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Wszystkie domy dla robotników w Chry!!yanli zbndowane są pQdlng jednakowego
JlDiej więcej wzoru, w pnnktach uajdogo.
uiejlfZych dla ludnogci roboczej, a więc
,pobliżu portu, drogi żelaznej i licznych
Clbryk. Oto opis jednego z nich w naj·
piękniejszej dzielnicy miasta:
Zewnętrzny wygląd jest bardzo prosty,
bu wszelkicb ozdób arcbitektonicznych.
Dom jest murowany, 3-piętrowy, podzieloay, dla bezpieczeństwa w razie pożar, na
7 zupełnie odosobnionycb czę§ci, między
t!óremi pl'zeprowadzone są ściany kapl·
!lIDa bez otworów. W domn jest 124
mieszkań, z tycb 119 składa si~ z jednego
pokoju i kucbni, 4-z dwn pokojów i kuchDi, wreszcie jedno, dla dozorcy, z 4 pokojów i kucllilf. Do komunikacyi pomię·
by piętl'ami służy 14 scbodów żelaznycb
ogoiot!'wałych, rozłożonYCh w ten sposób,
łe lokatorzy kaMego mieszkania mogą doliać się na poddasze dwoma 'tozmaitemi
miejscami.
Wszystkie ściany w domu otynkowane
Ił specyaluym sposobem, zagruntowaue
farbą wodną i następnie pokryte olejną,
loli. jest także otynkowany, a wszystkie
przegrody, drzwi i ramy okien pomalowa·
ne olejno. We wszystkicb mieszkauiach
S\ .kua podwójne i piece, które mogą być
opalaue węglem lub dl'zewem, stosownie
do życzenia. W każdej kucbni zDaldują
się: palenisko z płytą żelazuą, st6ł kncbeu.
DY, półki, szafa do PI·OW iantów i wodo·
ei,g zasilan.v wodą z doskouałego wodo·
ei4l:o miejskiego. Do każdego mieszkania
należy nadto oddzielna komórka na drze'lO w piwlłlcy i komórka na podda·
aa. Wentylacya w domu jest wzorowa;
wyziewy kucnenne odchodzą kominem
specyalnej konstrukcyi.
Dwie bramy prowadzą na dziedziniec
obszerny, wybrukowany granitem, podzieJ
lony parkanem 'na dwie równe połowy,
I którycb każdej pilnuje osobny 8trÓ~.
W dziedzińcu mieści się, między innemi,
::,elka pralnia. także podzielona na dwie

HANDLOWE I LITERACKIE.

.I ',I('~ 1'~8IlŻ ,'ftE l'KOIl Nr, 9 (61~ C).
Adr •• tol.grall ••• )
.,:oz=~=.·· LĆ:oZ.

połowy, jednakowo nrządzoRe; w kaMej
test wielki kocieł, naczynia lliiedziane do
prania I ławeczkl-i do każd'li przylegają
dwa osobne przedziały: jedeu pl'Zeznaczony do maglowania i prasowania bielizny,
z piecykiem, maglem mechanicznym i etolem, drugi - Izba z waunami, z wanną
metalową, zaopatrzonlł kranami do pusz·
czania wody zimnej i gorącej. Nad pral·
nilł jest poddaaze do suszenia bielizny.
W tymże budynkn znajdnje się izba, gdzie
WlIOSzą zwłoki przed pogrzebem.
. Za mieszkanie w tym domu płaci się
przecięciowo (na niższycb piętracb miesz·
kania są droższe, niż na wyższych) 12 kor.
50 er. (około 4 r. 35 kop. w złocie) na
miesiąc, co jest wcale niedrogo, ze względu na wszelkie wygody i dzielnicę Iąiasta.
Mieszkania wynajmowaue są ' na mocy
n"stępującego kontraktn:
1) Opłata komornego niszcza się Pl,zed
15 tym każdego miesiąca; w razie nieakuratności płacącego, towarzystwo ma. pra·
11'0 wyeksmitować go z mieszkania bez
sądn I procesu.
2) Utrzymanie w porządkn ulicy przed
domem i dziedzińca pozostaje pod bezpo·
średnim zarządem nadzorcy, lecz ntrzyma·
nie w porządku scbodów, komórek, piwnic
i ustępów, jest obowiązkiem samyclI mieJ
szkaóców, spelnianym przez nicll kolejno:
W razie ucbylenia 'si~ kogokolwiek od
przypadajl}cej na niego kolei, porządek
zaprowadza się z polecenia nadzorcy na
rachunek wInnego niespełnlenia swego
obowiązku; ostatni obowiązany jest spłacić
koszty na pierwsze wezwanie, pod rygo·
rem eksmlsyi. Mieszkańcy zobowiązują się
także nie rozwieszać i nie kłaś~ nic na
scbodacb, w korytarzaoh wspólnycb 1 za
drzwiami kuchni.
3) Lokatorzy każdego mieszkauia mają
prawo korzystae! - przy zachowaniu oznaczonej kolei - z prałni, poddasza, magli
i wanny.
4) W razie snszenia bielizny na poddaszu lub w dziedzińcu, w miejscu na ten
cel pneZD8czonem, zrzncenia drwa w dzledzhlcu i w każdym podobnym wypadku,
poddasza lub dziedziniec powinny by~ na.,
tycbmiast po nkończenin cSJnności przyprowadzone do porządku. Przy snszeniu
bielizny. lub odzieży, w dziedzińcu, niewol-
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Greisswald, listopad 1864 r.
Myślisz, że się gniewam? O nie, maleń
kal Lecz, że tak zakończyć się musiało,
I~piej gwaltownie, odrazu, bezlitośnie I ZI·a·
nlOna w swej dumie, z niej czerlliąc siłę,
ł~twiej sel'ce uzdrowisz. Nie, nie gniewam
Ilę, czuwając, pracując całe zimowe noce
przy 'fwej małej lampce. Pamiętasz jesz·
tze, Ulikol Ulikol Twoje zaambarasowanie,
gdy, kupiwszy tę lampę, mówiłaś: "Co
trzeba zrobić, aby ta rzecz się paliła?"
T, mala, sI odka księżniczka nie wiedziala,
~.e do lampy potrzeba knota, ona myślała,
IZ 8am wyrośnie I
Nocą nie gniewam się, czyżby to było
~ozebne przy tej lampie? ale codzień przy
I. '~yeb słońca promieniach... Przecież to
nt~ Jest gniew żaden, tyś temu nie winna
! ~a również, to przeznaczenie człowieka
I la tego je zuoszę. Nie mogliśmy się
2l0ZQ~eć, cała otcbłań, dzieląca ludzi, więk
~ nlzeli między człowiekiem a zwierzę
~m, była między nami. Wiedziałem o tem
~ z .góry, lecz gay namiętność opanuje, nie
oze .żadll;a wiedu; dla tego ~i zn08~ę
ta Ił WlDę I chcę ją w milczeOlu :&DOSIĆ
~tzez cale życie. Czem jest Twój gwalto.
~y .wybucb boleści w porównaniu z monIemym szałem I Cieszę Hil} I Twych
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no rozwieszać Icb bliuj, niż o trzy metry
11) W razie wyprowadzenia sil} z miesz:
od domu, ani też zagradzać przejść.
kania, lokator powinien oddać je w takim5) Niewoluo trzymać wieprzy, kUl' 1 samym stanie, w jakim je otrzymał, z
w8zelkicb inuych zwierząt domowych, któ· wszys,Uemi ryglami, kluczami, szybo.m i i
re mogą wytwarza~ nieczystość lub spra· t. d. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenie 1
wia~ hałas. Lokatorzy powinni także zniszczenie, lieusprawiedliwlone zwykłem
wstl'zymywać się w swych mieszkaniach utyciem I czasem, lokator obowiązany jest
od wszelkich robót, wywolujących przykry zapłacić towarzystwu należną suml}.
odór, lub bałas i wogóle od wszystkiego,
Niejedeu z tych warunków- może wydać
co może niepokoić iunycb mieszkańców, lub się na pierwszy rzut oka zanadto suro·
zagrażać niebezpieczeństwem pożarn. Od wym i wymagającym. Rzeczywiście też
godziny 10·tej wieczór do 5·tej. rano nie· niektóre, zwłaszcza zM zamykanie bram,
wolno zajmowa~ się żadną bał"liwąl'obo- wywoływały początkowo niezadowolenie
tą w piwnicach, np. rąbaniem lub rżnię· wśród lokatorów_ Doświadczenie jeduak do·
ciem dl'Zewa.
wiodło, że tam, gdzie pod jednym dacbem
6) Błoto, popiM, śmiecie i t. p. nie mo· midci się obok siebie tyle rozmaitych 1'0'
gą być wyrzucane nigdzie poza miejscem dzin robotniczycb, Pl·awie niemożliwem jest
pl'zeznaczouem do tego celu. Niewolno tak· ntrzymanie porządku i spokojn bez zasto·
że wyl"Zucać śmieci z kuchni do piwnicy sowania taklcb surowych przepisów, ścisłe
lub do komórki.
wykonanie którycb okazuje się niezbędnym
7) Lokator ma prawo, za pozwoleniem warunkiem dla każdego lokatora. Okazało
dozorcy, odnają~ część swego mieszkania się także, że stosowanie tych przepisów
inutj rodzinie, albo też jednej, dwom lub wywiel'a doskouały wpływ moralny na sa·
więcej osobom pojedynczym. Towarzystwo mych 10katOl'ów, którzy w końcu oswaja·
jednak zachowuje sobie prawo wydalenia ją się z niemi i oczą się cenić wszystkie
tycu z pośród nicb, którzy dadzą dos ta- wzajemne wygody i korzyści zabezpieczo.
teczny powód do tego; taksa mo lokator ne teml przepisami, a nawet sami pilnnją
m..oże być wrek mitowanym, jeżeli prowa- ściśle icb wykouania.
dzeniem się da powód do skarg i niezadoWedlug ostatniego sprawozdania towa·
wolenia.
rzystwa, liczba mieszkańców we wszyst·
8) Jeżeli mieszkanie wymaga reparACYi'1 kJch słedmiu domacb docbodziła do 2,000,
lokatol· obowiązany jest niezwłocznie zgo· • tem 735 dzieci niżej lat lo-tu.
I·oku
dzi~ się na to; tylko w razie choroby je· 1887, ~iedy st~n sanitlł:ruf Cllrystyaoll był
go, Inb kogokolwiek z Jego 1'0I1zl"y, repa- wyjlttk-O-\W. D18pomyślny, a. 'Dlierteluo!lć
raoya mieszkllłlia może być odłożonl\.
wSI'ód ludu ości wyjątkowo duża - 24 na
9) Żadeu z lokatorów nie dostaje oso· 1,OOO-wśl'ód lokatorów w domacb towa·
bnego klucza do bram wejgciowych i nikt I'zystwa okazało s~ę w~zystkiego 233 wy·
nie może nabyć takiego klncza nawet za padków chorób epl~elDlczDycb: 13 dyftery.
własne pieniądze, bez specyalnego na to tu, 20 szkarla.tyoy· I 200 odl'y, co w sto·
pozwolenia dozorcy. BI'amy otwiel'ają się o snnku do Qltóluej liczby dzieci stanowiło:
godzinie 41/. raDo, a zamykają o lO -tej 1.77"10,2.72% i 27.21%. Wypadków Bmier·
wieczór; w zimie, t. j. od listopad", do maI'· telnyco przez cały rok było tylko 20, z
ca włącznie, bramy otwierają się o godzi· tych 2 na dyfteryt i 1 na szkarlatynę.
nie 5'/. rano, a zamykaj!ł o 10 ·ej wieczór.
Jeżeli lokator zecbce wejść do domu Inb
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
wyjść po godzinie 10·ej wieczór, to ma do
tego prawo pod warunkiem zapłacenia
stróżowi określonego wynagrodzenia za
. Łódź, dnia 7/X 1892 r.
niepokojenie.
10) Przy Dl\jmowaniu mieszkania loka·
X Z npoważnienia towarzystwa kolei
tor obowiązany jest przedstawić odpowie- dojazdowycb i za pozwoleniem władzy p.
dnie poręczenie akuratnego wnoszenia 0- K. BilIewicz zwołał na dzień ~ b. m. w •
piaty komornego.
Kaliszo zebranie, kt6rego celem bylo o·
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czasz, t~m prędzej ból przejdzie. Lata czasu dopiero złagodzą wspomnienia naszego
snu małżeńskiego; wkrótce uśmiecha~ się
będziesz bolefinie nad własną głupotą, a wtencias sama dla siebie i dla swoicb
będziesz uratowaną. Uratowanlł dla tego,
C%em jest życie i czem ono dla Ciebie być
powinno: jednostajną powszednością małycb
trosk i jeszcze mniejszycb r3dości. Lecz ja
jestem z tem wszystkiem w ciągłej niezgodzie;
zel' wałem z całem tem mieszczańskiem ist·
nieniem; do wiosuy tu zostauę, bo muszę,
lecz potem ndllm się do krajów z tamtej
strońy morza, gdzie dobrem jest to, co tutaj złem, gdzie są zniesione lIasze prze·
wrotne europejskie zwyczaje. I gdy wyuczI} sil} dostatecznie, wteuczas wystąpię
przed moim narodem, aby mn powiedzieć,
jaki rodzaj życia jest najłatwiejszy do znie·
sienia. Jednak po co znosie!? Nie, będę
'pouczał, co muie samemu dało spokój: silna.
Willra w ogólną i zupełną znikomość wszystkiego co stworzone: nowa, naukowo uza·
sadniona religia I Lecz będąż mi wierzyli?
Kiedy jedua z nich nawet nie uwierzyła,
chociaż czuła. gorący oddech moich słów?
Wielki Boże, co za dni zaczynają się zno ·
wu I Olla moie opuściła, tak, opuściła I
Cbciałem, filozofując, odpędzi~ od siebie
wściekłość pierwszych tygodni. Nawet to
mi się nie udało nad kobietą, . któr'ł zapamiętale kocbaleml Wystawiła mnie na pu·
bliczny wstyd I Czytałem to na twarzach
wszystkicb domowników i dla tego wypę·
dziłem wszystkich do ostatniego, oawet
starą. Wypędziłem ją, bo ośmieliła się mówić na moją bogiuię I Gdyby mnie ta staJ
ra i wypiastowała na swem ramieniu, nie
powinna była się na to odważyć.
Na mojł unęl Nie, kiedy iani mówi ..,

