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ŁÓdż, dnia 4/X łP92,..

X Hartownicy tutejsi pozostawili na ty-

I'

bień bieżący

niezmi/mlone c e n y o k o \ł ia miauowicie: I-a wiadro 78°/. w
~edaŻy hurtowej rs. 8,75, w sprzeda·
lJ detaliczuej l •• 8.&5 - 8,95.
DroKI jelasne.
X Budowa kolei aadnarwiań
i e j od Małkini do Łap postępuje
Tor kolejowy jest już ulożony l
czwartku chodzą po nim po·
gospodarcza, Po ląg oso·
również byt wobec przedwypuszczoOf; pf1;ewie·
na nim
ostrol~cklll i łomży n..
po ukoóczony-,h manewrach do do·
Zabudowania stacyjne i urzędzenia
tM"""LO'owe stawiane są .Q\ gorąCzkową
.!~yDIKOSC''ł w Małkini, Ostrowin, Guzinie,
Źyzniewle, Wnorach i Łapach.
te podzielone na dwa l'ewiry, ma·
zupelnie ukończone w połowie li·
r. b. tak, ażeby jeszcze przed
Rokiem można bylo rozpocząć
.!k8pl.oat~acJrę nowej linii kolejowej. W re·
prowadzą roboty pp.
. Piotr·owski i Apfenzeller, a na drugim pp.
Kl'ossman i Kamiński; roboty
wodociągowe p. Turchetti z firmy.LiIRau i s-ka. Kolej nadnarwia6 ka
si~ obecnie tabol'em, wypOt.yClOljD
kolei poleskiej, obslugiwanym
,rez 8 maszyn balaltowycb,
Podlug projektu d r o g i ż e I a z n e
I' II o m o l' s k i ej, linia ta
przejdzie
kraj zakaukaski orl Nowej Synopy
Długo ć drogi przenosi
wiorst.
.GI'aŻdanin" dbuosi, że wkrótce ma
zbudowana dl'oga żelazna wązkotoro
Kazania do M łmyŻ8.
Paryskie akcyjne towarzystwo kole·
i spóika kapitalilltów francuskicb
.'Ln.ńnn ,,,, .lv rządowi ruskiemu swe usłogi
budowy kilku projek·
dróg żelaznycb .
ąd
odrzucił.
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g o n ÓW I ·ej klASY, na, tycb lińiacb, gdzie
rocb pasaź81'8ki wogóle jest niezl1aczny.
Srodek ten ma byc! zastosowany najpiel'w
oa drogach żelazDycb: oralskiej, samarskoufań klej l poleskicb.
X Zarząd kolei mikołajllwskiej podniósł
kweatyę wprowadzenia wagonów towarowych uowego typn, zastosowanych spe·
cyalnie do p r z e w o z U z b o ż a l u z e Ib,
wobec tego, że przy obecnym systemia
wagon6w traci się znaczną ilość zboża
przy przesypywaniu w worki.
X Na stacyi kolei wiedeńskiej Koluszki
w nocy z piątko na sobotę spotkały
s i p o c i ą g i to war o we Dl'. 139 i pr.
141, d ące w stron~ Granicy. Parowóz
pociągu nr. 141 uległ uszkodzeniu, a tl'zy
wagooy pociągn nr, 139 rozbicin, Nad·
kouduktor Chorzewski kOnduktor Szczuto·
wski I smarownik nlegli lekkiemu potłuczeniu,
Handel.
• X "Grażdanin" donosi, że dla uregulo·
wania handlu zbożem będzie ustanowiona
inspekcya zbożowa.
Pienll\dze l kredy"
X "Gazeta losowań" donosi, i~ jak na
az, zanlechaoo myśli zalożenia. w War·
szawie filii moskiewskiego bankn międzynarodowego.'
X Pod kiel'unkiem projektowanego ministeryum rolnictwa zamierzone jest wprowadzenie wlelldcb kredytów meliol' ac y j o y c b na. różne ulepszenia rolne.
X W · celn poparcia p l'Z e m y 8 ł u
wi ej skiego ma być dozwolone wyda·
wanie z banku państwa rolnikom i włościanom pożyczek krótkotel'minowych na
zastaw wytwol'ów przemYRiu wiejskiego z
pozostawieniem tycb os,-tnich ~ miejscu
wytwórstwa.

l

P,rzemyał.

X Zarząd hbryki Rudzkiego i
s·ki w Warszawie podjął si~ budowy 48
stacyj kolejowych d/a nowej linii kolejowej un,lskiej na
aukllzie. Do budowy
st yi będą wysłani inżynierzy, tecbnicy
i rzemieślnicy z Warszawy.
Rolnlc'wo l przemYlIł rolny.
X Ministeryum dóbr państwa, w celn
u I e p s z e n i a r a s b y d la rogatego, zamierza urządzić w różnycb miejscowood roku przy· ściach Rosyi sześć zakladów hodowli byk e
wsiach bu·
l' u c h w a-

()armen 811,.a.

(Dalszy cią{,

patrz Nr. 220).

Rauchensteln, 20 września 1863 1'.
Czy wiesz co zrobiłam, odebraws:lłY Twój
Poszłam prosto do ojca . i powiedziaOjczel chcę poślubić Brunona Hallojcze,
,

mój Brunonie!

Idę

04 ..Iot .. łol P,,,,,,bo.i ••la 10
rubli 1IBttP.two dodatko". otr6\Ilt li
,rtła.

ULBNJlARZYIt
DiY: Franciuk& Seralick. W.

.. l>raZUaILllU· donosi,

1892 r. ROk IX.

więc

"'U'KOllla'~U'lu .... a ojcow.kiego, bo Cie·
tak lullnia, :te poza Tab, Dl·
pragD,ć, DICl8łO odczuwał! ole po-

uroczy,
bierz mnie! Mój mężu, cbcę
służyć,
czcić i uwielbiać przez całe życie; a Ty
moie wesprzesz, ~dy żal za ojcem drę
czyć mnie poczotel Nie powiesz wtedy:
,Ja go nienawidzęl" Wszak prawda, Brunonie, ty nie powiesz tego i uie będziesz
się goie"ał, że jestem podobna. do niego?
Kochałeś mnie przecież mimo tego podobieństwa! Kochać mnie będzi~sz jeszcze
więcej, że to, co mi było najświ,tszem,
w proch tdeptalaml On pOWiedział Pl'zecież: .Bądf szczęśliwal" To nie było przecież, Brunonie, przekleństwem? Boj~ si~
straszliwie! .spiesz do mnie. czemprędz<lj,
bo nie wytrzymam!
Two' narzeczona.
•
GI'eis8wald, 20 ptt~dziernika 1864 r.
Nie mogę iuaczej, Brunonie, iść IIlUSZę!
Nie, nic. mnie zatl'zymać nie zdoła nawot
tak stanowczy rozkaz, jaki wyszedł z ust
Twoich wczoraj! ~e go odwołać nie mo·
żesz-ubliżałoby to Twoj!!:i godności-wI~c
nie pytam już wcale i o cbodzę, Jak ta
burza szaleje, zdaje sili, że 'slysz!) ' ryk
spienionego mbrza. W talĆą właśni\! pogodę samotna oposzczałam Rauchensteiu, by
razem z Tobą płynlłć po falach morzal
, Śpisz tak glębokol Nie słyszałeś wcale,
gdy wycbodziłam. Przy takiej borzy czy
mogłel slyszeć? Podobna ~nll do nasiej
miło'ci, która nie słyszeć i widzieć nam
D1e pozwalala, a dotychczas zostala ba·
rzliw" nie zaznawszy spokoja; =y wIesz
dlac:&egQl Bo moje Stll'CI ulę ZAZna .pokoju, do~6kl Dle spłynIe naJi blogo,ławiei
ItWO oJcowlkll_ WieeaDie cięły Da .. D1e
ta Dlemoiliwośłl IOILanIa ~iwłl A te·
ru OD chory I clęiko chorl1
,ewta-

