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X Droga zelazna warszawsko-Pllters-I przemysłowe po dawnemu zatruwaj, wody
WY8&aWY.-burska ma wkrótce wprowadzili u siebie odpadkami szkodliweml dla zdrowia ludno·
x W SymCeropolu otwarto . " tyoh daiach .. y.
pociągi, zaopatrzone we wszystkie p r z y- lici i WO"C tego maj, być wy1ane nowe • ta ... ~ °g r o d II i •••.
l' z, d Y d o g a s z e n i a p o ż a l' u. Pocią- specyalne i surowsze przepi y
w tym
---gl te będą ci,gle kursowały po linii,
przedmiocie.
Łódź, dnia. l /X 1892 r.
celu gaszenia ognia, gdyby wybuchn!}ł na • X PI'zy ulicy Dobrej w Warsuwie, na
gruntacb magistratu. gdzie się mieścił
)( Dowiadujemy się, że konsorcyum ka- którejkol wiek stacyi.
X .Birżewyja wledomo~tl donos~ą o stary filtr wodociągowy, grono przedsię'
fi\ali Łów moskiewskich i angielskich poprzedstaWieniu do decyzyi projektu drogi bierców założyło obszel'ną i stal'annie urz .. •
Zebranłe miesięczne członków towarzynięło projekt budowy b i e I n i n a w i e l
skal ę w Łodzi lub pobliskiej okolicy. dojazdowej do olei syuańsko-wiaziem. dzon!} sadzawkę, w której urządzona bę· stwa opieki nad zwierzętami odbędzie się
Niedawno bawili w Łod;i inżynierowie skiej od stacyl Jele.c do Starego dzie postępowa hodowla ryb. Za w przyszłą środę w sali hotelu "Victorla.pomocą machiny parowej n&p~łnlono saPołączenia telefonfczne.
Przed kilku
ielegowaul przez rzeczo~e konsorcyum, O s ko ł a.
!landel.
dzawkę wodą whllauą i wpuszczouo zua- miesiącami grouo przemysłowców tomaeelem wyszukania odpowfedniei miejscoX W czwartym dpJu jar m ark u n a czną ilo§1I drobnych ryb, przeznaczonych szowskich wniosło podanie do wladz odno.
..ości, posiadającej obfito§ć ,:"oar, przl.~tnej do C~brykacyr. Nowa bielma przY)· c h m I e I w Warszawie dowieziono jeszcze dla nowego przedsiębierstwa dQ I'ozpłodu. ~nych o wydanie pozwolenia na połączenie
.o wać będzie do bielenia tylko wyroby 703 p. 16 f., ogólem wię~ llo§1I d.owiezio· Ryby pochodzą z Wieprza.
Ich zakładów . w Tom!łszowie z łódzką sie·
iIInycb fabl'yk.
nego chmielu dosięgła 4,958 p. J3 f. Ruch
Rllewlollla 1 przemYlII drobuy.
clI) telefoniczną. Roboty około przeprowa·
X Fabryka wyrobów wełnianych p. Me- był bardzo mały, delegacya jarmarczna
X Czlonek sekcyi rzemie/ilniczej wal" dzenia linii mają być wkrótce rozpoczęte.
yerbotra w Zgłerzu z a w le s i la r o b o ty zaznaczyła sprzedaż tylko 200 p" co ra- szawskiego oddziału towal'żystwa popiel·a·
Dowiadujemy się także, iż p. M. A. Wie., ubie~ły czwartek wieczorem, Robotni· zem z poprzedniemi sprzedażami wynosi nia przemysłu i handlu, p, Marcin Osma· ner, przemysłowiec tntejszy, zamierza po·
k6w, w liczbie 80, uwolniono za dwntygo- 800 p., czyli zaledwie 16% dowozu, Ceny ła, udał się w sierpniu do Moskwy w ce· ł'lczyć z łódzką siecią telefoniczną fabrykę
dniowem wypowiedzeniem. Część Ich otrzy· obniżyły się nieco; płacono za gatanek lu zbadania miejscowego przemysłu rze· swoją w Zduńskiej-Woli. UrzeczywiBtnlc·
mała robotę w kilku fabrykach zgierskich, I·szy I'S. 19.21>-21, za drugi tylko I'S. 15. mieglniczego, a w szczególności w intere· nie tego projektu wszakże zalaZDem jest
część zd udała się do miast innych.
P ....emY.I.
sie orgaoizującego się obecnie 't War- od przystąpieniII doń kilkn innych jeuclle
)( Przemysłowcy tntejsl otrzymali w
X Wydane na skutek prośby fabrykau- sza wie b II Z a rur z e m I e ~ I n i c z e g o, fabrykantów zdańskowolskich. W tym ce.
tych dniach uwiadomienie, że dwie firmy Łów rozporządzenie rządowe, na mocy któ- Wobec zbliżającej się w Warszawie wy- la p. W. rozpocząŁ jaż okłady.
bandlowe w Odesle zaw iesily w yp ła· I'ego cło od bawełny zwraca się przy wy. stawy skór i wyrobów ze skóry, P. O. za·
P. o. pollcmajst a m, Łodzi "~łasl8, ie
ty, Obie posiadają tam duże składy wy· wozie tkanin bawełnianyah, jak douoszą poznał się bliżej z tą gałęzią I'ękodzieł w z rozporz4dzenla .JE. Generał-Gnberoato
robów tkackicb, przeważnie suk iennych, .Nowosti", dodało silnego bodźca do 1'0· Moskwie i przekouał się, że prodnkcya ra warszawskiego, roczny jarmark płocki
ktAra naby wały w znacznej części w Ło zwoju wytwórstwa i do w y w o z u t o· miejscowa w nieznaczuej stosunkowo czę- odkłada się z dnła 4-go października na
warów bawełnianych z Rosyi, szcze- gci zaspakaja potrzeby ludnogci, co powin· dzień 12 listopada.
dzi i Tomaszowie.
X Przed kilku tygodnlami powstała w gólniej przez gl'anicę perską i azyatycką. no uchęciil naszych wytwórców do kieroNaprawa mostów. W l'oku pl'zyszłyJla
Daszern mieście tymczasowo na mniejszą Ulgę tę wyzyskał jnż knpiec Aszimow, )Vanla talii ,Swoich wYI'ob6w. Za.danie to dokonana hędzie naprawa 26 \I1Olltów na.
.alą fabryka !'6żnych
w y r o b ó w z e kousul pel'skl w Mośkwie; w tych dniach winna ul&tw16 łutowa ~y.ta\f&, o ile się -oosaea W oJJrębltl powi&tn ł64zuego, a
.Huczne go m anD nr u i b a za Itu. wysiał on do Pel'syi partyę moskiewskich powiedzie, i zainteresowali kupcó .. mo· mianowicie: na szos' zgiersko-Ięczyckiej
Zalożycielem jest p. S, Feinkind.
towal'ów bawełnianych, 600 bel, t. j. oko- skiewskich. Na honorowych członków-ko- 4 ch, na szosie łódzko·rawskiej - l-go, na
ło 15 tysięcy sztuk.
respondentów bazal'u rzemie§lnlczego po- szosie tomas~owsko - łódzkiej - 5 ,ciu, a&
Drol(. żelazue.
X Z rozporządzenia dep&rtamentn me· zyskał p. Osmała zamieszkałych stale w szosie tom&llzowsko-pabillnickiej-3·cb, lIa
'X .Kuryer codzienny' dooosi, że w radzie zal'Ządzającej kolei nad wiślańskiej ma dycznego ministel'yum spraw wf\wnętl'znych Moskwie pp.: K: Laudyna, A, Lednickiego, szosie piotrkowsko·łódzkiej-4·ch, na szo·
być utworzona nowa posada re fel' e n ta w roku bieŻlłcym dokonane były znowu M, Nietyksę i J. Ślusarskiego . Szczeg6· sie łódzko.poddębickiej - 7-miu, na szosie
lechn icznego, z płacą rs, 3,000 rocz- badania wpły wu fabryk i zakładów łową relacyę ze swej wycieczki złoży p. łódzko-zduńsko-wolskiej - l-go. na szosie
nie, którą zająć ma inżynie~ Hautower, p rz e my s ło w Yc h n a wo d y rzek po· O. na je,!nem z posiedzeń sekcyi !'Ze- tuszyósko-wolborskiej~l·go. Koszt robót
dotychczasowy naczelnik wydziału techni- bliskich. Badania te wykazały, jak dono· mie§luiczej, któl'a rozpocznie jot niezadłu- okolo tych reparacyj obliczono na sumę
cznego tejże koleI.
si "Nowoje wremia", że fa,~ryki I zakłady go stałe swe sesye.
rs. 5,866 kop. 7.
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tlukłM orzechy i o~miecbasz się do mnie, z wielkości!}
naszego szczęścia I Jeżeli dzić podejł'zenie; ja wiem pl'zecież, że one
23)
gdy...
wieczność jest chwilką, to była wieczność! są dla muie, l nie podpisuj się.
Carmen Silva.
'l'wój mały mcik wpada przez oknolO, O, bo to było jakbyśmy wieczn ie się po22 lipiec.
Ty naj milsza, mała intl'ygantko! Złapałem siadali. Wczoraj i jutro nie istni ło zgołal
. alego amerykanina wygonię natych·
V
zaraz starego hl'abiego z Francyi, członka Istniała tylko nasza miłoślll Bł'nnonlel u·
akademii, jadającego tn codziennie pstrągi mrZM mogłabym z roskoszy! Nie jestel'n miast, gd~ stawali będr.ie • z Tobą na ta·
(przekład z niemi.wego).
,dla kUJ'acyi". Hrabiego, wraz z dwoma godna byli Twoją jeśli walki nie podejmę rasie rniny zachwycając się Renu fałami,
amerykańskimi dyplomatami, przyprowa- i Iłie zwyciężęl
Nłe cbcę jak tcl\fll'Z ucie· które~o
tak niewielki kawałek widalI
dzam jutro do asysty. Amerykanie Sił bar- kall, lecz śmiało stawili czoło i powiedzieć: stamtąd, ie rówuież wziąllby go można za
(Dalszy ciąg -lJatrz Nr. 218),
dzo źli, jako prawdziwi demokl'aci, że ma- .Zostanę jego żoną, choćby słę świat za- początek La Platyl A ,,,our Higlmess"
Raguza, d. ]2 lipca 1863 l'. ją być przedstawieni prawdziwej księżnie; padali" Chciałabym ciągle módz szeptać: tak ożywia si" przy nimi Oczy jej plliają
Ukochany!
pozn em Ich przypadkowo w Berlinie. U- .Brunonie, Brunonie, Bl'Unonie!" jak m(l- i to właśnie w chwi1ij gdy ja stojąc dwa
Do jutra w polndnie rozłączona z 'łobą, bierz się jntl'o w białą suknię, czy dobrze? hometauie wołający ,Allah, Allab' aż się kroki za aią, dla przypodobania się księ·
muszę Ci przesłać pozdrowienie i przy· Jeżeli jeszcze mieć będziesz w ręku czel'- do l'ajo nie (ll'zedostaną
Nie myślę, nie żoej potępiam bezbożnego lorda BYl'onał
mać, żeś znalazł się po mistrzowsku! Ohie woną różę, powiesz pl'zez to, że chcesz mi cznję, wiem tylko, że jestem Twoją narze· Posyłam Ci odbHkę Twojego balkouu, zapanny rózpływają się w pochwałach, a być posłuszną.
cZQną., że dałeś mi pierwszy pocalunek i słoniętych okien, parku całego,
zdjętą
ciotka czyta gorliwie, żeby być li la hauMam bo płan na pojutrze: Z parku, do powiedziałeś: .Moje Ty wszystkol" Bożel z ,naszej" ławki, tylko nie zachwycaj się
teur de la collversatum, Radziła mi, żebym którego sama wejść możesz, prowadzi jak ja Cię kochaml Gdybym tyłko nie u- tym widokiem już nigdy z innymił Dziś
brała od Ciebie lekcye, na co ' odrzekłam: wązka drożka pod g6Pę, do Wortenstein. marla ze szczę§cial
• • po południu, zauważ sobie dobrze - tnż
,Jeśli mi tylko pozwolisz, ~iocin!" Gdybyż Ścieżka prowadzi przez las, tam czekać
Twoja
przy drodze kolo małej restaurllcyi rosną
UHa.
ona wiedziała, co się ze mną działo, gdy Cię będę od szóstej rano. Prosz~, proszę,
dzikie róże, nasza sarenka I'zuci się po
wyjrzawszy , z wagonu spostrzegłam mole· bądź odważna. Pl'ÓCZ tego, mnsicie za·
nie i zniknie za odłamem skały, ProfeSOl'
go Hermesa, stojącego ua platformie, zda· mieszkać w zakładzie, abyśmy przebywali
16 lipie.
Hallm'uth poskóczy zał'llZ na ratunek, I jak
leka juZ patrzącego na mniel Dostałam pod jednym dachem, łatwiej uam będzie
Bogini, nie gniewasz się dOlll'a wdy? sądzisz? czy odda ją całą IV ramiuna
zawrotu głowy, aż ch wyciłam się jej ra· wtedy spotykać się w sieni, upu§cisz co Z jakąż śmiel 'telną tl'wog!} czekałem Twe- Cioci?
~ienia, by uie lIilaść. To prz_edstawienle na ziemię-jak bywa w teatrze-i tą dro- go listul Czulem jakbym byl Ciebie nie
Się ciotce 7. życzen~m poznania księżny, gą zamieniać będziemy listy, Nie za wie· godzien, jakbym Cię skazi! swoim dotknlę·
Raguza, 30 lipiec.
o kt6rej ' uzdolnieniu i rozumie tyle słysza· l'Zaj tylko swej pokojowej, nie znoszę po- ciem, znIżając do d.zikiej nl\miętuości ludz·
