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X lila uop.lniani& ...iadom"'.i o d o • t a wa o b laj,.e, a n.wet bardzo dobre w wi.ln pnnkt..h
wało jeszcze 4 domy z 299 mieszkaniami
i kilku sklepami, w których mieszkańcy r y b U stawów prowincyon.lny.h do W......wy, ółno.DYch otron Kaukazn. w wieln ponktacb Króntl4imi~ni .Słowo", iż do spółki rybnej nal.ż~ pp : r.•• twa Polskiego i kresO" wschodoi.h. Prze.iętny
mo~1i zaop trywać się w artyk!lłl pierw- Adam pt'iimowski włdcicie1 Potoczka; bueia J au .pn~t .1M ozimego .. 423 powiat•• b Roa,i enrot
neJ potrzeby.
i Wł~aw Kleni ....OT! "ła§.ici.l. Opola i Kin· pejskiej wynosi 4a pudów. dzies:ęoiny. W 139 po·
W roku 1888 towarzystwo, według ostat- eslo4lri. w pow. no ..oalolUandryjakim; hr. Jesionki wiat&eh l: reznltatem mniei niż; 8redni~ sebruo
l.
niego swego sprawozdania, posiadało 7 do- Al....audu (...jątki: G.rbójY i Ryki); koi.'e Wo- przeciętnie z d.ie.i!. ioy 24. pudy, w granicach od
roniO\>ki z K nillio. Od •• ""rtku zeszłego tygo· 10 do 90 pudów. V{ KrOI~t... i. Pobkiem otrzyma.
Kwestya dostarczenia robotnikom mien- mów z 464 mieszkańcami. Domy te osza- dnia pompa pa.row& o el'e o4miu koni, ustawiona no grdnlo z d.ieli~ciny 78 pudów, w gr..ni ....h od
kań tanich i "hygien iCJIlYi!h, tak gciśłe cowane byly do podatku ogólęm na 925,500 Da brzegu Widy, dwoma
"mi w1prowadza ..,0- 61 do 89 pndów. Z p04rOd gObUDij pou)<ich wagO.
I .. i,zaoa · z polepszeniem
ich bytu, ma korou. Inwental'z (magle mechaniczne i in- d~ a. b_nn. I... poni.wai< napelllianio joduł la nsjlepszy op~t żyta ooim_go d.la gnberni ..
pomp,
potrwO\łobT
.byt
dIugo,
w dmu wc.oraJBZym kielecka, .. mislło ...,.ie grednio 9\J pndów z dzie
,ielkie znaczenie nawet dła tycb, którym ne ul'ządzenia pralni, wanny. dubiny po·
wi~k""ł pompo O 4·uh tłokach, ktOr& aioeiny. Na X.nkuie pOllloenym dzie.i~.ina dała
108 klas pracujących niezbyt leży na ser- żal'owe i t. p,) przedstawia. wartość ą8j. lIitawlOllO
dzig zaemio !nnk.yolło wa6. Dot,d doat.mono do 'r&dnio 89 podO", " gr..oica.h od 75 do 96 pudó ....
en. Skutkiem dl'ożyzny mieszka.ń w ogni- mniej 1,750 koron. Jeden z założycieli Warszawy tylko ~,OOO fOlltó ... r[b, które w ciągo Łą.znie z Królestwem Polskiem i K.ukazem pół.
Ikach przemysłowych robotnicy przepełniMj towarzystwa ofiarował dla pierwszego do. d.. óch d.i ro•• pnedano po oeme 20 kop. n Cnnt. lIocnym gredni plon żTta ozimego wyoosi w ROlyi
IIUSZą mieszkania niezdl'owe, które stają mu bibliotekę składającą się z 400 to· S'C2npaki i k.r&Sie sp."ed&W&OO Cnnt po kop. 26. enrop_j.kiej 47 pudó ... dziesi~iny, a ostateczny
Ryhy do.t..r. zane 'ł \.Jlko ze '''...ó... wspomnia- teo reanltat d.j_ wogólno,"i pion łrednL
Iię gniazdem chorób zaratliwych i wpły- mów.
nych majttków. W bal_ie nie zmi""'i liO wiOcej
Wyksstalceole przemysłowe.
nją szkodliwie na ogólny stau zdrowotW zarządzie interesa.mi towarzystwa za- n.d lW,WO funtO ... ,ryb. t!półka mole do.tar.zlo!
X Stała komisya do spraw wykształce
IY danej miejscawości, zwłaszcza w razie szła ostatniemi CZ&8y zmiau&. Komitet ad- • 36·eiu st ....O" pół milion funtó" ryb rocarue.
nia
techni-,znego
w Petersburgu opracoRjby
sprow,d"".
będ't
cz~eiewo
nie
tylko
Wislą,
IYbacbn jakiejkolwiek epidemii.
mini tracyjny zniesiono i obowiązki jego
lecz i koleJa..i w b_bch. Po napelnieniu b... enn
Wzgląd ten nie pozostał bez wpływu prze ły na najętego przez towarzystwa woq, pompy będą lliJuni~le, al wiem •• dzawka wała plan k n r 8 Ó w S p e c y al n y c h
na rozbudzenie żywego zainteresowania glównego zarządzającego (a zara.zem skal'- poł~.ZOUł b~dzie roraml I no ...ym wodociągie... d I a. I' o b o t n i k ó w, na. których wykła
się mieszkaniami dla robotników, jakie te· bnika), któremu poddano wszystkich do- • urzą,l,eni.m stałego pr.ypływu i cdpły"u dane będą różue nauki techniczne, odpolaz wsz~dzie widzimy. W Norwegii bez- zorców pojedyóczych domów. Do obowią1ó' ~·Kon.nl generalny rnskl ... New·Yorku .....ia- wiednio do zajęć robotników, uczęszczają
pośrednią pobndką do zajęcia się bodową ków dozorców należy ściąganie opłat ko- domił mlnis\erynm skarbu, I. można be••••• eg61. cych na kursy.
domów robotniczych była cholera w roko mornego, utrzymywanie w domach porząd- nych trudn040i wzmocnić • t o s u n k i h &n d law e
1850. Dokonana wteuy rewizya sanitarna kn i czystości, a także wykonywanie roz- Rooyi z pi~cin głównemi )lortami
Cbrystyanii wykryła tak smotny stan ne- mai tych drobnych reparacyj. Dozorcy 0- &t a n Ow Zj • d n o. z o n y.h Ameryki pOlllocnej,
mianowieitJ Bostonem, Baltimorem, Filadelit}, Sat:J.y, że pozostawienie go nadal okazalo się trzymują 960 koron pensyi rocznej I bez· &.
wanną i New-Yorkiem. Z towarów ruskich mogą
~iemożliwem. W styczniu 1851 r. grono platne mieszka.nie z czterech pokoi i ku- znnleź6 dobry zbyt w .Bostonie: len, wełna, kODOApteczki domowe. Naczelnik lódzkiej dyolób kompetentnych i oddanycu spl'lIwie chni. Są oni wybierani z pośród tych sa- pie, 8Zer~ wielblądzi&, akaamit, m.terye jedwaboe,
odbyło pierwsze posiedzenie celem nara· mych I·obotników. do których należą miesz- tinl, złotogłów i brokatelaj w Ba/timore: paknly, re kcyi naukowej zwrócił się do magistl'atu
kłaki.
linka
smolonll,
roda
manganowa,
kWJ&t
slo·
tutejszego
w kwestyi zaopatrzeuia wszystdzenia się nad sposobami zapobieżenia Złe., kańcy. Dzięki temu praktycznemu środ
dowy (kiełki), włosi. rOżnego g.tunkoj w FiI.d.l· kich szkół tute.l·szycll w a\lteczkl' domowe
ma i zebrania pptrzebnych na ten cel ka- kowi wydatki towarzystwa zmniejszyły tli:
konopie, jedwab lepszy, o.eTłó wielbłądzi.,
pitatów.
się znaczuie.
W zeszłym roku up. wypa· włosie; w Sawannie: .k•• mit, lekkie m.terye, je. ze środkami an tj· cholerycznemi.
Niektóre księaarnle tutejsze, korzystając
Postanowiono budownć wzol'owe domy dło odmałować wszystkie zewnętrzne ścia· dwabie, muślin, p.. manterye; w New·Yorku: kouopie, wfiłn& wol8lkiego rodzaju, akaamit, m..tery. :I popytu Da broszUI'ki, t/'ak\ujące o cho,aleszkaDiami wyłącznie dła l·obotnik6l1f. ny jednego z dolBÓw towauystwa, za co Jedwabue,
pumallterye. Obecnie ro .... ojowi bandlu l
d' ł
d
b
1i. początek wybudowano jeden trzypię' malarze Żłdali 2,000 koron. Postauowiono wywozowego ro.kiego do Ameryki północnej ataje erze, po DlOS y ich ceuy w wój nasó _ Za
lny dom murowany z 42 oddzielnemi dokonać roboty siłami domowemi i dzięki główni. na przeszkudzie to, ii towar dostarc.any bl'osznl'kę, której wartość oznaczono na 3
bywa ni. z pi.rw...j ręki, l••z przez pośrednict ... o lub 5 kop., blol'ą po 6 i 10 kop., nie chcl}c
Jieszkaniami, skladającemi się z pokoju i temu kosztowala ona tylko 490 koron.
domó ... komi.owycb w Anglii i Niemczecb, co, ro- sprzedać inaczej. Jest to kal'ygodny wyhchni, z piwnicą na drzewo, spiżarnią,
zum.ie 8ię, pociąga za. 8obą. zbyt-ecr,ne koszty. Zda·
k k 6
. .
b
nk
wspólną pralnią i wanuą, przyczem opłata
niem konsol:> generalne20. założenie oddzisłó .. po· zy6,
t ry W10len być
ezwaru owo
ważoych baoków roskicb w New·Yorku przyczyui· wzbroniony.
lA mieszkanie powinna była odpowiadaó
łoby .i~ w wysokim .topniu do rozwoju .tosonkó...
U Izraelitów wczorĄj wieczorem rozpoIwykłej średniej płaci komornego w sfeDZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
bezpogrednich pomi~dzy Ko.yą &Stan.mi Zjedno- częly się święta .namiotów·, które trwać
ne robotniczej 9 - 12 kuron (korona =
ezonemi.
około 35 kop. w złocie) miesięcznie, w Ża. ·
Pienił\dze i kredyt.
będą do przyszlego czwartku.
dnym razie nie być wyższą, ani też zna ·
Łódź, dnia 6/X 1892 r.
X Ogłoszono nową czasową emisyę 25
Fatalność . Czasami nieszczęścia szere·
cznie uiższą ' od niej. Ostatni wal'Unek
X Dnia 31 b. m. odbędzie się trzecie o- milio nów rubli kl'edyto wych za- giem zwalą się na człowieka i zgniotą go,