!lit
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haje rasowe od ~marca o sierpnia. BU; swego założenia. Z okazyi tej rocznicy
baje utl'zymane będą w zakładach do 5-u w lpkaln ochronki odbyła się generalna
lat wieku, poczem sprzeda.wane będą przez wizy.ta, w której wzięlo ndział grono pań
licytacyę. ,
opiekunek z przewodniczącą w komitecie
Stowarzyssenla.
panią Bełcikowską, w obecności opiekuna
X Zarząd spółki rybackiej, upoważnio. h~orowego ocb"onki ks, Karola Szmidla,
ny przez ogół spółnikó\f, utworzył ko o- proboszcza parafii Wniebowzięcia N, M, P.
s o l' cy o m l' y b n e, które objęło komiso· i dra Jana Wislockiego, w zastępstwie
wą sprzedaż prawie wszystkich zna~mi- prezesa tutejszego chrześciańskiego towałfch hodowców i dzię i temu ma do roz- rzystwa dobroczynnoąci.
porządzenia okolo 500,000 fi, Następnie
Sekretarka ocbl'onki pani Olszewska odzarząd wynajął w Warszawie od magio czytała sprawozdanie z obrotu i działalnostratu wodozbiory po dawnych Wbdocią- gci komit.etu za ostjltni rok ' t, j, od dnia
gacb pozostałe, uI'ządził służb~ spławu 2·go pddziernika 1891 1'.
ryb na Wiśle I zacząl sprzedawać na tal"
Ze sprawozdania tego dowiadujemy się,
gach warszawskicb ryby żywe po kop. 20, że w roku ubiegłym ochronka mialll. do·
t. j. o 5 - 10 kop. na funcie taniej od chodu rs. 2,608 kop. 65, a mianowicie: a)
cen dotycbczasowych. W pierwszym duiu ze składek miesięcznycb I'S. 1,050, b)
zarząd Pllółki sprzedał 4,000 11, Wobec z przedstawienia teatralnego rs. 556 kop,
tego także inui sprzedawcy obpi1yli ceny. 50, c) z ofiar rs. 559, d) z puszek ofiarNadal spółka sprowadzać ma cały swój nycb rs, 112 kop, 94, e) z opłaty za żyzapas do rezerwuarów przy ulicy Dobrej wlenie dzieci rs. 192 kop, 3, f) ze sprzeI przez cały rok wprowadzić sprzedaż bur~ daży wyrobów ocbronki 1'8. 10 kop. 40,
tową I detalicznI}.
g) z procentów od kapitału umieszczonego
)( Stowal'zYBzenie BpO wcze "Zgoda" w banku bandlowym 'za l'ok 1891 rs.127
W Plocku
w półroczu ubiegłem miało kop. 78, - Łącznie z remanentem z roku
obrotu rs, 9,354, dochodu rs. 1,276 kop. pop edniego (1'8. 2,717 kop. 73), ochron25'/., wydatków 1'8. 1,135 kQłl . 4. Zysk ka rozpOJ'ządzała BUm'ł rs. 5,326 kop. 38,
czysty w 8umie r; 141 kop. 21'/. przeWydatkowano w roku sprawozdawczym:
znaczono w całości na wynagrod;ellie 1) na oplatę komornego 397 rH. 50 kop.;
czlonków zarządu, Sto warzyszeni nie otl'zy· 2) Da pensye dozorczyniom ochronki 780
mali żadnej dywidendy, lecz . korzystali rs,/ 3) na wyżywienie dzieci 646 I'S. 62
przy zakupII.cb z ust~p8tw a 5% od cen kop,; 4) na kuracyę 15·ga d7Jeci w Ciesklepowycb. Liczba członków powiększy- cbocinku 155 1'8, 21 kop,; 5) Da drobne
la 8i~ w pób'oczu ubiegIem a 88 do 101. wy\\atki 1951's. 92 kop, - ogółem zaś rs.
WyksztalccJlle przemyl110we.
2,174 kop, 25. POlID6tało przeto na rok
X Mialster dóbr państwll. zal'ząddl bieżłcy rs. 2,152 kop. 13, z których rs.
otwarcie następującycb s zkó ł l' o l n I- 3,100 ulokowanych jest w bankn blllldloc.zy ch: jednej w majątku pani Majnow wym, a 1'8, 52 kop, 13 znajduje si~ w ka.·
(powiat. kozielecki, gubel'nia czernihowska), sie komitetu.
dwu w guberni smoieńskiej i jednej w po·
O.bronka stopniowo rozszerza swą powiecie sumskim (gubero ia cbarkowska).
żyteczną działaluość, a Indność uboga, 1'0'
Wy.ta.wy.
zumiejąc dobrodziejstwo troskliwej opieki,
X Towarzystwo I'zemiosl i sztnk pię· coraz liczniej ubiega się o pomieszczenie
koych w Rydze nrządza w tem mieście tam swycb dzieci.
w grudniu roku bieżącego wy. tawę I' z eW.bec tego komitet w roku ubiegłym
m i e ś l n i c z o·a r t y s t Y c z n ą.
postarał się o rozszerzenie lokalu i obecuie w oehl'ouie może zualeźć wygodne pomieszczenie 250 dzieci. Wynikią z tego
podwyżkę w opIacie komol'uego w kwocie
•
rs. 100 przyjął. na srebie ks, SzmideL Rozszerzenie lokalu wplyn~ło bardzo korzystuie na stan zdrowotny
się w
ocbronie
która
temu

I
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Z MI A ST A

rozgoryczony na mo~ego
Ale
tilisz, co ja cznć mogłam czytając, te ojciec zmienił się w starca, złamany i przybity, a nIkt go pocieszyć nie może, bo
zamknął się l usunął od wszystkich. Dopiero ostatnich listów nie odelllał mi. Za·
pewne spalił Je nIe czytającl <l, Bruuoniel
mój Bl'Unoniel Zbawienie duszy, a przynajmniej szczęście na. ziemi poświęciłam,
aby iść za. Tobąl Jestem 'rwoją, wiesz o
tem, bo nic mi już nie zostaŁ. ua świecie
prócz Ciebiel Ale jllduo jeszcze bożyszcze
pozostjlło mi w życiu: to obowi!}zek. A moim obowiązkiem pośpieszyć do umiel'ające·
go ojca, chociażby przyjąć mnie nie cbcial,
cl1ociażbY/D słowa. miłości z ust jego nie
posłyszała-będzie to pokuta z .. troski, ja·
kie mu zgotowaiam. Wid~isz, Brunonie,
gdybyś mial jeszcze rodziców, zrozumia\.
byś wtedy, że ozlowiek, który cię tak
ciężko obra~iI, boil(ł wtedy stl'aszliwie,
boś mu zabrał jego wszystko, a on moim
ojceml To' ni obcy, któremu za obr8ZQ
mego męża okaząj~ wzgardę.
To nasz dawny spór, Brunonie, tak dawny że nie mówiliśmy jut o nim więcej,
gliyt jeduo 'druglego prtekouać nie mogło,
Nasza duma może ~yć dotkuięta, lecz serce nigdyl gerce Dle daje si~ obrazić, bo
nie zna dumy.
Brunoniel na kolanach Cię błagam o
pi'zebaczenie za to nieposłuszeństwo. Ale
nie mogę być inn,1 Ach I dlaczego mIłq
uwaze atawać między wami oba? Czyi
moja miłoBć tak malozo&Cllla, Iż poiłczyć
11'81 Die zdoła? Cqt. to tak olbrzymie due·
lo, którema moje .ity ptdoład D1e w .taDie? A mogllbyślllY być tak IICI~'l1wll
ZapewDe, oboje po.ladamy bnnllwl D&&II-

razem
si~ za
aby przy ' s~otkaniu miotać piornny
gl'zmoty? Wledzialeś o tem wszystkiem,
Bl'Uooniel Se,'ce moje leżało pI'zed Tobą
otworedi; widziałeś. że si~ różnimy w nie·
jeduem - to jed'nak naszej milości zapór
nie stawiało, przeciwuie, ' zwiększalo jąl
Mówiliśmy nawet, że uuduą byłoby rzeczą
mieć jednakowe .przekonauia, że jedno uczyć si~ b~dzie od drugiego, Po co bul'ZYĆ "zajemnie swoje bożyszcza? Co robić, gdy różnica przekonań tak glęboką
przepaść wytwol'zylll.? Gdybym C,~ przekonać mogla, że to właśnie jest moim obowiązkieml Gdy znów pomyśł~, że zosta·
wiam Cię samego pOśl'ód tej nocy burzliwej, że zbudzi wszy się, zast&lliesz teu dom
posty, wtedy cbciałabym rzucić się na zie·
mi~ i błagać, byś mnie zdeptał nogll.mi, lecz
p6źniej podniósł i przebaczył.
Czyż moja wioa, że teu obowiljzelt tak
wielkim tui si~ wydaje, iż od wuam sl~
stawić opór Twojemu gniewowi? A gniew
',I'wój straszliwyl Drtałam często przed
Tobą, Brunonie! Ale dobry Bóg w ręki
swym trzyma Twoje I8rce i zwróci mi je,
gdy czas pokuty dla mllie mioiel O, co u
los! Dewizł mo,K IW t y'·la było ~Obowllj
zek i wieruoś6- & teraz, wzglę4em tych
dwu jedynyoh, kt6ry~b mam nil. IlelIIi, jestem nJepOllłaap.a i IIwierna. Uciekalll
kcórych szczęścia gotood nlcb obu,
wabym umrqł 05eII
Ikall wobec: 1111611 calowiekal ~I
olajszy potok le·
'1l1 pOdm:, .. k
1Itał, l obali j,.
A ja by
poLoklea Wąlll
Chcl&lel
oblub"l6, leci
lIIoJa DaWa
,rqmua Ile uOłU

a

Ja jd . .

'Iłł .cnwał&1l wł..

•
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i tr08kliwej opiece dora Kolińskiego, nie
podlega jnż prawie wcałe chorobom oczu.
Znaczniejsze ofiary na kOl'zyść ocbronki
:lIłożyli: pani Anna Scheibler (rs. 160), towarzystwo kredytowe (rs. 100), p. J. Heiozel (r8. 60) i w. i_
Wobec zwiększających się ciągle wydat.ków, komitet postanowił ohmyślić nowe
źródła dochodn. W tym celu ma być urzą
dzony wkr6tce koncert z udziałem ,,Lntnl";
Da karnawał projektowany jest wieczór
taneczny, a na wiosnę zabawa ogrodowa.
Komitet spodziewa się słnsznie, że usiło
wania powiększenia dochodu ochronki poprą gorliwie pauIe opiekunki i wszyscy,
którym dobro pożytecznej Instytucyi łeży
Da sercn.
Po odczytaniu sprawozdania, zgromadzone w ochronie dzieci były egzaminowane
z religii pnez ochmistrzyni, p. St~pniew
skę, a następnie popisywały się ~piewem
I gimnastyką.
Na zakończenie panie zarządziły maleń
ką składkę i za zebraną kwotę Ul'aczoao
dziatwę·

Zabawa na korzyść straży ogniowej,
urządzona onegdaj w Hełenowie, ndała
się w zupełności. Dzięki pięknej pogodzie,
zgromadziło się w Helenowie około 3,000
osób, przynosząc zysku ka~le za bilety
przeszło I's. 1,000.
Awanl. .Ruskij inwalid" ogłas1.a, że,
dowódca jekaterynburskiego pnłkn piechoty (konsY8tuj,cego w Łodzi), pulkownik
Bołtin, awansowy jest na stopień generał·
majora.
Sędzia pokqju 3-go rewirn m. Łodzi, p.
Boczkow, powrócił onegdaj z urlopu.
Roboty miejskie. Z powodu na prawy
mostu na ulicy Fółnocuej zamknięto ruch
kołowy na tej ulicy pomiędzy Wolborską
a Widzewską .
Bójka. Onegdaj. w domu Konata pod Dr. 82 pny
ulioy Fran ciszkańskiej, wyniki a za ci~ta bójka pomi~dzy małżonkami Riedel. Żona Emilia ud ..",ł..
w glow, m~i& .wego Gostawa l..ką oprawnł w
żelazo i ..aniła go bardzo ailnie. Rana grozi niebezpieczeńs twem.

