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kolaj- Aleksandrowica,-raczył wyjecbać ze- I- X Nades,ły dO:Wuozawy piu....e transp orll---Baeml08ła l prsemY8 ł-drobn:r. W czwartek, l (13) pażdziernika, Ich Skierniewic specyalnym pociągiem puez ~tr~g o8teodlklcb Jeslenny,b, Z H''!lbu~ •• strl~
X Zgromy.dzenie warszawskich pończo.
Cesarskie Mo~ci, Najjdniejszy Pan i Naj· Wiedeń do Aten, gdzie zbliża się obeh6d f~.:u~ 14 sprow.dzano, wobec pauIlJ~'.j t ..m epl ' uuików, dawniej liczne i Zasobne, obecjaśolejsza Pani z Jej Cesar ką Wysoko· srebrnego wesela Królestwa Greckich.
X Agenci pruacy poja .. m .i~ " okolieaeh War- nie utl'acilo swoj'ł tywotność. Duuje się to
ścią Wielk~ K8iężniczk~ Ksenl~ Aleksan'l
(" Warszawskij duiewnik").
na.." gd~e •• wierają 11m.,,!; .•. lamo~ni~S,ymi od czasu wprowadzenia maszyn do wyra.
dr6wD~ raczyli I,rzejechać przez WarszabandlanlDl1 • doslr.,,:~ masła, Jlj ,drobili o Ber· biania pończocb które zatrndniając wyro..
k'
ł
lina. Produkty te m"J. być pery.dycznle ,,"nac.- ł
. k b'
'
.
1I'ę· Pociąg v=ars I przyby na stacyę
uiejuleb partYMh ",ysyłaoe reali' ••I' Id nole- ~czDle o lety, wyparły ze stanowISka
Praga Nadwi lailska# o godzinie II mi·
DZrAŁ PRZEMYSŁOWY.
inog.i ma oi~ .db,.... ć .. ';'arbeh pruskich b.. cały szereg majstl'6w i czeladników daw;ut. 40 rano. Stacya byla ozqobiona rośli.'
....ględu Da. kuraI gie.M.we, pny ~bi.ne to,!aru. nego facbu pończoszniczego. Wedlult plozy.
Darni egzotycznemi i dywanami. Od go·
Z.~npy .maJą być robione przewalIlle w okoheach bliżonych obliczeń kobiet zajmujących się
dziuy 10 rano zaczęły zbie ć się a sta·
"',ódź, dnia 18/X 1892r.
MIJI.k.1 Waru,wI·
pońezosznictwem, 'Warszawa fosiada okocSi wszystkie zaprosz Ile osoby, mające
X Cukrownia w Ru dzie Pabianickie;
Ple~lł\~"e l kredyt.
. ło 1,500, gdy do cechn należy z",ledwie
prawo być przedstawloneml Ich Cesaukim
d Ł d .
ł
k
.
d .',
X \V połOWie listopada, w ~kspedycyl trzeell majstrów i kilkunastu czeladnik6w
ę
Mogciom Damy W stro;oych tualetacb z PLoI b o ZIDIł rta°zPocZ a kóampaDlę Y' OlU przygotowywania papierów raństwowycb, Celem ożywienia zaromadzeoia I nadalli~
.
'.
'.
' .
. m. OlI wa ura w postęp oJ e I,ra·.
I
' d k
'
h b'l tó
."
bukietamI w rękach, generallcya, ol'ZędOI'
idl
lozpoczn e Sl~ 1'0 owanIe nowyc
I e w mu większej żywotności komisarz tej kor.
II I
' b w X owo.
baukowych'
. .maglstl·a·
.
ey. d warscy I. wy ż'"
~I cyw n, w mnuuurac,
Hurtownicy totejsi ustanowili na ty. dl
. . : 10 ' 5 , 3 I l·rublowych9.'5 po·
. poracyl,. d e Iegowany z '
ramleUlIl
z szarfami i orderami,· I szlacbta. w
swycb
d'
.
bl
t
·
k
·t.
og
IstllleJ~cego
wz
'0, ua sumę ~ mi· tu 'p. C. pOlI'ziRi zamial' zapl'oponowania
.
zlen
ący nas ępuJące ceny o OWI y. lionów rubh
. . . .
IDuod~rach sz1ac h ~cklcb ~apelDlh ~mach za wladl'o 78'/. w "przedaży burtowej I·S. ·
wlallzy, aby d~ cecbu ~oóczoszDlków mo·
Przemysł.
gly należeć koblet,y takle, kt6re wy trzystacYJny. Damy zbierały Się w [lokoJu Ce- 870 w sprzedaży detalicznej rs 830 _
sarskim, I,rzybranym wspanial prze§licz· 8'90'
. .
X W plozemy~le żelazuym w okolicach mają objęty przepisami z r. 1816 egzamin
Demi ro~linami i dywanami. Osoby woj. . .
Drogi wod..e.
Kielc, Sucbednlowa, Końskich i Ostrowca, wyzwolioowy. Inowacya t& bylaby zal'askowe t warta honorowa ulll.óskiego pułkn
X Wkrótce wyrnszy z Petersburga , 1>0 k~lku latae'b zllst~ju kompl~tneg~, ~d zem prejudykatem dla innych cechów.
lejb·gwardyi Jego Ce rskiej Mogei slanę- ekspedycya z iniyniel'ów, której JlolecoRo p~ł Joku zapanowal Inc.b otywlO~Y I. D1e· W Warszawie setki kobiet pracuj!) na jJo,
Iy na 'peronie stacyi po lewej sLtonie, a dokoulI~ §cislego zbadania rzeki Dnieprn I bywały p~kujJ na. towal w .ka,ttleJ fOlInie, lu szewctwa (obszywaczki) krawiectwa mę
-1lsoby dworsk.ie i urzędnicy cywllhi-po zaopiniowania, jakie roboty regulacyj ue czy to swo~c~, ~ela.za wymlaloweg~, czy skiego (głów nie kamizelki), kamasznictwa,
stronie Ilraw.ej.
'
winny być wykonane na tej rzece nIe. otllew~lY. TI Z) d~le~cl zakład? hu.tDlczyc~ szczotkarstwa i t. p. Pl'acownlce te nie
Gdy pociąg Cesarski st.an~1 na stacyi, zwloczoie. Komisya przedewszystkiem zaj- w oklę~u WScho~lIlm, w wlęk zeJ ~Zę~CI korzystają z żaduych prerogatyw, kas (lOIcb Cjsarskie Mości I Jpj Wy okogć polvi· mie się oględzinami zboczeil koryta rzeki, po~ost~Jących w. I ękach pry~atnyr.~t ot,:zy. mocy w razie choroby, starości I t. d.
X W tych czasach jeden z majstrów
tal przy wagonie Jejl'o Ekscelencya Głów. jakle zaszly w ciągu tl'zech lat ostatulch. m 11J e, .Jak donOSI "Gazeta kielecka, WIele
Dy Naczelnik kraju gener&! -&dyutant J . W.
X W ministeryum komunikacyj rozpa . powa.z uych obstalnnków, .a magazyny ko .. • prowincyonalnych
zlożył
magistratowi
.ourk~: . . .
.
trywau6 jest kilka projektów kanalu, III' pletlIle z zapasów opr6znlone, przyczem wal'szawskiemu świadectwo trzech polą·
NaJj8ŚDleJsza ~aDl ra.czyla udać Się llo c~ącego WolcholI' z Newą. Kwestya kie: ceny lIa żelazo w pOI'ówllllniu z rokiem czonrch urzędó~v st~I'~zycb zgrdma~~e~
pokijjólY Cesa kIC~, gdZie ~alz~nka J. E, l'unkn kan alu będzie rozstrzygnięta stano. ubiegłym, podniosly się o 20 pl'OC. Pro· "!'I Kielcach, a mianOWICIe: ~ol'alozy, cleśh
Glównego Naczelnika krajU mlala szczę·, wczo podczas nadchodzącej zimy.
dukcya zakładów górniolo·hutniczych po- I blacblll'zy, lżądal ndzleleDlI\ prawa pra·
.fetę ,...ethtaw~ Ce"~,e~. ~l..le:·
Droltl ielaz....
wyższych okolic nietylkozasp1kaja potrze- kty~i mUI'&rsklej .w \~al'szawie. Zarzą~
br~De damy,którJcb spis pomleszcz.as.lę OIze)., X Drogi żelazne w Rosyi dochodZił tło by miejscowe I I'ynek warszawski, leCI mleJskJ, nZ8udoiBJąc Się ,~a. o"ull miel'
!eJ Ces~r
Mość raczyla JDilo§cl wie pr~y. granicy po wJększej ezę~cl w kierunku do w znacznych partyach surowiec id~ie do scowego urzędn starszy~h. I odp.ow~ednlcb
ią ć b~klety, ofiarowano przez przedstaWia-I tJiej prawie IlrostoplLdlym, pisze "Ruskaj.a but pod Dą.brową i Sosno wicami, drobniej. przepisach b .. I'ady admlDlst~lLcYJneJ K:ó ce
lł Się damy:
'.
żiźń" , podczas Itdy austryackie I pruskie sze wyroby, jak: al' matul'y, drzwiczki hel'- lestwa! ił~anlD terno odl!lówli, dozlMłaH.c
Je~o CesRI ska .M.oŚcl pozdrOWił ~al tę przebiegają równolegle do granIcy ros ki ej metyczne, l'U~zty, pip,ce, tygle, garnki, za· starania Się o .. a~ent maJst~a zwykł, drohOll?1 ow~, w k~óleJ !Ia lewem ski zyd~e i w bllzkiem z nią sąsied~t. wI8, co daje im sUają Kijów I Odesę; zaklady w KlImkie· gą, plozez z~aDle od,,~wlednleg8 przed
łtali. ~s~~'scy .oHcel:owle teg;o pul,ku, ~.~. znaczną. przewagę lIad drogami ruskiemi, wiczowie na dlugi 8~el'elt lat mILją zapew· wła§clwą komuyą egzamlDu.
~Zęś!I~leDl mozuoilclą uJrZ6D1a obhc~a NaJ' tak \lad wz!!,lędem obl'ony gl'anic, jak" n1óny zbyt bandaty do k61 na utytek
.
W y.lawy.
)aś~leJsze~o Sz~fa swego. . .
poci względelll ekonomicznym. Zanważyć drÓg żelaznycil w Cesarstwie.
>< MlDiste~y.um. spraw. ~ewnę'rznych,
,iSastępllle Dow~d~ący w?Jskaml p.I·~ellsta. można fakt, iż wiele towarów z KI·6Ie. je.Go]V;r6!1;' m;odbt:o;::;~~~ :o~:ar:::;k~ ~~L w celu zap~bleZenlll naduzyclom, wyprac?·
wlI J.eg~ Cel!ar~kleJ ~USCI calą wleJ.co~ą stwa Polaklego przesyła się do gubernij miueralnych, z m9tor~m g.....ym, ,.łoioo. prze. walo przepisy specyal~e ~ pl"Zysądz&~1Il
gene.lahcy~ I naczelników puszczególn.)cb poludniowo -zachodnlcb tranzyto przez Au. wiejaco".,. opecyali,tę.
nagród wystawcom naSIOn, bl?rącym ~dzlal
od~,zlał?w. .
". ~ .