mial ważne znaczenie, postawił bowiem gólne zebrauie akcyonal'yuszów t o w a- bezpieczoną zlotem.
choćby był n8jpracowitszym i najbardziej
!prawę na gruncie bardziej praktycznym,
X "BiI'żewyja wiedomosti" donoszą o zabiegliwym. Talia właśnie fatalność zarzystwa
wyrobów
tkackich
Iii filantropijnym, co wpłynęło pomyślnie J u I i u s z a H e i n z I a; porządek dzienny przybyciu do PetersbUl'ga czlonka zal'zą- wisła nad losem szewca Antoniego Kora1& powodzenie subskrybcyi, kt6ra dala
obejmuje: l) rozpatrzenie i zatwierdzenie du berlińskiego banku dyskontowego chel- lewicza, zamieszkaJego pod ]Ii 35 przy
,krótce sumę potrzebną dla urzeczywist- sprawozdania i bilansu za rok operacyjny ler a , w celu pr:&epl'owadzenia ukladów o ulicy Konstantynowskiej. Po dłngoletniej
nienia 11I·ojektu. Odraz u pomyślano o tern, 1891/2; 2) zatwierdzenie budżetu i płanu nowe o p e I' a c y e fi n a II s o we ruskie.
mozolnej pracy wywalczył sobie byt zooieby nGwe przeclsiębierstwo uie stało się działań na rok opel'llcyjny 1892/3; 3) wyPrzemyJłł.
~ny, gdy zachorowało mu dziecko i zmarło
czysto·spekulacyjnem, postanowiono mia · bór d wócb czlonków zarZłdn i jednego zaX K a m p a n ja c u k I' o Wn i c z a. roz. po czterech miesiącach, w ciągu k tÓI'yclt
nowicie, że prawna dywidenda od akcyj stępcy i 4) wybór komisyi rewizyjnej na p oczęła się już Da dobre. PI'zeszlo dwa- koszty leczenia pocbłonęły zuaczną część
ligdy przewyższać nie będzie 4%, a cała rok 1892/3.
dzieścia cnkl'Owni już w ruch puszczono; oszczędności. Wkrótce ebdarzyła go żona
/lIewyżka dochodu z domów pójdzie na
X W dnin 29 b. m. odbędzie się ogólae kilkanaście zaś w tych dniacu rozpocznie nowym (lotomkiem lecz sama rozchol'owala.
IIIdowę nowych i na rozmaite ulepszenia
wyrób
cukru i mączki, a pozostale cukro. się ciężko i dingo nie mogla opnszczać
zebl'anie akcyonaryuszów t o IV a r z y s t w a
, starych.
Wilie sprowadzaj/) bn raki, ażeby w polo- lóżka. Wyczerpawszy do reszty swe fnnwyrobów
tkackich
Heinzla
·i
Tak powstalo w Cltrystyanii towarzystwo,
wie października działalność rozpocząć dnsze, K. wziął się z podwójną energią do
na celu dostarcze,nie klasie robo· K u n i t z e r a; porządek dzienny obejmuje: mogly. Cukl'owllie lIadg/'aniczue zaopa- Pl'acy i szlo mu lIienajgorzej. Miał już
I)
rozpatrzenie
i
zatwiel'dzenie
spl'awozdabv,l!:ielUi'~Zlllych mieszkań. Wal'nia I bilansu od l·go lipca 1891 r. do 30 trują się w buraki z Prus, kt61'e w r. b. warsztat Bobl'ze lII'ządzODy i w zapasie
się bliżej dzisłaluo§ci tego
są tam nadzwyczai tanie.
towarn gotowego za paręset rnbli. Przed
z wieln względów ciekawej czerwca 1892 r.; 2) zatwierdzenie budżetn
X W IS~1 rcku .użytkow.no w Anglii ,080,OO~ kilku dniami do mieszkania jego zakradli
wydatków i planu działań na 1892/3 rok; bei (po 400 funtów) bawełny, na koutynen.ie się w nocy złodzieje zabrali calyzapas towaru
3) wybór 2-ch czlonków zarządu i jednego eoropejskim zużytko"&uo ł,52ł,OOO bel, w Stanach gotowego, 60 par obuwia, bieliznę, ubl'aprzedsiębieJ'stwa, budowy
i ich eksploatac,yi wybrało ono zastępcy; 4) wyb6r cuonków komisy i re· Zjednoozony.n Ameryki pólnoooej :1,29l',000 bel, w nie, wszystko, co przedstawiało jakąkol
Indyach l,aoo,qoo b:1 - .. zem 12/191,!'OU b~1. Z wiek wartość. Obndziwszy Sl'ę K. w/'az
siebie dyrekcyę z 12 czlonkOw, wizyjnej na 1892/3 1'. i 4) rozstrzygnięcie liczb
tych WYnika, IZ przemysI tkacki AngliJ doznów, ze swej strony, ntwol'zyła ko· kwestyi powiększenia przedsiębierstwa i rówuywa .0 do obrotu ' przemysłowi cdej Enropy z rodziną njrzał się nagle w nędzy, z któbudowy domów dla robotników.
na
stałym
l~dzie IV l.taon .d 1~87 -18~~ jeszcze rej podźwignąć go może chyba pomoc koadministracyjny z 3 czlonków. Nago przewyższał i dopierO' o,tatoie .zterolecie zmie· legów po facbn, jeżeli dopomódz mu zePI'zystąpiono do budowy piel·w.
Drogi żelazne.
niło stosnnek na niekor.ygó Anglii.
chcąl
domu i już w październiku tegoż
X Budowę dl'ogi żelaznej od stacyi
Rolllletwo i przemysł rolny_
N'
t
":r[
h
1851 dom ten był o ~yle wykończc- K a w k a z s k aj a kołei władykaukaskjej
X Pr6bne omłoty żyta wyka.aly, jak piszą z Pe.
umlzma y. , tyc dniach p. S., mieIY,że większa część mieszkań w nim mo- do Stawro"ola zadecydowano już w tersbnrga do gazety. W.rsza ..okij dniewnik", że 8zkaniec tutejszy, sprzedał p. G., zapaloIla być wynajętą; resztę mieszkali nrzą- radzie specyaluej, utworzonej przy mini- ilościowy. p r z ~ t ż Yt a ..ypadł uder n,ejedno·· nemu zbieraczowi stllrożytności, kolekcyę
licie w poszczególnyen. okolicach p."stwa, .ię~a 011 numizmatów, skladającą się z 300 prze.
Uono zupełnie w listopadzie i gruduiu.
stel'yum komunikacyj.
bowiem oa kilku pudów z dzie.i~ciny (w gober·
ł
k
X Drogi żelazue poludnibwo·zachodnie niaob be,arabskiej, .harkowskiej, ."r'.II.liskiej, SZ O sztu' monet sl'ebraych i złotych, za
Powodzenie nowycb mieszkań w klasie
roboczej przeszło oczek i wania, pomimo zapl'owadzają u siebie wagony, zastosowa - .... tow.klej, worune, kiej, poltawskiej) d~ 100 pu. rs. 1,000. Sprzedawca. kolek.yę tę odzie'Iti n przepisów i warunk,~w niezwyczaj. ne specyaluie do przewozu wiu bes- dóW i wyżej (w wielo miejscowości••h północnych dziczył po wuju swoim, zmarłym w Ło
Kaukazu, Królestw .. Polskiego i Da wschodnicb wiczu.
11ch a stąd i uciążliwyell dla robolników a r a b s k i c h.
.eh państwa). Niejednolitolió ta ujawniła si~
Zd
k
D .
f~ata za mieszkanie z góry i t. p.). Po • X Z Poznania donoszlh że kolej z Mo· kre
nie!.ylko w miejscowoś.iach dalej od siebie poło'oemas owany.
o Jeduego ze sklepów
liikn latach otrzymanie mieszkania w DO, g i l n a do S t I' Z e l n a oddana będzie z d. nyoh, ale niejednokrotnie IN jednej i tejsamej miej· tabacznych przy nlicy Piotrkowskiej wszedl
11D1 domu zaczęlo ,byó uważane ~a rodzaj 15 b. m. do użytku publicznego.
scowości, a n.wet n. laua"h be.pogrednio ze 80b, onegdaj jakH jegomość i oświad czył, że
8ąsiadują.ych. Ubj"w teo wy.tępuj~ ijajwybitnieJ jest urzędnikiem akcyzowym i przybył ceo którą nbiegało się mnóstwo
lIandei.
na
połodniu parutw •. Najgors.y plolł żyta ozime- lem dopelnieuia I·ewizyi. Właścicicl d}'slr~. '···.U I.OW . Towal'zystwo więc pomyślaX Ministeryum skarbu wydalo rozpo· go był
w Rosyi po'udlliowej, gdzie 0& otan z... ie.
J
o wybudowaniu dt-ugiego tllkiegosame- rządzenie, aby c h m i e I p I' Z Y w o ż o n y wów'wpłyn~ły ujemnie ~łogie 8usze W jesieni n· bucyi zażądał odeń łegitymacyj. a gdy rzedomu i w tym ceł u nabyło w 1'. 1885 z z a gr 1\ n i c y był obowiązkowo zaopa· biegłej i na wio.u~ w roku bieżącym, oraz gwał· komy nrzędnik opierał się przy swem Źlłkawał gruntu w środku miasta. trywa.ny na komorach IV takie banderole i?~~:m:~~:n>hlt~,~sC;~i:~:ł/b::k~\~~u o:a!~: dan~n, dystrybntor z~wezwa.ł. strażoika,
stanął tam dl'ogi dom a po pię- i znaki, których nie moinaby uszkodzić siewy żyta w porze.zu Wolgl grodkowej I w ~_ kt6ly, .poznawszy w JegomoścIU ~n&ne.go
także tl'zeci, na dokupionym są- przy otwierauiu worków z tym produk· berni ••h I.osuniętych bardziej na południe. MnIej 8zantazystę A. H ., are ztował go l POCili'
W obn nowych domach tem. Prócz tego, opracowywane są prze· lIiż średni plon zebr.no równie. w niektórych po· gnllł do odpOWiedzialności.
Wypadek. OoegdAj ... iee.arem, Lnd ...ika C, u139 mieszkań dla robotników pisy o urządzeniu chmielarskicb stacyj do· wiatach guberni~ p~ł.noenych i pólno~no·z ..cbodlliuh,
a to ....kutek .nJZkleJ teruperatury I .byt obfitych mles.kała prsy nlley Średlliej, CIJ""", libr"";.
mieszkania dla dozorców domów. świadczalaych i szkól cbmielal'stwa w o· opadów wilgOCI w clun .alego nlalUAI l.ta. W po· bellSynł.•bUłyl. .i~ &&nadto do f.i.., od pło
ostatnich latach towarzystwo wybndo-' kręgach guślickim i l"ołyńskim.
zo.talych goborni...h żyto dało raultaty UU....• mieai tWlej &ajtlo .'f nbraaie, • nt" ogid p......