Brunonlei dopl'llwdy' ie~tem zazdrosna,
łea-było misti'zowskim krokielIII ' Dopra- kojówek i uigdy ci żadnej tl'zymać uie p'o- klejl Czy wiesz ile raz1 w snacb Oię ca- stl'aszliwie uzdrosual Zanadto nadskaknlidy, 'I'y staniesz się jeszcze z czasem dy· zwolę· Jutl'O ostl'zegE} Twą. ksiąięcą ciotkę łowalem? Ach, tak często, iż rzeczywi· jesz naszej starejl Tak z&kochana w To·
plomatąl Jestpś wielkil Jutro już zrobię, o szkodliwości miazmatów, wydobywają sto§ć suem mi się wydała. Z świadomo bie, że o Tobitl tylko mówie! potrafii Gdyże spacer będzie bardzo długi, o wiele cych się ze stawu, znajdującego się w po· ścią nie byłbym tego zrobil, lecz przy to- byś kiedy mógł słyszeć, jlokładać się mo~Intszy, niż zamier;onyl Tylko powinieneś I bliżu waszego mieszkania, powiem, że ła moo§ć straciłem w chwili gdy 'I.'wojll ja- ma ze ślnlechu! Ja zaprzeczam, nie chcę
lesZcze poszukać kogo I przedstawić nłm, two ~m nab wll! się tyfusu. Musisz też sua sukienka zamigotala pośr6d dl'zew. dali wiary, a wtedy nnosi się i jeszcze
&!ebyś nie pozostał środkowym punktem ch06zlć na kręgle do parkIJ. lecz w kro· Wtedy poszedłem ku Tobie I I'zecz szcze- więcej chwalił
ogólnegu zainteresowauia, bo nie mogliby· kieta nie gl'ywaj więcej; nie mogę patl'zeć gólnal Przed wymówieniem jednego słów
.Szkoda, szkodal" powiedziała ciocia
~y rozmawiali wciąż z sobą, Hermesie,,na zręcznosIl Twych ruchów i usta do ka, tl'zymałitlrny się w objęciul O wspo· wczoraj .• ,Czegóż takiego?" .Ach wielka
leltem tak szczęśliwal
'
krwi sobill zagl'yzam, że objąll nie mogę mnij raz jesuz8 o tej cudownej ch wilce, szkodal" AIe czegóż takiego, kochana cio.
UUa.
Twe; kibici i unieść gdzie§ daleko, da- czy odczuwasz ją dotychczas, jak ja? I z po· ciu?' • To byłby mąż dla Ciebiel" • Tak
lekol
czuciem delikatneści kobiety oIwiadomej te- slłdzisz, Ciociu?' ,Ma się rozamieć, czy
go, co robi, Iliszeszmi to anielskie slówkol sama tego nie widzisz?" .JakŻe mam wl·
Quelenhof, d. 13 lipca. 1863 ' I'.
RagoZll, 15 .lipiec 1863 1'.
Pozwalasz mi powiedzieć sobie i Tobie, <bill Cioteczko?" .Achl tak, Ty wszystMoja zlota główkol
Mójl mójl mójl Któż wypowie błogość żeśmy się całowal i. Takie smutne to ,lo· kicb wyśmiewasz, obchodziu się jak z mło
To jedoak pewna korzyM kochał się w
cbwili, spędzonej z 'I.'obąl By.liśmy sami, 190 .pocałuo'ek," głośoo nie mogliśmy go koaalllil Ale nie od wa1asz się tak postę
,rasowej" ko bleciel
. ,Do piorunal Masz pewną dozę panowa- Ty i Ja- na całym świecie, jaj SlCZęŚ.liWl wymówić, wszak prawda Uli o? Ale robić powali z proCesorem. Ol on by tego nie
Dla, nad Bobęl ,Jestem jesZC7.8 oszolomiony, bogowie I Tylko cbwilka, ta pierwsza! to raz jeszcze moglibyśmy, i Ty także dopu§cill Ma w Bobie coś imponnjfC8łol- .
gUJ~ z~wrót głowy, bo widzialem ~iebie, A byłam juf w 'Twoich obj~ciacb, na UlIo?
Pięknleł I ta się w nim zakochał Gdyby
Jedyna, maleńka, b,dź ostrożniej.za, a- ojciec wiedział! Boie mój, Bruoonlel trzeItbl~ Istotną, a nie wytwór swej. wyo- Twojej pieni, u naszych stóp niezmierzotratnil A Ty przechodzisz kolo mOle, Jak na przestrzeń oblana słońca blaskiem, na- dresuj listy do mnie swoim nalwlskiem. ba ~e kiedyj powrócie!! LecI cbotby
010 8yna Twojego n&nczyclela, z którym okół olbrzymie góry, karły w por6wnanin Gdyby wpadły w obce r~ee mOllyby wlba- Dl,bo apU6 al!) llIialo ~~ Twojtl
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*** Co 81, stm z konwencyonlatamł7
Koow.ucya odbyła pierwsz. swe posiedzenie
pned Ito laty w dniu 22-im wneuia. Z powodu toj roczoioy plam. rraocuskl. pnypomi.
1>.j, . j.ki był los konweocyoolst6w. 0161 wie·
III s nicb po ws~pi.oio na tron N'poleou
l-go pogodzilo .iO • form, moouchiczoł, wiO·
W o~doika k1"y
karolt dokon .. l.. tywota n.. wyP aia, n.. mo- by6 koniocml. pokryty ma.tern
cy prawa. r. 18i6, Ik ...uj,cego n.. bauicyO· ukończony """rwono-pomrJow.",
w"Yltllicb bylyth doplltow.o,cb. k16rzy urbwa· 116wq. Europejc.ycy, sami_kuj,cy P_ki;,
IUI imlerć kr61.. N.jliClDiej w kODweD.yl re- trudności, UCl' lio ro.rotuiaĆ te nUlki.
pr...t1ł<>waoy był otao adwokacki, prawDików raodze m.. ndaryoa ""ioskoj, lwykle I I
.... iad.lo w alej 161, I tych uelusta z~i.elo towanra%4cej mo . Iotby.
pod Jllotyn., jed.o lka ... ny n.. aoliert pnebil
Profesor Lombrou. SO&Dy
siO ..t,l. tem. Z rzędu tych, kt6rzy przetrwali ..laski, robi obecai. doświ.dcz."ia
miesi,c brnmaire, d_oanll IOst.lo oeodorami, D.... mediom j.go D&%ywa .i, EUllpil
a miOdzy nimi C.mbac6r6,. armik.ocl.n l·go dloo. W ych doiacb odbyło siV takie
e.... rotw .. I C•• bian .. , mi.now ....,. hrabi, I dzeni. w Medyola.ie • wiellcl.m j.koby
parem za restauracyj. O,torech było ,powoi.. dzeoi.m. a obecni D" niem byli
Dych do ciała prawodawczego. SAlieelli. do po· uczeni ..st ochoic
towaoy I Korsyki, był ministrem !(urata. Z cy: Gero8&. Blofferio i Scl,ial~parellli.
p",ród kliQty ...ybranych do Konweucyi, je· uie trwało tny godzioy.
deo tylko. po konkordacie, byl zaliczooy do byl, w cześd pociemkD,
...orgAnbow .. nego duchowimtw.: S.orioe, mi ..• lampI. E1I.!apia p .. ledino oie byl..
nowany przel pier"17.ego kon,ul.. biskop.m leCI tnymalo h dw6cb profesorów.
Strasburga. Siedmiu ..gllotloowaBo _ podcsaa ni.ch ovirytYSlYClDych nasl,pi!y '''80
rewolucyl. dw6ch zamordowaoo. j.den zabity .ka-zaczvlo siO powszochoe wodro"aole
przez szuanów. d"óch .ostalo prerektami. trzech kt6re .kończylo siO tem. to wszyltki.
deputo"anymi do c....rskl.go ciał.. p..... odaw. ataaely D" stolo. A odby"ało
to
czego. trzech senatorami. Z liedmia obr"olch le otraszliwym h,lasem i nie.ledool<rol'.i.
pastorow prote!t&nckich, dwóch icięto. Litara- u.. bylo slyszeć klukanie r,k w
t6w w konwencyi było 22. Zlpl cili baraca gi. Wi .....'cy spirytyAol z pośr6d
'VarszI\wa. lotynie miedzy innymi: Briuot, Kamil Desmoo- lZyalw.. utroymywali. te po.iedzenie
Utworzył si~ w Warszawie komitet tym- liOI. F.bre d·Eglaotine i S int Jlllt. Marat za· zopeloe I ambroso .. mier..
cusowy dla wprowadzenia w życie pod· stel ..mordo .... uy p.... Stul oto Oord..y. Je· piet do szościo takich prze48ta1l'ieó
oleslonego Pl·zed siedmiu laty przez p. den tylko rzemieśloik, gre an Armouville, z.· medium, n.. turaloie w
Igoacego Kaufmana projektu utworzenia siadal w koowencyi. Powr6cil ou n..oUJpnłe do r"or s.:hlap.roUi, u"Jl bard.;iej ol e dOlńelczl!,cJi.
towarzy8twa opieki n a d c h o r y m i w awego racbo. Malan David. takte konw.n"Y'" między obecnymi. uczoDymi, pr.y.uaje
d Om a c h. Komitet układa slczegOlow'l u· nista. zostal oficyaloym malarzem Napoleon... motna Ipirytyl1ll0 I hypnoty>:mu "d.i6 •
stawę I jedoocześnie zwróc ić się ma do władzy Na lawach kon_eocy; było dw6ch cudzoliem· ó·. Lombroso zamiena wkrótce
wytszej z proS b!) O pozwolenie na prowi· c:6w: niemiec, baroD pruski An..cbaroi. Klolz, kO o awojem cadowue,;, modium. Ludzie
zoryczne otworzenie instytucyl. przed za- śei~ly w r. 1794, i amerykanin Tomasz P',De, uś i nie uprzedzeni uwuaj, UJ Eu_.pi~
łatwieniem potrzebnych fOI·malnoSci.
Imarly .. r. 1811.
dn, z najzreczniejszych oszustek, j ki.
Do gr.u.. adwokat6w pr.ysiggll ch o.
• ... Rangi I urzędy naj wiocej posiadaj, o- kol wiek istulaly.
kr~gu i.by _,dow"J wanuw.klej zaU •• OOI •• pp.: zo.. k zewoetrznych "Chio..ch. W Pekinie u• *.. Slanhope wysiał .. d. 25·ym
J ..n K.rol WoliiJIkl. llie."sł. w Dygolski, Stani- rzodnlk l-ej .kla.y obowi~okowo nooi czerwoDy depo zV z Hamburga do gazety _" ....·'"1'"
olaw S'.I.pa,"k~ Ludwik Kołakowski, Bogd.n parasol I dw .. wacblarze. o.. kt6rych wymalo- ral4" treści na.~puj~cej: .Pilem
Piueeki i Waleryau S'OBI..kow.
..aoo eotory słońca. Houoro"y koow6j dygni. pnel doi eotery. Dziś po poludliiu
Wł..cha WJIU" .pnyzo.ła • lo ~ b i o I e" e j tan .. składa d%ieBiOciu jetd1c:6w. trzymaj,crch oltatoi, .. klanko. Doktorzy powiedzieli
~Wa"'Iłtwa prawldloweg? polowaDl& prawo DOS'O· w reku cbor~gwie, piki i dw.. beri.. Do ł..ej wypiłem dosyć, aby do. lać
Dla unlform6w. S ..daj~ SIV one.z sz.rych mundo· ki
I
. .
I·
.
. .
b I
D .•
l
ś .
rO" z sieloDemi kołnierzami i takiejże: barwy cza...
. asy: w. m &fQ zmDl8Jszan a '10 "?-8!ł zmUleJ & c o er~. ZIII a9y8t~wA em pny mlerci
pk&ml. Za warIInek jedo..kźe postawiono. iż .łuż- Sza SIO iloŚĆ sł06c na wacblarz,ch ~ Ilość koo· dozoruJ"cych w "pltalo choleryczoym.
ba pomieoiona, pr<loz medalu .na piera i, Ili. bFie .. ojoj,cych Jetd~e6 ... Urzedoik 4.·ej kłasy oie bielizno chorych najwiv. ej S" Darateoi.
nt1w~ła gal.06 .... .. .ycb6w. I t. P: Sto~~WUI~ do m.. sl06c D' w..chlano, je.t OD tylko jakby Ich szesoastu. Spelniam wszelkie ich
powy .. zego poleoOlll&. pocWal w hierarchII służbo·
. .
. . . .
.
wej jut oznaczooy "1Pustkami na reklwach: n~d.1 posyp~oy .tłotym plas~lem. Tesam. ~ótD1C8 za· Dl.. pned"~~lor,c ~.doych ostrotoośCl,
Idny m. dwie wypustki, Itrażoik jedoł, zaś gaJo· choWQJ'''O "palaoklDach. Lektyki wy!szyeh Wlec bardZiej od Dlch nar..touym. Doktór
W1 nie ma żaduej .. W. celn ~.najomieui ••"oioh un~doik6w obite 8Ił mater" ci_mo". na wlen- oświad""ył. t. gł6wn, przyczyo, choler,
ul,nk6" I ~o"enu un'(ormauu, .. rząd towar5y· chu zaś ozdobioDe srebrn, kul,. mandaryni nit· Hambnrgu jllt woda z Elby. Profesor Rom b
.
.
. b..
.
. p. '
Itwa ..."6,,,1 o artloty malarza, p. Perlego, rysu· ·
nek • którego firma Conrad "ykonał. clwleacie szycb stOpOI man lektyki o Ite matern Jaso, dyroktor ,.pltal., zat,dal od.mOle pOdpisaD ..
rep;odnkoyj, które b~d. ro ... łone .zł.nkom to ...· i ozdobione kul, olowlao,. Z. guberoatorami dekl.racyi, moc, której "w.lola.. go od """'.
uy.th.
prowinDlj uo .... opr6cz chor"wi i kopij, ber· kiej odpo"iod zialpości za doświadczeui.,
la. ..kończooe wyobrat_niem .. ciśoi~tej piO· które naratam siO dobrowoloie. S,dzO, te
ści, co jest u cbińczyków
symbolem "ojeoDej bOd, jut .. "tpić o moie. Dziś noo rzeki
wi elkości.
Przed lektyk, gubern.torów postO- moio jedeo z doktorów azpitala: .S~
pujo siutba. nios"ca tarCIe • rozkazuj,cemi kt6rzy otrzymuh, te pao oie dosyć n • •••• :••
•*. Poznań . MaJ ,tek p. M. Cblapowskiogo. napisami: .usuń cie siO d" bok". albo .milcz. aio, pij c wodV z Elby. cbcieliby
:t~c., ., powiecie t olń.ki m, nabyl .. na lubbaście cie, kłaoiaj cie aio i czcij olei" Od klasy 6smej bac.yć paDa sk .,cego do tej rzeki z
korni.ya
Da.
ot Iiktor6w, a uiem u
Nio
walać