Podrzucone dziecko. Wczonj, około kOBzar, w
pobllin planto kolejowego, znaleziono podrzucone
niemowi,. Zabrał je jeden z mieukaflcOw tamtej ·
azyoh.
Śmlerlelne wypadki. Onegdaj wieCEorem, pijany
Haten,z Smodziński, zami03Zkaly w domu Starka
na rogu olicy Wid.eWllkiej i Cegielnianej, wybiegł
n.. balkoo truciego pi~tra i z&Gzął 'pie"ać, krzy·
czeć i oblewać wodą kaid ego, kto .iO nawiułł.
Ujrzawszy dwie uiewczyny, B.

pobieą-l %&

niemi,

lecz przecbylił .i, prz.z barl'e%.• tracU rOwnow&g, i spadł na brok d_iedziń c... udy przerahni lodzie podbiegli do niego, żył je.z••• , Vf kilka 110'
dm wuakte wyzionął «ucha. 'Vccoraj S"W'łoki lego odniwou'o do kostnicy puy ementanu.
W czoraj rano, dziewczYIla Hary.ona Puchowaka,
idąc do fabryki, wstąpił.. do ustępn w domn Ka·
Ua na Pradze. D6B.ka załawala SIl' i d:ciewcsyna

wpadła do dołu, gdzie pozostawała blW<o k"adrans. Gdy ją wydobyto dawal .. oIabe oznaki ż,
eia. Z rozporządzenia policyi Moiono jł na WOOIe,
eolem przewiezienia do ezpitala, lecz Vf drodze o·
marla,