Mieszkania dla robotników.
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wodociwo .. ego. Wu)'atkie otatki, pl%]'b)'Wahce do
ui6ał sił na ni .. i opalił jej ~łOlY .na glo~ ..
WJPadkl w •• be.. l. W C1_WO pl.r"~J. poło., W ....... " ...1n)'lD)'W&Ile ą w 1yoh punlu.t.eh, •
seul ego miesi..,_ &darzyło 8l~_ w guberDI P!otrlr.o~ lu.me I nIch nie mon wysiAdać Ul hr•• g, .i p~
akiej U poiarO ... od podpe1.ma, 10 od D1oo.troo- dokOD&Diu oglVdoillleltankich; no .. oprzybyłe otaW
nogo obohod&enła "ił s ognieO!, 1 I po..odu wadli- t ..y ras] .menDle zwiedza Cel...r. .,..... zony
wego urądleuia ~omi ... 2 od pioruna, Ił _o p,:"y. pr.... rt.d§ I.karok~ Jdli .dar..j~ ai? ohol%]', od·
OSIny ni.wiadom~; "1Padlr.Ow gw~own.l_ 'wl_er- .yłani •• beuwloCZDIe do azpital., .. tr.t... -lub
ci bylo 8, ...Mjltw l, r.banków 1 I l1agleJ 6mi••- •tatek po....taj. w kwarantanni. 3 d.o 5 d~ ltatek poddaje li~ n.jltaranuieJ ...j d..int,ley!, doci i;w. W tych dniach, we wli S ..oboda pod ~gie konanej p.... miej.kich d,zlllCektorów, • znajda.
nem, spaliła liO stodoła ~e sbotem Francl.cka j..,y al~ l1a l1i .. lud.i. ulegaj .. r... izyj I.hukiej
llatuliak. ubezplee••aa na n. 200. POlIkodo.... codoi... ui.. (, Waruawokij dOl.wuilr.°).
Dy oblicza' nodto .traty ... zboiu lIa lum~ n , 150.
* W Siedlcach wypadki ze.chorowaKradzle:!. W nocy z wtorku Ul 'rod~, I mleou .. n i a n a c h o I erę zauważono w d. 25
ni. FerdYD&Dda ADlta proy ulicy Zachodniej, .kraz. m. Od tego czasu do dnia 30 z. m.
.mono róinych roeczy na lO1IIę n. 20.
zachorowe.ło: l chrz8Ścianin I 12 żydów;
umarło: l chrzekianiu i 3 żydów. Katdy
ch","y na cholerę w Siedlcach przenosi się
bezwłoczuie do szpitala. mieszkańcy tegoż
domn OBuwaj, eię do specyalnycb pomie• .Nowosti n donosz!), że wbrew wszel: szczeO, oddzielnych dla cbrzdclan, odd~l
kim zaprzeczeuiom W. K r e 8 t o W s k I ~ nych dle. żydów; mieszkanie, w które m był
obejmie rredakcYI} gazety • WarszaweklJ wypadek, dezinfeknje się i zamyka ua pe·
dniewnik.
wlen cza. (. Warszawski] dniewuik.").
·
• Do rady pe.ństw& w~lesiono projekt
* O przebiegn c h o l e r y w K ról e s t w i e
zmian w istuiejllcycb ptzeplsacb o koś': I e- pisze. Warszawskij dniewnik". W dnlacb
le ewangelicko.augs,burskim wRo- 30-go września i l -go października w LuIIY~ Nowo.le wreml'. n donos'I, z-e w mlnl- blinie zachorowały 43 osoby, wyzdrowiało
,~
26 zmarly 2B, pozostało cbol'ycb 155, w Lustel-y"nm spraw wewnętrznych podulesiono ba;·towle zachorowalo 6, wyzdrowiało 8,
kwestY9 wprowadzenie. instytucyi D"ac,el- marły 3, pozostało chol'yeh 12, w· Łęcznie
ników zlemsklcb w kraju północ- zachorowała l, wyzdrowiało 5, zmarło 13,
no-zacbodnim, przyczem byłaby tam pozostało cborycb 9, w Janowie zac boroskasowana Instytncy. komisarzy do spraw walo 5, wyzdrowiało 5, zme.rlo 4, pozosta",łościańsklcb_
lo chorych 14, w
niku zacborowały 3,
* W Finlandyl zltprowe.dzonp niede.wno wyzdrowiało 5, zmarły 2, pozostalo cborycb 7, w powiatach zachorowalo 182, wym e t I' Y c Z n y s y s t e m m i a r.
.. W tycb dniacb przy mlnisteryum zdrowlalo 86, zmarło 40, pozostalo cborych
spre.w wewnętrznych utwo~zona . będzie 238. Od ~asu ukazania się epidemii cbokomisya specyalna, któl'a zajmie SI9 kwe- lery IV powiecie miechowskim po dzień l-szy
styą p r z y l ą c z e n i a d o n i e k t ó r y c b października we wsiacb: Piotrkowice Wielmiast Icb przedmieść.
kie,
iegu'dów, Muniaczkowice, Przesła• Komisya specyalna, zajmujące. się I' e- wice, Piotl'kowice Male, Gniazdowice, S~
f o r m ą a k a d e m i I n a u k w Petersbnrgu gniewice i Górka Stągui e wska. - zacIloroma ukończyć swe prace podczas na!łcbo&lo osób 49, wyzw-owiało :r, zmarło 16,
dZllcej zimy.
pozostalo cborJllb 30. Choroba ukazala Si9
* "Petel·b. wiedomosti" donoszII, że kon- w Muniaczkowicach i rozszerzyła się na
gres międzynarodowy w sprawach w y- obszarze okolo 12-tu wiorst po wsiach sllk s z t a I c e u i a t e c h n I c z n e g o, bandlo- siednich, polożonycb wzdłuż rzeki Srzeniawego i wogóle u.wodolVego odbędzie sil} wy i tl'aktu pocztowego ze łomnik prz~z
w 1'. 1894.
Pro zowice. We wsiacb otwarto pokOje
* Powstał projekt przejrzenia us t e. w y ambulatol-yjne, zaopatrzone w rzeczy nieI e k a I' s k i ej, która nie odpowiada jut wy- zbędne, a leczeniem zajmu je ~ię 6-ciu I~_
maganiom doby dzisiejszej.
karzy i tyld felczel·ów. W dnlll l-m paz.. P. Ministel' skarbu wnió I do rady pań- dziernika w powiecie miechowskim zachostwa projekt zmiany obowilłzującej obecnie rowalo osób 18, wyzdrowiały 3, zmarlo 6
u s t a IV y e m e r y t a l n ej. Wedlug proje- i pozostalo cborych 39. Z tej liczby było
kto, na przyszlo ść pelna emeryture. przyz.na- 9 wypadków w uowych miejscowościacb,
wanll będzie za 40 lat służby, z warunkle!l\, mianowicie we wsiach: Wawl:zęczyn nad
jednak, żeby emeryt mial 60 Ie.t życi.a ijkoń- Wisłą, Potkal'czyce i w osadzie Proszowiczonych. Polowa. emerytury zostaje zole- cacb. W dniu 2-gim paździel'llika w pow_
alone. zupełnie, a natomiast urzędnik opusz- miechowskim zachorowało osób 18, wyzdl'oczający służbę, z powodu zlego stanu zW'o- wlalo 9, zmado 4 l pozosta.lo chorych 44.
wia, otrzymywać bę~zle pensYę IV stosunku Z tej liczby było 5 wypadków w następu
do liczby lat wysluzouycb. Prawo to na- jącycb miejscowościach : we wsiach O.:ltrobywa 1J0 10-ci.a łatecb slużby. Emerytura wie, Klimotltowie i MergL W nowych
zastosowaną będzie do placy otrzymywanej pnnktach ukazywania się cbolery jest OUII.
w czasie slnżby i podwyż, zoną znacznie widocznie slabszą, niż w miejscach, gdzie
początkowo się pojawiła, i w doiu 2-gim
w porównani n z teraźniejszą normą·
* Od 24-go wrześ nia do 3-go p8Ździer- paź ziernika, w porównaniu z przebiegiem
nika wlącznie w Warszawie cborycb na choroby w dniach poprzednich, liczba poostry katar żołądka i kiszek z3regestrowa· wracajllCYcil do zdrowia powiększyła się,
no i odesłano do szpitala nie więcej, jak a śOlierLelność zmniejszyła. Gubel'Oator kie40 osób, z którycb 3 umady: Jan M8liiak, lecki objecbał wszystkie wio ki, w którycb
robotnik ze statku na Wiśle, umarł 23-go ukazala się epidemia cholery, od wiedzal
wrześnie.; najemnica, Karoliua. Gadom ka, cborycb I zatrzymał się w Nowobl'zesku,
mieszkająca przy ~licy Solec NI' 53, omal'- gdzie osobiście kiel'ował walką z epidemią.
la 2S-go wrześuia i najemnica Teofila Fran- VI !llliu 30.ym września we wsi Witowie,
ke, zamieszkała przy ulicy Złotej Nr. 55, w gminie Filipowice, w pówiecie pinczowum aria 3-go paździel'Oika. Przy sekcyi skim, położoll ~ nad bl'zegieUl Srzeniawy,
i badaniach bakteryologiczn~ch wykryto, zachorowała na cbolerę kobieta. i 5-cioże śmierć tycb osób ~as_tąlllła z powodu letni chłopiec, którzy tegoż samego dnia
cbol~ry azyat.ycklej. Oprócz tego, zmarli. Nas~ępnie epidemia roz zerzyla sil}
z pom!ędzy pozostal~ch chorych, specyal~e na wsie: Biskupice,' Witów, Wło towice
badanaa ba~te.'·yolo~lczne _w~kazaly u 6-~lU i Wroczkowo, gdzie od dnia. 30 września
w wypróżnaeUlacb I wymlOcJOa 7h przeclD- do 2-go października zachol'owało osób 11,
kowatego bakcyla, cbarakteq'zującego c h o- I z których 4 zmarły. Od dnia 30-go wrzeleI' ę azyatycką, u 7-mlu zaś, Jakkol- śni a. powiat ogłoszouo jako nawiedzony
wiek mikros.kopijne bada~ia ko_ohowskieg_o i przez cbolerę i przedsięwzięto wszelkie
bakcylusa nie ,!ykryły, Jednakze ~bol'obil- śl'odki peryodu wykonawczego.
~e , przypadloścl tycb cbory_ch mają pod o* Według infurmacyj dzie~ników peblenstwo do cbolery. Z osob, które uw~- tersbnrskicb, departament koleJowy odbył
ża~e sI! za chor~ na.chol!u·.ę, tylko 8 zU.~J- świeżo nal'adę w pl'Zedmiocie cofnięcia
dUJe SIę w stan!e llIebeZplecznym, g~ozą- nielttól'y-eh rozporządzeń, wydacy_m życiu. Inni ~hol'zy D.a katar klsz~k nych tego lata w czasIe epidemii. Postai .zolądka, od.e~laDl d~ szpitala \~ wy.mle- nowiono więc między 'unimi zwijać stop.
nlony.m_ powyzeJ okreSie cza~n! n~e plze~- niowo baraki clloleryczne, na stacyach
~ta~laJą ~ypadków poważniejszej nat~r kQlejowycb zbudowane, zmuiejszyć cokoll D1e mają ozn.ak ch?lery_ azyatyckleJ. wiek personel służby sanitarnej, nie doW prywatnych mieszkamach ! domacl'l ch~- prowadzając go jedoak do zwykłej normy,
rych ~~. cho.terę .a~yatycką mema. (n Wal- tak, aby w 'azie ukazania się na wios.n9
SZ:WSKIJ dDle":D1~): _
_
cbolery, zorgauizowanie pomocy lekarskiej
tl'.c'alo tadoych trudu ości' posta.
z powodu pOJawI.OIa Sl~ ... WarszawIe wrpa-.
dlr.ó" zaeborowama na o b o le r ~ a z y a t y o k t, rue ~as ~..
f
_'
warszawska rada lek.rsb p",ed.i~w.i~l. aaa~po- nowIono wreszcie wy co ać. z biegu wagoj'łce śród ki zapobiegA..cze: Na brzegach Wi,ly _D- ny sanltarue i rozstawić je na pewnych
tworzonoJolieyjay kor~oa, .... ~ela o~"erwo .. aDl&, stOlcyach. Co do deziufekcyi, Qokonywana
a~y Dlle.". attey ...ybrz~.y Dle a.y... ~ wody • rz~
będ ie z możliw. staranuościR we
ki do pICIa; od ze"zl'J soboty w nIektórych mleJ- ona
.z
.
Ił
_ ..
.eaoh Dad brzegiem otwarto kraay poiaro~ I prz,e- wszystkich pocląge.ch I ua wszy~tklcb s~a
JUtrowan. wod, dla uiytlr.u okolicznych ml.B.bn- cyach.
có .. i rozsyła .i~ takaż woda " bu,kach przez