wiem wtenczas, żedo:-Istawaiemslę coraz szaleńszy, wid,ąc CTę
brze zl'obllllŚ opuszczając mnie. Teraz uieszczęśliwą, coraz krnąbrniejszy; i za·
znowu calkiem pusty jest ten stary dom, ciągałem Cię do knajp pełnyclI wyziewów
tak jak byl dawniej, jeszcze więcejl Czar, tabacznych i piwnych-nigdy nieodw&Żył
co go u iegdyś ożywiał zamarł. Czasami bym się na to względem ionej kobietyl
szukam go jeszcze. Wtenczas wcbodzę po Udawałem, że mi to nie było wstrętnem;
cicbutku do pokojó w na gllrze; nie są ooe Ty walczyłall z omdleniem, jednakże wola
wi6tl'zoue, ani pOI' ządkowaue, w .chaosie Twoja siluiejszą była od ciala, ale mój
leż .. jedne na drugicb wszystkie rzeczy, npór cbłopięcy był silniejszy od wazyst·
których uie podruzgotałem i nie potrza· kiego. Postępowałem tak, jakbym cbciał
skałem w pierwszej ch wili okl'opnego prze· kouier.znie usłyszeć ' od Ciebie to Pl,zykre
budzeuial Że ja je przeżyłem I Tel'u już słowo, .jestem dzieckiem książęcem, uie·
więcej się nie gniewam! przeszło, minęłoi znoszę tego," aby później módz Ci to wyPrzecież widzialem, że się tą cllwila zbli- rzucać, i mieć żal do Ciebie. Nigdy tycb
żała, jak więc mogłem tak się pl·zestl·a· słów nie wyrzekłaś, lecz ja je słyszałem,
szyćl Od pierjVszego dnia pożycia mał- nieustaunie je styszalem, czułem upadek
żeńskiego męczyłem Cię tylko:
Wywoła- Twej istoty, męczyla mnie Twoja pokora,
łem więc, sam to rozstaniel Pamiętasz bo miałem ją za ironięl Tak, nie pojmuję
jeszcze, już na statku, kiedyśmy wyjeż- tego, jednakże było tak; postępowałem
dżall z t~go mglistego kraju, aby się tu· gl'ubiausko-i postępowałbym tak zawszel
taj w nowej mgle pogl'zeba~? •
Bo nie zniosę, abyś czuła, jak dużo mi
Dzień i noc starałem się odnaleś~ na poświęcasz. uno, Uli o, wiem, że jestem
Twem obliczu postanowienie, które też nędzuikiem, a Ty aniołem, ale to właśnie
powzięłaś; przeprowadziłaś je mądrze: mię· robi mnie coraz kl'D'lbruiejszym. Acb, gdydzy nami mosty zel'wane, już muie więcej byś Ty cbojl raz nie miała sluszności; jaknie zobaczysz. Pewnie . bylo dla Ciebie bym był łagodny, dobry. Jednakże Ty
męką, całe to małżeństwo. Przyzuaj si ę nie możesz zrobić nic krzywdzącego, mnie
tylkol
Po pierwszem niepol'ozumieniu przynajmniej.
w Londynie, kiedy już była.ś moją żoną,
Czy wiesz, że jesteś zupełnie wolna?
a nie wolną UlIą, moją nal'zeczolllł, rwałaś Nie bądź za dumna, przyją~ to odemnie,
sobie włosy ze zwątpienia, wszak prawda? bo inaczej zabiję sili.
A po pierwszym dniu domowego poty·
Twoi tryumfują? Słyszysz codziennie,
cia, zapytywałaś się pewnie zzamar· ii mieli racyę? Po roku wróc.iłd przełyml sercem: .Czy to jest, to upragnioue ciet do domul Czy mam Ci teraz powieszczęściel" I czułaś w ustach niesmak, dzie~, co powiedział mi Twój ojciec we
jakby to wszystko było uocną zmorł? Frankfurcie? Acb, nigdy nie CI jui nie
Jak pl'zygnębiało Cię to male miasto, jak powiem, bo po cóż? Ani ustoie, anI tei
wzdrygałaś się na szczerą poufałość Błsia· piŚlllienuiel Niema ratllUkIl, ładnej nadziei!
dówl Za kaidym razem czulem jak ukłuJ
cie w sercu, bo czytałem w Twojem wnę'
(D. Co n. ).
trzu łepiej, nii Ty sama. LeCI potem
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jednego miesilłca od da·
ty zawareJa aktu. Akty takie kasa opa·
troje tylko w ~uw iadcze nla o wniesionej
opiacie I czasie, w kt6rym zosŁała dopeł.
nion&.
X SenaL rqdz,cy ",junll, że przepi_y o pobieraniu opłat od maj,tk6w. prze·
cbod~cych w Inne ręce drogą d ar o w i·
z n y l u b 8 P a d k n, dotyczy r6wnież bę·
dących za granlc'ł kapitałów, przechodzą
cych drog, powyŻSZ'ł w ręce poddanych
ruskicb.
X W minlsterynm skarbu wypracowano projekt przepllów o wykonywaniu prac
maj,cych na celn wyjdnienie, jakie dochody przynosi każdy majętek ziemski, a
to w celn okre§lenia p o d a t k 6 w g r n ntowJc h. Sprawdzanie 'dochod6w będzie
prowadzoue w guberniach I powiatach
przez komitety specyalne, składające się
z przedBtawlcieli minlstery6w skarb n i
dóbr pa6stwa, zarządu miel'nlczego, marszałk6w szlachty, tudzież przedstawicieli
zarządów miejskich ~zlemsltlch.

stateczne om6wieoie sprawy budowy k o·
lei dojazdowej z Kalisza d'O
Ł o d z i. Zebraoie zagaił p. BilIewiez, wykazując donioslogć dla Kalisza I okolicy
projektu przeprowadzeola kolei i stawia·
ilłc jako kookluzyę, aby rozkupiono za
~OO,OOO rs. akcyj i za 300,000 ra. obligacyj towarzystwa kolei dojazdowych. Obeeoi ośwladczyll się wszyscy za projekto·
11'&114 koleją, żądaoe podpisy gotowi są zebrać, z t.ym jedoakte warunkiem, że fllndnsz teo będzie użytym tylko oa projektowaną kolej kalisko-Iódzk~, a nie wople
·na koleje dojazdowe. Zapis więc m6głby
Ilast~pić tylko waruokowy.
(JI ••

X .Rosskija wiedomost1" donosą, te
przy zawarciu t rak t a t n h a o d l o w e-g o z Niemcami, Rosya tądat będzie, po·
między innemi, obniżenia ceł niemieckich
'ild ruskich wyrobów dl'obnego pl·zemyslu.
BroIł iel._De.
X Komitet ministrów zatwierdził przepisy o zjazdach kouwencyjnych przedsta·
wicieli rnsldch dr6g żelaznych. Przepisy
te dotycz'ł zar6wno zjazdów og6lnych, jak
e~stkowych.
X Dla uniknięcia

przewozu

Prze_f_ł.