Z targów. Dowozy produktów 'Poty "-, wsp.lłnej kuy I rozesłała go do zaopinio.
ezyeh oa targi tutejsze " doiu wczoraj- wanla stowarzyszeniom I kasom pomocy
szym były bardzo obfite. Za kopę kaputY farmaceutów. Obecole lIadeszły już opinie
placono p{J rB. 1.10-1.50. za kopę kapu· i według oich zmieniony projekt przedsta·
8ty włoskiej po rs. 1.50 do rs. 2. za kwar· wloay będzie do zatwierdzenia.
tę masła po kop. 70-75. za mendel jaj
• Dla gobernij, dotkniętych w tym ropo kop. 25-30. za garniec kartolli po kop. ko o i e o r o d z a j e _. wprowadzono zno·
7-7'/.. za kurczęta po kop. 35-45.
"O nadliwyczaj obniżoulł taryfę (4 kop. od
Pożar. W tyCb dniach we wsi Sarnów wagonu i wiorsty. czyli około 'I... kop.
gminy Peczniew. powiatu ł6dzkiego. ude· od puda i wiorsty) dla przewozu zboża,
rzlł piorun "
oborę, która zapatlla się wysyłanego do tych gobernij dla wyży
Datyehalast. Pomimo ratunku. badynek wlenia Illdno~l. r; odpowlednlemi atvia·
spłonlłł doszczętnie. a w nim dwie świnie dectwaml iostytacyj ziemskich. W tych
i wiele Innych przedmiotów. Poszkodo- dniach taryfa będzie wprowadzoną.
W&8y oblicza straty na snmę około fi.
* Dzienniki petersbnrskie dowiadoj. alę.
300.
te jakkolwiek apecya10a komisya przy miDwa wagony .anltarne od kilka dni kllr· nisteryum spraw wewnętrznych opraoowasojlł przy pociągach osobowych na HnU la szczegółowy projekt o taoowlenia as edrogi ielaznej fabryczno-łódzklej.
k II r a c y I r z Iłd o w ej. .miast prywatnej
SlIIIobóJatwa. One~daj. we wsi Karolew I lokal~ej. jednAkie projekt ten prawdopod iJodzilh w poateJ ob6rce p. Francuz- podobUle będzie zanlecbany.
ka Jegera, powiesił alę na .zaurze mie z* Liczba kon.olatów ruskich w
kaniec łódzki, Jan Bohr.
T u r cy I ma być wkrótce powiększona.
P~zed kilku dniami. w lesie zglerskim. Obecnie ustanowiono już konsulat w Da·
zakończył życie przez powleszeoie 58·letnl ma8zko.
.
Bogomlł Fecbner. mle zkaniee Zgierza.
* Na przysz11ł wszechruskI) w y s t a w ę
aóJka. Ooegdaj w połudllio, ~~1 d...ma h y g I e n i c z n ą w Petersbllrgu sporzą
roltotnikami • ablJ:kl to"~51ItW" akc:rJDego Lu: dzony będzie przegłąd postępów hygieny
dwiJr... Geyera wymkl .. bójka. Jedea • ....... turm·
nosyl w cluu ostatnich Iat l"v-clu I za116w sadał ruchOllik.wi kilka na DOŻem. RaDio- W
stosowania środków hygleniczoych w tymaeg. odoieJ.1ID do .. pital .. , ... Alekl.odra.
Kradzid. Wuonj, Jla N.WJm·~ku, madEi<>- że okresie czaau.
DO wl"iamowl ' Kub ..clńemu portmoD.tk, I 10
l1Ib\ami.

