-

X! 234 Duin 19

października.

ŚRODA,

DnIa 7 (19) października 18.92 r, ROk IX ••

pItENUM ERATA .

RoeDIe

CENA 08 ŁOSZ E Ił.

Wf ł•• doń:

P6/roullle
I.utalaie

ra. 6.

. . . 3.
. . . ." 1 k. 60.
Jljeai~sai.
. .
- " bO.
tHlWJlESTWIE • CESARSTw/E '
1I...,n• . • • • • fi . 8
p6lrOe&Die
• • • 'I ł
, .. artalni. . . . .• 2
Pr..1lDIer&~ D& ..Dol ••• lk 16dokl'
• w.r...
p,.,j .. aje bi1llO 0l1ł ..1<!6
ilJdm'U& i P,eadlerr., PłSJ u1i.y 8..llllIki~ Nr. 26. Tamie nabTWM
....a pOJ.d1~er, . U• •e.uluka.. COU 'oj.dJ.....o
5 bp,

,,1'''1

2. J....
,ltIt•• ł'~ za Jr. I
.I.J... 5 kop" • 111Itp.I".. . wrui.
"t'eioj po"wsajł"y.i "9 ~bo wił
bOJU otrloue' odpo"iodlliogo , ...tw

lI.kr•••• I:
R.kJ••y:

"I.

."00'.

'

PISMO

PRZEMYSŁOWE,

A

A

bidy ..lor.. 10
błdy

kOł

..1_ 11 11:....

• IIlał. 3 "'o,no". oglollORla adH
"we
fi. i miui~MiIli •.

'0

HANDLOWE I LITERACKIE.

O~

..1.ta ... 1 pn."Jh~ł"J.' lit
",bU IIIl§pslwo d~.lto... otr&la. I

,r08.

JU.I.lINDA.RZ y I .

D"':Pioln • AJkaltary W.

BIURO REDAJWY I I A.DHINI8TRA.OYI:

J.uo: !reay, Marty i S.uli PP. MM.
Wltbód lłuDt" o li nII.. 6 Iłl . 26. L...ebOd o ,ods.. 5 m. 5.
DłI,oł6 dal. , od• . 10 m. 39
Ubyło ,Ini. , od. 6 m. 4.

1l •• l(l~ .·"M~Ż JlIEYI!lD Jl.lW"r. 9 (~t" C).

Oglol.oaJa pr.1.I ..o..uI ą: W·J.ciJalJlYtr&eyl "DIlIIIIIiIuI
..ru .. bill11l8 orło..,6 RajabDi&ll& I ""DdJ~r. .. W......wIe."

Adre. tel.gnft.s ., :

..:o=: :ac."

ŁO:oż..

~iopis1 wesłane

bu ... tnesellia - nio ~dt ........ne.