KRONIKA POWSZECHNA.
* .Prawit. wiestnik" donosi, że ..M 0k O IV S kij a w i e d o m o s t i" w osobie
redaktora i wydawcy, radcy kolegialoego,
Sergiusza Pietrowskiego, otrzymały drugie ostrzeżenie za artykuł, w n·rze 253
zamieszczony z powodu listu &I'cypastel'skiego.
S
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N. 21
• Ministeryum ohriaty poleciło naczelmatoio dały sygn,ł do W}'l1l5zeni. i poeo1kom średo1ch zakładów naukowych uloC.
. Wal'8zawa. szedł do .tacyi Bitir. N, IinU
lłO<>t Odżyć normalny rozkład lekcyj ua.nazło~kowle warsz~lI'skiego towarzystwa drogi tel,znej lo'jdnj" siO catery .··.CJ·~ n.1
stępującycb zasadach: Dwie lekcye tegoż. ogro~nlczeg~, ~o plątkowem 9r ółue m ~e- tir, Deiraban, Sejed-Ramlach i L,dda. ~' samego przedmiotn, w tejżesamej klasie i braDlu zeszli SIę w hotelu BriiblowHkl.m w.y g6rz.yaLej tej drogo i telaznej dokonali i.o._
W tyIDŻeSa.mym wu, nie mogA być dopu- na 'W s p 6 I n ą u ~ z t ę, celem uczcz".nla
B
t
Eb d
-,
szczaue; w pierwszych 8ześciu "'klasach nie p. Władysława ~I~beka, prezesa komlte- nlerowlo oona oos I rar. WieCZOrt.. Pod
mog- by' dopuszczane w J'ednym dnl'u WI' o- tu wystawy łódzkie!. Prezes ~warzystwa! n.mi~tem nstawionym
przed
atacn
jero.olba
.,
"
y
J rz "-k d
to t
ak, odbyta 8iO ncm w kt6rej Uczellnia 1cej o1t dwie lekcye, wymagających wyłą- e y..,..., san r~wl.cz, W mOWIe as oweJ HO osób.
10
cznle 'pracy pamięciowej uczniów, lub też I ~azn~czył,. ~e dOJścIe . do skutku. wystawy
• W śc· ł
j k
N' b
dłuższej roboty piśmiennej; w każdym dniu II 11IVl~tne Jej . urządz~.nle Lylko D1ezmor~o.•• ~ Ig wo. ~W8.. le awem Odbeprzedmioty winny być tak rozłożone, aby waneJ pra~y I ene.rg!1 p. WIzbeka zawdzlę- ::1:'::~~o:o~~~~O~~mje;dt~~~i::':. :p~
łatwiejsze następowały po trudniejszych. czać nalezy.. Jezeli wrs~awa ~": była Wet~ie" nim odział okolo dwoslo ofi ••' :
Rozkłady nłożone na tych podśtawach win- ~rz~z ogrołd~lkÓW gull:• .plo~rk!,w8kle} nale: anstr1&ckicb, oru niemi.eckicb. Dla '''1ci••-<"
ny być przedstawione od 'ed Im okl'~- ZyCie lape UlOną, to Juz .Dle J~st WIDa ani
t e ·....
po.", I n
y
zarz'ldu towarzystwlI aOl komltetn, deko- a, przeznaczone rosm..1 nagrody pieni;I...
m nauk w
dzl
gO .
O ym, g e . będZIe opracowany racyjna zaś strona wystawy prowinc~nal- pierw.zy saś tryomfator otuyma, prócz 50,OOÓ
przeciętny rozkład normalny ~I~ uiytku nej była świetniejszą od warszawskiej, marek d.. a dary: . c•• arza austryackiego i 1110kado1d~1 gOł okręgn. Próc~ tego, mlD18te~yn~ nl'ządzonej w r. 1885-tym. Z kolei wzno- oarcby niemieekiego. Fraoclszek Józef 1'1 06a_
~o os ~ podobn? ploJekt ustanowl~Dla szono mnóstwo toast6w, wykazując zasłu- rował pos,te'k oficer.. bnzarów .. nstr,ackieh
lekrea.cYJ W CZW&l tek od godziny 12-eJ.
gi kierowuików towarzystwa ogrodn1czego. p~dz,cego I<onno .. pełnym galopie, ŚtlCtlli~
• LIczba kandydatów do i n s ty t u t u
odl~ny .ze arebra. Wilbelm II,. w.dlllg ....j 11_
InżYlliel'ó w komunikacyj w P e t e r s - .
:KaIi8z_ 10bloneJ metody, prze.łał a"oJ" podobizno t111
burgu przewyższyła 300-tu na 70 waNa .plerwszem wa!nem zebraniu k l n b ~ rasem takte ze .robra. W .obot~, o gOdzigie
kans6w. WI~kszość kandydatów stanowili cy kl.l8 t Ó w w Kaliszu z u.rny ~yborc.zeJ 6-ej r.. no rozpocz~ł si~ start oficeró .. , bior,_
wychowańcy gimna.zyów z paten tami doj- w,szh: prez;es p. Oswald ~udemlth, Wlce- eycb odział w wyśoign miOdzy Wiedniem a Ber_
!'Załośc i, lecz niewielu z uich przyjęto. prezes p. Trnfanow, k~pI~an p. J. Kącz- lioem. Start dop ełniony byl gropami, leoz tak.
Kandydaci tej kategoryl, jak donoszą kowskl 1 kasyel' p. Rybioki.
te i pojedy6czo. Trwlł do godziny 8-ej. Z
.. Nowosti", przeważnie uiezadawalająco
Wiedoi .. 10~ oficeró" bierze udział w w,ściga
składali egzamin z języka ruskiego i niez Berlin .. zaś 120.
.
'
odpowiednio pisali ćwiczenia na zadany
CAŁEGO ŚWIATA.
Zapach narodów. Wiadome m jest te
tema.t.
niekt6re lody i B.czepy wydaj~ cbarakterY~t1_
* W departamencie medycznym opracoCZIQ' zapacb, który objaśniamy aobie .. I,s.o§ei,
.** Emil Zola przybyl do Genui " d. 29 spotywanycb pokarmów, ' iakotet nacieraniell
wano przepisy o organlzacyi uadz Ol' n
sanltarnego uad szkołami i pr{)- wrześoia a .. dnio 6 p&tdziernika po .. róci do ci ała ro,maitemi UnszCll'llml roślinnemi i zwiegram zbierania. wiadomo§ci o stauie Zdl'O: Paryta. W Genui w rozmowie z koresponden- n~cemi. Niektóre oarody" maJ,ce wYloko wywotnośći szkól. Zgodnie z temi przepisa- tem parys~iego d.ienuika "Figaro" oświad ..yl. kształcone po"onieoie, Pll w~cb o poznaj, oie.
mi nau zyciele m ają być obeznani Z dya- te zmienil plan romans o .. Lonrdes", kt6ry pi- tylko obcokrajowców, ale na"et uczep lob
gnozą piel' szych oznak chorób cięż szych aać zamierzał. Genialny pisarz postanowil obec- pJemi~, z jakiego , och od",. MiOdzy innemi doa radom pedagogicznym powierzoue bę- nie oapisać trylogiv kt6r" zatytnłnje: ..Loor- w}adujemy si~ z " ortb Obina Herald ' , te jedzie rozpatrywanie kwestyi, dotyczących des- Rzym- P.. ryt". W części .. Rzym" .aj. dn, z przyczyn rnchó" anU ·eoropejskicb • pań.
hygieny szkolnej.
mie 8i~ glównie bistorn rocbn religiJDego w at"ie Niebieskiem jest odór, jaki wydaje skó.
całym świecie, " c~ści zoś .. Pary t", k.. e!t" ra eoropeJczyków. Wedlug ałó" o"ego pi ....
• Stała komisya do spraw wykształce- 80cyaln,.
cbi6czycy twierd.", te zap .. cb ~kóry i potu 00:
nia technicznego projektQje założenie k a.". Uroczystość inauguracyi drogi tel .. - ropejczyka dla cbi6skiego nosa je.t tak okroS y e m e r y t a I n e j dla uanczycieli i na- zneJ pomlOdzy J.ff~ i Jerozolim" rozpoczeł. siO PIlY, ił nigdy taden prawdziwy cbi6czyk nie
uczycielek szkół, będących pod zarządem dnia 29 wrzośnla a godz. 10 1/. rano. Na go- bedzie .. stanie pnyz"yczaić siO do oiego. Petej komisyi i przeznaczonycb dla robotni- d.io~ jot przedtem cala niemal Indnnść J ero- .. len nczooy cbi6ski mó .. ił autorowi rzeczooeków fabrycznych i ich dzieci.
zolimy wylegla na I,ki otaozaj,ce plant kole- go artykalo, te enropejczyka rozpozna nielyl• W ministeryum dóbr państwa roztrzą- jo"y. Dwo..ec otaczaly liczne grapy wld,ó.. ko po w~cbu, ale nawet wszedłszy do pokoj.
saną jest kwestya obowiązkowego u b e z· w malowniczycb, rótnokolorowycb atrojacb. Na pozna, czy w oim byl .obcy dyabet" Inb nie.
p i e c z a n I a b u d o w li w łoś c i a ń s k i c h .zczytacb i balkonacb dworca po .. iew iały licz· Gdy kiedy "ypadło obco .. ać owema oczonemo
we wsiach.
ne flagi fraocoskie i toreckie. Z palmowych cbi6skiemo z enropejC1lykami, to, podłng twier• Zasady nowej pl'o~edury p o I u b o w- gałozi wznie.iono d..a łoki tryn..t.lne. Po b4- dzenia jego, nawet odziot, jak, mial oa sobie,
n e g o l' o Z p a t l' Y IŃ a n I a s p I' a w k a 1'- kach drogi twonyly szpaler piecbota i k.. wale- nasi~klll .. owym cbarakterystycznym .apacbem,
n y c~, opracowane w ministeryum spl'awie- rya turecka z mo'ykami na czele. Pp. Colla., tak, te gdy znb"o znalazł si~ .... cbiÓlJkiem todliwości poddaoe będą nowej rewizyi.
prezes i Villars, dyrektor kompanii, od r.. na warzyst"ie, to obecni witali go zaraz słowami:
• Hechanik Scbeimano w Pete..borgu atara si~ samego zajeoi byli przygoto"aniem wszystkiego .znowo "i~c byłeś u tych obcych dyabłó,,".
o przywilej o.. wynaleziony proez .iebie przyrząd do rozpo cz~cia uroczy.tości. O godz. 10 \lny- Redal(cya .Norlh Obina Herald" dodaje od