KRONIKA
*

POWSZECłłNA.

.Petub. wiedomostl"

częt.o już w y sledlanle

donoszIł, że

za-

iy dó w ze w si.

w których nabyli oni gmoty od wlo ści an.
* W ministeryu.m .praw wewnętrznych
.podniesiono kwestyę podzieleoia kra j u
N adbałtyckiego na dwie tylko gubernie: ryską i rewelską. przyezem do
pierwszej wllłczoue będą miejsoowości. zamieazkane przez łoLysz6w. do drugiej zamieszkałe pl"Zez estończyków. Wyspa Ezel
byłaby w takim razie zaliczona do nowej
guberui rewelskiej.
• Oddział drobnego przemysła przy mi·
nlsteryom dóbr pań twa jest jut ostatecz·
,nie zorgallizowany. Kierownictwo powie·
rzono towarzyszowi ministra d6br pań 
stwa. sekretarzowi staou Wies1oiakowowl.
* Myśl utworzenia k a s y f a r m a c e lit ó w. wsp6lnej dla wszystkich farmaceu·
tów w państwie. jak dOli osi .Nowoje wre·
mia". blillk,. jest urzeczywistnieola. Na
wszeehrll kim zjetdzle farmaceut6w w Petersburgn 1889 r. oj,racowaoe były główne
usady projektu tej kasy. której doolJody
winny pochodzill nietylko ze skład~k pl·A·
oowników, lecz i właścicieli aptek, przez
pobieranie od
ostatnich po ćwierć kopiejki od
Opl·aco·
wanie
uo ko·

Z CAŁEGO ŚWIATA.

n.

r.

Baguza, 12 ~ierpnia.
Nie. moj a władczyni.
uie je.
Nie
.księ·
T.eraz gniewam się prawdziwie i mo zę stem. lecz gdy te słowa czytać będziesz. wcale m6wi!!. jak posłuszna
Cię wyłajać. bardzo pow,ażnie.
Hermes ja już daleko będę. Nie tl·WÓt się. powr6· życ świeci." gdy dzień będzie jssny. bo
zazdrosny l Nie. nie. tego nie zrobisz. I oę. bo mll szę ciągnąć za sobą te więzy w takim razie i dziś pow iedziećbym muJODooa. co prawda. miała być zazdrosoą. niewolnicze. a zoak galernika krwawo na siała : "Nie. broń Boże! m6j pan nie jest
ale przez to utraciła wiele ze swojej bo· czola mem świeci i niczem go nie zatrzei!. zazdrosoy. bo on tak świ adomy swej bo·
skości. Zazdrości rrwojej nie boję się recz dopóki pozostanie tu arcyksiąże. ja skości . że nikt w nim trwogi nie bud:r.i.
wcale, lecz zaraz zmien ię się w chłopcal ucieknę w g6ry. Czyż "tytul" Cię tak O. broń Boże! Jego cieszy. gdy ja się do
Nie. BI·unonie, nie rób tego, to nie1łezpie-1 zacbwyoa? Arcykslątel a przytem jeszcze innych uśmiecham, uczllwa dnmę. że cały
czne. Mój pao i władca słabo.ci oka"y- cywilny. Mętczyzua może się ukorzyć św iat się we moie kochal· Pow iedzialawać mi nie powinien; a zazdrość jest sla· przed kobietą. przejąłem przecież uawet bym późoiej: "Przebacz mi. sk1!.kalaml"bością. Zasłntyleś, abym nie mówiąc slo- Tw6j ro~kład dnia. Jecz przed młodym A Otello nie wie wcałe. że bieda muszę
wa, drBŻnila Cię gl"upim chlopcem; lecz głnpcem. myślącym ciągle o swej nl·odzie, galopem. gdy on w zapał wpadwe i sta·
obawialam się. że stracisz panowanie oad to niepodobieóstwo. Zlldobrze jestem wy- wia milowe kroki. L ecz tego nie bierze
sobą. a wtedy głupi chlopiec WlIzystko chowanym, aby mn powiedziei!. co myślę się w rachubę ; to naturalne. samo z sie·
spostl"zeże i wypaple. Szkodal bo zasłu- o nim. lecz on pokazuje mi każdym swym bie zrozumiale. Arcyksiąże. taki [liękny
żyleś. a mnie chęć drwinek wciąż kusi. ruchem, co myśli o rozumie poddauych. I młodzian . A taki uwodziciel! Tak stra·
Dla. tego spowiadam się zaraz przed 'fo· na jego ramieuiu wsparta spacerujesz - szli wie zajmuj ący. Pl·zedmlot godziell r!)k
bą. aby ta pokusa miu ęl a. Ale zaprzes tań nie przecz po alejach. No. możesz ro· Otella! A przytem mundur dodać Bobie
Brunooie. bo nie · ręczę Zll siebie. Gdy bi~. co Ci się podoba. a że ja nie mogę można w imaginacyl. bo na cóżby istniała
zawioię względem Ciebie. w pył się zmle· Cię za to poszarpać w kawałki więc ta .potężna fantazYII". za którlł jut kilkanię i kornie błagać będę przebacz nia; odcbodzę. Si rzeczy niemożebne dia mnie. krotnie usłyszało się burę. jako za rzecz
lecz gdy nic nie zrobiłam. nie powinieneś Ob Ty mnie nie zgubJsz, i ja Ciebie tak· bardzo szkodliwą dla prawdziwej gospowstrząsać lokami. bo wtedy Olimp nie Zll· że. Nie. Pojadę do Interlaken i będę pa· dyni niemieckiej, mogącej
rachuakl ku·
drży, a wstrząsanie lok6w przestaje im· tl·zył na Jungfrau, to jest dla mnie zupeł- cbarki i praczki uwatać za drogocenne
pono wać, gdy jest -użyte ",al
prOpo8. nie to samo. Zawsze piękua i dla wszy- mauuskrypty. a uawet pisywać na nich
Brunoniel spojrzyj mi tak Bzczerze W o· stkich piękna; śmiejąca się z maluczkich wiel·sze. Powróć Otello! Nie będę już
czy. Lecz Ty spojrzeć nie chciałeś. o, nregmiertelnycb. którzy chcą się zbliży!! upuszczała chllsteczki nawet dla Ciebie.
broń Boże! Myły 'Ulryk wioien był od- do nieJ- prawdziwie to zupelnie to samo, bo mogłoby si!} to zwrócić na moie samąl
czuć calą grozę Twego gniewu. a Ty nie
Może rzucisz się na jedwabne poduszki Wogóle będę chłodniejsza, bo to niebez·
widzialeś. że on się śmieje. BI·unonie. (księżniczki. zdaje mi się. mają za1l'sze je· plecznie. I' mój pau i władca co d:r.ieó
mówię Ci, zostaw ducha Pl·zekory w po· dwabne poduszki?) I !fZl\rpać je będziesz więcej wymaga. Jacyż tYI·aoi są mężczy·
koju. nie budź gol Gniewać się. to głup- zębami ze złości. Iż nie jestem zazdrosny? znil Ucieka się od ojca i biegnie się w
stwo. śmiech bywa gorszy:. Nie przyjrza'- Bo widzisz ptzecież, że nie jestem zazdro· ramiooa męża; gdy pierwszy byl dykt1!.tołeś się nawet temll przedmlotpwi mojej sny. gdyż oddalam się • .a on jest po cy· rem, drugi będzie despotą! A my. biedne
sympat.yi. sam tytuł przypra wia Cię o wilnemll. Gdyby byŁ w mundurze, to by- kobiety brooii! się wcale nie potrafimy.
chorobę! Przeciet on tak zwiędły. jak IQby włdnie coś dla małych dziewczyuek. Przytem zowill nas .boginiamI."
jego krawat koloru jęczmienia; ·tak cieu· O. Ty. amazonkol
Kasia·Desdemona.
ką ma szyję. jak szpilka w krawacie; a
Bagun. d. 17 sieI· pnia.
oczy tak mlłdre. jak pioce·nez ua nosie.
Mais 1J0WI me faite8 injtwe. I1IQnseigneur
Już odjecbal, Otello! Nie grozi Ci więc
Szafbllza, 8 września 1863 r.
et mai tre! Brononie. nie bądź małostko moiebnośi! popelnienla morderstwa, lub
Nie, to niepodobna, żeby najl1iękuiejsze
wy, bo tego nie zoiosę. Bądź inny. jak uduszellia mnie. Spokojoie możesz powr6wazyscy. bo mnie poniżasz. Pomyśl tylko. cić, jeteliś tymczasem nie zakochał się w dni mego życia minąć już miałyl Nie, Sru·
mogłabym prs wie plakać. a śmieję się eilł Jllngfl·all. o mnie zapomlnając ' - to wszy- nonie, tak być nie możel A jednak czuję
gle. Chcę z Tobą po obłokach kroczy~, a stko jedno dla Ciebie. J ungfrau przewyż· lo po palących buntowuikach z OCZII mi
sza mnie nawet jedną zaletą: nigdy się tryskających, których nikt nie zcalo wujel
nie po nizinach ziemskich.
nie sprzeciwia. podczas, gdy ja, niestety! Taki ból cZllłam w chwili rozstallia. jak·
cierpiałam joż weru za swego ducha bym szła na śmierć. Ach, Brunonie. jllk
Twój wierny towarzysz.
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serce
mi naraz ziemię. slońce Lrosę
gdybym w powietrzu zawisla z
mi liśćmi i sllcbym korzeoiem.
miotanal Ach. nie w takiem usposobienia
powinnam się spotkać z ojcem, bo w wal·
ce ulegnę. a walka b ętJzia gorącal Z wro·
giem walczyć nie sztuka, raczej zabawka;
lecz wystąpić przecilv najbliższym i Daj·
droi8zym. na to trzeba bohaterstwa! Bo
moj, zbroją miłość nią mi miłość zwal·
czać przychodził Czyż to nie wbl·ew O&to·
rze. iż wysoce uzdolnionego męża posiąść
mi nie wolno dlatego, że się klIięclem nie
urodzil? A gdyby nawet był zel·em, jak
może człowiek wziąć ua siebie odpowie·
dzialuość odmawiania mi go? Dlaczegóż
nie poznałam księcia. którego · mogłabym
pokochać? Jest ich przecież tylu. bywaj.
szlacbetni i dobrzy, a nie wszyscy poluj.
t)'lko i j etdżl) kOlIno. A gdyby i wszystkie zasługi mieli, dla uich me serce nie
zabije mocniej. podczas gdy dla profesor~
pE1knąć cbce we d wojel Czyż to moja WI:
na? O. Bruuonie! Mój przyjacielu! MÓJ
ukochany! Moje bożyszcze I Czyz to grzech
tak kochać człowieka. że spokój i dusz!
zbawienie dla niego poświęcić byłoby S!~
w stanie? Czy pojmujesz. jak wielką mOJ~
miłość. gdy dla niej jestem w staoie tekI
ból zadać ojcn? Dawlllej ·oie pomycilalam
nawet o tem. co mu przyhelll być mogło.
dziś chcę zrobić to, Cll mu serce ziarnlei
Brunonie. czemu nie widzę Cię teraz? Przy
Tobie oie czuję trwo~i i zwątpieoia, le~J
sama b~dllc, ach I wszystko noClł się slaJe
i tracę zmysły! Może go zabijęl GdybyJ
on lepiej moie zabili Ustałby wtedy cały
bóli Czy pojmujesz, że ja się boję?
Co on mi powie? Co powie. że z T~bt
wciąż byłam. a on o tem uie wiedz"l?
Ach. Brunouie. on takie straszne rzec~y
powied:r.ieć zdolny kiedy w gniew wp.adnl~!
Ty nigdy nie IIwesiesz się. Brunoole, Dlgdy nie powiesz mi takicb !"Zeczy. których
zapomni eć nie potl"&fllabym. wszak prOiA"·
da? Zawsze pamiętać będziesz. że dl~ :
bie cierpiałam, i będziesz dobry, Cierpliwy, powiedz to, Bruuonie?