KRONIKA POWSZECHNA,

stru ogniOWI}; od dn

&

wczorajszego w niektórych

m1.jaeaoh Dad WisI. ustawiono Ir.~Uy,. ". ktOryeh
gotuj. się kasza a lub 4 razy dziennIe I rO'~l\le
si~ darmo robotnikom Z.~lld'lOnym wJdobywaDIem
piaalr.a z Wisły. Około !DIeJ"klego amoka na Wi.6I~,
gdoie pr.ouje nad rego!"!" Wiłły do 3 ~ lud ..,
ot .. arto pokOj dl" prsYJęcl& chorych, gdole at.le
pr.ehywa t.I ... r. W pokoja t)'lD równie. rozdaj..
buę ~oto ...... i goto ..an'ł ... od~. (, W............ kIJ
~·D'l!:~~oenienia kontroli nad statkami i Intwami n. WiJI. ut... orzono p u n k .t! ~ b Be r ...
01 j D. pod oItadett i około JDl~,ki,go "moka

Z CAŁEGO ŚWIATA.
• Wystawa wszechświatowa w Antw:rp'iI. Ukonstytuował ol~ urz~do .. ni. kom,tet
arz,d •• j,.y wystaw~ wszecbśwlatow, .. Ant.. erpii .. r_ 1894. Rz,d przyr.ekl owe poparcie, a gmin" ..yznaczyla bezpłatni o place po·
trzebn. na "y8ta.. v.
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stwo telegramów z pOwlDslowanlami i listów.
Roatów nad Donem, 4 października. (Ag
póln.). Trzeci dzień już odbywa się ~
pollłczoue posiedzenie przedsta wicieU Ro.
stowa i Nacbiczewania, włdcicieli statków
p rowych i statkó ... , komitetów ujgt doń .
skicb, fabryk i handlu, przy wspÓłudziale
delegowanego przez młnisterynm komuIIi.
kacyj inżyniera Wilkine.. Obrady tocą
aię nad projektowaną przez miniBterY1I1a
ustaWił o uLworzenin w Rostowie specYal.
nego komiteto pod oazwII .Doliski kOIli.
tet rzeczny." Zadaniem komitetn jest po.
lepszenie waronków spławuości Donn.
Kuaó, 4 października. (Ag. póło.). T.tejsza akademia ducbowna Hwięcila 50-ls.
tni jnbileu z. N uroczystości obecne by.
ły depntacye od unIwersytetów i akademij.
Paut, 4, paździeroika. (Ag. póln.). Cesarz otworzył wczoraj sesyę delegacyj IQstryacko-węgiel'skich
po ceremonialnych
powitanie.cb obli ptezydentów nast~puj4C\
mowII trouową: ,Uczucia wiernośCi i boł.
do, jakie wyrllzilioicie mi, pauowie, napeł.
niają muie szczere m zadowolenjem i skła.
dam wam Zll nie gorące dzięki. Polożenie
zewnętrzne moue.l·chii uie zmieniło się od
ostatniej sesyi delegacyjnej. Stosnnki nasze do wszystkich państw pozostały znpeł
nie przyjacielsklllmi (durclums freundlicht),
a oparty ua wzajemnem zaufaniu stosunek
z mocarstwami sprzymiel'zclbemi z nami
wywiera i nadal s'woje blogie i pokój nbezpieczające oddzialywanie. Potrzeba pc>TEATR I MUZYKA.
kojn, uczuwana przez ludy, troska o icb
• Znany ze sceny letniej "Szalouy po- byt materyalny wywierają u1ewlltpliwie n·
mysł" wznowiono we wtorek na scenie śmierzajllcy wpływ na stosunki międzyna
teatru Victoria. Arcywesol'ł farsę ode- rodowe_ Usiłowani rZlldów moich w ubiegrano skladnie w zmieniouej obsadzie. P. głym roku skierowane byly ku oregolowaDanielewski grał l-olę Ernesta, w wybor- niu pytań ekonomiczn pj natury, a miano.
nym bomol'ze jako Miotelka był p. Win- wicie ku temu, aby sLosuultl handlowe mokler, a p. Janowski z nlewiełkiej r41ki narchii przez zawal'cię odpowiednich tra·
kiganego pl'zez wierzycieli Krp'ckiego ktatów lIa dlugie latOl oprzeć się mogly na
zrobił postać nader żywą l pelnlł natul'al- bezpiecznycb podstawach. Opl'ÓCZ weszłycb
nego humorno
jnż w życie traktatów: z Niemcami, Wło
Obsada nowemi siłami ról innycb mniej cbami, Szwajcaryą i Belgią, doprowadzono
była szczęiliwą. P-ui Z borowska (We: obecnie także rokuwania z Serbią do zaronika) posiada bardzo korzystne warunki dowalającycb reznltatów i mam uadzieję,
zewuętrzDfl, ałe ani w mało I'ucbliwycb i że trakt
ten ku obustronnemn pożytko
niezbyt wyrazistych rysach twarzy, ani wi wejdzie w jaknajk.-óLszym czasie w ży
w rutynie, nabytej widocznie na drugo- cie. Wydatki na cele armii i lI\al'ynarki
rzędnycb scenach prowincyonalnych, ani rząd mój preliminował z jaknajsnmienniejw grze całej wogóle nowoz&angaźowan .j szem nwzględnieniem finansowych s~osnn
artystki nie dostrzegliśmy szczególnego ków monarcbii według wskazówek Ulezbę·
do ról cbarakterystycznycb uzdolnienia. duej potrzeby. Wynikająca w porównaniu
WieJe rysów komiczno- charaktel'ystycz- z ubieglym rokiem podwyżka. w bndżecie
nycu wcale wdzięcznej roli, jaką powierzo- wojskowym nie jest niesp~dzi~waną. f!ono p-ni Z znikneło w jej gl'ze zupełnie i tyczy ona wielokrotoie wYJa§Dlanycb z4'
postać wypadła bardzo blado. Do odnie- dllń mego ministra wojny, które z unanla'
sionego wl'ażenia przyczyniło się zapewue wych przeważnie pobudek były odl'acl&oe,
porówuanie z bardzo dobl'ą wykbUOlwczy- obecnie wszakże dla stopuioWjlgo wzmonią roli wspomnionej, panią Trapszo. Wy- cnienia i technicznego udoskon~lenia siły
daje nam się, że p. Z., jeśli się postara zbrojnej okazały się nie~będnemi. ~ocbody
przystosować do nowego otoczeuia, od Bośnii i Hercegowiuy wystarczą I w tym
którego uiekorzystnie chwilami odbija, roku do pokl'ycia kosztów. ~ar_ządu I:zeczo·
może się stać sił .. użyteczną do ról cha- nycb prowincyj tern (lew~lej, IŹ stWIerdzorakterystycznycb dl'ugoplanowych_ P. No- no tam na wszystkicb Ulwacb gospodarwina, jako Cielątkowski, grał nieró wuo- czego życia ciągly postęp. Z zaufaniem II
miemie, wychodząc tll i owdzi~ w rocliach rozum i patryotyzm, z jakiemi przys.LępU·
i dykcyi ze swej roli, w któl'ej mial parę jecie do spelnienia awojego zAdani~, ~yc~
szczęśliwszych momentów. - Wreszcie
p. pracom waszym pełuego powodzenia lWI'
Wali górski (Cezary) przedstawił nam tam was z całego serca.· •
się
jako bardzo obiecujący, ale do
Peszt, 4 października. (Ag. póln.). ~I
ról poważniejszego I'epertuaru, materyal. wczorajszem posiedzeoiu wydzllllu budzeKatą się tego spodziewać bardao piękue towego delegacyi przedlit~wskiej. to~zyly
warunki zewnętl'zne, sympatycza,. silny o się rozprawy nad kierunkiem politykI ze·
peloem brzmieniu głos arl,ysty i JOteligent- wnętrznej Austryi - Węgier. Deputowany
ne traktowanie rólki, która naturalnie nie młodoczeski Eim, dowodził, że caly naród
mogla dać mu pola do wykazania swego czeski żywi' naj wyższą nieoflIość do pl'ZY:
uzdolnienia, jako nieodpowiedoia dla niego, mierza z Niemcami, tndzież dp tak zwanej
a zdradziła tylko nader małe obycie arty- polityki oryentaJnej Austl:yi- Wę\tier, która
H.
sty ze sceu ą .
to polityka naród czeski stawia w cor!"l
Dziś w teatrze "Victol'ia" wystawio- ostrzl'jszym kontraście z Rosyą. l?rzy~e:
na będtie po raz pierwszy 3-aktowa ope- rze z Niemcami nie daje żadny~b ręko!ml
reta L_ Varney'a p. t. "Żołnierze "(.oud wi- dla przyszlości Austryi, ~usi on~. d,zyć
ka 1ClII..
do znalezienia przeciwwa.gl w zbl~ze'!lu z
W piątek wznowione będą melodyjne Rosyą. Związki wschodUle Austryl D1.e 8ą
Dzwon kornewilskie."
również natUl·ainemi. Książe kobnrskl u• W sobotę znowu I)remiera: "Nasze anio- gl'ożony jest przez tesawe mocarstwa, k~ó
Iy", komedya oryginalua, M. Wolowskiego. re obalily Battenberga i Milana. P~·zymle.
rze Austryi z Niemcami nie jest JBsuem.
Kto rozstrzyga o tem, kiedy Austrya .~o·
że uważać się za zaczepioną? Tę n~eJI'
sność traktatu nazywają w Anglii ,dZiurą
T E L E G R A M' Y.
blllgaraką". Eim zapytuje w koó~u, cq
Wilno 4 października. (Ag. póln.). Dzi- nie istnieje przypadkiem w p~'zymlel'Zn ~
siaj odbyl się tu akt, poświ~ceuia §wież~ Niemcami tajna klauzula, dalej, czr Ń~kO.
otwartej dwuklasowej szkoły, zalożo.n~j wania bandlowe pomiędzy Roan .. Ze I:.
z fouduszów wileńskiego towarzystwa mieJ- carni nie prowadzą do entente cordUl ~ oie
skiego dla nczczenia dwu.dziestej 'pi~t~j czego traktat przymierza z Włochami .
rocznicy ślubo Icb Cesarsklcb MOŚCI NaJ- był opublikowany, czy pomi9dzy R~s~o~
Austryą nie przyszło do ~śmle~zenlll.
o
ja.śaiejszycll Państwa_
Petersburg, 4 październik~. (A.g__pó.ln.). żnaby to wnosić z zawleszema dal.szeg.
Z powodu zbliżającego się Plęćdzleslę~:Jole przeuoszenia wojsk do Galicyi. Elmoll~
cia doia śmierci przewielebnego Sergiusza odpowiedział br. Kaln~ky w s~os~b n~:o
Radoneżskiego, synod wydał rozpol'Ządze pujący: Eim nie mÓWił w iml~nlu. o s
nie co do odpl'awiania wszędzie ' nabo- narodu czeskiego; rozumowama Jeo o~
żeństw w d. 25·tym wrze§nia st. st., u wol- godne pożalowauia, gdyż mogly~y 'V~.
nienia od zajęć uczniów w zakłarłach ~au łać zaniepOkojenie wśród łudnośc!. ~ uli
kowych ducbownycb i szkołach cerklew- tat z Niemcami ni3 ma żadnaJ klaPIato
wllych i nrządzenia po nieszporacb odczy- tajuej, natomiast mieści sil} w nim 'YS:~ń.
ko, czego Austrya dla swe~o bezplecb,1I1
tów o przewielebnym Sergiuszu.
Petersburg, 4 października. (Ag. póln.). stwa potrzebuje. O traktaCie ~ .Wlo
W dnio wczol'ajszym obcbodzoue było 30- miuister nie może nic dokladDleJs~ego ::;
lecie pracy naukowej prof~sora W. M. wiedzieć, ponieważ oby~wa _rzą~to:~ki
Tarnowskiego. Jubilatowi nadesłano mnó- sobie, aby pozostał w taJemnicy.
• •ił..

Konkurs mikrograflczny_ DzI,nnik p~
ryski ,,Eclair" lIl'2,dzil temi csuy Ir.onklln mIkrografiO%lly. Pn.e.. ałJla c.~ć ... p6lobiegaj,cycb
.iO O nagrodo popuy....ła siO na }<artlr.ach pocalo ..ycb. Pierw", otrzym.1 jeden s nicb wl.'niq; przepitał ou na karcie ... Ie d"i •• troaice
dziennik... ielki ego formatu. Inni probki ...oje
pnysylali na .kra"kacb papl.rn; jeden ..ypiuł
o. jljko dzieje Knysztofa Kolomb•. Ktoś ~o
mieścił "Marayllaalr.o" na udolo .iarokach
pros., • był i taki, co n. karci ••lbQmo .. ~
pomidcil cal, ,,Honriet,," Fr.ncinka Coppóo'go, to je.t 19,029 .łó ...
.."'. Marki pamiątkowe. R"d St.nÓ .. ZJedlioczonycb Ameryki północn.j, dl ncz""enia
pamivci Knyute(a Kolumba po,tADo .. il "ypa'cić no .. , seryv marek po""to ..yoh. N. jedaych
z nil-b wyobr.tony b~dzle portret odkry .. cy Am_ryki, oa druglcb kl.zŁor Robid', .. którym
Kolumb mieszknl, oa lnecicl1 .Iyno. k.r.... I.
,Saot Maria". No ... te .rki .pned...ane
bf;jd, Iylko prz.z rok j.deu, mlaao .. lcie od d.
l-go aty",nia do d. SI-go gradnia 1893-go r.
Poclem zan," poczto.. y po .. ró
znowo do
wzoró .. marek d(ltychczaa~ .. ycll..
**. Wspólzawodnłk tenor6w. P. Abbinglou, Inaoy .. aagielskim torfie pod pnydomkiem "Tbe B!toire", zaangatowal
Iych cz.sacb tokeja Watts'a Da lat tny, za bagat.ln,
sumkV 9-clu ty8igcy fnntó .., czyli okolo 90,000
rs. Watta z trzegł sobie motoość .. ynajmo ..ani •• iO I iuoym sportsmaaom. Ilekroć "Sqllire' ow;" nie b~dzi. potrzebaym.

=

c:

DZJElI,'NIK

. 223

ŁODZKI.

