9 paidziernika 1880 f'.
1910-2-1
F. Jleyer.

8

O

też

miałem sposobnoś6 poznać

i

W.kl'e d. Il k~.
•
Dlp.zyty • ","ile_••III.
1323-1
I

F. Karwowskiego"
"DI'U.llllii • .l.OAII'''''__tu

Oddział: sprzedaży

cukru

ulica Kon!tantynow.,1u~ 1 Nr. 317,
wszelkie towary kolon~łne. d~l.~"te8Y ~
•.na kr"ml!lkle l kaRkHlde firmy SlI/wA ~ 8tei;!CI
Wat'szawle przytem z'fr&ca szczególnI} uwagę- na ).~,..~.,.tę

w

ŁODZI,

CEłjY JAKNAJP.;B.?;YSTĘPNIEJSZE.

niica

ł)totrkowllka,

dom S. Rosenblatt&

poleca:

wielki wybór krajowych I zRK'ranlczllyj1h
towęró",.

po-

.~e...,,.tll,

jako to.

I

, 1

'

kamgarny i t. "'.

Ceny stał:e!

firmy OLGI' I(ORE~CZEH"O w. Mosłlwił.
~

detalicznet

HURWITZ i Syn

1779-10- 1