stryę. Wskutek tego pOlVstal projekt
X . \V Grochowie pow~taje fabl'yka sztu· w ogólnych wystawach .rolniczych I spe·
.1 utjlJ. tez ducho~ny, leodoI .(jel baczew· przeprowadzenia i w Rosyl dr ó g ż e l a z. czuych $al'dynek, które będą wyrAbrane oyalnych wy~t"wac~ lIaSIOU.
.
Ski, !"!ał sz~zęścle przedstawlI~ Jego Ce·
y c b w z d I u ż g r a II i c Y z a c h o d II i ej. z drobnych rybek rzecznych.
X Wysta"!'l8 ~aslO.1I .w Petel sbnrgn osarsklPJ MOdCI swą prac~: .Alb~m al· t~s,y:
X Konferencya zwią1.ku kolejowego fran.
>< Na Iicytacyi w $ądzie okręgowym t·warta będzltl dOla 12 hstopada.
czno-fotografi~zne sta.rozytnoścl ruskich I cnsko-belltijsko.niemiecko-ruskielto stwier. lCieleckim spl"Zedano browar z otactające
zab~tków Ilrawoslawla... "zach~ auych. w dziła, że z po\Vodu I'ozporządzenia kancie- mi go niernchomościami IV Kielcach, do L.
RUSI Cbelm~ko-Podla8kleJ , OIllZ z Ulo.~o- rza niemieckiego, bagaż, ekspedyowany Stumpfa należący, Zl\. 72,000 rs. Nabywclł
u rzę dowe.
ny~. przezen opisem teg~ al~um": .NaJJa- z War37.8wy wprost do Paryta, lub Bru- jest Stanisław Borowski, dzierżawca tegoż
śllleJs.zy P~n ~'acz~1 ,P1,zyJąć zyczliwle ten ksell, ani w Koloni, ani w Herbesthaln browanl.
e Ogiosz9no prawo, dozwalające bez -wy.
upommek. I mllośc!Wl8 l!()~pyty wal O. Ge~" nie ulega rewizyi celnej. Papiel'y wal·to.
X W tych dniach wykończono młyn knpu patent6w Inb mal'ek sprzedawać wybacz~wsklego o Jego pl.ac~, a nastę~~le ~ciowe lIie mogą w żadnym razie być pal'owo-wodny w Ciechanowie, na rzece roby tytouiow~ w bufetach, ul'Ządzanych
~~z!ękowa'Yszy ~utOroWI słowem .Dzlę- Pl'zewożone, jako bagaż. T~ryfy bezpo. Łydyni zbMowany. Mlyn ten do ordyoa· na wszelkich ubawach z ule. dołlroezy.·
k~Ję , poleCIł. odnieść album do Swego ga.. ~rednie wy~zowe do Warszawy i Łodz.i cyi opincig61'skiej naleiący ,
wzniesiono IIY··
blfietu w pociągu.
.
przez Aleksandrów ze stacyj fl'aucuskicb w mIejsce zgorzl\lego w 1'. 1885, kosztem
e W ozupelnieniu taryfy kwalenakowej
Jego Cesarska 110ść, przepuścIwszy przed wkrótce będą opracowane.
' pi'zeszlo r~. 20,000.
w Królestwie Polskiem, wynagrodzeuia za
.sobą wartę hon~rową, zasttzy.couą poc.hwa;
X Budowę odnogi kolejowej zlatoustow.
X .Nowoje wremia" donosi, że istnieje wynajem mieszkań oficerskich i dla urzę
lą Swego Panującego ~zef~, IIIc.zyl 11IzeJśc sko.czelabińskiej już nkończono.
,zamiar ograniczerulI. fabrykacyi zapałek dników zarządu wojskowego 1 niższycb
do urzędników dworskIch I ~ywllnrch, któ·
X W minioterJ11lD k.munik.cyj utworzono komi· fosfórolVych, przez potlwyżuenie od nich atupoJ, rada państwa jJostanowi/a: niższym
ryeh J. E. Glówny NaczelUlk krajU jJrzed· SI~ speelaln., • udziałem przed,towicieli i.spek- akcyzy do sumy 'I. kop. od pndelka, za. stopniom wojskowym, posiadają~ym rodzi.
stawiał z nazwiska, IU'zyczem Jego Cesar- t11, dep.~meotu kolejowego i z.rządu skarbo..
75
t k
.
'/ k ..
ska Mość wielu z nich uszczpśliwi! miło. ",.h dr6g zelaznych, kt6~. rozpatrzy kwe'ly~ o~o· wIerającego
sz U , zamiast • 0pleJ' oy, a znajdnjącym się na slużbie w mie·
.
.
.
..'
w'ązkowego wprowad,eol& w p.rowouch kolejo, ki, je.k to jest obecnie. Z istniejących Scie W al'sza wie, wyplacać rocznie na wyśClweml swe~~ py.ta.~lam... .
.
wyeh ~rzyrządu opecyaloego, kontrolującego szyb. w Rosyi 290 fabryk za palek, zapalki ujem mieszkań dla rodziny po r:!. 14 kOjJ.
Równocz~8U1e ~alJaśllleJsza Palii raczy· k04ć biegu.
szwedzkie wyl'ahiil-ne są tylko w 90 fllobl'Y- 40 rocznie, lIa prowiu~yi ZlIŚ w miejscola miłościwie rozmllwia6 z damami i z nie·
Ił andel.
hCh, II z ogólnej lic~by 142,849 m~ionó." wościacb II·ej klasy (miasta pod zarządem
któremi przedstawici~lami wyższego to·
X W tych dniach otwarto IV C.li"l ko~ wyrabianych zapalek, tylko 24 % przypa. policmajstrów czyli gubernialne, oraz Łódź,
warzystwa tlltejszego, ruskiego i pol· wie jarmark I,okrowski. Towaró ·v do· da na zapal ki szwedzkie.
Częstochowa, Włocławek) po rs. 23 kOI',
X K.pitali~ci paryscy kupili niedawno 40, III·ej klasy (powiatowe) 1'8. 21 kop.
skiego.
wiilziono więcej, niż w rokn prze~zlym.
Punktualnie o godzillie 12·ej Najj8Śniejsi
X Wyznaczony" lIa dzień św. Łukasza, uproszczony sposób 1)I'zygotowYlVania 110- 60, IV·ej klasy (uiepowiatqwe) rB. 18, a
Państwo wsiedli 1I0 przygoto\Van~go po- t. j. w doiu 18 ·y m b. m. jal'mal'k W Puł· wych matel'yalów o§wietl"jących z odpad. w ' osadach i wsiach 1>0 1'8.9. W tych wszy·
cięgu, poźegnawszy sili milo:lciwie ze zgro, tuskn odlużono do dllla 22 b. m.
ków naftowych, wynalazku technik" We. stkich miejscowościacb, z wyjątkiem Warmadzonemi na peronie. Wtedy malżouka
X "Birżewyja wiedomosti" donoszą, że l' e~7.Cz.giD8.
wy, gdzie kwaterunek w lIaturze nie
J. E. Główoego Naczelnika kraju ofiaro· apodziew8ne są jeszcze większe jlodrożeniil ' X W czasach ostatnich do departameo. sza
obowiązuje, dawane będą izby po jednej
wala llajjaśniejszej Pani na pożegnanie cukrn, z powodu jakoby złego gatnnku tu III'zemj'~łu i haudlu wniesiono liczne
na I'odzin? za 110WyżsZll placę.
wspaniały bnki~t, caly z prześlicznych róż buraków tegorocznego zbiorn.
11l'0~by o wydanie przywilej6w na nowo
• Ministeryum spraw wewnętrznych po·
.żóltycb, z dlugiemi i szel'ukiemi wlltęgawi,
X W celu uporządkowania handlu zbo· wynalezione sam~pol'us\aj~ce się ~owozy,
Ul. ióltem tle którycb na obu końcach wy· żem, koosulom i wicekonsulom ma być pó - tlo użytku nil liDiach kolejowych I tl'am- leciło gobernatorom, aby najpóźniej do 13
listopada d o8tarczy li mu wiadomości o sta·
.s~yty był Wsz~chl'osyjski Herb Pań- wierzony nadzór nad ladunkami zbożowe · wajowych.
•
.stwowy.
V k ś· mi, wywotonemi I Rosyi na rynki zagra ·
x NiedawllP przysL4pion, do eks~lo&t&Cyi bog ... nie rzeźll w .Iastull. Na zasadzie zebraNajjallniejsi Państwo z Jej , yso o Clą niczne, i wyj dnienie wszystkich wynika· tych pokladó .. tamieni& litograficzneg. vr powiecie nycb danych maj~ by6 wypracowaue pod.
Wielk'ł K8i~żuiczką stali przy otwartllm jącycb przytem kwestyj i nieporozumień; kr.o"oufai,okim, euborui I,ermokiej. Kamień ten d.. stawy ogólne nowej organizacyi tych za·
kladów, zgodnej z wymagaDillJOi techniki
oknie przez caly, czas gdy pociąg przecho· prócz tego, obowIązkiem icb będzie obe- brocią gltllllkll nl8 llat~puj8 .ugra"i...emu.
od,ził obok peronu, i raczyli klaniać się mi- znanie si~ z handlem zboż~ym d&uego
X Na Kankazie powstaje t&warzystwo, i hygieuy.
łościwie, odpowiadając oa glębokie uklooy kl"8ju, a w szczególności z warnnkami dla urządzeuia tam plantacyj herbaty.
• W .Zbiorze praw i rUZforztdzeó
i entuzyastyczne okrzyki .hw·a!."
handlu z Rosn i przedstawianie sprawo ·
x W oobotę ....c.ął .i~ p.hr w rabrl'• ..,rel- paóstwaM O(ł08%oDO rozkul NlIJwytszy, do'l'egoż dnia, o godzinie 4·teJ f o polu- zdań szczególowych, dotyczących tego hau. M"
i ..ych Pa"t. Szwab. w Wan.."; •. tycz'lcy ratyfikacyi generaluego aktu mię·
.dniu, Jego Cesal·skll. Wysokok.oŚć .N,astę~· dlu. Sprawozdania te będą oglasZl!.~e w ~l~n~m~iy !~~~;::~ty ~t~::; :bli~:j~i~!O ~~ Mynarodowej konferencyi brukselskIej "
~ 'fl'oou Ces&lozewicz, Wielki KBlllze MI' wydauin specyalum,
rllbli
przedmiocie wstrzymania UHli .qlUII
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na wodacb wscbodnich i wewn'ltrz l'ldu
afrykańskiego. Ratyflkacya dotyczy również dekiaracyi, dólączonej do rzeczonego
aktu.
•• Nowoje wremia" donosi, że w departamencie gospodarczym ministeryum spraw
wewnętrznych układany jest obecnie projekt nowej I lawy tf1ł1lo' cloweJ.