3

--;;;;iIY dworami Aostryi i Rosyi nie 0- I Bruk8ela 4·go października. Międzyna-I Berlin, 4 pAŹdziernika. Cbolerll. gsAoie;
1 śadnej zmianie, a i stosnoki obo rzt- rodowa konferencya mOD'ltarna do Bru- w szpitalu w Moabicie zoajduje się już tyl·
i41f 54 normalne. O połotenin ogólnem k eli zapowiedziana jest na d. 22·gi listo· ko 5 chorych na cholerę, resztę, jako uzdro·
~ Kalooky nie może powiedzieć wiele pada. Reprezeotowanych będzie 18 państw. wioną, wyposzczouo.
..·..eg o i zajmujlIcego, powtarza tylko z
Belgrad, 3 październik&. W okolicach
Berlin, 4 października. Paftstwowa kopeiskiem: Stosnnki pomiędzy dworami Uszycy, Pozegi, Valjewo i w innych miej- misya epidemiczna, która od ubiegłego po·
Wiednia i Petersborga ą wyboroe, stoso- scowośclach, pojawiły się bandy zorgaoi· oiedziałkn obradowała pod przewoduictwem
lei obu rządów prawidłowy i niczem nie zowaoych hajdoków, kt61·e napadają · i łu· prezesa państwowego orzędo zdrowia, Koe·
pil6cony. Co Eim powiedział o zbliżeniu pią zamożnych wł&ścicieli postępowe,ów hlel·a, nad pl·ojektem ostawy przeciw zarapndlowem pomiędzy Niemcami j Rosyą, i Iiberllł6w. Daj, się słJszeć głOSI. dopa- zom, nkończyła prace. Projekt uslawy przeD telD hr. Kalnoky, jako minister, nic nie trują"e się w tem początku rue.hu politycz· ciw ul·azom wymienia 33 choroby zakaźne.
fie. Na wscbodzle rozwiJa się pl"awi· neto.
,
Hamburg , 4 października. Buletyn urzę
OIowo postęp, nstalenie się stosonków
Kraków, 4 października. Ostatni bnle· dowy: Wczoraj zameldowauo cborych 43,
f Bulgaryi posuwa się naprzód. '1'010· tyn urzędu lekarRk!ego ogłasza dwa nowe zmal·łych 9.
JIIOo w Grecyi Spodziewać się nalety, zasłaboięci$ na cbolerę i jeden wypadek
Altana, 4 paździe.-nika. Na ebolel·ę za·
le i Serbia zdoła przyj~ć do porządku dmierci. Przybył tu z Wiednia prof. Noth· cborowały to wczol·aj 3 osoby, zmarło 5.
I siebie. W Turcyi nie zaszło nic ta- nage!. Przy ulioy św. Wawrzyńca %acbo·
Amsterdam, 4 października. Cbolera w Hokiego, coby zmieniło naturę ogól n, położe- rowało w jednym domu 7 osób, z kt6rye.h landy! wys tępnje sporadycznie. W Rottel·IiI. Zmiana rządu w Anglii nie jest ró- 2 zmarły. Dom otoczono wojskiem dla zu- damie zuowu UWll1ły dwie osoby ua chole.niei czynnikiem niepokojącym. Stronnic- pełuego odosobnienia.
I·ę; najsilniej dotąd wystąpiła w miE:Ście
two liberalne, przyszedlszy do stero, zaKraków, 4 października. W nocy były I MIII·seo, gdzie 1l osób zachoro wało, a 5
chowa niewątpliwie w polityce zewnętrznej trzy wypadki śmierci z powodu cbolel·y umarło .
powszechnie pochwalany kierunek, przyjęty i dwa za łabnięcia. Szkolę na Dajworze
Paryż , 4 października. Na cholerę za·
przez gabinet tOI·.fs6w. Na wschodzie i za- zamknięto. Dezinfekcyę poruczono wyłącz- cborowało tu one aj osób 27, zwarło 10,
chodzie Europy odbywaj, się wprawdzie nie naczelnikowi straży ogniowej.
w Hawrze zacborowało os6b 4, zmarła l.
I dawolj gorliwością uzbrojenia, Niemcy
Kraków, 4 paździel·nika. Baletyn UI·Zę·
Paryż, 4 października. Ostatni buletyn
i Austrya muszą także wzmacniać się militar· do wy stwierdza w ostatnicb 48·miu godzi- wykaznje cltorych na cbolerę 29, zmarłych
lie wszystkIe wszelako lody, cała opinia po- nach 4 wypadki zasłl\bnięcia na cbolerę, 5. W Hawrze zachorowały 2 osoby, zmarbli~na przyzwyczaiły się joż do tego zjawi- oraz 2 wypadki śmierci.
ły 3. Eprdemia w Hawrze zuika.
Iks i opatroją w niem raczej I·ękojmię pokojo.
Kraków, 4 październik ... W szpital n tym·
Paryż , 4 paździe.-uika. Komisya miejska
Wreszcie minister mote aapewni6, że od czasowym zmarły w cilłgu dzisiejszej nocy wyjecbała do Londynu dla zbadania systef!zystkicb państw I rządów otrzymał ka- na cholerę 3 osoby. Zachorowało znowu mu filtrów rezel·woarowych.
tegoryczoe zapewnienia, które utwierdzaj~ ogólem pię6.
Southampton, 4 !laździernika . Żegloga
CO w przekonaniu. że'uikt nIe ma Daj·
W iedeń, 4 paździel·nika. Najwyższa rada z Amel·yką znowu się ożywia.
Pal·owiec
aniejszej ochoty do podejmowaoia wojoy zdrowia uznała konieczność zamkoięcia bambnl·ski .Ks iąie Bismark" przepłynął tę·
zaezepnpj . Po tem expose wydział ucbwalił w Krakowie stndzien, dostarczania prze- dy do New-Yorku, wioząc 409·ciu pasaiefotum zaufania dla hr. Kl\looky'ego wszyst- gotowanej wody na wielk'ł skalę i zrefor- rów w kajutach.
kielDi głosami przeciw jednemu glosowi .owania sposobów czyszczeni klozetów
._ _ __
Eima.
I wagon6w. Zarządzono również środki
Ostatnie wiadomości handlowe.
Wiedeń , 3 października . (Wyścigi). WCtO- ostl·ożnośei wobec Węgier.
raj ruszyło 8 jeźdzeów w 16 grnpach.
W ie.eń, 4 października. Na gl'anicach
W.raz.wa, ł paf.dziernika. Weksle król. term. D .. :
Pięć na dZISiaj do biegu przeznaczonych austryackich maj, być zarządzone dalsze B. rll.. (~ d.) 4lS ' 5, !lO, 85, 82'/, ~up . ; Lon,lyu
koni nie stanę lo. Konie, kt6re wczoraj środki ostrożności dla pl"Zeci wdziałaoia cho· (3 m.) - - _ . - kup.; Pary' (10 d.) - - knp.; Wl.d.ń (8 d.) - - - - - kup.; ł'/, wty
ruszyły, pl·zedstawiaj, się o wiele lepiej, lerZ&.
likWidacyjne Kr6Ie.t"a Pol.kiegd dui. 99.25 t~d,
aniżeli sobotnie.
WIed eń, 4· października. Osoby, przyby- - .- kup.; takiei male 99.00 iąd., -.- kup.;