towar6w

z Kr61estwa Polskiego do gub nij

X Za rogatką Szmulowsk~, pod War·
powstan ie wkr6tce wielka fabryka
dzi i m aszy n, założona pl'zez jezuanych firm anr;ielsklch. W .tym
celu nabyto już znaczne obszary grnntu.
a z przyszł, wiosuą rozpocz~tą będzie bn·
dowa pawilon6w fabrycznych.
X \V Warszawie ma być wkrótce pu·
szczona w ruch fabryka podk6w końskich
bez utycia gwoMzi, wynalazku p. Felicyana Kuda~iewicza . Podkowy majl} być wyrabiane.z a l u m i n i u m, z czopami pod·
stawowemi ze s~ali. Cena jednej podko·
wy, a raczej pautofla końskiego, nie bę
dzie wytszą nad rs. l kop. 25 iwystal"
czyć może na szereg lat ze zmianą czop6w podstawowych.
lIbezpleczeDla_
X Na jednem z przyszlych zebl'aó ogól.nych mm kiego towarzystwa rolniczego,
jak donosi korespoudent "Wieku", b~dzie
poru zona między Innemi kwestya ntwo·
rzenia towarzystwa w z aj e m n ej p o m o·
cy w razie kl~8k elementarnych
(nieurodzaju, gradobicia, powodzi i t. p,).
Inlcyatywa w tym względzie wyszła z lo·
ua kilku czynniejszych członk6w kijowo
skiego towarzystwa rolniczego, kt6rzy po·
czątkowo nosili się nawet z projektem
zorganizowania towarzystwa ubezpieczenia
zaslew6w od nieul·odzaju. Wobec trudnogcl natury finausowej, a po części formalnej, zaniechano następnie tego szerokiego
projektu, jako prawie nlewykonaluego i
postanowiono utworzyć lylko miej scowe
na OIslą skalę towarzystwo wzajemnej
pomocy rolników.
"'1'1<8_talooole przem1'słowe.
X Egzaminy wstępne na vierwszy kurs
Instytutu gospodarstwa wiej·
8 k I e g o i leśuictwa w Nowej Aleksandl'yi
rozpoczynają sl~ z dniem l3 ·ym b. m.
X To"arzy.t"o popieraoia ... y k s t a I c • n i a
r z e m i. 41 n le. e g o k o b i e t w Petersburgu
ot ...i.r.. kursy dl" przygolo"y"ani .. nauczycielek
rob6t kobieeyeh. Na kursy przyjmo"ane b~dł oso·
by, kt6re ukollczyly 'rednie zakład] naukowe, lub
tez byle ucz.onice .. kCl za...odo ...ycb, poaiadaj,!ce
'"iadectwa nauczycielek elemente.rnyeh.

szawą,
ual' z~
dn~ ze

połu

dniowo·zachodnich tranzyto przy pomocy
kolei aostryackich w G . cyi pllOjektowaną jest nowa linl kolejowa od Z d o łbu·
n o w a przez C~arny-Ostrów lub Prosku·
r6w do Rnsiatyna (komora celna wgnberni podolskiej), dalej dl) L e o w a (przysta6 rzeczna na Prncie) ido Iz!llalłowa
nad Dunajem. ' Budowę przedsięweimle
zarząd kolei południowo·zachodnlch.
PleDlttd_e I kred1'L
X Na posiedzenin dyrekcyl głównej To·
warzystwa kredytowego ziem·
s k i e g o odczytano sprawozdanie z czynności dokonanych w 2-giem półroczu 1891
r. Stowarzyszonych d6br jest og6łem 9,193,
a mianowicie: w gub. warszawskiej 1,671,
kaliskiej 1,267, piotrkowskiej 862, radom8ki~j 779, kieleckiej 718, lubelskiej 1,069,
siedleckiej 620, płocki~j 1,321, ilUwalsklej
502, łomżyńskiej 393. W półroczu sprawozdawczem wystawlouych na sprzedaż
pierwszl} było d6br 607, na sprzedat drugą 122, sprzedano zd dóbr w terminie
pierwszym: w dyrekcyi szczeg6łowej war·
szawskiej dóbr 6, kaiiskjej l, lubelskiej 2,
siedleckiej l, suwalskiej 2; w termioie dl'ugim: w dyrekcyi. szcze~ółowej warszawskiej dóbr 15, w kaliski~j lO, w plotrkl'wskiej 5, w radomskiej 9, w kleleckl~J 4,
lubelskiej 4, siedleckiej 7, płockiej 16, BU'
walskiPj C i łomiyńllkiej 3. Ze sprzeda·
nych, 8 dóbr dla braku licytantów.na dru·
glej Ipl'zedaży przeszło na własność Towarzystwa. Ulg w opiacie rat, z powodu nieurodzaju, udzielono dobrom 82·m na rs.
100,492; z powodu gradobicia dobl'OID 2 na
d·S. 1,247 kop. 72; z powodu pożarów dobrom 10 na rs. 9,320; z powodu wylewu
wód dobrom 4·em na rs. 11,944. Fundusz
rezerwowy towarzystwa z końcem póh'o,
cza sprawozdawczego wynosił rs . 7,686,482
kop. 90 i odpowiadał procentowi 6"10 od
wierzytelno§ci towarzystwa
sumie rs.
128,107,215 zahypotekowanej. Docbody towarzystwa w r . z. wyniosly rs. 338,635;
wydatki równiei tyle. Depozyta papierów
publicznych i nominalnych wal· toścl w kasach towarzystwa w d. 13 maja 1892 r.
stanowiły snmę I·S. 45,786,717. W końcu
dodać tu naleiy, że kurs przecięciowy
w ciągu p,611'0cza list6w ser. I-ej z roku
l869·go, wynosił rs. 101 kop. 44 1/.; seryi
n·ej, ID-ej, IV·ej i V-ej rs' 100 kop. lU.
Kru's listów seryi I·ej w ubiegłym półroczu
potlniósł się o 77 1/.; pozostałych zaś seryj

Zja_d1"

X W. ministeryum komun ikacyj dokonywane Sił obecnie Pl'ace przy goto wawcze
dl) Pl'zyszlego w s z e c II l' U s kle g o zj az d u t e g 1 u g o We g o, kt61'y ma być otwarty w koócu roku bieżącego lub w początkach pl'zy szłego.
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Z MIASTA.

Nowy podatek na rzecz miasta. "GI'ażPoczt1' ł telegral'1'.
danin" pISze: "Zal' ząd miasta Łodzi sta·
X W grudniu w Pekinie ma być za- rał si~ niedawno o pozwolenie na us no·
wartą między Cbinami a Rosyą k o n we n- wienie na rzecz kasy miejskiej opłaty p6ł.
c y a o polączenie pogranicznej sieci teJe- kopiejkowej od towar6w, Pl'zywoźooych
grafów. Konwencya ma trwać lat 10. do Łodzi i z niej wywożonych; w dniu 3
Agencye telegl'aficzne angielskie zakładają b. m. ministeryum skarbu zgodziło się na
za pośrednictwem konsula protest.
ustanowienie podatku rzeczonego."
Pod.'I<I.
Z sekcyl technicznej. Październikowe
X Z uwagi, iż akty, sporządzone pry- posiedzenie czlonków sekcyi techniczuej
watnie i podlegające na zasadzie p l' Z e p i- tutejszego oddziału towanystwa popieras 6 w s t e m p lo w Y c h opiacie (za pośre- nia przemysiu i bandlu, ktMe niedoszło
dnictwem blankiet6w wekslowych lu'b do skutku w ubiegłą niedzielę z powodu
stempli), w wypadkach nagłych spisywane niedost,'\tecznej liczby zebranycp, odbędzie
bywają na zwykłym papierze bez opatrze- się w uiedzielę, dula 9 b. m., o godzinie
nia nawet w odpowiednie marki, tudzież, 4·ej po poludniu.
że naruszenie to prawa nie wypływa ze
Z młan a.fl my. Dotychczas istniejąca w
zlej woli interesant6w, lecz z okoliczno§ci naszem mie~cie spółka przemysłowa poj
od nich niezależnych, wydllne zostaną, jak fil'mą "Bialecki, d·r Goldzweig I d·r Ehr·
donoszą "Nowosti", przepisy, wllI'owadza' l lich" rozwiązała się przed kilkn doiami..
jące w tej mierze pewne uwzględnienia. Dwaj wspólnicy, mianowicie pp.: Białecki
Mianowicie akty prywatne oa sumę nie- i Ehrlich wystąpili ze spółki, a pl'zy przed·
przewyższającą 1,000 rs. mogą być zawie · slębiel'stwie pozostał d·r Goldzweig.
Kuchnie ludowe ży d owskie. Na posie·
raDe na pavierze zwyklym, z tym wszakże
warunkiem, ażeby były następnie ovalrzo - dz~niu zarządu gminy izraelickiej, pod
ne w marki odpowiednie, a same marki, przewodnictwem prezesa gminy, p. I. K.
naklejone na końcu arkusza, opatrzoue PozlJaóskiego, w dniu 4 b. m. odbytem,
podpidem jednej z osób biorącycb udział postauowiouo ot'wierać w Łodzi kuchuie
w akcie, Jeżeli zaś akt pl'ywatny nie ludowe i hel'barciarnie dla ubogiej luduoprzecbodzi 500 1'8., W miejscowogciach, ści, w punktach najodpowiedniejszych do
gdzie niema kasy, ani żadnej innej lusty. I tego celu I rozpocząć, po otrzymanin jui
lueyl rZlJdowej, sprzedającej mal'ki, akt pozwolenia władzy gubernialnej, zbiel'anie
mołe być pisllny na papierze zw)klym, a ofiar dobr~woloycb, z kt6rych utWOl'Zy się
pl'zlpadaj,ca oplata woiesioo'ł do kasy fuodusz potl·zebny.