automaty •• ny ayguałowy dl. zawiadami.nia, za po- była t1elegacy. od "nllaua. Skł.dali j, go ber- siebit, te i enropeJczyk ze s"ej 8trooy ró"niet
moct dz,wou.k.6w, o P C) d n o a z e n i u 8 iI~ l! O z i o·
m o w o d y Prz1rz~d ten może być o.tawlony na natorzy Jerozolimy I Jaffy, "sZy8Cy członl,owie mote poczoć nosem obecność cbi6coyka. Adolf
przeznaczoDej oa teo oel staoyi i pol~ozony dr n- komi.yi koostabtynopolita6skiej i iman w zje- , Erman, który w Kiachcie bad_I ów cbiów
tem _ domami i mieszkani..,i.
lonym tnrbanie. Po .. itala ich mozyko. e woj- miejsco"y, a raczej narotlowy .apacb, przy~*
PI,zebiegu C h OI e l' y w K ról e- ska br06 prezeoto.. ało. Przedsta"iciele .. Iadz o.. bardzo wicie przykładów pod tym "'glOS t w i e pisze
.. Warszawskij doiewnik": zoj~li krze.l~ ostawione p1"ted d"orcdm kole- dem. Dlotego cbi6czycy t .. ierdz~, te nie
W dniu' 29 b. m. w Lublinie zacboro- jowym, a 1Iroczystojó odbyla si~ .. edlng zwy- • mogli nigdy tyć z enropejozykami w lepgzyćb
wało 36 osób, wyzdrowiało 24, zmarło czojn mabometa6skiego. Wyprowadzono na rel- stosonkacb nit dzisiaj, a to z tej przyCZyDy,
8, pozostało chorych 161; w Lnbartowle 8y kolejowe trzecb baranó.., dwóch bi.lycb, te nie a, w stanie znosić zapachn .bialycb ob·
z&cborowało 5, wyzdrowialy 2, zmal'!y 2, jednego czarnego, w.zystkie z pozlacaoemi 1'0- cyob dyabló,,".
pozostało chorych 15; w Łęczuie zachoro- gami. Ima n odmówil głośno modlit .. ~, poczem
~** Pomoc lekarska. Zarz,d m. Londyno
wały 2, wyzdl'owiały '2, nie zmal'ł!\ żadna, dala siO słyazeć mn.yka. Powietrze zadrtalo od postano"iI kaMemu lokarzowi, któryby odzielił
pozostało chorych 17; w Kraśnikn zacho- trzecbrotoego .. barra" tołDierzy. U1oiono ba- pomocy lekarskiej oiObie, oległej wypadko"i
rowaly 3, wyzdrowiały 2, nie zmarła. ża- ranów na szyoacb kolei i pod e rlol~to im
na nlicy, placić z funda9Zó" miejskich po 5
dna, pozostało chorych 17; w Janowie dla. Gdy krew ofiar ... i1tyla drog~, osuoi~to szylingów za pomoc udzielon, w dzień, a 10
zachorowała l, nie wyzdrowiala i nie je, a pociąg zblityl si~ po poświ~c~ny.b kr"i, szyI. w nooy.
zmarła żadna, pozostała chora l, w po- relsach. Dygnitarze i osoby orz~do"e zaj~1i
.*" Etna. Sycylijski wolkan pooownie bncbwiat.ach zachorowało 50, wyzdrowiało ao, miejsca .. zare.erwo".nycb wagonacb, po.osta- n'll Qloiami piekieloemi i azerzy spostoszeni.
zmarły 23, pozostało chorych 205.
le !Oś zapełoiła pnbliezność. Trzy strzały ar- w okolicach, kt6re poprzednio omijał. Lasy i
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gę! Wyznaję- Ci to dzi§,- na tej niczem nie IWzgardą! Brunonie, Bruoonlel-Strzeż mnie, I ważono. <Yjciec fetał""""W" ckeniu lotając
krępowanej spowiedzi, w&-ód tej rozpacz- pomóż, rlltujl Przebacz mi, mój mężn, mój się gorączkowo ! A ja stać musiałam, siuliwej uocy. Myślałeś, że ci się sprzeci- ukochany! Przebacz, że stanęłam na dro- chając co m6wi o moie. A wszyscy spowiam, a ja drżałam. Widzisz, dlatego, że dze Twego żybia, Twój los ze swoim zwią- glądali na mnie jakby okamienować chcieli.
raz zapomniałam o obowiązku, nauczyłam załam, aby tak Cię uniilszczęśli wić!
Lecz to mi dodaio odwagi. Pomyślałam,
się bojaźni. Bałam się, byś nie pomyślał,
Do gospodarstwa zostawiam wszystko że jeżeli mam obowiązki, mam i pewne
że chcę Ci imponować swojem urodieniem; w porządkq, książki, pieniądzę, wszystko. prawa. Spokojnie pl' zystąpilam do łoża,
bałam się, czy nie jestem zlą i nieprakty- Słui'bie wydałam rozkazy, o nic troszczyć chociaż stl'yj cbciał mnie zatrzymać i poczną żoną; bałam się, abyś uie zazuał voz- się nie poLr:cebujesz, pomyślałam o wszyst- częłam zmieniać okłady, poprawiać poduczarowania wobec nwielbienia, jakie mia· kiem, co Ci być może niezbędnem, aż do szki, cbłodzić usta i ręce. Po cnwili oJłeś dla muie. '1'a bojaźń czyniła muie nie- chwili, da Bóg, powrotu mojego tutajl ciec uspokoił się i zasnął. Rodzina chciała
pewną i niezręczną, a że jej przed Tobą lIrunODie! Bl'Unonie! Nie łam mi serca, ale się do mnie zbliżyć, lecz polożyłam palce
wypowiedzieć nie moglam, wzrastaJ a do kochaj i przebaczl
na ustach i drzwi im wskazałam! I usłuchaoo
potwornych wymiarów i zatruwała każdą
Twoja żona.
mnie. Co mi dało tę wladzę ? Sama niejwiem.
życia godzinę. Ty zaś, widząc zatrwożo-.
Czułam tyiko, że muszą mnie usłnchać, muszą
nł}, stawałeś się Dlecierpliwym, bo ci to
się ugiąć przed moją żelazną wolą. 0(1 tej
obcem i nowem 'ldawalo się we moie. MóRauchenstelo 20 październik 1864 1'. chwili nie rozbieralam się, nie zmieniłam
wiłam Ci przecież, że w głębi ducha jeBrUlionie! O, gdybym była nie pzyjeż- trze,wików, a piszę dziś przy nocnej lamstem lękliwa i łatwo mnie zatl'wożyć, czyś dżała tutaj! Lecz nie! chciałam przyj e- PC& ołówkiem, 4,by nie robić szmel·u.
mi nigdy nie wierzył? Ach, Brunonlei cbaćł Wiedziałam co muie czeka - istua
Czas był wielki, żebym przybyła! Rogdybym Ci mogła oszczędzić tego pi'zebu- Kanossal
biono same głupstwa .
dzenia! Czem bliżej tej godziny, tem cięZamkniętoby Pl'awie drzwi przedemną,
Nie mówię wcale z nimi, dlatego, że ze
żej mi na sercu! Czuję, jakby m'oje odej- ale stałam już w sieni zahim się spostrze· mną początkowo mówić nie chcieli, a po·.
ście nieszczęście sprowadzić miało! Czy iono. Slałam przemnkla, śmiertelnie znu- nieważ uie opuszczam pokoju chorego wybędziesz dość cierpliwym, aby list mój żona i pełna trwogi! Przyjęto muie tak magam milczenia. Ojciec prawie nieustanprzeczytać? O! tylko nie odsyłaj go, Bru- chłodno jak zupełnie o·bcą; . tylKo Sówka nie mówi o mnie, raz ze wzruszeniem, to
nonie! tego nie zniosę, toby mi taki bół wyciągnęła ku moie ramiona, padlam n~ znów z wściekłością, 1\ zawsze wtedy przysprawiło!
kolana przed nią, nkl'ylam głowę i tak chodzą ooi i rzu~ją mi zab~cze spojrzeAch, Brunonie! przebacz mil Przebacz płakałam jakby sęrce pęknąć mi miało. nla. Ja schylam tylko głowę, te oblicze
mi, że nie zrobilam Clę tak szczęśliwym, Brunoniel czemuś mnie nie zamkuą!? Wte- moje ginie w cie1liu. Acb, pokutuję!
jak na to zasługujesz, mimo swej bezgra- dy pójśćbym nie mogła . • Umiel'am Z tę- W pl'Zeciągu kilku godzin wychyliłam kieniczuej miłoSci! Tak cięrpliwym byłeś dla sknoty za Tobą! Podjęłam zbyt wielkie lich goryczy. Powiesz: Dobrze ci, czemnie, a teraz' ja robię to jedyne coś mi zadanie siły me przechodzące. Wyobl'aża' muś poszla! ' Wiem dlaczego, widzę po co,
z'akauł! Skąd czerpię odwagę w tej chwili, łam sobie, że skałę dźwignąć potrafię. a jednak myślę, że powinnam była zostać
aby Ciebie nie usłuchać - , sama nie wiem. Lec kilnże jestem żeby temu podołać?
przy '1'obiel Leez on chce ciągle mojej
Serce mi pęka, chciałabym biedz, zbndzlć
Z ołano mole ' wkl'ót~, żebym zeszła posługi, chociaż mnie nie poznaje. OdpyCię i bla.ga~: .O! pr:iywi,t mnie mocno! do ojca, lecz tak cichutko iżby mnie nie cha wszyśtkich, a pl'zy mnie się uspakaja.
zamknij mniEt, zal'J:gloJ, tębym ~ciec. uie spostrZegł ... Nie poznaje nikogo i ' nocy tej Co będzie gdy muie poznał N,i& ~miem
mogla! Nie pnszczaJ oa siebie! • le ZDlOSę ole przeżYJe. Drżałam tak, że ustać nie' myśleć o tern, słysząc co mówJ! A gily
tego, bo co mnie czeka? OJoIec ód drzwi mogłam. Oała rodzina była zebrAna przy tak uml'ze nie wyr~ekł8Zy ~łowa przebaB~ego domu odplidzi, .a wuxscy okryj, lożu IIl11ierającego, muie prawie nie zau- ezenia - nie przeżyję tego! Ach, jakżem