Kronika.
Senator ks. Jerzy Galicyn przyjechał
pociągiem wieczorowym do
Łodzi i zatrzymał się w Grand·boleiu.
- Lutnia. W cz"artek, dnia 20 b. m.
w sali koncertowej odbędzie się ogółne
zebranie czlonk ów ,.Lntni" tu tej zej. PoZf'ldek obejmuje: 1) Odczytanie protokółu
z poprzeduiego pOSiedzenia. 2) Sprawo·
zdanie z czynnojci zarz'ldn. 3) Sprawo·
zdanie finansowe zarządu. 4) Odczytanie
instrnkcyi I regulamłnu. 5) Balotowanie
kandydatów. Zarząd uprasza pp. czlollków o zebn.nie się jaknajliczniejaze.
- Sądy pokoju. W ciągu trzecb kwartałów ubieglych, t. j. od dnia 13 stycznia
r. b. do dnia 13 b. m. podano do tutejszych
lIędziów pokojn ogólem 17,069 spraw, w lej
liczbie 13.284 cywilnych I 9,785 karnych,
a mianowicie: do sędzie~o pokoju l go l'ewim 2,453 cywilnych I 711 karnych, razem 3,164; do sędziego pokoju n-go rewlrn
2,150 cywilnyeh J 495 karnych. razem 2,645;
do sędziego pokoju llI-go rewirll 1,712
cywilnych I 715 karnych, razem 2,4.27; do
sędziego pokoju IV-go rewiru ł ,8l8 cywil·
pych I 585 karnych, razem 2,403; do sę
dziego pokoju V-go rewiru 2549 cywilnych i 442 :tal'nych, razem 2,99 1; do sę·
dziego pokoju VI-go rewirn 2.592 cywilnych i 837 katnych, razem 3,429.
-