(D.

Co !to ).

••
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;;;;;.. nie pnelkoczrłelll. Woda ~ Elby mo- dziś nawet dla śpiewaczki operetkowej. dr6.~y.h, rozbił .iO D .~ały w. dr,:-t .. I Saloniki Itollcow•. Obr6t 14,000 b.l. I tego D. ap.kulacJO J
była dośt czystą w akcie pierw- do P,reua. State~ g~k•• Acllon ptly •...n mu "1"61 600 bel. Stale. )(jddlirur araerJIwi.k.:
le _y.neł. d •• kalki jencae dola UÓ8log0. Intou"cvA
,
.
, z pomoą; Illkt Ille &glll,l
wrseń.ń p&td.zleroik 4"/.. op"eclswey, oa paVi ..-.rIok wiec dopiero mog~ był. pe"oym 8Zym, a nILwet początkllch drugiego, na-. K,,"tutyoopol 28 w,,"oia. Spłollłł do.o.ztlnie oa
idoieroik liatopad 4'1.. nabywcy, na li.topad gro.
stępnie coraz więcej szwaukować poczęła. ! teatr f,ancu.k. n~ przedmi"ciu Para.
,....I&IÓ... •
clsień 4"/...prsed.w.y, na groclsieii styczeń ~II/..
•• paryskie towarzystwo kremacyjne, Woosimy stąd, że pannie N. na sluchu nie
Kraków, 29 wl'Ześuia. W Krakowie zmar- cen&. na .tyczeń luty łUtu n,by,.,c1, n. luty
.. •. .I~da o. oi.bnpioaeJistwo, jakiem gros! zbywa, ale widocznie zama10 obyła się z ła znowu jedna osoba na cholerę, oa Pod· marzec 4'/n aprz.ed&1lfc1, DA musfIC kwieeieii 4"'..
banie 1tup6" choleryczoych, .tara .i~. akompaniamentem orkiestry, co pUly nie- i gól'zu zmarł chłopiec. ad to ogłoszono dwa eona, oa kwiecień maj 4"1.. spraed.... cy.
HI,.·York. 2j..go "'Iefnl•. I(Ą". IUo ... 7 U.55.
~.i. aby po"taoo"looem by/o ogól"" pa- postawionym głosie łatwo prowadzi ją na r wypadki o pQl!.ejrz311ych objawsch.
JIr 1 low o,di~"", •• patd •. 14.56. na gracIs.
J<sie cial niebouQyków. W tym cela p. Sal- muzykalne bezdroża. Składając połowł} ' Lwów, 29 wrze~oia. Od d. 18·go b. m. K.".
lł2O.
.011 g••• raloy ••kretan to".ny.I ... , odoi6sł tych niedostalków na karb nieunikuionej I wypadki chol el'yczne w najgci§lej izolowaHIW·York, 28 ",Iefni... Ba"ol.. 7'/.. l{ Now.
li, ; prolb, Ii.towa, dn prel.kta polic,i p., tremy przy pierwszym występie przed nie- nym Wolowcu nie ponowiły Mię; cholerę O,le&.D.ie 7', Jł o
"u;.j, o poparoi. w ntWe manicypaloej woio· znaną pobliczno§ci'ł, wstr:tymnjemy sił} od przeto w tej miejscow08ci uwatać można
In o powi~k1zeoi. liczby pieców krem.cyj- Innych zarzotów pod wzglęl1em wokalnym, za wygasłą.
łftł. P. S.lmoo j •• t zdaoia, te dobudowanie ale nie możemy ukryć zadziwienia, że pau·
Wied e ń , 29 września. (Ag. półn.). Kra·
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
bitIi,cia pieców wIeikoki tego. który Inojda· na )f., będąca już dluższy czas na scenie kowska rada miejska zwróciła sił} telegraje li, oa cment.rza P6re-Lachai•• , wy.tar..,. jako artystka dramatyczna, tak mało oby- licznie do ministra spraw wewnętrznych,
Giełda Warazawska.
",elui. na potruby P.ryta. Obok tego, p. S. /a się z tą 8ceo" jak to wykaz&ła cawart· z prośbą o zniesienie ostrzejszych ograniZ.placono
~jettaJe .bodo"aoie kilko plecó" lapaJo, kowa jej proza, gra i ruchy. Niefortunną czeń nalul'y sanitarnej,
ponieważ cholera
"dl, które byłyby uyooo tylko w razach e· także była wkładka .Ja wierzę ci" Bevi- nie pojawia się już więcej. Municypalność la weki II królk.t... I•• ".
gnl\ni'ego, która wymaga bardzo dobrej krakowska wystosowała też podanie do Dl Berlin l. 100 JOl. • • •
ł9. ~dtmii.
lS.80
9.92
9.90
ministra bandlu, ILby ze wzgledów handlo· na LoDdlU la l Ł. • • • .
.'. Cenny zegar. Jedo. z labryk uw.rc· śpiewaczki, by sprawić efekt oależyty.
na
Paryl
aa 100- tr.. . . .
~9.60
39.60
,ałduic b wys/ala do Loodyoo zegar wartości
P. Rybak posiada staby wprawdzie, ale wych I strategicznych zbu~owauo na ko· na Wiedeń 1& 100 4. . . .
83.80
83.10
16,000 morele, który motoa owa1a6 za naj- .ympatyczny l d:łwięczny glos barytonowy. lei półuocnej IV Krakowie dworzee cent.daoo I końc.m gieldy
Jip... dot,d wyko Dano arcydzieło ..Laki ze· W śpiewie p. R. znsć, te studya odbył w h·alny.
Za papiery pd.l"o,..
rrmlllnOwsklej. Zeg.r ó" oietylto ,,"kunj. dobrej szkole. 810wa wymILwia wyuźnie,
Hamburg, 28 września. Wczoraj zacho· f,i.ty lik...ilacyjn. Kr. Po/. droh.
99.25
99.20
,04,ilY i wszelkie daty i wiadomojci kaleoda- co ważną jest zale~ IV śpiewaku . Jako rowały 64 osoby na chełerę, zmarły 23. Ruska poiyezk .. w.cboduia . . 103.103.łOI, poi ...........
Ito.. o, lecz rÓloic. c.a"" mi~d zy Berlioem, Pe· aktor, p. R. zmusił nas zapomnieć o tem, Nadto w ostatnim tygodulu stwierdzono
9~.75
95.75
Lilty
.
...
t.
si.",.
8
•
..,.i
r
doie
.
iel'Iborgiem, Mader" Szaoghajem, KalkoŁ" że piJlrw8ze załedwi e kroki stawia na sce- śmiel'ć 110 osób na tyfus .
103.20
103'ł
Ul małe • 10'l40 10215
lIJot.neal·elll, Sa.o·Fraocilco i Melb"roem. Co nie. Wszystko to piękną "' róży przyszłość
Hamburg, 29 wrześuia. Buletyn urzędo Lilty" lUt. 11m. War!l
. Ser. 1. . 102.25 102.15
.iees6r Ił godzioio 8·ej lIa wl.e!y zegaro da!o młodemu artygcie; któl'ej też z sel'ca mu wy: Wczoraj zameldowano tu chorych 70,
101.55 101.45
li, .lysz06 modlitw .. wleczoroa, a w oś"iecooej życzymy.
zmarłych 25.
Liro :""t. m."Łod..i SerYi
101.fi
deklryczoojei, buzcl. on,nje 9i~ zakoooiea.
P. Jamiiiski zyskał wiełe na wycieczce
Hamburg, 29 września. W porcie, który
10().ł0
Ul
10MO
D 31·go grodnio, o p6łooey, dwóch trobaczy letniej do War.zawy. Widocznie nie tra· od kilku dni znpełnie był woluy od epide·
"Ia sygoalami No"y Rok. W maja odzywa siO cił tam czasu i ksztalcił się na dobrych mii, zdarzyło się znowu kilka wypadków
Giełda Berlińska.
łatnlka,
w ..erwca pnepi6rka. Z. ś .. ilem wzol'ach, o jakie w grodzie Syreny nie cholery.
Banknoty
roski. &aru • •
204..55
dacb .egaro . oś .. ieca s10óce przy dż ... lokaeb IIY. trudno. Czwartkowy książe Fran~ois d'OrAltona, 29 wrześ ni . Wczoraj zameldo.,
h'
Da do.ta.,.~
205.,.•• na cześć ś .. iatla dzienoego. W czasie peł. leans przez p. Jamiń~kiego przedstawiony, wauo tn chorych na chol erę osób 9, zmar· Dyuooto prywatne . . . .
'/.'/,
• daje siO slyszeł. arya,
wl.ca blalk kli~ nawet wybrednych zadowolił słucbaczów. łych 6 .
Pani Brouikowska IGianetta), jak zwy11C1. Oprócz legO, zegar teo w odpowledDieb
Paryż, 29 \Vrze~nla. Na chołerę zachoo.ilacb dni .. i oocy pk ••• je oajrozmaitase po· kle, sute zbie rała oklaski.
l'ow8ło tu onegdaj osób 36, zmarło 16. W
llaei łudzkie i zwienoce, "yd,j,ce .. 1.ścJ"e
P . Roman (lliccol'di), pierwszy raz do- Hawrze 2iachorowało osób 4, zmal'lo 3.
HONETY i BO/KNOTY
IObi. dtwiOki mowy lnb gloso.
piero dał nam się slyszeć w solowym nuNot. DT"'ld.
nieUlJi.
,'. "'jr4d dorożkaray. PolicYI 10od1bka merze i dowiódł, że talent do rół komicz!knpooy
celne
169'/.
Ostatnie wiadomości handlowe.
Ijfł. Died,wDo pe"nego doroikulI& pod zarzutem nycu, jaki słuszuie
Marki niernieckie
oddawna publiczność
ł9'1.'
",biaó.klego obejŚCia .iO z podr6inym. Sam teo w nim oceniła, nie jest jedyną operetkową
A.1l!trJ&ckie banknoty
83 /.
Warll.WI, 29-(0 wndni&. W,.ale króL terUJ. D": Fralll<i
101:\ oic uczeg6h1ego nie przedstawiał, ale co jest
39'/.
....ególne, ie doroikaro OW był jakoajprawdziw- jego rAlolnością. Śpiewał czysto, a IV tru' Berlin 12 d.) lS.85, 87'/,,90.1..95, 4fI.00 knp.: [.ondyn
2§
l1flD margr.b i~, potomkiem jedoej z najatar..ych duym dość I'ytmie ntrzymał się w zupeł Cd m.) 9.90, 9'~, !ł2'/, kup.; raryi (10 d.) 39.55, 57'/.,
rod1io bretolilkleh i krewnym... Hac Maboo... Proy nej zgodzie z towarzyszącą mu orkiestrą. 60, kup.; W•• d.6 (II d.) - - - - kup.; .'/, U..y
DZIENNA STATYSTYKA LUDND8CI.
lik"idacYJo, Kr61estwa PollkiollO dn" 99.25 i,d.,
lpOłobDości okaoało siO lot, że połr6d doroIkony
Pp. 'l'rapszo (Anatol) i Winkiel' (książe 99.10 kop.; taki" małe 99.00 iąd ., - .- kup.;
Z•• rll .... dniu 29 wrzejui~
100dyJIakich %J1&jdoj. II~ wieJu oficer6w, lekarzy,
adwokat6w, jeden lord, Jeden baroo, paro Izł.ehty Fontaiuebleau), jak zwykle, sute zbierali 6'/9 roska poin.ta .... ehod... U ..j .mi.yi 103.00
E,. •• glelloy: D,ieci do l&t 15-tu ZlIl&llo 6, .. tej
,wyklej, jedeo b. człoDek parlameuta, oraz kilko oklaski, pozwolimy sobie jednak zWI'ócid i,d., - - - knp., m·.j .milyi 105.00 ąd., U... bie chłopcó.. 4, clsi.""",t 2, doroalych-,
qatyeh niegdyś 1inansiIrI6w.
uwagę artystów, że talent Ich umiano jut -.- kop.; 6'/, obUgi banko szlacheckiego -.- ."tej licsbie meiezyzn - J kobiet -, a miano"jcie:
ąd., - .- L; 6'1, ro.ta połyeaka pr.miow. I 186ł r.
Slarouko.. l. D.ieci do lat li>-tn smarlo 2, .. tej
enić bez niepotrzebnych dodatków, za l-ej emisyi -.-' iąd, -.- kup.; laku I 1866 ,.
Ucobi. chłopcó" l, d.zi . ...c~t l, aoroslyeb l,
jakie wprowadzanie ua scenę nazwisk zua- I..ej 8m. - , - iiąd.., - . - tup.,
"oł:. W8"UęlUSU I.
TEATR I MU%YKA.
wtej
liCJlbie m~*ezlzn - , kobIet l , a mianowicie:
.ery! I-e,j 95.75 itd., - .- kup., taku •• ryi ID..j Hoja Sura
nych w mieście osobistoścI uważamy.
&perek.
: Od kilku osób słyszeligmy zarzuty,
95.60 itd., - .- kop.;· 5'/, wtl auta....... waki.
Mniejsze pal·tye nie psuły całości.
(·ej dnio 103.20 iąd., - .- ku~.; taki.. małe
stawiane dyrekcyi łódzkiego teatru. że seCuóry, pomimo licznych zmiaD w ich -.- iąd. , -.- kop., takiei n"J .eryi -.- *td.
lon zimowy rozpoczyna operetką. Godzi składzie, śpiewały do ść zgodnie. Orkie- m·ej .. ryl małe 10'2040 itd., - .- kup., V"J1
LISTA PRZYJEZDNYCH.