l
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Wybrano komitet specyalny, w którego tym towarzystwo opieki nad
sporządzlto protokól i sprawa .... ,'ro,... ,..
p. Samuel Laodau, sekretarz-p. Beruhard będzie na drogę s'ldow'ł_
Reicbstein i przewodnlcz'l.e y komitetOw
Ekspertyza. Onegdaj, sędzia
specyalnych pp.: Maurycy Pozna6skl. Hen· rewiru m. Łod:IIi, w obecoo§ci
r} k Birnbaum, Józef R08eublatt i 19uacy policyi n-go rewiru i lekarza. d.ra
B I·son.
centego Łaskiego. udał się do kładli
Na Starem Mle§cie I na 'owem Miegcie dlin p. Gustawa Zinsera w domn Pod
ma być otwarta kncbnia lodowa i herba· 537 przy ulicy Piotrkowskiej. celem
ciarnia, prócz tego w rozmaityc czękiach nienia ekspertyzy. Na wstępie do
miasta otwarte będę j6IJzcze dwie Iterba· ey, gdzie urządzoną j6lJt pracownia
ska, ekspertOw nderzyła wstrętna
cia rni.e.
Jakkolwiek kuchnie I herbaciarnie po- ktOra spotęgowała się gdy weszU do
ws ją wyłlłcznle z ofiar żydowskich i prze· trza. W masarni znaleziono
dewszystklem dla żyd6w potrzebtijących porządek: naczynia, w
pomocy pow olane są do życia, jednakże ła się słonina, nie były nl'l'n.... ".
Z góry postanowiono, :te ubodzy wszysf.- dzJa leżały brudne, porOZl'flucaue
kich wyznd będą mogli z oich korzystać. W jeduej :Il beczek natrafiono
Za cenę nieprzewyższająclł 5 kop., każdy strasznie cuchnące, zupelnie
ubogi, bez różnicy wYlnania będrle tam nem miejscu zoaleziono pięć
m6gł otrzymać pożywny i zdrowy obiad. basy także cuchnącej. Z roz,pol·ud.., ••
Potrawy i herbata wydawane będą w r - sędziego mięso to, po
zie pojawienia alę cholel·Y.
•
fekowaniu, wywieziono
Do komitet6w specyalnycb należą:
pano głęboko w ziemi.
W kuchni I herbaciarni na Starem Mle- to do odpowiedzialności, a J~UIUOI:zell!li&
kie: przewodniczący p. Manrycy Poznań· kazano mu natychmiastowo
)~:~!~,,~d~~o:k~O~~:t;
ski, czło owie pp. Stanisław Silbenteiu,
Izydor Sacha, Józef Lawin, adw. M. Ba·
.z. al
ni."or,,,d.k,
ruch. H. SZ,a~panler .i S~g. Rundo.
.
nr, 320
W kuchm I herbaCiarni na owe m MI&- KODlltantyno"akiej na 6 &rent.' re..
§cie: przewodniczący-p, Henryk Birnbaum, i Ilrael& Cynr.mon;" wldeicieli do';'. pod
członkowie pp. Julian Birnbaum, Maksy- przy tejże ulicl, Da .2O rl, kaid.• go.
milJ' au BIUth Bernard Dobranicki Gustaw
Wyp.dlk. Onegdaj po ,poludum, • ~..ha
,
h 'S
lelel. Sw. Józef.. pczy ulicy UgrodoweJ
Landau, Aleksander
alUbc,
zymon dn.bina, z której 8padli d"aj
Cobn, L . Wilczyóski I Władysław Do· niob potłukł, ai~ dość bo l eśnie . .
brzy6ski.
Kr.~llete. Nocy onegd"JlzoJ,
W herbaciarni I: przewodniczący J:an skOloki.ego, zall:"eazkałego przy
M'
I
akr&dIiono
poIC1el ....rtoki rB. la.
·
.
I goacy B~rso,bn, czI ~n k OWle pp..
II
Teji. noel. s ubo.ry Stasi.ka na ~ta,re",.lIiei<ił.
Prus ak, StaDIslaw Gmsberg, Jakób Lan- siodzieje upro... adaili jal6 ..k~.
de Wladysław Baruch, Jak6b Prussak i
W ncey z wtorku na środę, s
L 'Marl(ul~s.
~b.wertnera ... p08~yi Scbmida. przy
. ll:
d •
Jó glej, uprowadzono dWie krowy, kt6re były
W h. rhaclarDl
. przewo Dlczllcy p.
• iI5dłem docbodu rodzily stolarza.
zef Ros611blatt, członkowie pp.: Malu!ymi·
liao R .. 8~nbl .tt, Aleksauder Tykoclner,
Henryk Guldbaum, Maksymilian Kernbaum,
Stanlslllw Jarocińllki, adw. Neumark i ptekarz Spokorny.
Z towarzystwa opieki nad zwierz,taml.
* Władzom rZl}dowym przedstawiono
Onegdaj w sali hoteln • Victoria" odbyło zatwierdzenia ustaw p I' z t u ł k ó w
się .mie"ięczne zebranie 18·tu członków to· d z i e c i, pozbawiony
opieki wskutek
warzy"twa opieki uad zwlerzętamL
roby ich opiekunów. Myśl wvtW("'","i~
Weterynarz, p. W8rikow, zakomuniko- stytucyj podobnych
wobec
wał zebrauym fa kt oburzlljącego dręczenia tnego położenia, wywołanego obecDI}
prosięcia w mieszkaniu p. 'l'obipza Białe· demią.
•
1'8, W domu Tischera przy ulicy Nawrot,
* Senat rządzący wyjagnil, że
objaśniając, że winnych pociągoął do od· tucye rz.powe, utworzone na
powiedzial nolici.
staw Cesarza Aleksandra n·go przy
Członek p. Wr6blewski opowiedział, że kncyi kar y s t e m p lo wej w sumie
włościanie i niektórzy furmani tutejsi ma- noszącej 300 rubli, nie są obowiązane
ją barbal'zyóski zwyczaj wycinania z oka zabezpieczenia tej egzekucyl nakłada~
chorego kouia kawalka mięs a, w przeko- stl'Zeżeń na majątki os6b, które
nanlu, że UZdl'owią go tym sposobem. Ope· karze.
racyę tę lud nazywa ~zdejmowaniem pa·
* Według 8t"tV:st,U nI·.vłn, -.n.n.i
skudnika", a dokonywa jej przy pomocy żdaninie", było w
igły i kozika. Obecni ua posiedzeniu we- podczas ostatniego spi~u ludności
terynarze obja§nili, że tego rodzaju ope· o ciem n i a Iy c h płci obojej 5,353,
racy e nie pomagają do wyleczeuia, lecz że na 10,000 mieszkańców przypada 7
skazują biedne zwierzęta na ból stl'aszli- mniałycb . Stosunek teu jest
wy, a często na §Iepotę. Zebrani postano· rzystoiejszy ni ż gdzieindzi.j w pall!l.nel.
wili zwalczać szkodliwy przesąd i zapobie- albowiem w 50-ci u gubel'Uiach
gać jego skotkom.
ropejskiej statystyka wyk'azała na
Czlonek p. Ludwig wniósł projekt, aże- mieszkaóców os6b ociemoiałych
a
by prosić p. policmajstra m. Łodzi o zao- karle 14.
poszczególnych
patrzen ie wszystkicb przekuPJll6w handlu · ropy i1o~ć ociemniałych na
jących drobiem w numery pOJ'ządkowe, ce- kaóc6w była uastępująca:
lem łatwil'jlZego sprawdzania ich nazwisk w Danii 7-0, w NOI'wegi!
przy sporządzaniu protok6ł6w za wy kro- cyi 8-1, w Austryi 9-1,
czenia przeciwkl) przepisom towarzystwa, 13-2, w Szwajcaryi 7-6, w
Członek·korespondent p. Wel'gau prosił węFrancyi 7-7, w Hiszpanii l
zebranych o zwracanie pilniejszej uwagi tugalii 21-9, wreszcie we
na dorożkarzy, kt6rzy, wyjeżdżając poza do 6.
* Pierwszy zjazd budowniczyc
miasto, zabiel'ają na dorożki p06 i więcej
os6b.
ruskich w gl'udniu 1'. b. rozpatrzy~
Następnie oświadczono zebranym, że po. między iunemi kwestye, dotyczące
dano już do odnośuej władzy pllOś-bę o do· technicznej uzdrowotnienie miast i
k06czenie robót koło zabrukowania ulic w ny&h gmachów, udo~konalenia
mie§cie naszem, zwłaszcza uliCY &w. Ańny k u§cio[ów, gmachów szkolnych,
i §w. Karola, na któl'ych z nastaniem je· koszar i t. d., oraz najlepszych
sieni dl'oga będzie nie do pl'zebycia dla ogrzewania I weutylacyi.
* Komisya specyalna, utworzona
woz6w ładownych .
Na wniosek kilku członków, uchwalono ministeryum spraw wewnętrzoych,
zwrócić się do zarządu towarzystwa z za· cowała projekt organizacyi n ad
pytaniem, czy przy zabijaniu psów, łowio- kwarantanowo-sanitarnego.
nych przez czyścicieli, wprowadzono już rautany, istniejące na morzu Czarnem,
metodę ulepszoną?
dą stosowane i zastąpione przez punkty
W końcu uchwalono, ażeby każdy z karsko·obsel·wacyjne.
.
członków przedstawial co mlesil}C na ze·
* O przebiegu cholel'y w Króle.s tWl
braniach wykazy sporządzouyoh przez si e- P ols k i e m • Warszawskij doie\vUl~·
bie protokólów, spis spraw oddanych do daje następujące 8zczell'61y: W dOJU
sądu, wreszcie wykaz zapadłych w tych paździeroika w Lublinie zachorowaly
sprawach wyrok6w.
• osoby, wyzdrowiało 19, zmaJ'lo 11.
Zabobon. Zamieszkałemu w domn p. stliło chorych 155; w pOWiecie
Tischera przy ulicy Nawrot Tobiaszowi zachorowalo 21, wyzdrowialo
B, chol'owato od kilku tygodni dziecko: 9, pozostało chorycb 84; w
Jakaś znacborka porad,iła matce cborego towskim zach oro wało 9,
dziecka przeprowadzić następuj lWll} knra· zmarło 9, pozostało
cyę: Kupić prosię, związać mu tyloe no· zmarły 2; w KI'duiku zac:hOII'OI'i'IUy
gi i ryj i żywcem gotować w kotle, na· zdrowiało 5, zmarly 2, pozostało
stępnie wodę wylać i kąpać w niej chore 7; w powiecie chelmskim
dziecko. Jakkolwiek mięso wiepl'zowe' w wyzdrowialy 3, zmarła l, pozostało
rodzinie B. nalety lio potraw zakazanych'l rych 15; w powiecie zamojskim
zabobonna matka posłuchała rady. Ponie- wala l, jest więc razem cbol'ycb
waż kocieł był zamaly, prosię tylko tyloą wiecie krasnostawskim zacborowało
połową zanurzone w ukropie, gotowało się zl1rowiały 2, zmarły 2, pozo.tal,o .
żywcem, wydając straszny pisk. Są iedzi 4; w powie'Cie nowo.aleksllndrYJs\U~
chcieli wejść do kuchni, lecz drzwi zam· chorowało 47, wyzdrowiało 21) z~lIl' 'J
knięto, a gdy przybyla zawezwana poli· pozostało chorych 78; W powlecle,
cya prosię było jut nieżywe. O wy:padku 8zoWdkim zachorowało 4, zmarło ,
skład w6lJzli: prezes-dr. Jelski, kasyer -

I

=..

5; w Siedlcach zachorowały
chorych ll; w Mlę
byrzeczu zachorowało 10, wyzdrowiał& 1.
Jlllłl'lo 13, pozostało chorych 21; na fol·
,arko Aotonin zachorowały 2, pozostaje
chorych 6; w osadzie Odtr6w zachorowało
10 wyzdrowiało 1, zmarła l, pozosta'lo
cl~rYch 36; w Żelechowie zachorow&ły 2,
platły 2, pozostała chora 1.