w

niedziel~

- Spadki. Wyd,ial b1l10teeznl plolrkow.kiejfo
olcrvgowego oglu ....... na dzieli 18 kwietma
1893 ron na.na~.ono ,ermin prokl ••yjny do uregulowaDla apad.t6w: a) po zmarłej ZoAi o Debi
ckich BukowieelUej, w.p6łwienlcielc. ..mI fi.
15,000. zabypoł.ekowanych na llIaj,tkr.eh Kotnlin i
Xołacinek w powleci. brzezi6atim i b) po omarłej
Filipinie o Dębitloklch Stojanowakiej, "Idcieielc.
maj,tk6W Pł.... w i SannikI " po"iecie 110wor....
dommm.
TeJlZe wydziu ogla.. a, l. na .uie6 13 k"ietni,
1893 roku naznaczono termiu prekt1lllyjnl do ur.gulo .. ania .padlm po zUlarłym KazimIerzu Teofilu
l[iehaleckim, włuJicielQ nieruchomości " Piotrkpwie.
sądu

ŁODZKI.

pooiod.eniu "",i.rd.iła nu~.
pujłU • a p i 'Y'p uczynione w testamencie •. ,.
Alekaandry br. olDekiej: n. 6,000 dl.. rOMatU..
bieduym, ..,"walilliwauym przez ~iuro n~eby ..,j~ko...~; fi. 6.000 dla wUU&w.kiego dom. ecJoro.
atenla .Prsytalilko PH1 nli.y WiCc.ej; ra. 6000
4Ia biura n~d%y ~.tkowej; II. 3,0<10 dla towa"yat.... dam miloslerebia .... Wincentego l P ..alo;
ra. 3.000 dla Pllltałltu Naj, ..iętllZ~ Mu,i PanDY
prsy nlicy :);y,"lej; li. 3,000 dla przytułku p.,alityk6 .. i lIIeuJeculllie ehoryeh prsy
Nowo ...I~.
,kiej; li. 1,500 dla towuz1Stw .. opiw nad bieo ...
mi matkami i icb ebie6mi; i li. 1,óOO dla Schroni.nia uallCSyc;'lek.
cmej

Il& . .tatuiem

uli.,

Przemysłowiee warszawski, p. Jan Wró·
hlewski, obchodził w niedzielę pólwiek!lwy
j u b i 1II Ul Z prowadzenia fabryki pierników,
czekolady I wyrobów woskowych . Dla upamiętuienia tej nroczystości cały pel'sonel
fabryczny ubezpieezono, a nadto otrzyma
on znaczne gratyflkacye w fOI'mie wkładów,
złożonych do kasy oszczędności.