I

Inieszczęsliwal---UłaczegotakBtaĆSięmil
siało!

A ja chciałam w niebie z Tobą przebywać i stąpać po obłokach! Kto mnie uwoluić zdoła z tej kwogi ducha, z tego
czyllćca? Czy wiesz co zuaczy Kan~ss&
dla takiej dumy jak moja? Nie wldzQ
uoc str~
szoa naokół żadnym promykiem o1e rOZW1doional
Twoja źona.
p1'Zyszłości, ani teraźniejszości,

Rauchenslein, 30 październik 1864 ~.
Ani słówka od Ciebie Brunooie! Na mIłość boską choć jedno maleńkie choćby
tak straszue jak te co płyną z us~ oj~,
a przyjmę je w pokorze. Lecz TwoJ~ milczenie i w~ciekłość ojca razem znOSIĆ, to
nad moje siły! Nie odpoczęłam jesZCZe
chwili I
.
Trwoga o Ciebie zwalcza trwogę oJc~,
lec~ jeste~ okrutny, Brnnonie! Dla Ciebie
przecież nieistnieć jll już nie mogę I C~o
cillżbyś cbciał wymazać mnie ze swego ~1cia, już nie możesz! Wlec musisz t~ WI~
zy, z którycb nawet ja Cię UwolUIĆ O!e
mogę, gdy Bóg Cię nie uwołoi. Czy Dl?
wasz. litości nademną? Możesz mOle t:lk
odepchuąd, jakbym niezem nie była . a
Ciebie? tJzyż jestem dla Ciebie tylk~ CliJż&/'em rozczarowaniem niczew Wlę~8J?
Gllyb;ś mnie wybił, w' milczeniu zoosila·
łabym razy! Tylko nie milcz tak
Pomyśł, że o1e śpię, a myślę?
.
dniem i nocą, wyw alczając .żyCle oJco~
który mnie pl'ze!diua! Bl'uUOOle, to Iudz
kle siły przechodził
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WIedeń , l października. Bnletyn urz~ wileń!lri. - . - ąd~ 5", takiat -. - ąd., - . - k.
dn azC%~tu lO taly .niu- wyż zych instytocyj wojskowych
cywil·
Par,. 2 1/1 !I'
dowy stwierdza wyboroy stao zdrowia D,.kouto: Berliu 3ot., Lolld'D
.... • I•••• posu".he oiO • szybko' 'i, 10 nycb .
Wiede6 4'1.. Peteroborg 4,'/,'/.. Wartof6 koponu ..
~••• IOdzin~, u""ta "ioskom Bolpauo
Peteraburg, 2 października. (Ag. pólo.). w Wiedoiu. Śmiertelność jest mniejsza od pOUlCen.iem
5-,.. liu, U......W1l8 .ieUllkie 130.6!
•
Wczoraj w departamencie dróg żelaznych średniej.
. N;coIoIi.
" ....... I i II 237 5 Ł&dsi 197.9. IiltyW",idacyju
Wiedeń. l paździeroika. Zjazd lekarzy 126.7. poiywa .,_,u,."a I 102.9. li 23.7.
I ". Tytoń jako 'rodek antlcholeryczny. mini terYllIII skarbn rozpoczęły się posieś yon ..1 dsienni" ,.Medial Reeord" do- dzenia komisyi. maj'lcej przejrzE!'ć taryfy austryackich, który miał si~ zebrać lUtaj
..,.t. te .merykabaki doktór Taasinari odkrył specyaloe na przewóz towarów, wysyła· 7-go i 8·go b. m., zostal ze względ6w saTELEGRAMY GIEŁDOWE.
,.bój..e d&i.l.. ie dymu tytonio"ego na bacyle nych z Moskwy do RewIa, Rygi, Libawy nitarnych od wołany.
~er1CSDe i plucn.. Do doś"ladoz,ń którym i Petersburga.
Psut, l października. Zapadlo tntaj na
Charkow, l-go pddziernika. (Ag. póln.). cholerę 9 osób. zmarly 4. Wczoraj joż
tikrJrie to u"dtlcc.a, uty"al b.loniku tela·
Gle/da Warszawska.
. "",••go. którego "e"ootnne śdany pomuy-. Śledztwo przedwstępne w sprawie zabu- zmal'ło osób 5 wśród objawów. zbliżonych
Z'płacoDO
. pl k.lt~ ... pomniauyeh "ytej bleyló ... . Przez rzeń w tabryce Juza jat okończone. Ob- do cholery.
Za weka le krjlkol.r.llOwe
lik pnygOto ..aDY balouik przepuszczal on prze. winieni w liczbie 180 będ'ł oddani pod sąd
Peazt, I paźliziernika. Dotąd nie skon· Da a.rlin .a 100 mr. . . .
ł8.97
10 do 30 minnt c...,u dym tytonio"y, poczem wojenoy w Jekaterynosławiu.
sta~owano ostatecznie, czy sześć wypadków na Lond,n aa I Ł. . • . •
9.94
-'71• tak cholery a.y.tyekiej jak .. palenia
Wiedeń, l października. (Ag. półn.). Dzi~ śmiertelnyoh. które za.zły to w dniu 28 .a Par, ••a 100 rr.. . . .
39.75
na
Wiedeń
sa
100
4.
83.30
pła' okuy"ały oiO m.rt .. emi i pOlba"ionemi rano niektórzy oficerowie austryaccy urzą· I 29 z. m. wśród objawów cholel'ycznych,
Ż.dano , kolic.'D gi ełdy
a4••itych "Iasnośd.
dzili 'łI'ycieczkę konną do Berlina. Jutro byly cholerą aZJatycką, czy nie. PubliczZa p.plery pad.lw.w.
J • strawJloli6 IMlNJw. Dr. KI..I&I badal wyjedzie Ich śll\dem Ilrnga partya. Dziś. ność niecierpliwi się. Rezultat badań ba";";.<1" rolmlityeh ptunk6.. ..r6", pOIOIta- dwóch oficerów przybyło do miejsca ze- kteryologiczuycu ogłoszooy będzie zapewne Listy lik ..idacyjn. Kr. Pol. drab. 99.25 99.łO
fiai~ gram ler. " 50 g~am ••h lOko io~.<!k0 ..eRneka
pośyczka ...ćboUuia . . 103.103.wIeprzowego s doda.tkiem 3.gram. rOZCleJlCZOn&- ~ranla na dWÓch starych koniach koza- dzisiaj.
łOI. po ... ..... u.
.
95.75
~ k....n ooloego. Z lor6 .., nsytych do dog"iad- ckich. Gazety pis • iż te niepozorne i ko·
Toruń, 1 października. Na całem Powi- LilIty .... 1. ,iem. Seryi r dnie . 95.75
102.90
103 "enia, Ch,.ter i Rotuefort ulegly Itra.. ieniu po smate konie nie sI}, prawdopodobnie, zdol- ślu pruskiem orządzają stacye sanital'Oe
"
II
"
nlmałe. 10'l.10225
I ,.urn.ch, emm'Dtallki, gorgou,olaki j nef••
Liatl suto m. W.rHs. Ser.!.. 102.10
102.60
\eIIki .. 8 godziD, romadur.ki " II godzio, Bri. i ne do porZĄdnej jazdy. właściciele jednak z barakami, celem ścisłej rewizyi wszysL·
101.20
101.60
. "
H · "
V
kich przeplywających statków i tl·atew.
iD' .. 10 godzin. Poni.wat" ."ykIych ,,&rllU- wierzą w ich wytrwałość.
LJW "'t. m! Łod&i Seryi (
Wiedeń,
l
października.
Dzisiaj
zrana
Szczecin,
1
października.
U
mada
tu
~ iolądek pOl"inien otra"ić sawarloU " 6 goII
100.60
lJiA przeto I .er6" tylko d". pierws.e gatunki rozpoczął się wyścig oficerski dystansowy wczoraj oa cholerę żona · pewnego szypra.
lU
100.50
..ił być zalecone. o ile oClywi40ie do'wiadczouia pomiędzy Wiedniem i Berlinem. Towa· Innych wypadków oie było.
Gle/da Berlińska.
I trawieniem w pr6b6wc. dadzą eiV ior6 ... nać •
rzyszą jeźdźcom: korespondent "ExtrablatBerlin. 30 września. Dl'. Virchow w rozuafleniem Dorm.lnem.
" liimlał.f ieglarll. Do Huelwa .awinela tu· fiakrem, a korespondenci obu ,:fag. prawie z pewnym dziennikarzem oświad· 8uknoty ruskie Z&f&Z • •
204.75 204.80
!Ui iaglon. 15 1161' długości mając... kt6r~ sa· blattów· na bicyklacb.
"
"na. tl08t&~,
204.75 2Oi.5O
czył, że zdanie m jego Berlinowi nie zagl'aDyakonto prywa...e . . . .
l'It ltaDOWi! jeden Jedyny dz.iounikar, ameryl<ań
l'I.'!. 1'/."/,
Pesz t, l października. (Ag. półn.). De· ża niebezpieczeństwo zawleczenia cbolery
In. Andre" •. Dnia 21 oierpnia odpłynął on łodli. legacya
wsk
a
wybrała
na
swojeprzed
lita
z Austryl. Niektóre środki ochl'onne Sił
.li....·Yorku i prsebył uC2~li"ie ocean At! nty·
<ki Powitano hni&łego 'eglarza , wielkiemi owa· go przewodniczącego prz6wódzcę stronnic- przesadzone, jak dezinfekcye gazet i listów,
twa niemieckiego, Cblllmeckiego. Młodo· za pośrednictwem których cholera nie mo·
'lom\.
•-. Jlont«:-carl.o poehlon~ło znowu dwie . o·
DZIENNA STATYSTYKA LUDHOSCI •
te być zawleczooa. .
bry. Paryżomn Fa1Il1~r.. przegrawszy eoIy man' czesi wstrzymali się od głosowania.
Z.arll ~ dnin 3 października:
Berlin, ł października. (Ag. półn.). Pro·
~t, rzucił oiV "" mou. ~ nto.~ł, włoch Mateoda
Berlin, l października. W szpitalu w Mo· . E..... gl.lloy: D,i""i do lat If>..tu zmarło 13, .. tej
jekt prawa wojskowego zlożouo miuiste- abicie stwierdzono znowu jeden wypadek lio'~łe . eh!opc6w 6, d,ie".. 8, doroołych 3,
IIStrzelił .iV z tegolamego f. 0WOdU.
e. po'.r. DonOSił z New-Yorku, że w duiu ryum prnskiemo. Do dnia 31 marca 1899 cholery.
wUJ liczbIe m~iczyzn 2, kobiet 1, a mianowicie:
'1)- września poiar zniazu,ł wus
ty ftolankie roku co do liczby szeregowców i kaprałów
Berlin, 1 pażdziernika. W TangermlInde AdolI B..nmgar" lat 18, Emilid • U1rich6w Holf.
fabryki m..zyn do Izycia SiDger'a w Elio.b.t.II
lat 52, Edw ..rd Juli... August Thiel lat 19.
nie
będzie,
jak
i
obecnie,
ustanowioua
cy·
. ....J.rab). SLraty oceniono na 200,UO<I dolanad Odrą i na kolei Szczecitlskiej stwier- mann,
. St~roulul •• I. DIieci do 1&& li-tu zmarlo
,ej
fra, nsj wyższa liczba zaś podoficeró w bę· dzono trzy wypadki cholery. W Kassel licz~18
.
chłopcó'! 4, d.ie".'~t 2, dor. s łyeh 2,
li:;, l'ia 1fY1łtawje totograllczJlej 'w Pa. dzie coroczoie określana w bn dżecie. Dwo· oddano do szpitala cholerycznego trzyoso· w~J bczbte
męsClyzn l. kobiet. 1, a mianowicie:
.po.
•
letni term in słu2by jest przyjęty za oormę by przybyłe z Hamburga. Z MagdeblIrga, Fa)~ • Zylborberg6w Kotkopf, lat U Berek Lew.
- Jakże ci s1ę podOba wyoLawa?
kOlTlCZ, I. t 72.
'
_ Są piękn. uecoy, ale .awiele portre w Da· dla całej piechoty; wyjątkiem są jedynie Kobleneyi i Dilsseldorfu donoszą o wypad"aUebtwa ....arte " I\niu 3 pddziernika.
skazani na karę.
pm.·.. wynala••y dagerotypn.
śmiertelnym, w szlezwickim dwie osoku
_ C6i ci to •• kod,i?
Ew.nglolloy; J6zef Klinberg, • Emili .. Houtzchke
BerUn, l paździel·nika. (Ag. póln.). Ban_ lIogli przecież umieśei6 tu choć mały portre· kiel' Augu8t Scunltz60dddałsię dobl'Owolnie by znowu tachorowaly. 1 ;l:marła. W Ham- Angolt Ferdynand 8anm~art z Olgą Redmaoo'
burgu zmarło dnia 28 z. m. już tylko 14 J6~f Rein ". Mt.'yl~ Stark, Fryd.ryk Wilhetu:
cik Foto·...
pod sąd . Scholtzejest obwiniony o przywłasz osób, odtąd śmiel·telność jeszcze się zmniej· ~g , Karoliną Grilwng. Juli.. DUstabGft z Al.
:. Na baJu.
Ot,. Dla przyśpieszenia krok6w przedjhlbnycb, czenie sobie wkładów w ogólnej sumie szyła.
bIDą Weber, Lonard Wilhelm Nownk " RazaU..
p&Dlll 'Da wydaniu powinny uo.i~ brosze lub meda· 300,000 marek.
FrGhneł, Juliu •• Franci,zek Seifert. Emilią WaHamburg, 30 wrześoia. W dniu 28 i 29 goer,
li..y ~ e.yfIą, oznaczającą oumę ich posagu.
ROsler I Idą Karoliną Bicb Ludwik
Willlelmshaven, 1 października. (Ag. b. m. zapadło oa cholerę 70 osób, zmarło P.eglauJO,.1
Ono. 'ie byłoby w tem nic dego, ale jednocze·
• Matyldą Bauer, Jan Bauer z JOuI} Stel.