;lo"choryc\l
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Stahremberg, który przybył o godzinie 6'/
raoo. Bieg jeg~ trwał wszystkiego 1L go~
dzin i 34 minuty. Przy mecie stoją cilłg1e
tłomy ludzi. kt6re przybywających jeźdżc6w
witają z eutuzyazmem.
Berlin, 5 października. Dla uczestnik6w
wyścigu dystansowego, cesarz wydaje dnia
lO-go b. m. w nowym pałacn poczdamskim
o~iad. Nazajut~ nastąpi .ogłoszenie zwyClęZCÓW, rozdaDle nagród I przedstawienie
koni, które uczestniczyły w wyecigu; po
Warszawa,
południu polowanie w kniejach kr61ewskich
Do wystawy obraz6w ś.1>. Lndwika
Grunewaldu. W dniu 12-ym b. m. obuWie510łowskiego w salonie towarzystronni ~ficerowie spotkają się w DI·eznie.
•twa sltuk pIęknych rozpoczęto przygotoW bankietach, urzlłdzonych przez rozmaite
'Iola. IId~ zgromadzonych płóoien, łącz
pułki gwardyj, ku czci oficerów anstryacuje ze szkicami dochodzi do stu d wudzie.kiah, uczestniczyć będl}: kanclerz państwa
,la. Olbrzymi obraz p. t. .Śmierć Przeministrowie, atl4Ches wojskowi i mne wy~
.ysława," nie wykończony, zajmie oddzielpomiędzy Tientsinem l. morzem, na prawym brze· bitne osobistości.
ne miejsce na wystawie, któI'a otwarta
gu Paiho ocalał, d.i~ki bmom kaaału Ceslll.kieBerlin, 4 października. Kanclerz powob~dzie z końcem bieżącego miesiąca.
go. Szkody, ... ąd..,ne wyl.wem. olbrzY/Dieh doeho- łał do Berlina kilku fachowych rzeczoW dnm 8· mym b. m, lokal zimowy to· i pomimo protestacyi, oraz "patentu zdrowia", dlti, wymiarOw, a połoienie tem okropniejszo, ii znawc6w
1'1' dziedzinie przemysłu tabaczzbl6r ps.eniey chybił wskutek sn..y. Yangt.e w
wal' z y s t w a w i o ś l ar 8 k i e g o, P<l. wydanego mu prze. leklll"'Y bamburskicb. tan- g6rnym
biegu swoim wylol takie. Woda stan9ła nego. Zamierzone jest podwyższenie cła
grootownem odświeżeniu, będzie już odda- d..rml zawlekli go do B.pital.. na Moabicie. vr rzece ponad poziom z r. lb7H, niepamiotrtie WI- tytoniu z 85 na 115 marek, oraz popieraIy na użyte~ członk6w. uroczyste wszakże Tam powtórnie k"pano go, okadzano, oblewa- Boki, pod Chnnking fi' przeci ągu trzech ani rzeka nie plantacyj wewnętrznych.
otwarcie wI'aż z obchodem dziesięcioletnie nil/ sublimatami, pnlczem zniSLczono mu nowe "e. brał.. na !>6 et6p, W miejscacb sd, gdzie stroWiedeń , 5 pażdziernika. Brascbelli, zname skaly bieg jej g.idoiait, do &ij nawet, ~mo,
go istnieuia towarzystwa odbędzie- się do- i nie pochodz,ce nawet z Hamburg.. abranie. ii
w pnnktach tycb gl~bokog6 łozyBka. dochodzi do ny statystyk. zakończył tu życie.
piero w d. 15.tym b. m. Nazajutrz, o go- Wypuszczono go "reszeie i p. Stanbope mógł 201 stOp i wi9cej, Z Hoangbo brak jenue wiadoWiedeń , 5 paździel'oika. Książe Piok
dzinie 12-tej w południe, nastąpi zamkuię Z8j,Ć si~ wyszukaniem sobie mieszkania. Nie mo"i, zdaje ai9 jednak, te i 'n powt.ine groli
K~burg, ~nuk zmarłego cesarza brazylijeie sezonu letniego przez uroczyste opusz- bylo tjl latwem, gdyt wi~kaza część wbśoicieli niebe.piec.eóstwo. W oalem niemal państwie nie- skIego, umIeszczouy został w zakładzie dla
bieskiem spodziewają 8i~ na zim9 głOdno
czenie llagi.
hotelów przyj,ć go a 8iebie nie chciala. Po
o~łąk,ny.ch 1f Do~hling: Ksią~e ma manię
Oddawua poruszany projekt utworzenia wielkicb zachodach, amerykanin zdolał zapewIelko.ścl;. wyobl'aza SObIe, że Jest cesarzem
resnrsy urzęduik6w kolejowycb wnić sobia mieszkanie na noC i :wst~pił do reZ PISM I KSIĄtEK .
brazyhJsklDl. Lekarze uważają cierpienie
w Warszawie ma by wkrótce urzeczy- staoracyi. aby si~ posilić. Za zjawieniem si~
O Ostatni numel' "Tygodnika ilustro· za uleczalne.
wistniony. Grono urzędników obradujs nad jego jadlodajnia wyprótnila si~, jakby dotkni~ wanego" pI'zynosi dokolkzenie powieści
Wiedeń, 5 października. Minister handlu
ulożeniem ustawy, która jnż z końcem b rótdtk'l czarodziejskIł. a wlaściciel jej c"emM. GatValewicza .. Meches," i początek uwzględniając t~udn'ł sytuacyę handlową
b. m. ma być przed ta wiona do zatwier- pr~dzej wyprosi I niewygodnego gości... Nado- nowego utworu belletl'ystycznego W. Ko- Try.~stn, zezwolił n~ 1<!.-15 proceutowIł
dzenia wyższej władzy.
miar lIego, taden reporter -nie ośmielił si~ in· siakiewicza" W małem miasteczku" _ Stro- obnrzkę tal'yi na kolei panstwowej od frachW y ś c 1 g i k o n n e jesienne na polu tervieworoać p. Sianbopea, co bobatera bam- na ilustl'acyjna tego numeru I'ekomenduje tów idących z . Tryestu i do Tryestu.
Mokotowskiem zaczynają się w przyszłą bnrskiego rozgniewało jnt zupełnie. Opuścił doskonale bogate zasoby ilustr acyj ne piWIedeń, 6 p~ziernika. Pierwszy oficer
niedzielę i odbędlł się mianowicie d. 9, 13 przeto Berlin i ndał si~ do Paryta. Nad Se- sma. Naczelul} stronicę zdubi efektowua niemiec.ki przybr ł tu dopiero o godz. 1'/.
i 16·go b. m. W niedzielę, w dniu pierw- kwan" doznał milej niespodziaoki, czekały nań .Narzęczona", Stachillwicza.
W §r'odk u wczora)szejl'o WleClloru. Był nim ksil}że
szym przypadnie 5 gonitw, mianowicie: bowiem enln"yastyozne owacye i uczta na Jego zaś znajdujemy prawdziwie artystycznie Frydel'yk Leopold pl'Oski. Pierwszy zatem
l) Nagroda .towarzystwa" rs. 800 dla cześć, arll,dzona przez dziennikarzy i reporte- wykonany portl'et ustępające~o pl-ezyd6ll- oficer niemiecki stanął w Wiedniu o jede'
• ta miasta, geuerała Starynkiewicza, 7,y- ddcie godzin później, aniżeli pierwszy ofidwnlatków, urodzonych w Cesarstwie rów francuskich.
i Królestwie; odle~ło~ć l wiorsta; bez 8 za..*.. Krzysztof Kolumb-korsarzem, Taki ciorys skreślony jest wytwol'Oem pi6rem cer austryacki w Berlinie.
pisó w wy~cig nie dojdzie do skutku. jest sens3cyjny tytul pracy sir Rawdona Brown, J . Keniga.
Paryż, 5 października. Akademik, Ed2) Handicap" rs. 800 dla koni trzyletnich opartej na dokumentach urz~dowycb, odnaleO .. Głos" rozpoczął szel'eg artykułów ward Hervll, dostał pomieszania zmysł6w.
i starszych ze wszystkich kraj ów; odle- zionych przez Ilutora w archiwum weneclriem. o najmłodszych belletrystacb. Anal iZI} ich
Paryż , 5 października, (Ag. póln.). Pagłość 2 wiorsty. 3) Wy~~ig z przeszkoda- a ogloszonej w ,,Harpers Monthly Maga"ine", twóI'czości zajął się p. Antoui Potocki. ryscy meklerzy gfeldowi, chcąc znie~~ pomi I'S, 400 dla koni trzyletnich i starszych Kroniki królowej Adryatyku wspominaj, po raz W pierwszym artykule rozebrano niezna- południową malI} gieldę, na klól'ą zbiel'ajl}
ze wszystkich krajów; odległość 2 wior- pierwszy nazwisko Kolnmbów z powodn nrz~· nego dotąd antora "Marzeó", Brolisa.
s~ę kulisyerzy gieł~(),,:i, d~magają się aby
sty-l11'zeszkód pięd; pa~wie jadą , 4) »Na- dowego zawiadomienia knpców londyńskich w
O Wzrastająca z dniem każdym po- g~ełda. odby.wała Się I wieczorem; na tej
groda sprzedażna" rs. 300 dla koni trzy- r. 146\. te w okolicacb kanału L~ Manche czy tu ość bibliotek dla teaU'ów amatorskich gleldzle ma)1ł się odbywa~ wszystkie op eletnich i starszych ze wszystkich kl'ajów. kr,ty kilka statków korsarskicb. któremi do- zachęciła firmę Gebethnera i Wolffa do racye terminowe i na gotowiznę
5) • Wyścig amatorów" rs. 300 ~la koui wodzi znany jut wtedy rozbójnik morski, na- wydawnictwa calego szeregu utwor6w jeLondyn, 5 p~ździerni~a. (Ag. półn,). Poetrzyletnich i starszych ze wazystklch kra- zwiskiem Kolumb, rodem z Genui. Nie byl to dnoaktowych, łatwych do wykonania, przy- ta Tennyson Jes~ k?n8J.ą c y.
,
pótniejszy odkrywca Ameryki, ale brat jego zwoitej treści i objaśnionych instrnkcyą.
jów; odległość 2 wiorsty 133 sąźni.
Belgrad, 5 pa~dzlerOlka. Pod Semen,dryą
Od kilku dni czyune są w Warszawie, stryjeczny, o którym KByaztof w pa11li~tnikach Jestto prawdziwe udogodnienie dla reiy- runął D!08t koleJow_y n~ rzece Morawle.
otwarte staraniem oberpolicmajstra, 8 t a- swycb, pisanych dla syna, wspomina. Pewności serów amatQI'skicb teatrów. a także i dla
Krakow, .5 paźdZlel'~~a. 'Urzędowy bu~
eye d l a u b o g i c h, udzielające bezpła niema, ozy pótniejszy sławny teglarz naletal redakcyj pism, Z!uypywaoych zapytaniami Iletyn ~ot~le. z ostatDleł do~y ~ wypadki
jut
wtedy
do
osady
korsarskiej,
leoz
przypuszo
wyMI'
sztuk.
~asla~Dlęcra
,I 3 wypad~1 śmlel'Cl, Mlędzr
lnie najbardzl
potrzebującym żywności,
O Chociaż to nie. książka i nie pismo, Innemr. zmalla uczenn~c.a B~kołJ{ ludowe)
",ody pl'lze~otowanej i uapoja miętowego. czać motna, te tak bylo, tem wi~cej, gdy doNa Powiślu urzl}dzone są trzy takie damy, it nast~pnie słotyl jako kapitan na sta- a pl'zecież zasluguje, aby o niej wspom- na Dał worze, J óz~fa FlltPOWICZ, Szkołę tl}
tka korsarskim, b~d'lcym wlasności" syna swe- nieć. Jestto partycya .Strasznego dwo- zamkruęto:
szpitalu cholel'ycznym zmarstacye.
Na posiedzeuiu wydzialu wsparcia war- go brata stryjecznego, oslawionego rozbójnika ru", świeżo w układzie fortepłanowy[U ~y wczor!l)sze) ,nocy trzy osob,. Umarł takmorskiego,
znanego
na
wodach
enropejskicb
wydana, Nazwisko Moniuszki chyba jest ~e Męckl., kt61ego cała rodzlDa padła ofiaszawskiego towarzystwa dobroczynności,
.,.
postanowiono wydawać b e z p la t n ą h e 1'- pod nazwiskiem Mikołaj .. Gziego Inb tet Mi· wystarczającą dla utwoI'n tak popularne- lą chol~ry.
kołaj .. Greka. :te tak bylo, a nie inaczej, go reklamą.
Krakow, 5 ~azdzlel'Dlka. Zaszlr ~u trzy
batę u bo'gim, zamieszkałym w okolicach
świadcZ1l
nietylko
doknmenty,
odnalezione
w
O
Nakładem
księgarni
T.
aprockiego
80we
.wyp~dkl
~holel:y, w pOWieCIe kl'anlic~ Wolskiej, Muranowskiej i. NowegoWenecyi przez R."dona Browna, ale i pami~. wyszło tłumaczenie rzeczy A. Schopenhau- kowskll~ pięĆ. N.Ik~ Dl~ umar~.
.
miasta,
tniki samego Krzyszwfa_ Brai on bowiem czynKrakow, 5. pazdzlernlka; .Mleszkaucy doZa ' przykładem Warszawy, mieszkańcy ny ndzial w napadzie swego bratanka na 110- era p, t. "Sztuka prowadzenia sporów."
Przekładu dokonał p. Jau Lorentowicz.
mu przy ub~y Wawrzy~?a,. o~oczonego
przedmieść krzątają się okolo założenia tyl~ bandlow~ weneck" w poblitu przyl'ldka
O Marya Rodziewiczówna napisała no- k~rd?ue~ WOJska, obrzuC;l1t zołm~rzy kat a n i c h h e r b a c i a I' n i. W tym celu św. Winceutego. W bitwie tej korsarze rozpowl} powieść p. t. Lew w sieci."
mieniami. Eksees poskl'omlono. DZiś zac homają być sjJrawione zfunduszów gminnych rZ'ldzoli siedmioma okrotami, uzbrojonemi w
rowały 2 esoby, zmarły 3; na Podgól'zu
"
kotły z gorącą wodą i ntensylia do herba- Genni, wenecyanie zaś mieli tylko cztery statl1i
zacborowała 1.
•
ty ua przedmieściach : Ochota, Mokotów, naładowane warami, wartnjłcemi dwieście ty'Peszt, 5 października. Do barakowego
Czeroiaków, Powązki i na PelcQwiznie.
si
ówczesnycb dnkatów, co obliczone na dziszpitala przyjęto od poniedziałku w nocy
Oprócz bezpłatnych herbadarni, siejsze pieni'ldze, wynosi blizko dziesięć miliodo wczoraj w połuduie 16 r6żnych ChOl'ych
urządzonych za staraniem towal'zystwa nów franków. :takomy wioc to byl k'lsek dla
Petersburg, 5 października. (Ag. półn.). cholerycznych. Od onegdaj do wczoraj
dob roczynności, małżonka 1abrykanta wal'- korsarzy, którzy no~ otoczyli lIotylO weneck" .Russkaja żizó· donosi. iż operacya doko· zmarło 9 osób.
W szpitalu pozostaje 55
8zawskiego p. F. krząta się około otwo· i z brzaskiem dnia rozpoczęli bitw~. Walka nana na JE. metropolicie Kozłowskim chorych. Od pokazania się cholery zachorzenia, poczl}wszy 9d listopada, dw~ch lo- trwala siellm godzin; wenecyanie, pod wodz, przez paryskie~o okulistę dra Gałęzow rowało 71. zmarło 22 osoby.
kali z bezpłatną hel' batą dla na)nbozszych. Bart/omieja Minio, bronili si~ rozpaczliwie, skiego, powiodła się znakomicie. Jego
Peszt, 5 października. IVczoraj zachoByły urz9dnik kol~owy, p, Owczarski, od dłuż przewaga jedna~ liezebna byla po stronie kor- Ekscelencya zajmuje
się już sprawami rowało tu na cholerę osób 38, zmarlo 8.
nego czasu pracuje nad m o t o r e m b e n z y n o· sarzów. Walc.~e z sob" okr~ty zczepi.ły si~ dyecezyi.
Peszt, 5 patdziernika. W koszaracb tuwy m do wprawiania w ruch welocypedu trzykona pokladacb statków, W
Petersburg, 5 października, (Ag. póllJ,). tejszych uI'ządzono ua czas cholery rozdałowego. W tych czasach p. O. prawie codziennie i bój prowadzono
końc
n
wenecyanie
nlegli,
kapitan
ws.akte
jeOmawiając oręndzie cesarza Frauciszka wanie żołni~zom na wieczór herbaty, arao'dbywa pr6by, kt6re, .daniem osób kompetentnych,
lIr6ż ~ pomyoł:owi powodzenie,
dnego z okrętów weneckich, nie chc~c siO pod- •JÓzefa i e:r;p~e hl'. Kalnoky'ego w delega- ku i kwasu cytrynówego do wody.
d.ć i pójść w sromotn'l niewol~, podpalił swój cyach austryacko . węgierskjch, .Jom'nal de
Hamburg, l'> paździel'Uika. Buletyu urzę
okroI. Plomienie z szybkoś ci, trudn, do uwie- St. Peter'sbourg V uznaje charakter pokojo- dowy: Wczoraj zameldowano chorycb 30,
rZlnia objęly jednocześnie dwa statki: wenecki wy obojga, zanaczając, że hl'. Kalnoky zmarłych 11.
I korsarski. N. tYIII to wlaśnie ostatnim znaj- d lVukrotnie skonstatował. iż stosunki między
Hamburg, 4 paździel'Uika. Buletyn chodow.ł si~ Krzysztof Kolnmb. Ocalić gorej~cych dworami i rządami Allstt-yi-W~gier i Ro- leryczny notuje 26 cborych i 12 zmarłych,
"",, Zakłady naukowe w Hamburgu. 0- okr~tów nie motna bylo. Poniewat l'Id znaj do- syi są nOl'malne, przyjacielskie I doskouałe; z czego na dzień ostatni pI'zypada 13 i 9.
Hamburg, 5 października. Skoustatowahrarte b~d" w dniu l listopada,' co zatwier- wal si~ blizko, a Kr.ysztof byl dzielnym pły i że mógł powołać się na uajfol'malniejsze
dzil sen.t, Zapisy przyjmowane będ~ do 15 li- wakiem, bez namysłu wj~c rzoca sit} w morze zapewnienia dane przez wszystkie państwa no tu od wczoraj do dziś w południe 18
i przy pomocy "nalezionego na wodzie wlosla j. wszystkie rzą.dy, że lIikt nie ma zamia- zasłabnięć ua ' cholerę i 7 wypadków
atopada,
śmierci.
Wystawa wszechświatowa w Bru- szcz~śli.,ie wydostaje si~ na brzeg i jako roz- ru w szćzynać woj nę zaczepną.
Odesa, 5 października, (Ag. póln.). Do
Berlin. W Hamburgu było kilka pojekseli. Król pl".yjmowal na prywatnej andyen- bitek ndoje 9i~ do Lizbony. Tam znajdujjl
cyi depntowanego Lemonnier'a, promotora wy· przytułek u zamieszkałych kilkn genaeńczyków, cbersońskiego banku ziemskiego wniesiono dyńczycb wypadk6w tyfusu głodowego.
Altona, 5 patdziernika. Wczoraj zachoat."y wszecbświatowej w Brnkseli w roku 1895. portnoa zawód korsarski i 1eni si~ z donn, podań o udzi~lne pożyczek pI'zenło ua
Król .przyja ternn proj ektowi, mimo wysta"y. Filipin~ Moniz, córk~ Perestrellego, odkrywcy ogm milionów rubli. Bank wYł/ości! nowe rowało 6, zmal'ło 4.
która w r, 1894 ma 8i~ odbyć w Antwerp.ii. wyspy M_dery,
pięciopl'ocentowe listy zastawne na tę suParyż, 5 paździel·nika. Na cbolerę za*** Rozbójnicy w Syćylil. Telegramy do- mę; kurs tych listów nie dosięga 101 chorowało tu onegdaj osób 24, zmarło 12_
"",, Król strzelców. K9i,te August KoW Hawrze zllchorowaly 3 i zmarly 3.
borg Cobary nbil świeto d"ócbtysi~,'z n, giem- 'nioa/y, te :w Sycylii scbwytano jut 160 ban- rubli,
Paryż, 4 października. Na cbolerę zapaJ~, stan,,1 tedy W trudnyeh na kozice lowach dytów·. Zdaje si~ atoli, że mime tego .jut",
Berlin, 5 października. Późnym wieczon. czele wszystkich myśliwych Europy. Drngim do wyt~pienia bandytów w Sycylii jeszcze da- rom przybyło wczoraj czterech jeszcze ofi- dło wczoraj 20 osób, zmarło 10. \V Hanalety wni08kować z cel'ów austryackicb: ' porucznIcy: Obawe, wrze chorych 4, zmarł 1.
D& liśt:ie jest cesarz aUBtryacki, ~tóry iob za- 'leko. Tuk przynajmniej
bij 1,893 szluki. Ksi"te August slynie z cel· raportn, przesIanego rZ1ldowi angielskiemu (!rzez Bufa, Szolnok i br. Paar. W dl'o<l.ze było
konsula
W.
Brytanii
w
Palermo.
Ów nrzodnik wiele wypadków. skntkiem których 16-tu
noś,i strzałów .woicb; w doiu 21-ym września
Da polowaniu w Styryi 30-ma strzałami 30 twierdzi. te rozbójnikami s\ wlaśdwie wozlsey niemieckich i 18·tu austryackich oficerów
Ostatnie wiadomości hao.dlowe.
wiośniacy sycylijs"y. zwlaszcza z okolic bar<!';ej zaniecbało biegu_
liemz poloty/.
* Zakład, Dostawca koni w Wiedniu, L. górzystycb i nienrodzajnych. Nieprzyzwyczajeni Berlin, 5 paździel'nika. Dzisiaj przed po- War...... 5 p&id1i8raib. Weble 1u6t. ter... na:
\V eiss, załOiyl si~ teraz z pewnym wę'l'rem z do żadnej pracy prodnkcyjnej, jnt w z ko- łudniem przybyło jeszcze 13 tu oficer6w B.rliu (~ d.) '~25, 2v, 15, 12'/. tup.; Load'D
(3 m.) - - - - up; PUlA \10 d.) - - POwodu znanego "yścigu oficerów anslryackich nieczDośd, jot to-zwłaszcza dzisiaj-z oałogll austryackich, po południn dotąd siedmiu. kup'i
Wlell811 (II d.) - - - - - kllp~ ł'/, liolJ
I Pro,kich, te ozwórk, koni przejedlie z Wie- dziedzicznego, W latach nieurodzajnych rozbój- Zwycięzcą, jak do tej cbwili, porucznik likwul&Oljae Kl6leot... Pol.kiego <lilie 99~ .....