Puyb,ly w IObot, do W.n ......y I<Dpiee z Berlina, p. Albert Scbmack. saraz na dworcu kolejowlm po wyj'ciu z wagonu ap..tuegl br. k p u·
g II a re. u s walorami n...um~ okolo 80,000 11.,
oraz gotowizn, 2,600 mare" i 1,301 rB.
W 8obo'9. w eh .. iIi odej'ei .. poci,gn kolei .P6teroburlkie.J , W.....zawy. człowiek jakił puy."o,
icie nbr..ny lIucił .i~ nagle pod koł.....agon6w.
Z pod k6ł wydobyto be.,,"zt..lto, m~09 . W kieszenł ubrani .. oamob6jey In.le.iono do,,6d ie 019 na·
l
'ywa Paweł Ber.oiuk, liczy 35 lat iycl&.

- Włocła w ek. Powiat włocławski wystąpił z podaniem o zamianę miasteczka
Brześcia Kujawskiego, na osadę .
- Lublin. Lekcye w szkołach lubelskich
rozpoczu'l się ostatecznie w dniu 22 b. m.,
władze rz'ldowe bowiem Hpodziewajł się, że
do tego czasu epidemia wygaśnie.
Gubernia Jekater ynosławaka wedłng
opracow nych danych statys tycznych, zajmuje 343,215 dziesięciu ziemi,
z których 101,293 pozostaje w rękilch cudzoziemców, przeważnie niemców.
-

g wleźo
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tewskim zachorowała l, zmarła l, pozostało chorych 3; w pow_ 8&ndomierskim zachorowało 9, wyzdrowiały 3, zm rio 5, pozostało chorych 10.
Kr aków, 15 patdziernika. Ostatni boletyn lie Dotuje iadllego zasłabnięcia na cholerę. przez 4 doby nikt nie IImarł. Komisar~a sanitarnego odwołano.
•
Barn q, 15 października. Na odbywanie
jarmarków zezwolono.
Peszt, 15 października. WclIoraj do wieczora zacho.wało na cholerę osób 31, zmarło 8, wyzdrowiało 15.
Peazt, ~6 p4Ździernika. Od północy do
.poludnia zacboro"alo dzisiaj na cholerę
osób 15, zmarły 3.
Berlin, 15 października. Dziś ogloszono
raport urzędo"y o przebiegu cholery w
Berliuie. Od d. 18 sierpuia do tej chwiU
przyjęto do szpitala w Moabicie 443 osób
chorych n przypadłości zbliżene do cholery. Z tej Ii~zby stwierdzono tylko 28 wypadków cholery azyatyckiej, a to przeważ
nie u osób przybyłych z Hambul'ga i Inzystkiego
nych miejscowości . Umarło
ollÓb 12.
Kar laru he. 14 października. Stwierdzono tutaj jeden wypadek cholery azyatyckiej.
Hamburg, 15 października. Buletyn urzę
dowy: Wczoraj zameldowauo chorych 24,
umarlych 6. W Altonie zachorowały 3 osoby, zmarła l.
Hamburg, 15 października. Ostatni bulelyn choleryczny podaje 7 chorych i jedeu
wypadek śmierci.
Konstantynopol, 14 października. W Erzerum stwierdzono 10 b. m. 16 wypadk6w
cholery I 10 śmierci.

Z CAŁEGO ŚWIATA.

C h ol era.

- Za n iepo rządek. W zeszly Iliątek i
wczoraj sędzia pokoju I·go rewiru m. Ło
dzi osądził i skazał u nieporządek w dziedziń~b, ustępacb I "yosztokach następu·
j'lcych Wł8Śclcl$l1 domów: 1) pod nr. 190
pl'zy piacu Starego Rynku, Dawida Szefnera, na 5 dni aresztu; 2) pod nf. 19 J,
Lajzera Orbacba, na tl'zy tyg~dnie aresztu; 3) pod nr. 192, Moszka Kalińsklego,
na miesiąc aresztu; 4) pod ur. 228 i 229.
Szmula Wejlanda, na dwa tygudnie a·
resztu; 5) pod nr. 235 przy ulicy NowomiPjskiej, Abrama ~tliba, na miesi'lc aresztu; 6) pod nr. 338 przy ulicy
Solnej, Izal\ka Korowassera, na 10 rs. kary" 7) pod Uf. 211 przy nlicy Woiborskiej,
Abl'ama Bornsteina, na dwa tyg6dnie al'esztu; 8) pod nr. 2 I 3, Ohanę Petrokowską na 5 dai al'esztu; 9) pod nr. 219,
ICk~ Szafira, na dwa tygodnie aresztu i
10) pod nr. 181 przy placu Starego Rynku, SzaJę Michalowicza, Wolfa Redl.icha i
lcka Gutklnda - po 10 I·S. kary kazdego.
_ Komisarz policyl I-go rewit·u Ul. Ło
dzi w ciągu ostatnich trzech mle.ięcy
sporządził 228 protokulów na wła~cicłeJi
domów za nieporządek w dziedz i ńcach,
nstępach i ryusztokach.

_ Wypadek. Onegdaj wieczorem, pijany robotnll<
spadł. mostn na ulicy Zachodniej do kanaln rzec.kI Łódki. Wypadek spostrzeżono i robotnika bez
.. wanku wydobyto.
_ NaJech •• le. Wczoraj rano, na nliol Zgier·
sklej w Balutach. fnrman, jadący p.'1pD "ozem
• Łodzi, n&jeebu kilkuJetwl} .we"czynę, klAlrej
kowe zraniły gtow~ i plecy.

- Za s pr z edaż oieświeżego mif;sa, sę·
dzia pokoju I-go rewiru m. Łodzi skazał
rzeźnika w jatkach przy Starym Rynku,
Lajba Wilczkowskiego. ua miesiąc ar~.ztu.
_

po kąsanie.

Onegdaj po poludnin, na nli. y Ogro-

dowej, pieil, niewia.domo do kogo należąc?) rzuó1!

przeebodląee~o tamtędy Jana Bmozua I
go w rvkv 1 nog~.
.
_ Spłouelll. \V ~zoraj ra.D~, do mi~szk~a fiu.z
kowsklego przy alley DIuglej we~z11 dWAJ .Iodzle·
je. W eb"ili jednu. gdy zaczęli odrywa4 zamek
n komody, obudził .i~ K. i •• ezął wolad o pomoc.
Zlodzi.j. porzuciwszy wszystko, uml<n~Ii.
- Kr ad z ieł. Onegdaj. z obory Kazimierza Tuliniaka nu :Salutaeb, uprowadzono jał6wk~ wartu'ci
li. 18.

si9 na

skal"".ył

_ W a r s zawa• • Kuryer codz." donosi z zastrzeżeniem, że mieszkaniec War.za wy, emeryt p. Z., testamentem w tych
doiach sporządzonym. zapisał 10,000 rs. na
założenie z w i e rz yń ca. Testatur żl}da,
żeby zwierzyniec przedewszystkiem po.iadal cechę poglądowo pedagogjczną i był
założouy na gruucie zapewnil<jącym mu
IItałą egzyateocyę ·

Jeden z lekarzy warszawskich do spółki
z kapitalistą urządza II tacy ę ki i m a ty cz·
ną w Otwocku. Stacya ma być otwartą
w roku przyszlym.
Wara.za"aka rada mi.jska dobr"".ynno.ci pnbli-