Colonna WiileW8KiW:-N~r:- WieiopOI8kl.l żonka szambełaua,
z c rką;-PotOcka -M.; S. I
"II O6b, kt6re mlaly szez~ele przed lawlat S. J., hl'. Łubieński G., hr, Pl'zeździeckt małż.nka szambela na; Karnicka
K. R.,
lit leh Ce arsklll Kośeloll ł (t3) paidzleral- G. A., Remblełióski K., hr. Krasióski K' małżonk& szambela na, z eó/'klł; hrabina
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
p {892 rollu w WarszawIe oa stacyl .,Pr~a A., hl'. Branicki K., br. Branicki W. A., Potocka E. E., malżonka kamerjun
kra;
ks. Lubomil'skl T. E., ks. Radziwiłł G. A. SkarzylIs ka • W.,
Nadwiślańska. "
małżonka kamerjun kra.
ŁÓD, dnia 19/X 1892r.
Hrabina raDicka Marya; hrabln/\ B/'aOchmistrzowie d'Voru: Pęcberzewskl J.
nlcka
J.
A.,
z
córk/łi
Zawisza
X
Na
M,
tntejszej stacyl towarowe j sprze·
T .; hra! . i Górski L. F.; w godności koniuszeg o Spis d
które mlaly szezę' tle być pnedBljno T. F. i w godności ocbmistl'zów SlaWIODO Jej Cesarskiej )fośei NajjIŚnleJszej bina Wielopolska; hrabioa Łubieńska M. dano w dniach ostatnich 100 korcy pszeS.; Puslowsk a J. I,; hrabina Kraai6sk a M. nicy po rs. 5.75 I 1,500 korcy owsa po
"oru: br. Starze4sk i K. O. i br. JezlerPul.
W.; Ostrowsk a
S.; hrabina Przeździe rs. 2.80 - 2.90. Na Stal'ym Rynkn sprze!ki K. S.
Friede . A., małżonka pomocnika Do- cka M. A.; Rambielió ska
Teresa; ksiQźna dano wczoraj żyta 350 korcy po rs. 4.65W godności szambelanów: Potocki R. H., wodzącego wojskami , z córką;
hrabina
LamsRadziwiłł
lr.
1.; hrabina Rzyszcze wska G. 4,70, pszenicy 600 korcy po rs. 5.70-6.1 5.
Laebnicki K. J., ks. Światopełk Czetwel'- dorf S. ., e1rka zmarlego
l
general-a
dyuM.;
hrabina
Zyberg-Pł
Popyt ' "ogóle slaby. Dowóz paszy był
ater G. K.
tyJiski S. K., ks, Radziwiłł M. K., KarnI- tan~ Woyde A. F.,
małżonka naczeloik a
wczoraj barozo znaczny. Spl'zedano kouiili M. J ., ·br. Siewers E. E.
10 dywizyi piechoty - z córkami; hrabiczynQ po kop. 115 - 125, siano po kop.
W godnogci kamerjun krów: Gurko W. na Komarow ska E. N.,
naczelni• W dnin 27 z. m. o godz. 2 po połuduiu, 90-95, s\omę po kop. 75-80.
J" ks. Worni'ecki M. A., Karski M. A., ka 8 dywlzyi piechoty; małżonka
Parensow a J . P., w czasie pobytn w Skierniew icach, Ich Ce·
X Towarzy stwo akcyjne warzelni cietolkiewski O. J ., br. Potocki A. M., Skar- małżonka D czelnika 6 dywizyi
jazdy; Pn- sarskie Mo~ci, pospołll z ego C al'sk, obocińskiej, m!Vlłce swoje
Iyflski S. E., Małkowskl W. L ., hr. Po- zyrewska E. F., malżonka nl\llZelnik
siedlisko prawne
a
sztaWysokośc
i,
Cesarzew
iczem Następeł Tro- w Petersbu rga, przenosi je od roku przytocki J. A.
bu okręgu wojennego warszaws kiego; Wo- nu Mikołajem Ałaksandl
'owlczem
szłego
i J ej Cedo Łodzi.
Senator, generał- lejtnant baron Medem rODcowa WelianWn pwa E.
'
.
I".małżonka ua- sarską Wysokością Wlelk, KsIężnIcz
ką
N, N.
•
Drogi bite i zwyc_J ne.
czelnlka inżynierów okręgn wojennego Ksienilł Aleksandrówną
w
towa/'zys
twie
01'Dymisyonowany generał. artylel'yi, Sta- warszaws kiego; Martiusze wa
X W celu pr~yjgcia z pomoC4 Indności
E. N., mał- szako, odwiedzili miejscowy ko~ciół miejski.
rynkiewicz S. J.
tutejszego krajn, nawiedzo nej roku
źouka komendan ta 3 bl'ygady gwardyi Puy wej.ściu do
kościoł~, . p 'a ra Cesarska go nieurodza jem, przez ułatwieni zeszłe
Radcowie tajni: Apuchtlu A. L ., Aristow i grenadye rów artylel'yi;
e im spobaronowa Meller- by~a powlt!,na przez alłmlDlstl'atora parani,
W. J., Szczelkow J. P., Toloczan ow A. A" Zakomełska E. A. malżonka komendan
sobn nr{)bkow ania, roboty około nrzędze
ta kSiędza dZiekana SkJ'zypko
Kesteniecki J. T. a
brygadf 10 dy~izyi piechoty; Weiss A. wygłOSił. w języko polskim wsklego, który nia nowych dróg bitych 1 rzędu i reparanastępujlłC4 mo- eyl dawniej istniejlłcych dokonyw ane
Rzeczywiś ci radcowie itanu: Bożowski 1., małż
Sił
o nka komendan ta 1 brygady 3 gwar- wę pO~lta~,:
.
K. W., J,lDkulio J. Ko, Szegryńaki A. M., dyjskiej dywizyi piechoty
w roku bieżącym w więlo;szo~ci gobernIj
I
lejb
gWardYli
.NaJJa~Dl
eJszy,~aJ
miłoś~~8z
yPaule
naszl
Waraksin M. J ., TUl'au E. T., Pletz M. A., pułku litewskieg o - z córką;
sposobem gospodar czym. Taki sposób pl'OFuUon N. A.,
.Jes,te~ szc~ęśhwy, żeJoz drogi raz zda- wadzenia
Koncewicz A. P., Sarando A. K, Hole- małżonka komenda ntagrenad
robót wydał bardzo pomyślne
yerskiego pnł- I'za 01.1 Się wlta.ć W~zą. Ce.sal:skł. Mośó
l'ińskl W. J., Markow A. A., Rogoziński ko petel'sbur skiego; Bibikowa
rezoltaty , tak dla wlościan, którzy przyjęli
E ., mało w tu~eJszym ko~clele ~klel'UleWICklm; Jestem inowacyę
W" Swieczyński N. K, Fl'ejleben B. J ., żonka genel'ała do ąpecyaluycbA. poruczeń
tQ z wielkiem zadowoleniem,
rÓ,!Dleż ~zc~ę~hwy! ze ~ogę osobl~cle w~ gdyż obecnie
Szteingel N. W., baron Driesen przy Dowodzącym wojskami; Rezwaja
otrzymuj " należnI} upłatę
S.
razIć
.moJe,
Jako
tez
.mieJsco~
G.
A., małżonka komendan ta grenadye rskiego ców l pal'afi.an, naJPodda. y~h mleszkan · bez zwłoki i bez żadoych' utroduie6 . pnyn~leJsze
uczucia.
C1em wolni .. od nAdmiernej nieraz eltaploaBadcowllr stanu: Sergiejew J. J., .an,· pulku kegabolmskiego; Zarobaje
wa S. A., wl~/'!l0llcl Waszej .Ce~arsliieJ Mośc~.
bjący dob1'8ml państwa guberni wal'- małżonka naczelnik a
sztabo 6 korpusu al'- l'azaJąc za~ te mOJe l nasze uczUCia wler- tacyi przedsiębiercó", jak również i odn6śnie do funduszów guberuia llych drogoIIIwskiej, kaliskiej i piot/·kow .tiej; Szum- mil; Iwanowa M. K, mał!onka naczelnik
a uoścl, prosimy Boga WszechmogIłcego, Kró- wych, z
ij N. -l., naczelnik pocztowe go kantoru warszaws kiego zal'ządu
po wodu zmniejszenia się C811
pałaców;
msza skiego; Kulakow ski P. A reda- Jaszwil N. G., mai żonka pozostajl} księżna la kl·óló.w, w którego. ręku spoczy~a!ą lo y w PO/'ówuan in z cenam~ pl'aktyko waneml
cego do królów) nllr?d6w, a,,?by O.u ud~lel,! swe- przy
prowadze nio robót systemem przedWal'szaw skiego Doiewnik a," profe- l'ozporz'łdzenia Dowodzące.mu wojskami
.
go .błogoslawl~ństwa
warsza wskiego.
Gurko M. A " córka zmarłego ochmistl'Za; szeJ CeRarskie! llogcI.1, łaski wyzsz.~J ~~- siębierat~lI. Wobec tego powstał projekt
I.
eałe"mu
NaJJaśmeJ