si~ więc pl'zedewszyatkiem wyjdnió, że strze możemy zarzucić je(lynie zbyt silny sery! - .- ąd., - .- kop.; ~'/, li.ty suta...o.
Grud Hotel. A. KI...k • Bie1i~••W. Ano z Hoteatr lódzki nit! obchodził w czwartek akompanlameot. Więcej umiarkowania w miuta War ..... ' I-ej .eryi I02.U łtd.-, -.-np., 8kwy, C. K11Ster • Berlina, Ho SChUl • Warsz ....y.
ll-ej ••ryi 102.15 i,d., -.- kup., m-ej .ery! 10'H5
uoczys toścl Inaugul'acyjnej, lecz p!> pro·
Hot.1 Vlolo,I •. F. Kwajniewski i Lipski z War·
tym względzie bardzo jest pożądane m pny itd.! - .- kop.; IV..j ..,yi 101.65 ąd.; V-aj
ssawy, W. Nynkowski • Radomia, L. Ostro ...sk..
Iłu przeniósł się z kwatery letniej na zi·
słabych głosikach dzisiejszych solistów Da- .e..,.. 101.55 itd., -.- kn~, VI·ej .erli 101.55 • Płocka, J. Sarki.ow I Elio.wetpola. &eutski
IOWą niemal w niezmieniooym składzie
szej sceDy. Tarantela, układu p. Zabol'- iąd., - .- kup.; 5'/, obligI miUta War•••"1
lImedyowym i ściągnął lżejszą 8Wą poło skiego, odtańczona w 2·lm akcie, ogólnie duie 100 80 ląd ., 100.65 kup.; t&kieł małe -.- • Łaskn.
Holel PolIkI. A.zwestopulo z Batoma, Schmid!
tę. operetkową, która w sezonie letnim się podobała i ua żądanie była po wtórzo- itd., -.- kop.; 5'/ lilty autaWll' miasta Łodzi • l'bgorzeli, Koaicki, W. Łuszc ....ski i Jungheit
I ••ryi - .- t,d., h.•j .eryi - .- itd., m·.j oeprzeniewierzyła się nam dla Warszawy,
Il
Warszawy.
Śłiw8wski z Piotrkowa, Paher fi Klk.
ną. . Chal'luctel'ystyczoą muzykę do niej ryi _._ iąd., - .- kop., IV..j .eryl -.- i,d.,
a w której składzie istotnie zaszło wiele napisał p. K. Nowacki, dzierżący dziś ba- _._ kup.; 6'/, listy aulawn. miaJt. K.·
lIDian. Szlo tu więc głównie dyrekcyi te- tntę po p. Balcarkn.
U... -.- tłd " takie. miasta Lublina -.- ił'l,
Rozkład jazdy pociągów.
Płoeka -.- ttd.; 6'/, listy sutawae
Itru o przedstawienie publiczności sił no·
Za piękną wystawę, kostyumy i dekora· t&kiei miuta
l'RZYCHODZ4
-.- .,d.; 5'/. takieł -. - itd., -.L
lI'onabytych, przyczem trzymała się ona cye należy się dyrekcyi sel'deczne uzoanie. wileńskie
OYlfkout-O: BerHu 3°/. , Lo~dYD 2%, P&r,i 2 1/ , ".,
Ł ÓD Ż
lIodzlay I .Iauty
francuskltlj zasady, że: • w sztuce wszystReżyserya bardzo 8umiennie wywiązała Wiedeń 4'1.. Petersbu,g 4'1,'1,. Wuto46 ~upon" •
łl Oll 81121 9/421 4/461 8/1181101..8
kie rodzaje 8ą dobre, wyjąwszy rodzaju się z zadaoia.
potrllceniem 6'1.. : Hat, S'It&wue I lemakie 128.0,
" ...... I i U 234. 9. ŁoJ.1195.3, lilty Uk."idICyjne
O D C H O D Z 4 1
ndnego".
8. Krz.
124.6, po.y.ua p'"tulo,,& l 100.3. II 21.1.
Nie moźoa wprawdzie po raz pierwszy
Dziś, w teatrze Victoria odegl'sną bę
KolOlIki.
.
P.I
...
horg,29
wrzejnia.
lV.ksl.
u
..
Lon,lyn
99.16,
8 38 42
2
i
~ nas przedstawionej operetki Waldmana
12/00
dzie wesoła komedya Al. br. Fredry (sy- rr poiycsk& "sehodnia 102.76, lli polyesk. " ••bo· Skieroiewice 1058
725
120
80.
81
31
.,Incognito" nazwać bardzo zajmującą, na) .Oj młody, młody." W sztnce tej dnia
104.87, ł'/t'l.liety .&8<&"no kredyt. aiOtUlki. WUlZalf& • 930
540
HI! 11 00
zlI'łaszcza pod względem libreta, ale ogół·
glówue role odegrają panie B.-Janowska 154.00, akey. br.uku rnuiego dla b&ntUo s..granie.·
850
320
na to dziś niemal wada w utworach .pod. I Wyrwlcz, oraz paoowie: Jaoowski, Wio· 0'11'0 263.00, pe",,.burakiogo banku dy.koD'O".gO Ateklandr6w 320
450.00, br.ukll miOd.yo ....odo".go 439.00, " ..T. .aw- Piotrków
2 17 642
545
kasanej muzy·; czwartkową więe premie· kler i Trapszo.
.ki.go
bauku
dy.kou'O"OIlO
-.-.
Granica. .
852 150
tO 50
rę można wysłuchać tak, jak inne jej sio·
W niedzielę po raz drugi . Incognito."
SerUI, 29·go wrze4nia.. Banknoty rn.kle lanu:
805 105
•
tO 20
Itnyce.
205.30, na dostawo 20550, w. k.l. II. Wa,.z.. ,,~ SosDowiea
Tomu.6w
'
.
603
5t'ł
. Nie żądajcie odemnie, szanowni czy tel·
205.15, Da Petersborg lu. 205.05. lIa p.tersburg
332
tH3
dl 204.70, na Loodyo i ril'. 20.35'/" n& LondylI ,II. BziD . • .
Dlty, abym opowiedział wam treŚĆ wspo20.30, lIa Wledeó 170.00, knpO!'1 ee!n•. :124.40 ; lwugr. >2':
HO
1153
.uianej operety, bo, pomimo skupionego
5'/, Uaty su"-"'" 65.00, l'l, ba,y lik " "I&OYJ II. D ąbrowa)!Q
242
905
ducha i pilnej uwagi, niewiele się o niej
62.80,
potycsk
..
ru.ka
4
'1,
•
IW) r. 116.30, ł'l.t_ 1
ioll'iedzialjm.
Petersburg, 29 wrze§oia. (Ag. póln.). 1887 r. - .-,6'1, rOllt. zlota 103.80, 5'/. ,. sł.• III!>• Petersburg. 823
523 523
. Jest tam aż dwóch książąt incognito, Ogłoszono rozkaz o sformowaniu w Sara- l. - . - , pożyczka. "aohodnj .. li elB. 6550. ru erni )[0 kw.. . 1223
553
1225
lIst księżuiczka puszczona na licytacyę, towie przed d. l·ym paźdżiel'nika zarządu .yi 67.40, 5'1, li.ty .... t."n. rn,ki. 102 80, 5"1, pl> Wiede6 .
tO 25 7 50
iycsb
pr.miow&
•
186!
roku
150.00,
tUu
•
1
&00
lIeunikuieni w utworach śpiewnych: Don G·ej bl'ygady rezerwowej. W skład tej r. 138.60, ucye drOgi tei. war.... wu .. "i .. I.Ól.ki.j Kru6w .
50
05p Ol
3B/
Juau i Leporello, 811: malarze, karabinie- brygady wejdą siódme baterye 2, 4 i 5 ej _._, ak.cye kred,towe ausr;ryackie - . - . ak:c)' Wrocław
31
lIy, rybacy, bandyci, bal... nawet markie. brygad i cztery lekkie baterye, kt6re bę· W&I81Oft.wskiego bauku baudlo..,ego - .- , dyljkoUlu Berlin. .
924
It: 0-7
"ego - .- , dyskonto !liemiel! kjełC~ b auk.u pańlłtt,
tauka-a wszystko aJ nkazuje się na sce- dą sformowaue w r. 1893..
•
~Dl}JIol5~i
nie pojedyńczo, podwójnie, Il\.b całemi grn.
Petersburg, 29 wl·zegOla. (Ag. póln.). 3-'.., prywatue 2'1._
landya, 29.go września. Polyc.ka ,a.k. z 188!1 r.
60dzlly I . I •• ty
parni, w mial'ę tego, jak k'bmpozytorowi Ogłoszono in~trukcyę o obliczani o szereŁ ó D Ż
rr emi.yi 9"1.37, 2'/. Konaole '"gieiski. 96"1".
~Irzeba było dać słucuaczom solo, duet, gowców pospolitego ruszenia państwowego
5/(51 71151 1/201 61051 9150
Warna,.a,
29
wrzejnia.
'rarg
n.
placu
W'tko
..
~bo ansambi cały.
•
pierwszej kategoryi.
skieao. Pueuiua Im. ord. - - - , patra i dobra
PRZYCHODZ4
Muzyka nie grzeszy oryginał.ością, a co
Paryż, 29 września. (Ag. p1i\u.). Mini· 615-625, bl&l. - - - "y boro". 660-660, tyte
gorsza _ niezbyt melodyjna, tak, że prócz ster Giel's wyjeżdża dziś do Monte·Carlo. "yborowe 470-495, grodnie - - - , ...dli". -- KolUIW . •
32 7 17 U 02
648/8
lomansu barytonowego ,o rvbaczce", zaP. zt, 29 wrzejDi... W Deva (w komitacie Hu· '- -,jo. smieó ~ i 4-0 nod. 450-lS0, 0"ie8 285- kieruiewiee.
805
J
ny.d) było .ilo. tro~.ieDie ziemi.
18/ 38 8 '2 4 27
3'0, gryki. ł80 - 500, ..epik letni - , si,no", - S
d
II to już-niestety! IlI'zez kalarynki 8pOLizbona, 29 wl·ześnia. WYPI'awa afry- - I nepak. rapfl lWI . - - - , grooh }lolu.1 - - W &razaw• •
1010
50 tO BO 6 00
Pllaryzowanego, żaden motyw po wyjściu kańska Vi vi ans, 8kutkiem natrafieuia sza- - ,erno", - - - , fuola - - - 1& konie(; Al.ksandr6w.
128
l 28
tO
kUla jagl&u& - - - , olej rsepako"J - -, p
łnpy portugalskiej Da ławę piaszczystą w lniaoy
l leatru w pamięci nie zQstaje.
iotrków •
930 351
tHO
Ze względu jednak, że całość nie jest rzece Moma, uległa rozbiciu. Z wyjątkiem tI~ - - - la pod., kartolI. - - - .. ko- Grwca •
215 9U
prete?syonaloą-źe składają ją po większej anglika Gardnera, wszyscy zginęli.
DowieljoDo pllenio! 600, 'yLa. 1200, j~c.IDieQi. BoJDolrice.
300 '15
UO
T omusów
Illicl walczyki i inne rytmy taneczne Liverpool, J,7 września. ZebrAnie 30,000 - , OW8& 300, grochu polnego - korcJ.
1038
tł8
Warna,,", 29·go ... rze4ni ... Okowita. Kurt. akład. B&in. • •
'bYCzka ta Die razi ncha i nie tmdzi 11- r óbotników oświadczyło się za ośmiogo
225
550
l
..
wi.dro
100':
11.02"
bro~o
l
potf\C.
2'/"
10.80"
I
YSłn
r
zbyt koosztownemi kombinacyami dzlnnym dniem pracy.
557
1021
n.tto b.. potlłc.; p. 78'; 8.60 brotto • potr. 2"/" ...angr6d ~ I .......
11m lub harmonij.
Rzym, 29 wrzQŚnia. (Ag. póln.). Hisz- 8.43" oetto bel potrąe. Slynki lI& wiadro 100-: D,brawa. Dtb.
116
851
Z. nOwoangażowanych sił wokalnych uj· pan Martin wybl'any generałem zakonu 11.17" brotto l potlło. 2"/.. 10.95" oetto ..... p elorsburg
11 03
11 03 11 03 838
potrąc., .. 78°: 8.11' brutto • potr,... 20/ .. 8.M" ?sio.n..
~ehśmy w czwartek p·nę Niesiołowską jezuitów.
1058
333 333
W
UdWika) i barytona, p. Rybaka (Ginsep·
Rzym, 29 wl·ześnia. W okolicy Palerma oetto bez potr.
705
433
Berllo, 29 wrzejnia. Pnelll •• Ho -166, oa .".. "'_iede6
Ir, 81~żący księcia). Szczegółowy sąd o schwytano w ostatnich duillch szesnaście patd&.
710
710
ok6w
.
00 listopad gruda. 166M. :tyto 143 "'"
talencie p. 'Niesiołowskiej odkładamy do dal- indywiduów podejrzanych o nałeżenie do - 161, 1M.75,
007
II.
w,
....
p&ids.
1ł7.60,
na
patcIs.
listopad
Wrocław.
11
IIYt hjej na scenie nasiej występów. Dziś za· szeroko rozgałęzionego związku bandytów, 147.50. •
625
Re rlin. .
6125 ' 1 650
~nlczamy jedynie, że głos p. N. okazał się którzy popełnili znaoe napady i mordertłayre, ~9 wrr;e4ni... K.." .. ~ood ..,.raga 8.utoa
by,m, a gardlana emisya i niedostateczna stwa w Sycylii.
.a "'1••: 91.50, na grods 92.75, D& marl.. 9'1.00.
11lue)ętność władauia nim dowodzi poAt••y, 29 " ..ehia: Parowy Blatek .Thebe' to· KOCDO.
L1nrp •• I, 28 .....84ni... B.....łna. SprawoadaId.
lIteby sumiennych studyów, niezbędnych . waTZJitwa .Lloyd", m'i'!"y n,. poJd.clsie 60 po_
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A.