4 lIParły 2, pozostało

dnia do BerlilIa najdalej w ci"gu dni pl~CrQ,
Obaj panowie ilotyli po 5,000 guldenów. Weiss
g. ,l-ej
wyjechal jnt I Wiednia w nied1iet~
rano powozem, IImyśl.nie dl. niego 8porz"dzonym, Towarzyazy mu pewien reporter, oraz
dwaj 8lnl.llcy_
••• Stan hop e VI Berlinie. Odwatny korespondent .New-1:ork Herl.tfI", p, Sianbope, 11'
tych dniacb opuścil Hambnrg. Wyjazd jego poł".. ony byl ,. wieloma trudności ..mi. Amerykanin mnslał odbyć naj pierw ścul, )<warAntanno
trzydnlowlI. Siedział 11' zamkniociu, .amotność
8WOj~ nrozmaicajllc k"pielami dezinfekcyjnemi.
Rzeczy jego labranie alegly zniszcLenia. Wreueie wIdano ma świadectwo zrdowls, i p, Stanhope ndał 8iO do Berlina, w zamiarze ..,trzymania si~ par~ dni. Przyj~oie jednak. jakiego
doznał ze strony berlińozykÓw, zmusiło go do
śpiesznej ncieczki z niegościnnycb mnrów stolicy niemieckiej. Uprzedzone o przyj eidzie jego
wladze berlińskie czekały na niellO na dworcu