TEATR I MUZYKA.
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Peut, 14 października. Przedmiotem 0- r. lłO. OO, uCJe drogi tel. 'łf&J"8.l\lnko-W'i~l,.lTllkif"j
artysty po lada wiele siły i metalu,
statuich obrad w łonie gabinetn węgier 202.bO, akeye lueilylO ... a""trya.kio 166.50 .....'e
Jliepotrzebnie więc był dawniej forsowabanku baudlo..ogo - .- . d,.koato
skiego i posłuchania hl". Szapary'ego u ce- "ego - .-kiego
Dym. DzlS p. Marecki o uczył lę mity, d,H.OntO ni8mieek.ie~o bank:n pwt wa
sarza. była k westya zapro wadzenia na \V I}- 3·/., prywatne 2-J•.
gować swój or~an, A W śpiewie cieniować,
akC8ntowa6 i fr zowalt W grze oawet,
Petersburo, 15 października. (Ag. pólo.). grzech obowiązkowycb ślnbów cywilnych.
LoldYI,15 paid%ierniklL PozlCJ:ka ruak .. 188~ r.
kUra dawniej wiełe pozo tAwiała do ży- Jch Cesarskie Moście NAjja oiejsJ Paóstwo Dalej nie da się ta reforma od wlekać, mu- (( emia,i 97.37. 201. Koulolo ..ugiolakio 97.12.
aenia, zauwaZyllimy zn.a clny 110 tęp. Pan pospołu 31 Jej Cesarską Wysokością Wiel- siałoby bowiem przyjś~ do upadku gabine·
aorno, 15 paidtienńb. P•• onioa 146 - 161, DO.
133
li. gestykniuje jeszcze zawiełe rękoma, ką Kslęłniuką Ksenią Alwandrówną ra- tu i stronnictwa liberałnego, stojącego dzi- paidz. list. 1M.25, na k..iec. maj 159.75.
Ił5,
zaezęsto chca nas przekonać (co zbytec3l- czyli wczilraj wr6clć o godzinie 6 wieczo- siaj u wladzy. Bez silnych walk z episko- 145.00. na paidz. listopad 143.00, na k wiecie4 maj
palem nie obllidzie się.
ne), że mu niebrak aoi jednego palQ8, co rem do Gatczyny.
lI ••". •• I, 14 paUziernika. Baw.łn&. Spra.. oodallie
prly białych zwłaszcza rę wiezkacb, przyKoburo, 15 października. (Ag. półn.).
Peszt, 15 października. (Ag. póla). W k0600.... Obró, 8,000 b.l, • ~o na spokulaolę I
poroioa BazyliA z :Cyrnł ka. sewilsk.iego," Jego Cesarska Wysokość Wielki K~i'łie komisyi budtetowej delegacyi przedlitaw- wy .. óo .500. ~L Ospalo. Iliddlillll' amerlkańska:
ale zwałczeol... krótkim czasie większych Włodzimierz Aleksandrowicz przybył tu skiej młodoczeski deputowany Eim kryty- "" p~dzler':!k listopad 4"1.. "pr•• dz ..cy, na listopad
kował sto lUlki panujące w Bo Ili. Przy- grudsial ł I.. aprzed,w." Da grudzie6 .~roseli
tudn'oścl dAje r~kojmię, że Artysta i te z KlIssel.
4"/.. cena, na otyCJ:oń lu'ył"l...przeda ..cy, M luty
mai e niedostAtki niezadługo wyr6wna..
Wiesbaden, 15 października. (Ag. póln.). zuawał on, że nowy rząd na wielu polach ma.r&eo 'ł/n ce.nat !lA ~arzeo kwiecień 4'1" Sprz8~
W .MężAteczce" PosiestA ogólne ~yskał Dziś rano pl-zyjęcbal tu Wiełki Książe zdzialał niemało, mnzułmanie wszakte, za- da..oy, Da kmeclen maj 4nl.. ceoa, Da mili .....r.
fobie uznanie, a włotony do operetki Spiew Meklemburski i przywitany byl na dworcu r6wno jak serbowie boSnijscy i katoliey wi.c 4"1.. •p....eda...y.
N.w-Vork, U patdziernika. Kl.'" Rio )6 7 16 l.
1I4bma .Czy ja cię kocham" na ogólne żą- przez Jego Cesarską Wysokość Wielkiego tutejsi nie pl-zestali byll przeciwnikamł Au'
)6 1 lo .. urdiu",y u listop. 1515 nr. 8"C~
danie biSOWAĆ byl zmu8zonym. P. Recki Księcia Aleksego Micbałowicza. Jutro przy- su·yi. Roskoszne obl'azy, rozwijane przez Ka_
1486.
'
.' .(San-Carlo), chociaż z prozą niezaw8ze jeżdźa Wielka Księżna MeklembOl·ska.
ministra Kallaya, mogą zastąpić z czasem
U patdsierniklL B."ela. 8 .. 1'0111'.
radzić sobie umie, wynagradz'l to pięknym
Petersburg, 15 października. (Ag. póln.). pojęcie .potemkiuowskich wsi" pojęciem Or Nlw-V.rk,
lea.nie 7'/1,_
'
i silnym tonem o czysto tenorowem brzmie- Wyjątek z okólnika kontrolera państwa .Bośnijski Kalejdeskop". Eim proponuje
nlu, jest więc ceunym ubytkiem dla 011 _ z dnia 1 (13) b. m. za XI 46: W jednym powołanie do życia w Boli nU i Hel'cegoLICYTACYE.
Izej sceny skoro dyrekcya G/łży do wpro- z wydawnictw peryodycznyclI ukazała sil} winie miejscowej reprezentAcyl, opartej na.
Dui. 2ł patd%iernika r. b., w wara .. wakim 0wadzenia na nią poważniejszych utworów wladomoś~, która wyw')łała pełne niapo- systemie wyborczym, mającej dobro mies:/;- kręgowym urz~e intynieryjnym, odbOdzio .i~ limnzyczny6h, jak to widzimy z zapowie- koju zdumienie w urzędzie, którego doty- kauców na oku i sprawiedliwej dla wszyst- cy tacl a .na "ykonauie robót na8tępujl)Clc h:
W t.wlerdzy warszawiliej:
dzianej ua czwartek opery ~Cavaleria ru- czyła, i która po sprawdzeniu okazala ię kich wyznań. Minister Kallay, odpowiada1) !la ~krycie now. daohó ..kt z cegły 10l kostlcaua." Pani Szuebelill (Graziella) ma zmyśloną· Informacya ta była dostarczo- jąc Eimowi, oświadczył, że nie widzi ża a~ar l na II~D~ naprawy "tychże koszarach i forjuż ustaloną opiniI} dobrej wodewilistki, na przez jednego z urzędników kontroli. dneg? niebezpieczeWltwa,
zagraźającego Ol~ "WłodzLUlIerz lol t o~ 80my 15,Ofł4 rs.·
2) na przebudo ...me 81.1\rego domu .irewniaueio
dotychczas w~ł)c dający się uczuwać brak Kontroler państwa oznajmia, te nie może Bośm z ze nątl'z, Inb z wewnątrz, ponie129 ... bramą Koull.I\n'ynowlk'l, od 1_,6 123
na naszej scenie m~że z pożytkiem wy- Iguorować pozasłużbowych czyuuości, któ- waż w Czaruogórzu, któl'e wywierało da- nr.
f i. Wadynm 20"10 8umy licytacyjnej.
'
pełnić, uiepowinna jednak ukazywać się re dają pow6d do przenoszenia uczucia wniej pewien wpływ przyciągający na
'" rolach operetkowych, wymagających słusznego niezadowolenia z osoby, która je Hercegowinę, odbywa się pewnego rodzaTELEGRAMY GIEŁDOWE.
głosu i umiejętnego nim władania.
wywolala, na całą instyllucyę, i nwab 50- ju znaczący przewrót i niektórzy czarnoWymownym tego dowodem byl występ bie za obowiązek obronić godno§(! Innego górcy uważają stosunki ojczyste za nieZ dni.1~Z dni. 17
Giełda Warazawska.
niedzielny vr .Grazielii", a zwłaszcza duet urzędu. dotkniętego niebacznie przez UI'Zę znośne i przesiedlają się do Hercegowiny.
aktu 2·go (czytanie o .słowlku" BocC8c' , dnika kontl'oli przez wyrażeuie wielkiego Reprezentacyę miejscową uważa minister
Zapłacono
w kLól'ym nawet mającego imitować Ją ze swej strouy nbol~wania. na~ tem,. ~o za niekorzystną. Komisya ucb waliła kreZa w.kall krÓlkllar .. la •••
Jlecistę w uiematy kłopot wprowadziła. P. . zło. ~o ntl'oler p~nstw8 ~ywl nadZieJę, dyt dla Bośni i Hercegowiny.
na Borllu za 100 mr. . . .
t9.1O
ł8.95
Winkler wybo.-nym byt Montenasco. p,,_ z~ ul-zędmcy kontr~h uw~łOlą go o~ oboBerlin, J5 paźdzllrnika.
(Ag. półn.). aa Londyn sa IŁ.. . . .
9.115
9.96
na
PUli
za
100
fr..
.
.
.
~9.70
ni Szymbol'ska (Teobaldo, paź) wykaza-/ :W1~zk~ przep~as.zaOla za leb postęp.ke. Za- Wskutek jednomyślnego oporu wszystklcb
39.75
83.50
83.50
la użyteczno§ć swą w małych pal·tyach Jęcia I~terack~e Jest. ~otów poch,:,ahć, lec~ stJ-onnictw, rZłld postanowiŁ zaniechać pra_' aa Wiedeń "" 100 4. . . .
Ztdano o kOikelD giełdy
śpiewnych, czego niestet.)!1 nie możemy po- ko~u~lko~~rue mIeJscowych. l.nformacYJ wa wojskowego.
Za paplory poda"."o
wiedzieć o pani Sikorsk iej (Lukrecya), któ- o Z.fCI~ blez cem ze wszys~klenll. szczegó:
Berlin. 14 paźdzłernika. Tutejsza .Neue
Liaty lik da.yjue Kr. Po!. drob.
ra dała nam nowy dow4d, że nie dła uiej ł&llll . OJc. w półuego z tem Ulema. I wc~odzl deutsche oper" · zbankrutowała.. DYI'ektor Rllia
99.30
poz,e.ka "'.4OOuia . . 99.25
są partye 8010we w pl-zedstAwieniach 0- w dZledzmę ...·o~ku. ~rzed tak Ulebezpleez- J unkerman uciekl.
. ł'l, poi. "..... "
. . 103.25 103.25
9UO
peretkowycb. P. Szymborski w małej 1'01- Dem obe~odzeRle~ Się ze sł?wem przeParyż, 13 październ1kll. Według spra- 'Liaty .... t.• iolu. 3eryi I dnie . l~:~
102.70
ce obel'żysty umiał wzbudzić we Qloiic! IV strz~ga Się urzęd.OIków kontroIł d~a zacbo- wozdania deputowanego Cochery, w bud- Lilty sut. ~. W'::lłS. ~r.mlał.e.. 10".l30 10225
.. udytOl·yum, co nie było łatwem w nie- waDia honoru Ich własnego l calego żecie armii, wydatki zwyczajue i nadzwy102.16 102.15
101.6;
dzielnem pl-zedstawienlu. Mniejsze pal·tye urzędu .
. .
.
czajoe na wojsko od r. 1870-go wynoszą LUt1 ~t. m:'Lodsi SerIi
101.65
nie raziły, chóry jednak okazały się nie.
Petersburo.. 15 pazdzlermka. (Ag. p~łn.) we Fraucyi ł5 miliardów i 368 milionów
;,
II
pl:Zygroto~nemi. Ważnego tego usterku C~ł~nek komitetu tal'yfow~go z 1·.amleUla fl·anków.
lU
nie mogła nawet pokryć orkiestra, w sku- mlRlsteryum skarbu, M.kslmow, mIanowaMadryt, 15 paździe.-nika, (Ag. póln.).
Giełda Berlińska.
~y dyrekf:t!l:em depal·tamentu sPI'aw kole- .1'Imparcial" donosi, iż królowa regentka
tek niedolQinej instrumentacyi.
Bankno'I rualcie sar... . .
S. Erz.
Jowych mlUlstal'yum skał·bu.
203.90 203.75
zgodziła się trzymać do chrztu nowonaro2Oł.203.75
: Wyborna komedya Sardou • &si najPetersburg, 16 paźdzlel·nika.. (Ag. półn.). dzoną córkę cesarza Wilhelma.
DYBkonto pry;.. C:e& ~o~ta~~.
2'/. 2'1."1.
!erdeczniejsi", wznowiona lIa scenie teatm Ministel' spraw wewllętcznych, wróciwszy
Madryt, 13 pl\Ździernika. Dzisiaj otwarVictoria w nbieglą sobotę, zgromadziła do Petersburga, objął zarząd ministeryum. to tutaj kongres pokojowy, na który przy.dość liczną publiczność.. Wykouanie byPetersburg, 16 października. (Ag. póln.)_ bylo kilku pl'zedstawicieli zagranicznych.
)lUNETY i BANKNOTY
10 całkiem zadawalające, jeśli pominąć Jak donoszą "Biriewyja Wiedomostl", nieHuelv8, 13, paździe.-oika. W czol'aj, przy
Not. .u~d.
drobne usterki, nie szkodząee całości. G16- kt6re z firm handlowych cal'ycyńskich zło wielkim napływie tłumów, Odsłonięto w Koponl .eiDe
wnl role przeważnie znalazly się w uowych żyły ministel'ynm komunikacyj projekt linii Lakabidzie posąg Kolumba. Księciu Vera- Marki niełU..ieckie
rękach. Z obsady dawni~szej pozostał p. kołejowfj od Carycyoa do Astrachania o gua, potomkowi w pl'ostej linii Kolumba, Austryaclde balilwo'I