I
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. Helenów.

VI rORIA.

niedzielę,

'" sobotę, d. l

}i

października r. b.

na

Oj Młody, Młodyl

dnia

2

korzyśe

paździeroika

~ Żlldnych OOj w miescle nie posiada.

Rajchman i Fr~nul~r

kasy

straży ognioweJ
ochotniczej

Komedya w 4 akt.&cb, oryginalnie
prozą lIapisana przez Jana Ale·
ksandra hr. Fredrę.
i WSPANIAŁE
Pan Autoui OdyOalli p. Swno...ki
OGNIE 8ZT.rVZliE
Pan Xazimerz Noroki p. DobrsWki
J O&io Wlrecld,siolt'_
ur..daon. i epa lon. prz.. pa... .l. DlerJnga.
nie. p. Odyflaldego p. Jano...ki
}la zakoqezenle: ltle lJde bombardowaole z okrętno
Dokt6r
p. Trapuo
Ele"ktryezu.
i bengalski. o'wi.tlenie eslego ogrodo.
&hbieta, ionalp. Ody6·p·ni Traps.o
Julka, cOrka I .kiego p·ni Bieruaeka
Wejlci. 40 kop. Dzieci pl... 20 kop.
Początet o goda. 3 po polodnin'
ł
"2017-2
Karohaa, żon" pali"
Norakiego
p.n.. Wynriez.
Euremia, iona doktora
Pdera
p.Biuen.J ..no...ka
ł IlAT.tłBY
Ced.ińaki, .. iejlki n...
l.... ai, przez niycle Rurek i proazko tak ...aoyeb ;
~
uczycie!
p. Winili ...
PetroneU"t jego tona p.ni Swzko ...ka
_~ . .
FlJ19IG lł.TEUR E!!iPIV
Bor.okieWl.', leAnlezy
DUSZNOŚĆ. KASZLE. KATARY, NEWRALGIE
Jp. OdyAlkiego
p. Roman
W Paryło : spn;.d&l: hurtowa J. Elele. ol. St.·L are 20
?duJorlata, jego ton.. p·nI Slkorn..
.. Łud.i: " aptece I ... Spokoray.
ZOila, pokojO ..ka EisWym~ podpin J..k obok ua kddej rur... lIedal zloty n.. Wyat... i. 188
biety
p·ni J(o~.se ..ak..
i ... W,lta..i. l'o ....eelmeJ 1889 r. N..j"y<.,e DlogrIIdy ja' otnymaly I""",lrki
Buyli, atnelee
p. WirgillllU
lekauki. prz••i... Altmie (Kła .. 45)
776-13
W......ynI.. kredo·
cen p. Ody6a1liego p. S.~~.rlki
Lokt,j p. OdyOJkiego p. W,Bloeki
w~=r.g:trzelee p. p. Gro81
ię
~OSZUKUJE aię •
Kuia, ełnttc" Petr.. •
polki. w średnim wieku do za· dw~h UCII'JlfóW
aeli
p.n.. Port,j
jęć w gospo'!aratwie domowem, do' handlu win i towarów
Rzecz dzieje alf) na wsi u p.
oraz znając~j się 1)& robotach .ręcz. niałnycb w W&J1Iz&wie. W,w,o"ou.o;
_~~~O.d~S
yń ~k.ieg
~O.·..,.~_...lnych I szycln. Oferty pod lit. B. iestświadectwo przynaj
Od,i.l .. o Ilebio i n.. miełeJ.
B. w administracyl "Dziennika". kla~ gimnazyalllych.
. _......:1~1m-'__..;,3_ l u fełczera obok poczty w Lodti.
._ _ _ _ _ _ _'-POTRZEBNA
2018·2

--KONCERT podwójny'"

Pieyvsze w krajn, istniejące od lat 15,

do

r...