°

nictwem raIoj" si~ praed §mieroi, głodow" 0padaj, tntaJ bogaci wla§oicielo ziemscy,
8tlld baodytyzm wIoski ma ponieklld i społecz
ne zabar"ienie. 'podobne do walk pierwszego
okresu miOdzy plebejo.zami i patrycyl\3zami w
8tarotytnej Romie. Konsol puytlc.a miO<Ul innemi taki SIczogól: Okolice Palerma w promieniu 3-ł klm. od miasta 81ł prześ liczne i nadaj, siO wybornie do ul'l~d .. uia letnich mieszkań. :1;.den atoli pal ermitańczyk
nie odwaty
8i~ na coś pod obnego. pier ....ej bowiem O,ocy
okoliCZni wieśniacy •• ab""iliby 8iO • nim "
b~nd1tó"U, co koa.to aloby go kilka tysiocl
liró ....
••~ Zalewy w Vh1aach. Zew..,d napływ.
j, wladomogci o zalew.ch, .kt6re ponownie BI'Il8W.
uyl, Chiny_ W..yatkie niemal do~łlwl rzekI Paibo pozrywdy groblo i tomy i mnleJ ..e Inb wi§k••e ob... rI kr'ja pokryły wodł. jedynie obs.ar
fiar~

w:

T E L E G R A MY.

Z CAŁEGO ŚWIATA.
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\

,,*

DZIENNIK ŁODZKI.

l.

4

- - kop.' t&lriei mlLle 99.00 ąd.. - . - kup';
egO -.-. dI.bDto ni.lllie"kl'''. buku p..... ,...
6'l I'UlIka 'p<>iycska ...cho<lrua ll..,j em.iJyi 103.00 3'1.. pry ...to.l'/: I..
~ - - - ka~". Dl-ej emiayi l~ii.OO ąd.,
lo.dy •• 5 patbieroika. POlIC,h roekA , 1889 r.
- .- kop.; 5.,. obligl blOkD ulaeh.cltiego -.- CI emiayi 91.26, 2'1, K.nnol. uglelokh. 91'/ ...
*teL. - .- k.; 5'J.1'UlIka p<>iyeaka premiowa. t861r.
,
l-ej em.iJyi -.-' ąd., -.- kop.; takai • 11l6cl r.
Warnaw •• 5 p.fdzlern,kL Ta.r-c ua pl",," \~ltkO".

.ra.

I-.ej em.. - . - qd., - , - kup.; b-i. pot. weW1lętrn~ ItiegO. Pil~ealca
ord. - - - , patr. 1 dołtr.
_ryi I..,j 95.60 it3., - . - kop, takał seryi
h,~!. - - _- - ..~bo r...~ 616- - : *J'"
9M~ ąd., - . - koP4 6'10 liBtl zutawoe ,IOID ki. Wlło~'" ł10-:49.a. 'redo,. - - -. w~ '''0_-Hj do1e 102.80 ąd.. -.- koP4 takiei mai. .- -.J~ SIDI06 2 I ..., u , . 420 - ł8~, . .. ,•• tSa_._ ąd.. - . - kop, taki.. D·el ..ryi _. _ .,d. 335. gryk - - - . rsep,k 1••'11 - . slulOwy ru..j ..ryi mILI. 10'1.35 tłd., 102.10 kup., V:;J - r rzep..i -ap••Iw, - - - , ~r""b polu, - ..ryi _._. ąd.. - . - kop.; bil Iistl sutawooj- • eo!"o", - - - , r..... ~. - - - u ko .. oe.
miasta War ......, I-<\l Beryi l02.a 'łd., _._ kop.. kuu Jagi ..... - - - . le, ,"."~ko .., - - - .
D-<\l ..rY; 102.65 ąd., - . - knp .• m-ej ...ryi 10'l 65 lnlaDy - - - sa pn.! • kartofto - - - za io.,d.. - . - koP4 IV...j I.ryi 101.65 t,d.; V... i r_ • • .
. 100
300 .
.
Oo "'H,onn pe'.O'OI
aegi 101.65
kop.• VI-ej seryi 101.65
n " "'IW.
ąd.,101.40,ł5. 50 kop.; 5.,. o~ligi JDiuta:W""'WI 60. ow.. 'loo, l(Toob • •polu",," - koroy.

m..,j - - - ,

".,t. - .doie 10100 -.,t. -.- kup.; takiei
- . - koP4 5'1 liatl ... tawo. m.luta

małe

ąd·,

't<!-.

'I'·

-.-

Łochi

m..,j I&'
I ~ryi 101.00 ąd., h..,j leryi -.~
1')'1 100.60 i.d.. - .- kop.. IV-<>J l&lJ'I - . - ład.,
- . - kop.; S"Io 1i1~1 _tawoe miuta Ita·
liJ.. - , - i.d, taki.ż miuta LobliD& -.- ąd..
takiei miaeh. Płoeka -.-~; S." liatyZł8ta"no
wiJeABkie - . - ~ł'i.; S'/, takiei ;. - ąd.. -;.;-.k.
D~.konto: Borhu 3'1.. Lo,I<lYD 2 I.. ParI' ~ {, r,
Wled.6 ~'I•• Petero~org 1'/,'1.. Wartol6 kopoM'
pOLr~ewem S'I.' li't, ""tawoe .I....k'. 135 8
.... roI. J i CI b,3. Ło,I.i 203.2. Ii .., Uk"idacyjDO
i30.9. pocyu.a pr.mio .. a l 108.2. U 29.0,
""tr'~"a, 5 patdziem, Wek.l. D' Lo ••I,11 99 66.
U potyclka .... bodnia 102.81, m po~y •• k.. " •• bod.ia 105.00. ł'I,'I, list, .Uta .... kred,t. sie,uJkie
153.7~ . ak.ye baDka I'UlIkiego dla ban.U .. sagrani. zael\'0 266.00. I\eteraborakiego bWll dJ.ko.", .. e"o
ł57.00. bWD mi~dsyaarodo".tro «0,00. wa"aa"Hiego banku dyakou", .. ello -.-.
.""'. 5 patdzieroikL BIOkDotl makie ...
203.95. aa do.ta"~ 204.2.5. ".bl. Da Wau " t
203.65. na p.ter.barg kro 20340. D& Petoorabllra:
dł. 203.00. Da LoDdlD krńL 20.35.
n Lo.dyn ,IT
20.29, na Wiedeń J6900, koponI celne a'J.-1.00;
lio" hIty lUta"•• 54 00. 4'/, Ultl IIk .. idael) . '
&2.25. p<>iy8lta looka ł'/. s IfIII/) r. 96.60, 4 ~,
1887 r. -.-, 1l'1, reDta do'" 1!lł.00. 5'1. r. II. < 1111>4
r. 102 75. poty.su ..lC1Iodnla IJ om. 54 75. lU eta;
• yi _._, 6'/, li..y <uta,",e nIll<l. 103.00, 6".j>0
ty.ska prem,o .. a • 18IIł lOko 150,10 tak.. , I '
r. 140.20. ak.y. drogi hl "ar..a ..uc>-.. I..l.ńl i,j
\10575, ak.y. kr.dy"'''. autryacki. 175.60, eII
lfaUC".III~ i~2'O hlL"kn h __pdlowea-o - .,t ,,,k . . ,,rr.

r....

o

.
Teatr

Łódzki

VIC'fORIA.
h
P O cenach Zniż onyc.
W piątek. d. 7 października

Waruaw•• 5 paidzi.rnika Oko ..it&. RurL .kład.
u 'ffiadro 100': Il.\rl" brnU o • potr~ . 2"/.. 10.80"
Detto be. potrąe.; .. 78': 8.60 brutto ", patr. 2"1.,
8.4S" netto b•• potrąe. S'rnki .. ",a,tro 1000:
11.17" brutto . • p<>ir~•. '1,'/.. Ił.95" o.tto be.
pot....... 78': 8.71' brutt& • pOtr.... '/!'/.. 8.51"
netto b.. potr.
BtrU.. 5 patdzieroika, P..enl •• 145 - t6ł. na
patdz. 152.26. n.. liJIDpad grad. 15\.26.
HO
- 140 Da paid•. 143.01/ ot.
·d. li.topad 142.75.
'
. . •
Haw", 6 pa.U",erwka. Kawa !t00.1 .... rag. &UWI
~ 1fT. . . . 91.25. na grudz 92,50. ua marz •• 91.75.
oeno.
ludy •• 6 patdziernikL 96'1, .oki.r J..wa loe. 1(;'/.
mocao. Cokler borako"y 13'/•• pokojnie.
lIa.ohelter. ł paidzlcroikL Wt.ter 12 TaIlor 6 1/ ••
Water 30 T..ylor 1. W..ter 20 Leigh 6'/.. W..ter 30 tCl&yton S'/,. lIoek 32 Br e S'I.. 4U
)(ayoll 7. lledio 40 Willrioaoo 8 Warpcops 32
Leel 6'/.. Warpoopa 36 Ro",land
Warpeops 36
WelJiogt-on 8, Dooble tO WeetoD Ś'I'1 Doublo 60
zwykł, gat. 0'1,. 32" 116 dI•• 16X lu groI tkani·
., z 32r\6 r, US. Słabo.
LIverpool. ł pud.ierDik ... B.... t.... Sp""old.oi.
1<06.0.... Obr , lł.OOO bel . • tego na .pek"lacy~ i
wy .. O. 2500 I. Ameryka6ska moeDiej. Sur.. ty mc>cno. Amerykwka i brazIlijska 'fa, "y.oj. ,IIidd1iDg allle1'Ikahka: D& paidziernik liJtopad 4"/1j
....., na IIltopad grudzie6 4"/" ce .... Da grudzied
.tIueli 4"/.. .prsedz..oy. na atycz.ó loty 4"'..
na luty marseo 4"1...'ned....cy. ot. marz.. k'ffie·
.le6 ł"/.. eellA. n& kwiecie6 m.j 4."1.. ceD&, 0&
m-.J c&ł!!rwiec 4. 1/, Iprz.eda.wcy.

?" .

7",.