W iedeń, 4 października. Pierwszy oBcel· wające z Pesztu, poddawane s, rewizyi le· 6'/, ruaka poiycska "scbodnia lI..j emioyi 103.00
ą<l., - - kap., li·ej emisyi ;05.00 ąd.,
niemiecki oczekiwany jest dOl'ier~ wieczo· karskiej, a bagaż icb dezinfekcyi.
relD w Floridsdorfie (przedmieście Wieduia).
Peszt, 4 października. Tutaj zachol·o- - ..:... klip.; 5'/. obligi banka ulacbećkiego -.iąd., -. - ko; "'/, ruakA poży.zk .. premiowa. 1864 r.
Berlin, 3 października. W c_aj wyro- walo na cholerę od soboty do niedzieli 2 L l-ej emisyi -.-. iąd, -.- kup.; taku • 1ł!66 r.
Slyło stąd od godziuy li do 10 rano w gl·U- oS6b, umarło 8.
I..) em. -.- żąd , -.- kup.; 0'/, pot. we'l'u~trSD'
paeh 31 jeźdzc6w z Ivy śc lg6w między BerPeszt, 4 października. Wczoraj zac bo· seryi [..j 9&.65 żą<l., -.- kup, laW ..ryi lI1..j
95.60
iąd., - .- kup.; 5'/L wty nota""e ...... ki.
linem i Wiedniem. Wyjazdowi przypatl'Y· rowaro tu na cholerę osób 22, zm'/. rło 6.
I·.j dnie 103.00 iłd., l!rl.65 ku)!.; tili.. m,l.
wały się 11umy pnbliczności, był także ge- W liczbie cborycb zORjdoje się kilku żol· -.- iłd., -.- kup., lakiei n..) seryi -. - i~d.1
nerał-pon/hoik Krosig. Wedlug telegl·amo, nierzy l dw6ch uczniów szkoły realnej. Ul ••ryi Dl&łe 10-2.40 Żąd., 102.10,15,20 kup., V-e.J
jłki tataj uadesłano, porucznik od uł auów Urządzono cztel·y baraki cholel·yczne. Otwar· s.ryi -.- . iąd., -.- kap.; b·" hsty ... ta""e
Erlauger, który w sobotę o pół do 8 rano to kuchnie ludowe, gdzie wydzielają bez- miuta WOJ..a", [..j seryi 102.60 żąd., -.- kup.,
u..,J ..ryi l O'MO ląd., - .- kup., lI1. ej sery! 10"2 60
wyjechał z Berlina, do 7 wieczorem tegoż platnie potrawy i ciepłe napoje. Wody do·
iąd., -.- kup.; IV..j my! 101.70 tąd.; V.. j
dnia zrobił 150 kilometl·ów do Hagerswerda. starczają studnie artezyjskie.
de'!.l I01.7a ż~d. , - ,- kup, VI~ seryi 101.70
Berlin, 4 października . Piel·wsi oficel·o,
Peut, 4 października. Na cholel·ę za· tą , - .- kup.; 6'/. obligl mi..ta Wlu ... wy
wie aastryacy przybyli tu dzi§ przed po' chorowało tu znowu o,,6b 14, zmarły 3.
duh - .- - i ...... - .- kap; takiei małe -.tąd., - .- kup., 5'/, • listy ... ta"lIe miasta Łod,1
ludniew. O godzinie lO-ej przybył porucz·
Peszł, 4 października. Rozpoczęto dziś
I seryi \01.00 ltd .. lI..j seryi -.- ł~d., 1II.ej H"
nii Miklos, o godziuie 11'/. pOI·ocznik Csa· pO§llieszną budowę dwóch specyalnych ba· ryj 100.40 ł~d. , 99.85 kup., IV..j leryi -.- iąd.,
1I"0ssy.
raków choiel·ycznych. Stowal·zyszenie czer- - .- kup.; 6"10 listy lasta"ne mi ..la Ka·
Berli n, 4 paździel'Dika . Przybyły piel·w, wooego krzyża ofiarowało miastu do roz· wza -.- żłd~ takież mi... t& Lablina -.- ląd.,
- .- ż~d:; 6'1, listy .astawne
IZ! do mety porucznik Miklos, odbył po- pOI·ządzenia 75 woz6w trsospol·towych. Do- t~kie' '!'iasta Pł~ka
wileńskie -.- lł d .; 5'1. taki"" -. - tł'i. , -.- k.
dróż w 74 i pół godzin. Przybyły za nim tychczas zapadło na cbolerę 67 osób, umar· lJyskollto: B.rli. 3'/" [,ou,lyu 2'/.. Par,i '}.'/, '/',
IVledeń 4'/.. Petersbnrg 41/ , '/.. W.rtoU kllllODU ,
drugi pornczuik .Csavossy potrzebował n ło 24.
•
przebieżeoie przestrzeni między Berlinem
Poznań, 4 !Jaździernika. Prezes regenoyi potrąceDiem 6".: listy ... t"'''De .j .... ki. 13l.6.
"Ar••• I i U 39
Ło,ld 201.9. Ii.e, lik"id...,yj..
i Wiedniem 77 godzin. W pierwszych go· poznańskiej zniósł z duiem 10·tym b. m. 129.8. poiy.z.a .r.,.io"
I 106.9. II '1:1.7.
dziaach popolooniowych przybyli jeszcze w swym obwodzie regen~yjnym wyiany
Warazawl, ł patdziernika. Targ Da plACD IV,tko,,·
bracia SCberbel·, pOl'ucznik Foeldvar i rot· pod dniem 24 i 27 sierpnia r. b. zakaz nie- .kiego.
P,.e.i". IW. n,d. - - - , I"'''" idohr.
miBtrz Stoeg!. Ten ostatni potrzebował dozwalający, z obawy przewleczenia cbo- _ _ _ , biala 630-65~ wyboro ... 660-675, zyw
80 godzin i przybył o godzinie trzy kwa· lery, ludz
z parafii udawać się na od- "yboro .. e 490-510, !reoluie - - -, "kuli ... _.
drause na czwartą.
pusty IV parafiach obcych, a to z powodu, .- -,jto'lDień 2 I ~o nęd . - -ł50, o"i •• -286
gryka -raps- t,im.
- , - ...- pik- letni
- , .ilno" , Madryt, 4 paździel'Dika. (Ag. póło.). jak powiada, że cbolera nie szerzy się już 335, rzepu
, groch polny - _ ,cakrowy _ - - . I ... ola - - - sa ko ....,
Wczoraj w Sewilli waryat pewien strzelił tak stnszliwie jak dawoiej.
I rewolwer u do generalnego kapitaoa An·
Toruń. 4 Jlaździernika. Łazieuki na Wio it..... jr.glaua - ~ - , olei , .. ,Iakow, - - -,
- sa pad., kartode - - - sa ko·
dalazyi. Rana lekka.
ś le z powodu wypadków cholerycznych iniauy - rzec.
Rzym, 4·go patdziernika. W Palermie w Warszawie zamknięto.
Dowieziono pIJzeuioy łOO ,
1200, j~l3"łDieuit
i okolicacb aresztowauo 600 uczeslllik6w
Berlin, 4 paadziernika. ·Do wczoraj wie-' - , 0"1& 200, Krochu poloego - korey.
!rigantaggia.
czora nowego wypadko cholery niebyło.
Waru_wI . 4- października.. OkowitA. Bort.•kład.
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R olica PIOtrkowska 1ia 59·n, obok _ _
.Icznego.
er y po Slg.".~· d. Lorenza. Przyjmuje od 8-10
:~~ru~" pro.szę . sk;~dać w adlIllill- r. i od 4-6 WiiCZ. Niezamożnycb znający język niemiecki.
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2045-1