Franki
Wióklel', liczący roJę Mar~cat'a do swych chal'aktel'ze drogi dojazdowej Itejszego t y- nadała regeutka order złotego runa.
rłll popisowych. TJJIlrazem byl on nieco po. Dłngość linii jest oznaczona na 450
Rzym, 15 październikl\. (Ag. półn.). Wenieusposobiony, lecz mimo to rola wypadla wiorst, koszta zaś na 4.500,000 rubli.
DZIENNĄ STATYSTYKA LUDNDSCI.
dług wiadomości, nadesłanycb z Brindisi,
przecież wcale dobrze. Pani .Janowska
Petersburg, 16 paździeroika. (Ag_ póło.). Pl'zybył tam ruski krzyżowiec .Doniec,·
Z... rll " claiu 16 patdziernika:
(Cecylia) przeprowadziła swą rołę konse . Gazety donoszą, te w początkach listapada lIa którym Jego Cesarska Wysokość Cesa- . Ew:angltlloy: Dai.,j do lat ll>-tn &marło 16, " ~
kwentule, a grą ciepłą i szczerą zwłaszca emir Bucbary wyjedzie do Petersbnl·ga. w rzewicz Następca TI'onu raczy udać si~ lia'~lo . ~opeó,,: 7, d.i." ..,t 9, dorosłych l,
"'tej liesble mezezJIU 1, kobIet 2., a mia.nowioie:
w scenach z MaUl'ycym w akcie 2-gim towal'zystwie 50-iu dygnital'zy_ Wedle po· do Grecyi.
ADgUJta Haupt, lat 68. Kryat,'an Fryderyk Hori w całym akcie ostatnim zjednała sobie głosek, jednocześnie z emirem przyjedzie
mlUlll. I," 87, Anna Margenthaler, la, lO.
zaslnżone oklaski. P. Janowski, jako Mau- i chan Chi wy.
. SI~ro ..ko ..l. Daieel do ł ..t 16-tu &marlo ~, .. tej
Praga, 12 październikA. Posłowie mloryey. jak zawsze ełegancki i poprawny
li.. b~e . ch1~peó,! 1, Iioi.w"",t 1. 4orootych 3,
Ostatnie
wiadomości
handlowe.
w
tej liczbIe m,zc.zyzn 2, kobiet 1. a mi&Rowicie:
nieco jednak był za cblodnym w scenallh dor.zescy zbierają w calym baju podpisy
Wanza •• t 15 patdziernikL Weka I. krót. wrco. Ua: Gołda z Lewinó .. Rac, lat 73 Rafał łl&łogold, lat
początkowycb, w momentach przecież d
do petycyi Pl,zeciwko potrójnemu przymie10,
Zelik Breslauer, lat 19. '
matycznych stanął na poziomie sytllacyi. rzu. Ma to być od"owiedź na twierdzenie Berlin (2 d.) ł9.IO, 06,49.00, ł8.95, 92'/, kup.; LonlIaU.hlw. saWarte .. dniu 16 paidziernika.
m.) - - - knp.; Parli (10 d.) - - _
Jako Caussade p. Trapszo uwydatnił do- ur. Kalnoky'ego,jakoby naród czeski nie był -dyn- (3kup.;
Ew.nglell.y:
Józef Harto .. ic. ,.. Natalią GrilDW,edeń (H d.) - kup.; 4'1. lia"
broduszńość I serdeczność, leżące w cba- przeciwny temu przymierzu.
likwidaoyjne Kr~l ..,w. Polaldogo 4użo 99.25 s,d, wald, WIlhelm Wodziński z JnlilUlllt DalmaD, Fryderyk
Arn.
d
t
z
Emilią
Kowolaką, Reinhold Weber
raktal'ze tej postaci, mniej dobrze wype.Wledeil, 14 października. Pierwszym -.- kup.; takież wato 99.00 *~., -.- kup.; • Emm. Emilią Winkler,
Karol Maszke z Julianna
dly w grże jego momenty, wymagające wiceburmistrzem Wiednia wybrany zostal 5'/~ rnska pożyczka wacbodnia n-ej amiJyi 103.25 lllllletl,.Lndwik Schulz. Emili,. ~'uc~J Karol FrIi'l"" - - - kup., I1I...j .misyi 105.25 ąd .•
uczucia i siły dramatyczaej. Świetna rola dor Albert Ricbter; trzydzieści osiem gło -.np.; 5'1, obligi banku azlacheekiego _ ._ deryk Laib • Emili. Julią Rosalią .... eyer Ferdydra Tholosana dostała się w dobre ręce s6w antisemickicb padło ua Luegera. Dru- .,d., - .- k.; 5'/, rnska pożyczk" premiowa. 1B6ł r. nand Sdhmidt z Natalią Kryatop. Czeslaw 'SahOn •
kup.; tak. . . 1866 ~. Lud..ik, Sehur, J8JI lIeit. Karolin,. Brandt, Jó,ef
p. St&szkowskiego, kt6ry zadowolił widz6w gim wiceburmistl'zem wybrany d·r Raj- l-ej emisyi -. - ż.~
Jan Kreuehmor z Paulin. Robrer, Filip Krllger z
znpelnie jako rezoner i moralista, pełny mund Griibl. Grosy antiaemickie padły Il-ej ea - .- il}d., - .-kup.; 0'/. po•. "e'fD~ł.r.D' Juli&llllą Boek.
aery!
I
...
j
95
.•
0
kup.,
łAk..
ryj IIJ-.j
oryginalnego hnmoru, ale w grze jego bra. :/;nów na Loegera.
95.20 ią4., -.- kup.; 5'/, listy zastaWllO ... makl.
kowało pewnej dozy szorstkiej szcze IlOści ,
Wiedeń, 14 IJ aździernika. Tutejsze sto- l-ej dule 102.75 i,d., - .- kup.; takiet male
LISTA PRZYJEZDNYCH_
nie pr~kl'aczajlłeej przecie! granic dQbre- warzyszenie palenia. zwłok luilzkieh wnio- -.- /;~., -.- Iwp;.o takiei II"'J .eryi -. - qd.
B
d H I I ... - G S Gali
m-ej
aeryi
małe 11fl.30
kup,
V-e]
rll
o
• . ...... .•
·cyn. War."'''l, Dzia
go wycuowania i form salonowycu. Szor- sło do rządn podanie, domagające się pa- a.1'Jl -.- /;ąd., _ ._ kup.; '.>.~ li ty ... łAwne ńcz • Piotrkow..
W. Borncki • Wa...."'l. 'r.
Itkość ta byla potl'zeboą dla usprawiedli- lenia wszystkioh zwłok chołel·ycznych.
miaalA Warua"! r-e; ae~i l02.l~~· _d, _._ knp. Berg z Dorpatu, B. lIacbczlóaki z Płoeka, L.
.J..
. . . , Heuschel z Berlina, J. Weguon J. L••ki i 8ebGll
wienia późniejszej bezwzględnej odprawy
Włedeń, 15 października. (Ag. półn.). II-ej aeryi IO'U5 żąd.,,
-.~ kuP:,
-ej .~ryi 102. 1~ z Czostochowy. L. Rabin.wic. ~ Białegostoku, ł.
udzielonej .uaszym nA.jserdeczniejszym", Sejm morawsko·czeski prowincyonalny za- /;ąd' l - . - kup.; IV...) aeryl 101.6~ .~.; V-el Oatermann z Bielic.
a rozwiązującej sytuacyę. P. Szymborski, wiadomi! klub młodoczech6w, iż lIa proje- ..ryl 101.65 i,d., -;.- kup.. V~-ej seryi 101.65
Holel lI"te_".I. Zwierzy63ka, S.pądro".lci,
zdolny artysta epizodyczny, nie zawsze się kto)vanyOJ sejOJie ogólnym deputatów Czecb i,d., -.- .kup.; 61. oblig, DlI!",1.I\ Warssa ..y Majb&um. Warszawy A. Grabe J. Grabe z Gdań
dute
..~
.•
-;-'-.
kup.;
IAlcio.
małe
.
-:
aka,
Miller z Ludwigsbafer, Bowet z Neuchatel.
jeszcze zdobywa lIa stworzenie postaci je- Moraw i Szlązka większość nie będzie na: .,d., ~.- kn~.; 5 l, li.sty z~ta","e DlI&8ta ~d.,
Holel Victoria. S, Spar.zy63ki z Pio'rkowa. K.
duolicie i konsekwea tnie przeprowadzo- rzucala swej woli mlodoczechom, i źe Wpl'O - I ~ery, - -.- .,d., II-e) aeryl --;.- .~., JU-e) ae- Ru'kow.ki, A.. Barci6ski F. Ć .. irko. L. 8eg~1 z
nycb. Dowiodła tego r01a sobotoia. Pan wadzone będą środki ogólnej obrony prze- ~l - . - t~d.. ;-.- !mP·, IV-e) .eryl .-.\":~r8z.wy, BOetiug • K~lis..., D. Wachamacher z
Czeremużyóski, samą grą niemą i mimiką, ciwko ograllicz~niom narodowości czeskiej. . ~ kup., 61,. lisly. zasłAwn~ DlI&8ta Ra· XIJowa, A. ltathe • Si.radsa, J. SalomouJOhn z
.. ~ -.-:- i,d., takie. DlI"'a Lu~llu~ -.- *,d.. Rygi.
dowiódł, że można stworzyć postać żywą Wskutek tego rułodoczesi powołali swoich li
t":ki ei ,!"aata Pł?oka -;.- "\od:! 6/, ~tl _.stawne
Molel Pol. kl. Antenowio. _ Piotrko..a, Fotocki
i peln>! cuarakteru. Wreszcie mnsimy wspo- delegatów na naradę przygotowawczą, wile6Bkie. -.- ~,d·;o 51, takieo -.- -td., -;.;-. ~ • Radomi•• W. Szr.ni.",.ki, S. Szaniawski i Eltermnieć o pannie Poraj w rólce Genia, która zwołaną na d. l listopada.
DYRkouto. Berhn 3/.. Loud,n 2"/.. ParI' 21, I, m""n z Warszawy Klein • Piotrkowa HUnckner
się nader sympatycznie zapisała w pamięci
Wiedeń. 15 paździel'Oika. (Ag. póln.). Wiodeii. 4'1.. P:tora~urg 4 ' /,'/.. W&lŁo'6 koponu • • Bau,zen, Szelich~w • Warsza"I, Bińkow.ki.
po,rl)Cemem 5 I.: "Rty "'tawne .,em.k,. U9.1 Kr04niewic Zocbowski • z.,cbÓwk:a Land,n z Clę'
lIidzów. Radzimy przecież mlodziu~kiej W dnin 2 listopada w Peszcie nastąpi od- "a
.... l i II 185, Ło,I.i 216.4 ""1 Uk"idaoyiue stoebowy, Kuske .e ZdnńskiejwoU; Byczko... ki.
artystce, aby unikała szarży, ku której stonlęcie pomnika dla poległych Vi' r. 1848 141.4,. polycua -"r.mI ..... l 121.4. II 42.2.
Piotrkow.. Dlntlliakie"icz • Zagaju, Berm.nn z
grzeszna skłonność ją ciągnie.
honwedów węgiel·~ki ch. Rząd zdecydował,
Pel.roburg. 1:> paździor.. Wek.l. na Lou/IIu 98.50, Warua"y, lIomoclu z C,ołcoyu. &hweiger • Lej·
'
: Dziś w teatrze Victoria odegrane bę- iż na uroczystości tfj powinni być obecni U pożyesk. ".chod"i. 103.12. III po'y.,ka " .cho · mier• ., BOlticher z Bry.ok.
dą trzy jednoakt6wki: "Na ulicy" W. Szy- także przedstawiclełe armii ogólno ·cesal·- tlnja 105.00, ~,If,o/o liilty u,t.a'l'r.ne krell'l. lielo.kie
155.75 akeyo baukuJoskiego dla blJltllu oagraoiozm&sowskiego, "Przez wdzięczność" E. Lu- kiej. Wobec tego honwlldy udadzą się ne~o 268.00, pe,ersburskiego bauku dyskouIO'''!!,o
Rozkład jazdy pocllllJc;w,
bowskiego i "Teodolinda" Schweitzera. wkrótce potem do pomnika poległego 467.00, bauku mi~doyuarodo".go U7.00, .. ar .....PRZYCHODZ4
W sztukach tych ukaże się aż czterech w roku 1848 generała Genczyi i złożą Uli. Ikiego bauko dy,ódlOlltO"81ło -.-.
Ł 6 D Ź
a.dzloy I .1o_ly
BornI, 15 paidziernika. Ranknot, mlkle .ar a:
debiutantów, a mianowicie: pp. Petrell~wicz, pomniku w1eniec. W ten spos~b zamietlOl1
811219/421 41461 8581101".
Walig6rski, Wieczorkowski i Ziembiński. rzone jest ostateczne uchylenie antagoni- 20390, na 1108'."9 20i.oo, "ek.le ua Warszaw e
203.75, ~~ Petorsburg kro 203.25. u& P.... r.burg
. Piel'wsze przedstawienie opery "Cavale- zmu pomiędzy honwedami, a armią ces ar- dł. 202.30, ua I,onlllu kr~t. 20.35 /, . U& Lon/IlU ,II.
'
tJa rosticana", celem dokładniejszego przy- ską·
Wywolało to al·tyknly namiętue 20.29, •• Wiedeń 17000. kupony
<elue 324.80;
ODOHODZł
gotowania, odlożono do czwal·lku.
Z.
IV organacb opozycyi, która zwołnje ze- 5'", haty ... ta .. ne 6i 90, ł'/, linl Iik,,;'I'."YJ.o
ł> Ó D Ź
Sldzlly l .lllly
branie i pl'zygoLowywa się do grubych 62.15, posy••ka :uaka ł'l•• I~" r. 96 60. ł'/ ,
51.&51 7 151 11201 "51 '158
r. - .- , 0"/ r.u~, .Iota 193 90. 5'/. r. ,ł. • 18&.
skandali, usiłująe wszelkiemi sposobami 1887
r. 10290, VOly""La .... bodnia li OlO. - . - . fil .mi
IJWAltA. lJytry OU&UOIlO gruoJl&yw jlrllkJ_
przeszkodzić mdllifrstacyi, jako hańbiącej .yi 66.20, 6'/, listy .&3ta.. ne rn .~i. 10375 6! I> "","r,jt czaa od eod&inl 6-~ ..ieeoorem do 1'0dla patryotów węgierskich,
"Iosk" premiowa s J~ roku 150.75 tak.... • L:J dsioJ 6-'I.i r ...o.
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WIELKA "WYP'RZEU Z