iii. kandydaci na małżonk6w powinni na krawa· półn.). Książe Henryk pospolu z malżoo 25, z tej liczby 26 zasłabnięć i 9 wypad- "g, .J6zef Ender z Kry"tyą Kainat, Fr,deryk Kaitach DoBi6 w1uytą lumV ich dług6w.
Itr! udał się na jacbcie • Kaiseradlel·· do ków śmierci oduosi się do zameldowań da- nat z Matyldą Martą Olgt Maryl} Kran., Angust
FlRn~ • Anną Krystyną Knecht, Jan Sperbor &
Anglii.
wniejszych. Pogłoski o WybucUllięciu epi- AmaUl}
Angsburger.
Paryż, 2 października. (lg. półn.). W czo- demii tyfoidalnej okazały się bezpodstawDe·
TEATR I MUZYKA.
raj zmarł członek akademii francnskiej. mi. Senat w dalszym ciągu z całą ener·
LISTA PRZYJEZDNYCH.
: Znaną w ŁodzJ, we ołą, ale mocno Emest Jlenan.
gią za rządza dezinfekcyę i przebudowę za·
Hotel lIanleull'e!. Kon,tandini, Temkin. Barozin.
piepl'zną jallSę Fredl'y (syna).Oj młody,
każonych
domów.
Paryż, 1 października. (Ag. póło . ). Hraoki, Kadłubowlki ; Strzałkow.ka z W ..rs~awy
młody,· rozpoczęły nasze siły komedyowe,
t
Hamburg, 30 września. Wczoraj od pól. Forbea z Londynu, Uscbekolski z Granic1.
bia Pal'yia wystosował do Ul'. d'1[ausson11 sobotę SezOIl zimowy.
Holeł VIctorIa. Br. Pawiowic. i G. St,łkin ~
\lIsmo,
w
którem
dzlęknje mu za nocy do godziny 2-ej po południu zamelville'a
Obsadę wszystkich ról prawie stanowili
\VaraZ&Wl,
G,
Perez
z
Goatynina,
T.
Gru8s
z
Todowano 29 cuorych i żadnego wypadku m&szo~a, lHsiewicz z. ~iekłania, Regoziufilk&
dobl'zy nasi znajomi. Rolę tytułową ode- wygloszoną w Montauban mowę i oświad śmierci.
cza, że tylko zasada monal'cbiczna zdoła
,Knmc.ek, G. Iz""k ,Pilicy, H. Kot z KaIis,a
:rał z humorem I wła.iciwą IBn lekkością
'
Hamburg, 30 września. Słabnięcie epi· L..ng. z Wlyni...
lIrek tor p_ Janowski, w czem mu sku- I'ozwiązać spl'awledliwie pytania socyalne, demii oka1,uje się tutaj naj wymowniej z liHoleł Polski. L. HillIch"bn, A. Ro.enfeld, F.
podtrzymnjąc energicznie porządek publicz~znie dopomagali pp.: Trapszo, WinkIel',
sty cborycu, która w d. 5 wrze~nia wyno· Venwet y. Warszawy, Heidler z Chemnitz, Koska ze
Stankowski1 Dobl'zatiski, panie B.·Janow- ny i swobodę pracy. HI'. Paryża stwier- sila 2,190 -osób, obecnie zaś zn~jdoje Hię Zduńskiej·woli, Hirochfeld, HUDdelaeb, Wignie ... ka
• ~ar~z.a"yt. Gajewski z Dąbkowic, C.spari ,.
Ika, Trapszowa. Btaszkowska, oraz panna dza, że wszystkie popełnione w ostatoiem w szpitalacu tylko 928 osób.
ZdnnalrieJrwOU.
lVyrwicz, przy slImiennem współdziałaniu stuleciu błędy wypływają z tej okoliczoo1 października. Boletyn UI'Zę
Hamburg.
ści, iż zapomniano o tradycyach. któl'e naporostałych.
Całość jednak wypadla nie
leży niezbędnie pl'zecuowywać w interesie dowy: Wczoraj zameldowano cborych osób
Rozkład jazdy pociągów,
eałkiem zadawalająco, gdyż farsę gnno
potęgi i rozwoju wielkiego narodu eoro· 47, zmarłycb 14. Przybyli tu le arze z Pa·
PRZYCHODZ4
Ibyt powoll1ie.
ryża i Londynu na stodya nad cholerą·
IV I'oli Julki pojawiła się po raz pierw- pejskiego. W końcu listu br. Paryża
Bodzlny I IIln_ty
Altona, 1 października. Wczoraj zacho· ŁÓDŹ
IZY lIa scenie zimowej nowozaangażowana oświadcza. że lączy się całem sercem rowalo tu na cholerę osób 6, umarło 4.
/ t /Oli 8/1219/421 41461 8/68110/46
Irtystka panDa Biernacka. Musimy odlo- z obchodem doia pod Valmy, jako dl·ogie·
Bruksela, 1 października.
a cholerę
O D C H O D Z 4 I
g'J dla niego wspomnienia rodzinnego.
iyć sąd o uzdoluieniu nowej uaiwnej na
Londyn, l paździel'Oika. Biuro Reutera zacuorowało lu znowu 7 osób, zmarły 2
później, gdy z.Yskamy w jakiej roli wUJko
Najwięcej wydal' za si~ wypadków na przed· Kol..,ki. . 12100 7/08 8138 3/42 7/5J 91u
lzej więcej matel'yału do oceny. Tymcza· donosi z Mozambiku, że plemię Mafili splą mieściu Molenbeclc.
Skierniewice 10 68
7 25 l 20
8 09
111m zaznaczamy tylko pobieżoie, że \'Uchy w'owało wybrzeża i nal'azilo ua ciężkie
5 10 II 00
540
Paryż, 1 października. Reporter .N.ew- War8~a"a. 9 30
straty wielu poddanycu angielskich.
lwłaszcza ręką, wiele. jako oiezbyt e~e
8 50
3 20
Rzym, 1 października. Z Palermo do· y Ot'k Heralda·, Stanhope, po Pl'óbie cho- Alek.aandr6w 3 20
Jczoe i ostre. pozostawiają do życzenia
5 45
2 17 6 42
noszą, że karabinierzy u wolnili ~ I'ąk bry- lerycznej w Hamburgu. powrócił tu ze Piotrk6w
I paony B.
H.
tO 50
8 52 l 50
gantów porwanego pod Sassnł'i kupca Ma- świadectwem lekarskiem. że jest zdrów zu- Granica . ,
iD 20
805 105
pełnie. Mimo to, powagi naokowe nie nzna- BOIDowiee
sellę·
TOllaszów
(123
603
Ateny, l października. (Ag. póln.). Król ją próby za decydującą o szczepieniu.
t243
332
Paryż, 1 paździeroika. Na cholerę za. Bdn . • .
przybył na Paros, gdzie jego jacht poddachorowało tli onegdaj osób 39, zmal'io 20. I""'gr. )0";
00 obserwacyi kwarantannowej.
" tO
1153
D4brow.)! ~
242
905
Konstantynopo/, 1 paździel'Oika. (Ag. W Hawrze zachorowały 3, zmarło 6.
Petersburg, 1 października. (Ag. półn.).
Peterlburg.
823
Belgrad,
30
wI·ześnia.
Pogłoski
o
wy·
523
523
póln.).
Poseł turecki w Londynie, Ruslem
rowarzysz ministra skarbu, 'ferne .. , mia·
553
waoy senatorem.- Zarządzający oplata- basza, oznajmił lordowi Rosebery, iż Tul" buchnięciu cholery w Serbii są bezpodsta· H.. k".. . 12 23
Wiedeń .
12 25
tO 25 750
li akcyzowemi w zakaspijskim kraju, cya jest gotowa zgodzić się na konwencyę wne.
6
p.rkow, miauowany dyrektorem podatków DrumoRda WoUfa, na której mocy wojska
705/950
Krat<6w
.
/4 3
331/
Wrocł....
augielskie mają opuścić Egipt.
lestałycu.
7 Ol
Berlina.
92l
Petersburg, 1 października. (Ag. póło.).
i207
92ł
Petersburg, l października. (Ag. półn.).
Ostatnie wiadomości handlowe.
I powodu zbliżającej się 25-letlliej roczui· Epidemia tu słabnie. Wczoraj zachorowało
W.nzawa. 1 paźd.t.rnik... Wekale kr6~. ter ... na:·
/
O D C H O D Z 4~ śmierci przewlelebuego Sergiusza Ra· 14 osób, umarło 4, wyzdrowiało 24. WiaBerlin (~ d.) 4890, 95 knp.; Loudyn (3 m.)
~neżs kiegf), miuistel' oświaty w duiu 7 domości z prowiucyi również pomyślne. _ _ _ _ _ kup.; Pary/' (10 d.) _ _ _ _ _
Ł Ó ~ Ź
Bo d z In y I al. a ty
m. zwalnia nczniów od lekcyj. W dniu W Odesie od 11 (23) do 16 (28) b. m. za· kup.\ W,edeń (8 d.) - - - - - kup.; 4'1. Ulty
51461 71151 11201 8/051 9/50
U;,w,dacyjue Kr6lestw.. Pol.kio~o dnie 99.25 .~, -:.:------~:l:.:~~::L.:J.::.:.!.....::!.::..:::il...:.~
ym odprawione będą nabożeństwa po· cuorowało tylko lO, a umado 4.
Inne.
•
Zdo/hunów, l października. Otrzymano -.- kup.; ....ki.i wał. 99.00 żąd., -.- kop.;
l' R Z Y C H O D Z 4
9 maka poiyczka w"chodnia lI..j .milyi 103.00
6 '±O
AO/ 8 18/ 2 32 7 17 / łł 02
Petersburg. l października. (Ag. półn.). tu wiadomość. że hrabina Łubieńska, wsku- 6°/
iąu.. - - - kup., llI·ej emiayt 105.00 ąd., Kol .. zki
iczoraj powrócił do Petersburga arcybi· tek zażycia trncizoy, w rozpaczy po mężu -.- kop.; 6% obligi bankn wacheckiego -;- Skierniewice.
805
438 842 "'!1
~np mobylowski, J. E. metropolita Ko· i córco, zmarłycb na cholerę w Hambnrgu, ląd., -. - L; &0/, makI. poiyo.b premio"., 18Mr. Warsza.....
10 10
6 (lO tO 30 600
lowski.
tamże zmarla.
. I-ej emiByi -.-' żąd.., -.- kop.; talrat • lł166 r. Alel<a..ndr6...
1 28
9 tO
1 28
Kraków. l października. W ci-gu ostat- I ..) .m. -.- żąd, - .-kup.; ó'/, poi .......n~"'D_
I~Peter8burg, 2 października. (Ag. póło.).
"
.. ryt I·ej 95.75 ś~, - .- knp., wat ..ryi III..j PiotrkOw.
9 30 3 51
12 tO
r-Laliony rezerwy: izborski, orowajski, uieJ doby .zdarzyły się 2 ~asłabnięcia i 2 9550 iąd., -.- kup.; 5% Uaty ... tawoe .. ews.,. Granica •
2 15 9 t:l
4 39
olchowski i borowlcki są przeksztalcone §mierci z cholery. Odwołano ćwiczenia re· l-ej dnie 102.90 ląd., -.- knp.; takieł małe Sooowi....
300 • l~
450
10 38'~
t t8
d"'ubatalionowe pułki strzelców, które zerwistów. \V powiecie krakowskim zdro- -.-. żąd., . -.- kup., taki•.• U..j I.ryi -. - ąd.) Tomasz6w
Hl-<\} _._
I~ryl mai. 10"2.00 'ąd., -.- kup., V"J
I Ił ńosily nazwy: l-go, 2-go, 3-go i 4·go
wo t no ś·~ dosk ona Ia. .Na. P od~ Ó"
I. Zll. now.e" , leryi
łąd., _._ kup.; óOJ. lilty , .. tawn. BziD. . .
225
5 :Ił
alków strzelców finlandzkich. Pułki te zaslabU\ęcle, '!I' powlec!e WIelIckim kIlka I mi ...... Waruawy I....j ery; lO2.1u żąd.• -.- kup., Iw ..ogród t Iwan.
1
557
1021
tworzą finlandzką brygadę strzelców. wypadków.
n ..j .eryi 102.10 .~., -.- kop., III.ej I.ryi 10"l.IO Dąbro"... (Dąb.
85ł
l 16
wódcą brygady mianowauy będący pod
Kraków, l października. . W aresztach ~d.! - . - knp.; IV..j seryt 10U.O i~:; v... , P.tersburg
11 03
11 03 11 03 8 38
3 wy· ...
rył 101.20 ł~., - . - ~p, ~.e.J -y' 1012'1
1058
333 333
kazami naczeluika sztabn glównego, ge· policYJ'nycb zaświadczono .wczoraJ'
.
i.d.,
-.- Irnp.; SOlo obligt mt. .ta War... "y MOIkwa
lIł·majol· Popow.
padkl cholery. Na KaZimIerzu zmarła dnie - .-- ąd .. - . - kupo; takiet 'małe -. - Wiedeń .
70433
Petersburil, 2 października. (Ag. półn.). kobieta, żona wyrobnika. Zal'ażone od niej ąd·, - . - Irnp.; 50(o Usty ... tawo. ""'".... Łedli K.raIr6" •
7JIg
110
Uoraj obcbodzono jubilensz dwudziesto· dziecko również zmarło. W Podgórzu były I ~ryt -.- *,d., n ..j seryi - .;- I;~, llI,,!i O&- Wroetaw.
• J' 50
0'07
rył -.--kup.;
i\d., 6"/,
-'-.listy
kop.,.......
IV..wo.
) ler11.-.62065
61'''::
tioletniej służby rządowej pomocnika wczoraJ'
. . . śmiertelne.
.
-.IIl1IIIta "d.,
K.· Berlin. .
_
. dwa wypadki
.zelnego prokuratora synodu, Sablel'a;
.L~ow, l pazdzlel'Olka. Wydarzył SIę tu· lil1Za _._ i~d., takież miasta Lublina -.- ą.t.,
takież mi.. ta Płocka -.- 'ąd.; 6'1. list, _ .....
L otrzymał powinil:owania od wieln taj Jeden wypadek cbolery nostl'as.
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WELK