prowadze nia robót omawianych sposobem
.Il.H,'·"IJU".I~W A. A., p. o. Andrejew a E, S., małżonka
szambela na szemu DomOWI Cesarski emu.
gospodar czym we wszystkic h bez wyjątku
tea ów war- I gubernato ra warszaws kiego; Gulko \V.
Przy
wyjściu
Osób
Najdostoj
niejszych
gubel'Oiach KI'ólestw a, ku czemu obecnie
gwardyi Iwauow P. N., małżonka kamerjun kl'a i wicegobe
rna- z ko§clola, Icb Cesarskie lI[o~cie iyłi powl· wła~nle zbierane są
warszaws kiego zaulłdu pa- tora wal'szawskiego; Daragan I.
N., mał- tani pełne m zapału "hura" przez loduośd, czellia dla lUiuisterypotrzebne dane i oblinm spraw wewn~rzt
żouka zarządzającego koleją nadwi§J.ańską; zebraną
w pobliiu kościola.
nych.
brabina Salias de Tom'nemit'e E. E.
Księdza Skrzypko wskiego Najmiłośeiwltij
X Od roku przyszleg o ma byl wproPęcbe/'lewska A. A., małżouka ocbmi- obdarowa
no
upominkiem".
wadzona kontrola r~ądowa uad drogami
strza
Radziwiłi J.
maldnlewnik ".
bit.emi i

I

m.