na zego skladn zaopatrzoneO"o jaImnjobficiej w oobór 'wszelkICh "Nowo6ci""
nych dotychczfi absolutnie stałych cen ustępujemy

tUi

.e~on ..

--- 15°10Rabatu. -_.'
Herzenberg &Israelsohn
•

,

Ceny absolutnie stale.

mY

~

Nr. 23.

Teatr

Vllclł

PiotrkoW6kn Nr. 23.

Łódzki.

VICTOIUA.

Zarz~d

We wtorek, dnia 18 p&ździenl1ka

Przez

wdzięczność
:,10"U"Jlt.'ie ..... U..A, J~
1
Drobnostka sceniczna w l·m akcie,
Edwarda Lubo skiega.

Towarzystwa Fabryki Tabacznej

Obrazek dramatyczny w l-m akcie,
W. Szymauow8kiego.
7.awiadowić

i

c~lowfek,

P01'RZEB~Y

wyk. zt.al.cenlem

pracujący stale
watnj~js zych

pp.

palących

o nowem znacznem ulepszeuiu

papierosów

Krotochwila w 1 ym akcie, napisauczennice
na przez B chweitzer, przelotona potrzebne ZRr.z do praeolł'lIl
z niemieckiego.
nlica Zachodnia, dom Cv:",ellber,ira.1

llIlody

Ska

W PETERSBURC

Teodolinda

•

~danow i

A. N. B

Na ulicy

•

jest

subjekt felczerski

w

zRkladu felczerskiego A.
poszukuje zajęci .. w io(lzill,ic~
weckiego, ulka Zielona li, 22.
21 Jp-3
biurowych u którego z liP.
katów Jub rejeDtólI·. Rekom~nda
cye osób powdnyeh mote zlotyć.
Orerty proszę .kI.dać w admlillist!aey!
Dziennika dla "Br.-Gr."
: Od lat udciu egly.tująey pr,y ulicy
D,i.IDej )lo 6
-lziiem:skiEIl!"o. poloiooe~~o

10,000 rs.

KAN fOR

które nadto, celem zabezpieellcnia od różnorodnych podróbek, "ypuszczane są
obecnie w gilzach niesklejanyr.h (~3IlS colle), a na w1łndsztukn k deg() papierosa
wydrukowalle jest złotem nazw i ko Tureckie.
•'
puste

Stręczeń Służących

5 f-iztu.k 3 kop.

10 sztnl< 6 Iw}).

z dniem 12 b. In. przenle.lony z..."~ta~l. :~I S~~~I(I:~KJ:3CM:~ą~1
n\. l'rseJalld do domu )lo 20 ;'i

Jednocze\fiie Zarząd prolSi .. palących, aby zechcieli łaskawie niszczy Ć:
od papierosów Towltrzystwa A. N. BOGDANOW i S-ka, przez
zabezpieczać się będą od karygodnych zafałszowall.

pudełka

kogoiola katolitkiego.

B. Filipc~yó.ki.
2117-6

pod

W domu prywatnym I

ŁODZIĄ.

poleca drzewa 0\\"6ooWIl
różllej wielkości, a także ,....".".n.'''..
wielki wybór krzewów

podejmnj~ się stołowania.-q

Obiady odrowe, liwieie po oon.nod,,,"knl
przyrzallzone. Wlndomolić ,
ska li'48, obok ogrodu, w

ozdobnych l dr.zew alejowych.
2071-6

Fabryka

kwiatów i piór fantazyjnych

Filii

łÓdzkiej

Ogólne ~ebJ·(J.nfe członków

,towarzystwa śpiewackiego
"L UTNIA"

Łaskawy znalazca

raczy ją.
tutejszym magistracie.
ZGUBION-'O---

w nadcbodzący czwartek, to je~t dnia 20 października r.

o gpdzinie g'/. wieczór
w 8a11 Hont!ertowej.
IIliey Dzielnej. Zarząd "Lutni" uprasza pp.
s i~ j.lkllsjliczniejsze.
PORZĄDEK DZIENNY :

metrykę . 61~~n4,

warsz. akc.

przyjmuje WIZ.lki. obstaluDki po ba~d&olstl\'a potyczkoll'e511 Da zastaw ru ~v~dahą vi parafii KozmlUek,
przystępnych ceDach.
przy nlicy Zachoduiej Nr. IW' ę Wladysławy Nagler.
OL Piotrko".ka .' 92, drugje
zaginął. Zastrzeżenie zro- Łasld.wy z.oalazea raczy
_ _ _ _ _ _ _L__IP-ł::-Ii-·..:~:.:~22::·~-.:..3

2141-1 'ą IV parad S-go Krzyża.

DO NABYCIA

ZGUBIONO
kartę pobytu,
.
wyrlaną z magistratu \'n. Łodzi, Da
mało używane za cenę znacznie imię Ewy Miszerak.
.
z Ilnie'll. 1 p.źII,jeruj·.. przelileIlony
zniżoną rs. 300. Allres: ul. Dziel- . Łaskawy. znalazca ~'aczy Ją. zło- atal n! ulicę "'.chodul'ł
na :Nt 22 dom E isuera w prlłwej zyć w tutejszym magistracie.
E..,:rp:...._
. _ _ _ _ _ _ _ _ __
2lł5• Poszukuje si kupna
oficynie ~a 2 piętrze. ' 2140-1
--.::.....--:c::-::- ZGUBIONO
•
k-rttP.
Robytt.,
używanego
OE'bHBJIEBIE.
CYAeGOaH IJpRcTao.. IJeTpoIlO....
"'"
I!
c.aro OspylKoaro Op,a
wy~.~ą . pl·zez lI.Iagls/,rat .ID:' ŁodZI,
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1) Odczytanie prntokółu z poprzedniego Dos:iedzerua:.
2) Sprawozdanie z czynności zarządu;
prawozdanie finansowe .,;aiządu;
3)
4) Odczytanie instrukcYl i regulaminu;
5) Balotowanie kandydatów_
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NOWO ODRESTAUROWANY LOKAL

ARKADIA (d/lwnlej Varieree)
1tllea Keo.laot.7oewllka,
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Obiad,. po 40 kop. w abonamencie po 36 ~op. skladlJ,el
się z 4 dań l kawy czarnej, od godz. 12-3. 8 .. JadaO I• ()
kollleye a la carte po bardzo przystępnycb cenach.
niedziela aakl.
p- CODZIE ' NIE KOlW"ERT. Wejgcie bezpłatne. '1iI
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Z
2146-

B.

poważaniem