20,000

bezpłatnie.
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·

Rosyanka,

GIEŁDOWE.

TElEGRAMY
Giełda

Zdui.41~

Warszawska.

Z.płacono

z•••klle królkotor.lao ...
G. Berlin sa 100 mr. . . .
na Londyn ... l Ł. . • . .
na Puyt 1& 100 fr.. . . .
11& Wiedeń sa 100 11.
• •
:tłdallo • koócam giełdy
Z. p.plery pd.two ...
Li.ty Iikwid...,yjn8 Kr. Pol. drab .
&uakA poiyeaka ".ehoduia . .
łOI. poi.
Waty ... t.•iem. Seryi r daże .
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39.80
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~9.75

83.35
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10170
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GIełda B_erlińska.

B.nkno\1 ruakie

saras

•

•

203.80

»na. U08tt.1f,
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Dy.konto prywatne . . . .
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DZIENNA STATYStYKA LUDHOSCI

Z.arll w dnia 5 października:
E•• nglelloy: D,ieci do la' Hi-ta omarlo la, " tej
licsbi. ehłopców 6, dziew""9t 4, dorosłycb-,
mężczyzn

lftej liczbie

- , kobIet

-

t

&

m.ioowicie:

Staruakonnl. Osieci do lat 16-to _arIo t, .. tej
lieabi. chłopców l , dziew~t l, dor'Hl ych-,
"tej li.. bie mężczyzn 2, kobiet - , a mianowicie:

-=

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Hot.1 Victoria. F. EnteUo z Kamieńca Pod.lskie·
go, GlDebeke z Piotrkowa, F. Sperber z Noworadamska, J. S,c.otka z Bialy.
Hol.1 Polski. KI~.ki. Ła_ka, Godecki z Sier..dza, S.ańkowski z !duwow...
Rozkład
Ł

ó

/

D Ż

jazdy

pociągów.

ł'RZYCHODZ4-

- -6 o d • I • Y / .. I • u t y

11011 81121 9/42/ 4/46/ 8/58/10/4/1

I

ODCH ODZ 4
o d • I n y I .. I • u I y
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Koluszki. ..
Skierniewice.
War..aw& .
Aleksandr6w.
Piotrk6w.
Grani.a •
Sosno"ice.
Tomasz6"
BziD. . .
I ..angr6d t Iwan.
D~browa.
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Petersburg
Moskwa
Wiedeń .
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UWAGA. Cyfry omaczane grubszym drukiem
..... od godziny 6-ej wieczorem do godzin y 6-ej rano.
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'
uczen
40 dZleCl'

POTRZEB

techn.

CYI "DZIenUlka .

N

pot ..... 2'1.. 10.80"
brutto • pau. '}.O/"
8.43" netto b"" potrąe. S.yuki ... "iadro \ oó'i
11.11" brntto s potrąc. 2"/.. lry.95" netto be.
pot...... za 78": 8.71' brutto • potrłC. '}.Ol.. 8.5l"
netto b"" potr.
1& "iadro 100": 11.02" brutto.
n.~to b.. potrąe.; ... 18": 8.60

A.

wykwalifikowana
.

n~ne~YCllełka!

HELENA NIKLAS,

właścicielka

magazyno mód I pratowu! sukien,
korepetycYJ w godzwach poobledrucb.
,
Adres: alica Spacerowa . 31, parter. w lodzi, ~ea Kolejowa (O.lelna) li 7,
2050-3
/ piętro,
po powrocie z zagranicy zaopatrzyła m...
Zlla)ąC" ob.ce )~zyki, pos..knJe.lek~YJ, lub

l

MS
'l
1.
' przącz \O!9~~I,

LOk'
aj .

g&w
· yn w
SW'Ó
IJe· Ik.o wybo"r goto-

putl'zebne na majątek ziemski w Lo- S~KOLA
wych kapeluszy,
'elSklem po 30,000 Tow. Kredyt.
(chlopców i dziewcząt) w wiekn do modeli fasonów oraz najmodnlejllych d.·
Ziems. Gwarancya o~obiata naj- ,
•
lat 12-8tn p08~mknje dyrekcya dat~6w do ubr~.ia tak kapeluszy, jako
pewoieisza Kapitaliści nlc"" oso
Teatru Łodzkieco, bo- też I auki.n, wykończa
wszystko bar.
. ..
ry
.W lIodzl Nowy Rynek Nr. 7
udzl·ai po .
cenaeh możliwie
przy, .."
cle. 'lub .plśmlenole
zgłOSIĆ SIę
.. ' .
.
'
.
. tel V.·ctorla celem b'·aOl
.·a.
.dzo
.pr.......
.o .
. .
.
II WarszawIe na uJ. Obotu, ;\j 5 dla religII,. Ję~yków ~ nank ogól· potrzebny z dobreml !lwlaw przedstawieniu teatrainem. _t,pnycb, o cze'i'JaW1;'w&J~c, poleca SI'
do lokatora lIIie<:tkania ]& 2.
nych, przYJmuJe uczu! w r6żnym dectwami. Zgł'ł'lić się można do Dzieci płatne będą od występu. ~ai;.c~=~ rÓ:.let k·rOj~·1 uycl.
20~6-3 wieku.
2056 li Adolfa Gebllg Piotrkowska;\j 215. Zgłaszać się można od godz. 1-2. • prucl,uu krótkiego cz....
20~
lOO(.nooooQCa)O(JOoooolOC:O:~
2051,
_____
_ I ~~~~M.
lIam ...... yt dODieść Szano""ej Publiczności , ż. przy Kan.yonowanem Biarze Komisowem, 2-ga W...sawska Sala Llc:rtat':rJua,
przy ulicy ScoatonkleJ Nr. lIS w domu własnYIll (Konceoyonarynsz
Izydor Kaftal), ot"arty został oddział pod firmą:

IZRAELICKA
J K rem
era
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-- "MONOPOL" --

Bioro Ogłoszeń i ReklAm. Przyjmują się 0.-1:0IIzenła i ReklAmy do wszystkich dzienników tak miejsco·
wych jak i zamiejscowych po cenach redakcyjnych. Przy więk·
Szych zamówieniach odpowiedni rabat.
2012-10

Fella Ha.!ta'"
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p~~ca~~~~ J:ł~~e~!~toiz~!~~r~t

•kamgarny,
mal.ryaly...na
palet.ly
garnitury,
Ierya/y
••Ielny
gr ... •
plow ...j I sz •• loly.
S,kn.
na
azy
••
le
I
dl.
aculów.
Caator na pokrycIa futer.

r.a~:;:a":l ~~~~;ct.... ·kle,
p, Graf
ulica Pi.trko ••ka li 89, dom Klo.s&.
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WYROBY

Optyczne, Chl"rurgl"czne
I I o P o pol . . . .

~

A. DIERING, OPTYK

W lodzi, ulica Piotrkowska 277.
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WPRZ

naszego składu zaopatrzoneO'o jaknnjob:fioiej w rlobór wszelkioh "NOW06ci" tUJ 6e~O'Ił. Od pobieranych dotychczas absolutnie stałych cen ustęp ujemy 15010 rabatu przy zakup( ch od 1's. 10 wyżej.

mr Ceny absolutnie

stałe. - q

Herzenberg &Israelsohn
Nr. 23. Vlica Piot"kow6ka Nr. 23.

Łódzki.
VIC'fORIA.
--L

Teatr

~z~z~z:z:z:z:zx.~z:z:z:z:z~z~

~

We czwartek, d. 6 p&źd.ziel'nika

ŻOŁNlHRZH LUnWIX!

r.~

lt!J
r.~

!Magazyn Jarosławski!
u. uli c" Piotrko"' ska n.
zawiadomić Szaoowną Publicz?:,owolnjąc się

Mam honol'
ność m. Łodzi i okolicy

że

.~
~~

~amie3z,czone ogł~- ~

na obok
szenle p, G. Taubelesa, ośmielam Się dodać, ze

wyJ:/łczn.