_

SOba~łOda.. posladają~a
gruDtoWIll~ .znajomodć

K.".

lELEGRAMy=aEŁDOWE.
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48~
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Jji 224

New-Y ... k 4. patdlierulkr.. Kaw.!iw)ll 7 UJl5.
lIalłe6ltwa _warte .. dniu 3 pUdzieruikLJłI 1 l... unli.UI Il& Ii)lDp. l~ 65, D& Ity...
E
I II
&mil Leo Id Ro<I
15 50.
JeD:::~ e cy:
po
" • E.;ą ltią
Ntw-York, ł p.i dziernika. B.".lu. 1' /" "
Now. O leanie 7' IłLISTA PRZYJEZDNYCH.
Grud Holel. Ch. lIun
• H.':'J1l. Ił Fi
• Petersburg&, l. J._Ob.OD • BD3'n, I ił ....icdIet
Kij ...., F.chDer i Wolpert. Wara••"y p
do...kl • Kiuyoio ..... L Raud z Ld~
Z dai&~ Z da ia 7 .ki zWaraz..,.,., .
ł
•
Giełda Warszaw.ka.
Holel VlctorlL J. Roinikow z An:banlri.I ...
Zi placono
F.j ..... z W.r.....y. SundertaDd z łt&domia~""""
Z. wekale k.ółkote ... I.owl
Ol Serlin la 100 mr.
. • .
49.25
4910
Da LoDdyD za l Ł. • • • •
9.00
U8
Rozkład jazdy pocillgów.
na' P&I'yi u 100 fi. . . . .
39.80
:9.721/1
na Wiedeń .a 100 11. • • •
83.75
83.35
IP&ZYCHOD~
~tiuo a ko6cem gieldy
Ł ÓD Ź
Godziny I al lity
Z. paple.y pdltwowe
t lOll 8112191421 4/461 81~811~
Laty likwidacyj". Kr. Pol. drob. 99.26
99.26
Ruaka poi,czka " ..hodui& . . 103- 103.OD' CHODZ4
4,'1. poj. we"o. . . . . • 9560
95.50
LilIty .... t. id ..... SerIi I doie. 102'80 102.75
8od.l. y l a I l I t y
Ł Ó D Ź
tf
"
tt
ID mał'h 102 35
102.30
1I1ł51 7115/ 1120/ &1051 ~
LilIt, .ut. m. War••. Ser. L . 102.65
"II
V • '101.t15
lO\.50
P&ZYCHODZ4Li.t, ... t. m. Łodzi . ryi l
. 1101.50
II . 1'100.50
Kolo.zki • •
6
8 18/2 32 7 17 11102
lU
100.50
Skiernie'ffice .
" 805
438 8(2
Giełda Berlińska.
Warszawa .
1010
6501030 600
Al.kaandró
...
1
28
9 tO
128
Ba.knoty m.kl •• aras • •
203.95 2C3.60
Piotrków.
930 351
IHI
"
"na dOJu .... , 2OU5 203.75
DI.konto prywatn. . • • _
Granica
_
.1'1:1,
p.,'I.
• 2 15 !It~
~ 31
$o owice.
300 9 J:I
,~O
Tomauów
~ II
1038
Sm.. . .
225
~~
lwugród t r"an.
557
1021
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI.
D,bro .. a. (Dotb.
8:16
116
Z•• rll .. dnia S patdzieroika;
11 03
Ew•• UI."cy: DReci do lat U-to smarlo ł, " tej P.teroburg
11 03 11 03 8 38
li.zb.. cbłDpcó.. -. dzi."cz,t i. doroałycb 2. Mo.kwa
1058
333!~33
.. tej lieslli. _,żczyzo 1. kobIet f. a miano'ffi_i., Wiedeń .
!r1.tlan August LUhnoalUl. Jat 70. KatarzID& s
Kraków •
&eIll6 .. Stegemeier. lat 71.
w.
Slar..ako •• I. Dsinci do lat U·to U1arlo 2. " t.j Wr
licsbie ehłopcó" 2, dzi ....~t -. 40ru.I,ch l, Berlin. •
.. tej liczbi. m~żczyzo - , kob,et l. a miano ..ioie:
Łaja • Fe.t6" Dobny60k
lat 52 .
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krojn ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ I,*~ -'l!:!!F~~~~~~

l szycia bleltzoy. oraz robót

W

ręcznych,
a Lakte znająca się ł
dokładnie na gospodarstwie

domowem, 1I0szllkaje miejsca stałego.
Wit.domo'ć ulica Ś-go AIIdrz.ja JłI 6.
w.s~~;,woi sukien i okryć dams~:a~-ej

' Za ad'ow Zyrar dOWS k·ICh

.

kł

.

_

Łodzi. ulica PiotrkoW8ka
LWr. 249 (6 nowy). dom własny
POLECA
tańca
~... Wyroby płócienne, pończosznicze, damską 00
(Les clocbeB de Cornevllle).
dla 40 dzieci od lat 6 do ]2 ~ i mAzka bieliznA
Wielki wybór materyałów ~
Opera komiczna w 3 aktach (4 (chlopców i dziewcząt) które będą 1)1/
""
~
"". •
obrazacb) słowa Pp. Clairville i Ga- pl'zygotowywane do wyst~pu na ~ meblowych, pluszow, firanek. Kołd y wabe~, muzyka RoberLa Planquetta. scenę· Za występy dzieCI będą ~
•
bł'
.
ł .
ll&l'grabia Henryk de
płatne. Zgłaszać się można codzien· ~ towe, Jedwa ne, we nlane l ba we nlane.
Comaville
p. M"rocki
nie od godz. 4 do 5 po
w kan·
•
Ó

Dzwony
Kornewilskie

'
• t
..'" -!łIi
B e#6p.,a na nauaa ~~

~

Główny
Skład
•

w

poło

~ullQd . h
W~jt rewc ell1

p. ~om'~ki
celal'Y! Teatru Victoria.
i&.
. . . NA. ZĄD!NIE SZCZEG M"'E CENNIKI. __
932-0 .#..i
:: Z~b~rzki
2052-2 ~~Ą~~I~~~~Ą~
lIotaryasz
p, Wio"'er
,1 . m l patdzierDika . r. t. ot .. orzy·
-_
.
łam .. Łodzi .pecyaln, 8 ZKO r. Ę
•
~~ ~~
Germana
p·na Niesiolow8lr:a
Dzie"'~Dna
p-ni Bromo...kI< IUłOl1] najnow ••ym i .najlatwiej.zym _ _
chłopiec (rr~~""ł'2!V"~~~ _~~~ --- '\))
X.,,...a
p-D' Szymborska
systemem Vortb'a. z.twierdzoD, pr.ez
~
'
_
~
Joaaia
p-~ Sikorak~.
~yż... władz~. oraz pracowni~ suki •• 14-15 lat, do nakladania pl'zy
Zuzanna
p·w Ceremuzyaeka •• kryć dam.klcb I ubiorów dzleol.aych.
.
. ,
.
Gertruda
p.ni. Rejt.rowicl
lIl. ,r.D.cz~o ... kl!',
maszyU1e d,·ukarskleJ. - Obeznam ~
dane będą w dniach 7 i 9 b. m.
~
Katarz.!"'"
p-,,;, "~pc •• weka
... Łodz,. ulie Zacbodni .. li M . maili piel'wszeństwo. Wiadomość
•
MlLIgo.,a
P'IU Wi&łoeka
2067-8
, .
., ' ,
.
'j t ,\'
w admwlstl'acyl OlDlej"zego pIsma. ~
b
Nina
p·na Poraj
,Zofja
p-na Sułkow.kI<
li eu
arszawski ego Towarzy---------.....--.....:.....ii-.;..~..
Eugenia
p-na O.trow.ka
slwa Ubezpieczeń od ognia
Pk"
,
Cachalot
p, Wisłocki
..
.
oszu nJ6 SIę uiJwanego
,
orkie.try ."ł06Ciafl.6kiei
~
Gripp&l'diD
p. Toma ...."!c.
I
PRZEZOlUlOŚC
~..,
Tninud
p. Nyul<ow.1ri
I
pO<! d,rrekcy,
I
Wi~nia~y. wieś~..czki• • trU.nik polowi,
•
18WICZ
•
I ~Iti
ł
~
d.%j~o:~e·pr:;at~~io d~:::.°o:.".::r~ L!d:'i~ mieszk.. vr domu ..łuBym. !lliea Skwero- Oferty pod lit. W. proszę składać 1'1
I
ki. XLV.
wa li 1384'g, obok kol ... żelazneJ '
W Administrllcyi Dziennika.
:
P~'Yl",uje w~z~lkle u.bezpl~ozenl~ ~d
2Oł2-3 I ~ Ił! Poczl}tek o godzinie 8 wieczorem
Cena 'l'\'ej~cia 40 kop.
ogn't..Jllk r6wme. ub.. pl ...,z.wa na z'yc'~ ~.
I ~ 1'1
.
20d--ł
O
w ro.maity_b . kowbi~a~y.cb, taDlo •.na Dom Sulmo'
pod Bl-~asz k . \\1...
~ ..... .0;;;;;;;;0. """"'.0;;;;;;;;0. ..ci"il... ~ ~ _
.-sj/)
~ "arunkach DOJdogodni.., ••ych dlo ubezp,e·
~
~
~ ..."._~~~

Z

Potrzebny

W sali Koncertowej

1-.
KONCERT Y __
I(
--

I

PIANINA

Ajent
Towarzystwak"
J N
arusz

K,amys
N
owskilego,

. t
P t rzebna Jes

francusk~

.....

aml

c,oDych.

•

_
_
J5oOOIOOOOOOIlOOOOOIOC>łl

ma na sprzedanie

2029-3

~~ d!""f':~.~~i ~'i!';;;:; Dr. M. Bumasz szczepy owocowe O ~ ~~w~a Przewóska D ~
Łódzkiego".
X~
O WlaSCI CI e.lkll M AG AZ Y N U MO ~a
~rzyjml1J~
~-10
piękne
Zielona Nr. 5, dom W-ej Roder.
Młoda osob
== .JOWrÓCiW6=y
=
2063-3

..
bule
' I
'
·
poszuk uje miejsca
owe, w CIkierai lnb restauracyl.
Zgłaszać się proszę. ulica Dzielna, dom Szompieha, mieszkania
](t 1.
2064-'0
,

ulica PiotrkowskI!:

d , :r-0renza.
r. I od ~-6 Wlecz.
bezpłatme.

59.n, obok w gatuukach wyborowycb,

od
wy i drzewa
Nlezamoznych kowe.
205610

Sr7KULA
IZRAELICKA
fi

J, Kremera

8

krze-

iglaste par2011-3

ZGUBIONO

kartę pobytu,

I ~)
I~
I

~)

ul.

- - II:

•

'Pat'yża
. . , .- d

ł

przywIOz a znaczny ~a.pas szykownych 1 śhCZDle
twarzy Idących kapeluszy.
Ostatnia
KAPELUSZE ELEKTRYCZNE

nowość

są także.

-00

-

o I)

-

I)

.
.
- - wy daną z t u t ejszego
magistratu,
2168-lU - 1 ~~
~
dla religii,. ję~yków ~ nauk ?gói· na' imię Michała Marzoszek.
W s;:l;';'z;:li;;'ej 5-oddziałowej LCczfił'ca
ąW-ł'cr-zlIt I w.or ...
nych. przYJml1Je UCZUl w róznym łlaskawy znala1.j:a raczy złożyć
S b A lIllNDEI A
~
'! wa glJwieku.
2057·4 takOWI} w tutejszym magistracie.
li
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