naszegn skIadu zaopatrzoneO'o jaknajobficiej W dobór '.wszelkich ,,'wowo6ci" na 6e=OJł. Od pobieranych dotychczas · absolutnie stałych .cen ustępujemy 15°10 rabatu przy zakupach od rs.l0 wyżej.
~

Ceny absolutnie

stałe: ' ~

;Herzenberg &Israęlsohn

·

Nt", 23, Vlica Piotrkow6lea Nr, 113.

Łódzki. Dom. Sulmów pod .lUdi:llJft.i1Wlj

Teatr

ma na sprzedani

VlcrrORIA.
We wtorek,

q.

szczepy owocowe

! października r. b.

SZalOllJ PonlJ~ł

w gatunkach wyborowych, krzewy i drzewa plękue iglaste
kowe.
201

Krotochwila w 4 aktach, Karela
Laufsa.
Narwaiiski
p, Stankowelrl
Filomena, jego tona p.ni ~''''OWlka
Zofi .., córk.. Narwati.kiego
p·na Poraj
Ernest
p. Danielewski
1liotełb
p. Winkler
FiBtnlińtki
p. S'ymooraki
Kr~
p. Janow8ki
Fili
p. Bi.. en-Janowska
• MaciIIi Dziordziule.. iezp. Trop"zo
Weronika, jego żona p·ni Trap..~
Janina. ich ~rka
Gęb3.\8k.&

G. TAUBELES

poleenm swOj 8kł~d bogato zaopatrzony
w maleryaly na paletoty I garnitury,
kamg.~.y, mate'ryaly z welny gre .. ·
plowanej I uewloty.
Sukna na nyoele I dla •• znlów.
Caat.r na pokryci, futer.
Materyaly na palla dam8kle,

]\oma, 1'0koj6wk& Fi! p-na p8lro~8k&
Liat.ouou
p. W..łoeki
Dralewka
p. Relterowicz
Komornjk

Womy z telegrafu
Rzecz dzieje

się

Z wysokim . zacunkiem
(dawniej S. Reicbmann).

Na sezon jesienny i zimowy

Franci8zekl 'lit' ,,JuJbt. II. p. Wllgtliusz
Aniela
," ..rwulklch p·n& SUłkowska

Posłaniel>

p. TomaszewicI

p. Gro••
p. Nowicki
w Warszawie.

po cen.ch naj niższych

P. Graf
ulica Plotrkow8ka }io 89, dom Klos8a.

Ajent Warszawskiego Towarzy·
stwa Ubezpieczeń od ognia
i ~jent ~'owarzystwa PRZEZORNOŚĆ

1973-6

Powołując ~ię na obok zamieszczone ~glo
szeoie p. G. Tanbelesa, o§mielam się dodać, że
starać się. będ~ zawsze o naj ·ększ,Y. wybór

....Krawatów· ......
najoowszycb fasonów i będę mógł dogodzić
wymagauiom najwybredoiejszego nawet gustu .
Z wysokim 8zacnnkiem

Ludwik

J!l.eyerowic~.
195t-6

są

Potrzebny jest zaraz

za az do wynaj ęcia

subjekt felczersk' 2 mieszkaniq,

rs. 350 do l lipca 1893 roku,
każde z 3·ch pokoi i
]U 31 nowy, róg oIic
i Benedykta, obok
KuuizerR.
2037·0

Warszawskiego AkllyJnego Towarzystwa Jloiyczkowcg4)
(LOUlbard)

OB'blIBJIEHIE.

zawiadamia, że w dniu 26 paidzierni.
ki' (7 listopada) r. b. i dni na8tępnych
nE>TP'OBC'BCIKaroll poezynaj,. _od godziny 10 rano o<lby·
lItll'reJJ:L.11 woć się bę<Izie
Bali licytacyjDIIi i\ii
'A",'UCKIH,
przy ul. Zachodniej li 65 (poiicyjny3l)

J. Naruszkiewicz
mieszka w domu
wa li 1384'g,

LICYTAOYA

'Ilb~~i':;~::;,'l::z~:~,~

Przyjmuje

nllca Piotrkow8ka I •

Szanowuą Publiczże wyl'ltczn'ł

-- Krawatów--

p. Ceremurzydaki
p. Roman
p.ni ęzy!,!borska

Cezary

Ił'.

Mam houor zawiadomić
ność m. Łodzi i okolicy,
8przedaź moich

tamże powierzyłem panll' L n d w ł k O,," ł
1łIe,..erowic:r.o,vi. który wyroby moje
sprzedawać będzie po tenach fabrycznych.

p-na Wy19f1cz. •

Cielątkow8ki!

!Magazyn Jarosławski!

ognia,J&k r6wnież ~:
w rozmaityeh kombinacyach,

warunkach n'lidogodniejaJYch dla
c:zonych . .

HELENA NIKLAS,

właścicielka

magazynu mód I
co wal suldell,
w lodzl, nlica Kolejowa (Dzielna) 110 7, Irel'o';,.al'..contol".
I

pl~tro,

po powrocie z zagranicy E&opatrzyla
gazyn sw6j
•

W

~.-IW8ZVIILkicb

DRUItl XII
;,Dziennika Łódzkiego"

wielki wybór gotowych kapeluszy,

.. odell, faso.ów, oraz naj .. odnlejazyoft
SlI,elke nlica Piotrkow.ka.
datk6w do ubraDla. tak. kapeluBzy,
Karwow~kl, nlica Koostantynowska.
te. I •• klln, ..ykoncza 81ę ..~~y".tko
Ber•• n, nlica Piotrkow8ka.
dzo prędko , po ee",aeh ~~,liw,o
Thlr.. Braola
"
slępnych, o czem zaWladamo.BJąc, pol....
M. Palkowlkl
"
łaskawym względom W.W. Pan.
W. PaCzer & .comp.
lI<r WyucZlII !ó~nlet kroju I azyela Sz. Orbaeh I H. Szozeol4akl.
w przecl.au krolk,ego ez....
20'l5-6 W Zgterzu u pauO ..:
POTRZEBNA
B. Brelachnelder,
•
W. podlllej8kl,
B. Zakrzewakl.
w Pab,lanicach 11 pana

I

maszyna parowa

• kotłem stojącym, ... dobrym .t..nie o .i·
lo od 2 do '" koni. Wiadomość, nlica Ś'go
Andrzeja 110 813 u P.

Ław:,.

2007-6

FortepIan

R. Brdzl~aklego.

D kouywa
O

11853-

S'A

l~

przeprowadzki

w
Pa8aż

za udowodnieniem i zwrotem
odebrać można u stróża.'
2030-

Oso ba młoda,
ś~ia~ect~ami,

przez pewnych ludzi n,,: re8oro.wych z dob.remi
posiada
I·olwagach. Zamó,wieDla przyjmuj
Język D1emleckl, p08zukn. B. Fłł1pezyńsld, Dzielna ]U 6 i M, e miejsca bony.
.
wiedeń8ki tauio do 8prze- LeDtz, Widzewska ]U 1
dom Oferty po.d .Iit A.~: pr~szę ,sk~~dania. ulica Piotrkowska :Ni 96. KuokIa.
w adlluDlstracyl "Dzlef~~~2'

2031-3

---~__:---:----

Patent

przyjmuje wszelkie roboty drukarskie, a mianowicie:
książkowe i tabelaryczDe, oraz blankiety, cyrkularze,
radlDnkl, lIellorud., zapros]:ella, adresy, bilety wizyto·
we, aOsze i t. p., które' wykonlwa stal'anDie, nil ' czas
oznaczony i po możliwie um~arkowanej cenie.
Posiada na składzie: przepisy o pracy IIl1oletDlch,
książki fabryczne (zatwierdzone przez Insp. Fabryczną): do zaplsyw..la doroslyeh I mIloletnich robotników
I do zapisrwaala \lar, sze.aty do zapisywaala wyp'"
Ul.. '" ra6ryce, ksllltkl I draki, sla:ląee dla Sllllów ;0·
kojll I p1DDyeil, Uó.aezella 110 weksli i t. p.

..

Droga IJelazna Fabryczno·
JJÓdzka.

.

>.,
•••
Z 'po ..odu oś .. ioo.dcsenia WJ,yłajłeego,
Da prawo u ...-zymł'WSIll& piwnicy, S. LIpskiego, o zagubieniu dup1ikab1\i8tu
przy -ulicy GłówneJ :Ni 560 ze 8prze- tracht.o....1O Ł6dś Dl. Waraoa..a sa)6
datą wył,c:znie win ruskicb, wy-' dIlia 10 (22) wrodnia r.
dany za :Ni 695 , na imi"~ !rola JI. wiadomości
ga :tel&aDa Fabryem<>-Ł6dz1o:&
te
leniu, wypadkowo zoatal po. frachtow~
sa

2033-

ŁODZI,

19Ieyera Nr. 9 (nowy),

pO!lIa(lal'~Ca
TrA,np,1"'."

pod kIerunkiem F. B."-OIOR.
B\iisze ••esegOl, p.ay uliey PJo&rkow.llleJ Nr. 81 nO"I,
maD&, ",pr'Bema OAC)'l1L ,&api. a_Dale co....e .... lo
10-1 , od 2-5 po połDdD.'D.