~

~ S;K;I~w~tów __ S~ięK~~W~~tÓi:y-=. !~

(Les moosquetail'es au couvent).
Operetta w 3 aktach, muzyka
Val'oey'a.
(Grana w waJ'Szawskim
w Belle-vue 20 razy z rzędu).
Papa Bridaine
p. Winkler
BrI...e fmUSzkietero-P' ~Y!i:ski
Gontrant
wie
p, a __...
:Rigobert
p. Mar.... 1
Hrabia PonteDurlay p. Roman 1ri
:Richard Oberiysta
p. zymbor..-.l-'
LanltlOiS, mieo ..zanie p. Ce!emukr,.J~
Farlu
p. WISJoe t
I ,
p, Wirgiliusz
II pielgrzymi
p. Wa.lentDwski.
Simona służąca w
,
.
Dberży
poru B~o~kow.k..

1

~ tamże powierzyłem
~1.neYerOWiC"O'Vi.
sprzedawać będzie

~

rH

~"~

G. TAUBELES

nowsz~ch fas.onów I ,b9dę mógł dogodZIĆ
wymagawom naJwybredDleJSzego nawet gustu.
Z wy.okim az.cunkiem
,

panu L u d w l k o w i
który wyroby
oje
po cenach fabrycznych.
Z wysokim .munkiem
(dawniej S. Reichmaoo).
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Lutlw'k J!I. eyerowic~.
.
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W domu pryw.tnym podejmuj~
.toło ....nia;
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OB1>HBJlEHIE.
CYAelluloI1! llpHCT3BT. lle POEOBCKa.
obiady i kolacye ro OspylBRaro CYAa <1>. C. P06a·
Kary .. , siostrzenice p-na Nle8~ołow8ka
'wieże, po g podarak", 'prz,yr-ą· KOBCRill, lKBTe.lLcTBylOlI\iii BT. rop.
Lni..
hrabiego p·n~ Porll)
dane będą w dniach 5, 6, 7 i 9 b, m.
Przejazd ~ lO, VIS·a·VlS cy· .10A8B DO 3aBaAQRoII ynHl\'II, UO);" N
Przełoiona penłyonatu,p·"! SzymbDrska
w ofieywe l pl~tro na ~Ó~~~3 440/12, na ocooBaaiH 1030 CT. yOT.
Oportun. ocbmiltnyn\p'DI Trap.zo
Agat.. I
p-ni Wisłocka
rpOlK)I., CY)l.oup. 06'b8a.lBen, QTO
Blauka ~en.yonatki ~-na
ska
ulicą Piotrko ....ką, 24 CeuT80pB 1892 r. BT. 10 ~ap-na
COBT.
yTpa Oy)l.eTT. nponSoe);ena uy
p.uj
orkie6try wlÓ6ciaó6kiej
Z
6J111'IOBa opO,l!.alEa ~BH lBDllaro ~y.
pDd dyrekcyą
8ię uczciwego zDalueę o zwr6· lI\eeTua, npUOa)l.JlelBBlI\aro Jhll\13ay
takowego na ulic9 Ś-go Andrzeja raJla'IKCOUqy, OaXO.l\BtOarOca B" )lep.
6 do mieszkania, gdZIe magiel.
.l(aOlDKoBu.u.e, rMUHbI Ba.lY"T., JIae1__-:::~-:-_ _:-:--,-:=-2:..:0..:.51,---,1,- Karo y!l3,1!.3, COC'rORtOarO HST. pas·
Doli WeOCJlH II O)\ell<)l.IoI, Ol\'IIoeouaro
Cena wej§cia 40 kop.
rlP.~'Ol'lłtoróvvllllJ1 Początek o godzinie 8 wieczorem.
)l.JlO Toproolo 117 pyO, - KOU.
20#-ł
,...
'E
llpO,l!.alBa 6y)l.eTlo op01l900)lUTbCa
kop, 67, wlota",?ny proe. . BT. rop JIOA3U H8 !lOBOMT. PIoIBRt.
IKorenlolUJIoa ua. zleceD18 L. Fiszera, zcedo•
l a!).~~'E!~'E!łu~"~~.~~~~-t~'E3-'~~.E!ł"4E::"(~
teęoż na D. Ch, RosenbI.tt .., rop. JIO)l.3L, 12 Ceo1'llOpll 1892 r.
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
." d., 31 grud~a r, b., '! Wars,a· CYAe60blll llpUCTaOT. P06aKoocKi•.
przy uliey FranClszkań.kieJ. Ostrze·
2063
OB1>HBJIEHIE.
zechce ,wr6cić weksel na ulie~ Celio 52 do D. Ch, Rosenblatta
CYAcCJolol1l IIpoCT80T. CT.lls.la Ma·
w 'VAOSZ&'W IEpo'lee,PJ" :L & () T,EATO"LNY
nagrodą
pOOblX'b CYAeJi 3 IIeTposoBcGaro
~ ~
O.pyra B. C• .l(y.l\9uncKill, lBRTcn·
rzemieśln
icze
2039
CTOylOlI\ili
810 r. JIOASO 810 )lOlit
.ą fr6dł.. na1ei~ce do rządu tra.J><ww~go·1
'.:
oJ
00)l1o N 425/21 DO Cpe)l.oelł ynI\t
Admini.tra.ey& :
pobytu
06T.oo.:rsen, 'ITO 30 CenT8Gpo ceN
8 BOUlEVARD MONTMARTRE W rar·VUI.II_"
1892 1'0)1.11 eT. 10 'tac. yTpa 010 r.
CELESTI~S leCZll zlVlr IV moczu I
arzę Zła
I'S
Gra~lc~, powlatn JIOA3H DO lleTpoK()JIcKoli yJl. UO.llo)o.i
bośel p~cberza..
Inio,tl'kow!lkie2:o, na Im II} Józefa 749 (121), DR M'IICrll xpaueaig 6y·
GB,\.~DE GRILLE slabośellVąlroby 1
.1.
)l.en opo)l.aaaTLCH.!I. 8H lEUIoIOe mcyll(e·
rząd żolelolVY,
l
Łaskawy zn~lazca racz! zł~żyć CTOO, npUH3)1.JlelKatOee UllCJIt)l.UI·
HOPITlL s łabości iofądka.
takową w toLeJszym maglstl's,Cle. KaMT. JIIOAoBuClI KBeliTlDT., saKlI)Czerpano pod n.dzorem rep:reze,ntantnl
_ _ _ _=:---:::-_ _ _2..;.OM-:--_ qalOlneeCB 810 ~allpuqalolx'b caapirządowego.
Wyżymaczki
amerylmńskie
an B lIya;cKOMT. rap,l!.ep06t u ontRcaHoe 399 py6" 10 BOU, )l.lS pac'
PASTYLKI i SOLE NUURlLNE
Sprzedawane w pudełkaeh
opeA'II.lIeai~ AeoerT. MelKAY aaCJ!'
CENNIKI ilustrolvane na żąd:lnie franco i gratis.
)l.UUK8>111 KoeHTlD" ,
pIeczęci,. Kompanii.
Ceua pudelek 1 fr" 2
Bepł'e~e'lltałlci
do
Łodzi
I
pr1.yjmuje
zaOoDCL B Ol\'IIul<Y opoAaB3e)l!n~
W Łodz~ w ln.t~tucie
codziennie od 12 do 2' po ope.l(MeTOo1o MOlBHO paac'II\TpUBaT'
p, )(. SpokDrnegD I u P.
C~
No
kUl'S rozpocznie się d. y CY)l.ellaard IIplłCT3BR H D10 )J.eB'
Ii.aid/ł 80- up0)l.aa," oa »lIc"''11 00011.
-aT
9-lekcya
zbiorowa.
CeoTsllpa 18 .11.08 1892 r O.ll 9 • •
ulic" Piotrk 0 "'8 k a ... r. ....
'otrkowskll NI 520 (88 nowy> . CY.!I.ellololli llpHcTaBlo .l(y;l9HBCllli.
_ _-:-_ _ _ _ _ _.:;.1963;.;;..;...-_3"_
.'
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KONCERTY

kolczyk koralem

K.

Namysłowskiego.

zO'ubiono weks l

·S

Krzyszt Of Br Un I Yn

NarzAdzia
dla wszvstkich
cechów.
N d · 'go pO d 1(O-roIn'lCZe,
Okucia do drzwi i okien.
·
. kuch'
nIe- :i.je Iazne.
PleCe
.
DrZ'Vl'Czkl' he1'Uletyczne.
oryginalne
E . "
" ropne,

;:s~e::;~e zTobł~~, te:.~:;t~~~:

rs. 10.

,

'.

..

nauczycl'el tan'co'w

na liód:e

Pp. C.

'K USZEWSKI &

'V

Młoda

IIf'" lekcye rysunków
i malarstwa
Draz szlukl II0lowan.j. jako to: malowali. na por.elanle, drzewie,
i t. d. przybyla z WaT.z~wy do,
.

uczennica. GersenM, " '16S10tOW8kiego 1
PDświkowej.

Bliższe sz.zeg6ły

ministracyi Dziennika lab w
nie "La Babon", ulica Zie1ona.
dDm p, Rijder.

.ar Obllalu.kl na le roboly
.l.t przyj.uj, 81ę.

w ad-

oso ba

Maryjs~ego~

Instytutu
lłlOSla,uajlłca bal'dzo dobrze Języki
, ruski i niemiecki,
a także i muzykę, życzy' sobie
udzielać lekcyj. Adres: ulica Dziel
na XI 31, mieszkanja 7.
1951-3
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.
przez pewnych ludzi Da resorowy~h
1'01 wagach. Zamówienia przYJ~uJe
B. Filipezyńskl, Dzielna ~ 6 Ił.
Lenlz, \Vidzewska XI 1104, do~
Kuukla.
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się

Dokouywa

przeprowadzki
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w sklepach

I

016.°1

k6. pIerwszej czysto. sWDJskleJ fab ryki pDd firmą
St• .n " J I<~"'SK I l S-ka,

niekt6rzy,

Dłówkl _Z~r~,c"",e,

bowiem nietylko zalecają ~p~rcie i stale
..le nawet n.. ze tendeneYJDle gani~.
ul.
61 w Waraz.wie.

iii

•