"-Iekcye rysunków
i malarstwa

maszyna parowa

oraz Iltukl ItoIOWI.I.J. jako to: mai.·
wule n. porcel ..!!! drzewie, .tI.. l~
i t. d. 'przybyta z wu..... y do Łodai
DCS8nD1c& Ger8.n~ "'ie iołowlkiego i

•

d b

pO cenach redakc1J.j,iych,
Przy większych zamówieniach .odpowiednie rabaty.
lłedakeya o"łoszeń

i reklam, koszt8rysy, olljaśnie·
nla, orerty, BBmery gazet, katalogi i t. p. bezpłatnie I rralloo.
Blaro Oglo~.eó Rljeh.an I ł're.dlera 1adnfdl
AlU lV .Ieśeie llIe posiada.
lflO9.-..O

~)(XXXX)(J(J(J(J(J(J(J(JEJEJEJEJEJEJEJEJE:Xl
lila.......czyt douid6 S"nowoej Po i.... o!ci. że przy Kaoeyonowa·
nem Biurze Komilo...m. 2-tP' Warnaw."" Sala LI~lYta('yJna,
pny oliey enator klej Nr. lIS w domo wlASny. (KoneesyonlolJ1U1
kJ'dor Kaftal), otwarty ..atal oddział pod firmą:

Drega Żelazn Fabryczno-

.lJódZka.

.,

ie ~12do'i"~!~r";ia;o~, uIi'!.e ś;~ Z' po..odo ohri ..desenia
And ....ja li SI3 u P. Ła .. ae..
2007-6 S. Lipslliego. o zagoloiellio
rr... bto ....go ŁOdt ID.
I
dni.. 10

Po.mo....j . Blit ze ! . czogOty .....d·
mini8traey! D,ienllih lob .... maltazy·
nie " La Sailon' ·t ulica Zielona JI 5,
dom p. RGd ....
__ Oblt.lunkl n. te roboty r ów·
alet przyjmuj. el,.
1979-3

Inseraty i Reklamy ·
wazy at ich gazet warazawskich, prowillcyonal.
• nych, ruskich i zagranicznych

I

panny,

Mieszkanie

zystkich dzienników .
PRZYJMUJE

A/jTl1LY

Poszulmje'

W

Warszawa, Senatorska 26,

Puff.,

:
"O,

OGŁOSZEŃ

BIURO

Bioro

"MONOPOL"
Reklam.

OIlł'olilzeD

l!i:lleOiA I

Przyjmują się

i

lłeklamy

Oglo-

do wszystkich dtienników tak miejsco·
wych jak: I zamiejs wych po etila~h redakcyjnych. przy więk·
szych zamówieniach odpowiedni rabat.

gaŻ&MmaFal"y"m(~hlzl'.

wiadom"c1

Fella Ila.ltal.

2012-10

3 pokoje entre I kocll- (,..eblo
jest Z81'aZ do wynajęcia.
---------Wiadomość, ul. Promenada, dom

_____..________ 1lila

W-go Pl'inza, 111 778.

...)

Bmła ( po • ..a

.
posiadająca

Jes t

dolll·e . ~~Ia ect~a
poszokJI\'aDą do obJę~la obowll}zkó~
zaraz. Oferty pod lit. M. F. przYJ'
m uje administl'acya Dtienuika.
1999 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .
.Potnebnll jest zaraz do jednej
dziewczynki

.

~;;,;._i;;..---------

fabryczne
'ku
Jaworzn,
•

Zakłady

W

Il.O" .......um

8a li 1718 •.•' .... n ...
r. Pea·
OTU p""•• ''' .....
z po odu zmIan familijnych bar- ..... na ID!R lir. li. M.pe .... ro··
dzo dobrze proeentpjltcy ..o.y•. TOB. HO. 16 nYA' U.yn.,
I D t erelil 7. wyj.o b'Joną ki"IJen t e Ią · ay
xo.au ....... 1.000 p., oo"."y rrpemy
.. o~JIT.n Re.\1;ftcmoRTe.... OJ9 ...
składać proszę w admini· YOO"SH)''''I%''' roeno~ ae06 •• 'Te.nuo ...
Dzieuuika pod lit. F. H.
ileoll •. I'IBI\'L lIl.
2013-1
1996'- 8-1

bO"8 polka,

'SD.jąc. si§ Da uycin, .' dobremi
:r::;::;r·DSef:!~..~d lit. li. w

2()\O-3

Zaraz do sprzedam·a

6 ABryCTa 1892

Up10 II ]P ...

ro". rotoo.....

Najwyżej

DYRE [( CYA

Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej
I,'od.; do .... i.dom..ci oeO inter........nyeh.

.'poorzebo,nć będlie :

..tuk

podkłal6w d~~pwych

.zerokołci

._tok

i 6" grobo!iCi t

że

dDoeksploauey; drogi w l'Oko 1893

"vyezajDyeh,

•
MI S,
1872

mającyeb

po 8'

d10g0śei,

10'

20,000
podkład6w dębo ..ycb. m..jącycb p<> S' długo§.ii, 9" szoroko§ci i
do d6br Ż,recldcb naleiąee. w pow .
6" grobo6ei i
196 k~plet6 ... czyli 89,278 stOp bieżącyeb, podkład6w d~owy.b pod,ozjazdo·
bendawkim, gob: piotrkowskiej. polo:
żoBe ; o kilka WIOrst od stlley. kole,
wych odpowiednich wymlar6w.
'
W.•Wiedeiulkiej .. .uyazkowle odłe('.'le;
ą do .przedanJa razem I roi warkiem
Kaidy życ_ą.y BObie przyjąć odaia! w \;I)ukureueyi na t~ do.t..w~ ...bee
bypotecznie odlączonym. Zakłady te
n.. r~ee Naclelnika Wydziału GospodarcJego. najl'O:iOieJ do dOla ó (17~
obeJ'muJ·" .... sobio: browlr plwa ba_llpatdlzieruil,a r. b.
dekl.racyę z ]lapisem ua koperei. , ~Deklar""
4
I
I
,ieJazaej Waruawsko-WietUDSki . W' roku 1893"_
warskiego. gorzelolę . I d.Ylty arD ,.
winny
doląe.one. w!.soor§cznie podpis.......ruofi licy.
wody porus.aDe • IQ'es""zą e'ę
wraz z. ucz.gOblwym wyk"""", podkłAdOw, zglaszajęeym SIę będ'ł
w Jednym gmacho fabry.znym pi9~ow
Wvdzialu Gospodar.zego codzi.onie. " zwykIycb ..od_inMh
wym
murow ..nym 450 otOp dIogu:a.
. k·
r ' ela
w ktOrym j.s.... ino.. r,brYE" Jak..
or.. k'll'lt
..y Gw.
.v"neJ d011:1
Ż
,oel. Waraz,," k'0- Wie<! en"'ski'
. eJ n..
dogodnie pomie.. e_oo~ być moze, obok
w wy",kości wskazllllej W" rzec_onych w&runkaCboliFoo~2" ho
tego ladowall. cbmlelalk I cegl.lnla . • '._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Na foL'I{arko około 500 mOrll ogOlDei
rozłeglości mt,j~.ym. b"" s1~eboośe,
i dwa lat.. j......e 'v dSleruw •• będ,·
cym gospodaratwo j .. t plodozmienne,
ląki' sztucznie n"wodniane i budynki

sil,

Zatwierdzone Towarzystwo

Kuźniecowa

Ma bODor ..wiadomie!, te Iwój Warszawski Ski d z ulicy Nalewki
przoprowldzllo na IUC, Senatorską li 32. gdzie dokony..... sprzedaż hor·
tow. I ~etallc .. ls porc.laay. rajan ... .. aJollkl z wl ... ycb rabryk. lnojdo.
j ••ycll siO: w Rydzs. Oulowlo. Tworzo. Charkowie I z oowo kupionej fa·
bryki Harda.r. w OmltrJ.wle. moski. skiej goberni.
Obelalunkl przyjmuję &, n. w81yetki. lo wary, dotye.~ce poreela.o·
wych. faJlnlOwycb ( majolikowych wyrobów. Ipecyalność lelegrafleznyeh
IllMal..ów. etolowych i do horbaty lerwle';w. przyrząd iw do umywJOla p.'
dlóg, ry .. oków Ilalujących z Ich monagramaar. Sklady zn"jdo,ia się:
w lIukwle. uUca olan ka I PetrGwee. w Pelereburgu. Mafinsk, Rynek
i N ..aki Prospekt; w Kijowi •• Charkowie. Odesle. Rydze. Rostowi. Dad
DoDem i Tlulltlnl.

ZarZlld

W

Moskwie, .lJubiansklje UnJe.

-==......::=___

mu~~::::. z dyetylarnlą razem. lob
każde

osobno, wydzierża~!ODe takie
Wiadomość bll,sza w za·
rządzie d6br Żarek, lIrzez llyszkOw,
Bt. poczt. Żarki.
• 195O-ł
być mogą.

. Zgubiouo

książkę,

wydaną. z kasy potycz~o~f ej
SłOlvtóW łódzklcb, na ImH)
tejie kasy lIeiDbolda Grat.

"Dziennika Łódzkiego"
w
Pasaż Dey'

1995-3

Do wynajęcia zaraz

pokój II' kUCh.,łfq,
w oficynie, ulica Cegielniana. dom
Kestenberga. Wiadomość n
źa.

D UItlSitII.l
ŁODZI,

ra Nr. 9

(nowy),

PI·zyjmuje wszelkie roboty drukarskie. a mianowicie:
k lifŁkowe i tabelaryczne, oraz ~Ianklely, cyrkularze,
rUhnnkl, lIelloranda, l.proszula, dresy, bHely Wizyto·
we, a1I ze I t . p., które wykonywa starailDie, na czas
oznaczony i po Inpiliwie, umiarkowanej cenie.
Posiada na składzie: przepiSY li prłcy .alołetulch,
ksł4ikl fabryczne (zatwierdzone przez Insp. Fabrycz.
nlj): do zaplsywaul& dorosłych I malo!etulch robolulków
I do zaplsywaala kar, szeulaty do zapisywania wypad·
ków ' fabryce, kslllikl I druki, słaiłce dla sądów po·
koJI I gIIllIyclI, Uómaczeala do- weksli i t. p.

1882

18el

•

1910-6

Krzysztof Brun.i Syn
w "r1l.lł8ZJ\.'~IE. 1»",1\.V TE1l.TR,lLIWY
polecają:

Narzędzia rzemieśln icze dla wszystkich
cechów.
Narzdzia· go s podarslw-r.oluicze.
Okucia do drzwi i okien.
Piec~ i kuchnie żelazne.
Drzwiczki he~rhetyczlle.
Wyżymaczki .oryginalne amerykańskie
. ".
"Emplre
CENNIKI ilustro lvane na żądanie franco i gratis.
Bepre~e"tanci na l:ióu

Pp. C.

KUSZEWSKI & C!!
ulica Plotrllow8ka Nr. 83.

1448- 0