'l'!y-

a mowy.
nie żył.
- Fabian już nie wstanIe - przemówi·
lEim cicho.
- Na Bogal Co pan mówi? 'Czy omarł?
-zawołała wieśniaczka, podchodząc do
łóżka, a za nią żbiegli się wszyscy.
I.
Starzec Jeżał spokojny i blady. Smutny
• Chybiona życia.
'rak
n~miecb, świadczący, że starzec zaznaŁ u(Dalszy ciąg - patrz Nr. 232).
kojeuia w ostatniej chwili, spoczywał na
•
jego ostach.
miał6JII za wiele ryb, szet1Iem je za- A więc już po Fabianiel Kim był i
na wódk~, bo temu nał08'Owi opl'zecl aby somę zaokrąglid. Ach, ten sowi tatroskliwośc ią ostawiws zy lichtarz na stoł skąd przyszedl
, Die wiadomo, to pewnQ, że
wstanie, lecz przyne.j mnrej niec tak upokal'zal w ostateczności tylko ku.
Udałem się też lIa spo~ynek I wkrót- cierpiał wiełe-od
ezwała siQ gospodyni.
się dlań pierwszyc h po· 1fykonywam go ... Gdybyni nie
był zdeptał re zasnąlem zmęczony diun podl'Ótą. NaTak,
życia. O oszczędno~clacb wszakże pierwszej swej miłości,
inaczej płynęłoby tora swych praw siE} domaga - zasnąłem, pialI-do wiele, bardzo wiele przecierdałem
stłumiooym głosem.
nie bylo, wódka pochłaniala wszy- moje życie, byłbym kochany, spokojuy,
chocl myśl pełną miałem smutnych dziejów,
Wszyscy byli moeuo- wzrnszen i.
zostawało p'o zaspokoje niu pierw- szczęśnwyl Lecz zabiłem
kochające ser08 ... a w ciągu opowiada nia odcznwał
em żywo
Kto
powiedzie
ć zdoła, czy to zbolałe
życia.
Poznałeś więc bistoryę mego życia, życia boi ścl
s~arca. Przykre suy dręczyły mnie serce nie pękło
bezsennyc h nocy spędziłem w tej smotnego i zbrodniczego. Sądź
właśnie dlatego, że pierwmnie suro- wszakże, smutne losy starca snnly siQ cią szy raz w życiu
zrznciło gniotący je cię·
nad zmarnow anem życiem. wó lecz nie zapomina j, że I ja niegdyś
gle w wyobraio i, nad ranem do~iero za- żal'?-pytałem siebie wówczas.
do czasu
'
wódka nie potrafiłem kochać i żyć nadzieją. Pamię- soą~em, a
zbudziws
zy
si~
zastałenl
Z lewej ręki starca wypadł pieniądz, ojuż
aby
pienia, jątrzy· taj także, iż przebyłem straszne katusze, wszystkic h
na nogach. Gospodyni zapa Ja- fiarowany mo przezemn
wciąż wspo- i cisl'pieć będę do ś1pierci. Tyle mi
uczu- la ogień na kominie, 8. domowuicy zabie· w zanadlozn, ściskając ie, prawą trzym ał
nrze.zlo~"L Bo gdy slQ cia zostalo, iż cierpieć potranp,.
mocno coś, co dro ż
A teraz ra1i się
zdarzenia stawały mi cierpiQ 'Więcej niż kiedykolw iek. Wódki IIbisrać, do pracy. Szybko pocz~łem siQ szem mu może było nad pieniądze. ByŁ to
wzrokiem .szukajlłc starca. Śwla maleńki medalion, zawieszon y
a łzy hll płynęły z oczu już niema... Czy niema pan odl'oblny
na szyi. Potło paliło się Jeszcze na stolkn, a on spal dano mi medalion
do obejrzeni a. Otworzy napojn była jeszcze w bu- w flaszee podróż.nej? toby ból uśmierzyło.
ciclto, jakby raz wreszcie zaiRał spokoju. łem go i ujrzalem portret
kobiety z po dWytłOmaczyłem mu, że uiemam wódki.
I
- Cóż to się dzieje z Fabfanem , że pisem: Agneta. Przytem
samotne, smutne tycie wio~łe)D Łzy mi w oczach stały gdym s~uchał
znajdował się
tej
jeszcze
nie
wstał?
pytała
gospody
ni.zmięty
kawałek papiero i pierścień '11'10chacie, dopóki mi sil starczyło. opowle~cl.
Spójrz
no
tam
któ/'y,
światło
pali
się
sów.
przy
jednak stawałem się niezdoloy
- Rozumiem eiQ tak dobrze - prze- jego łóżku, nigdy
tego nie robił, chocl
Na papierze wyczytacl można było na.a poczciwi Judziska zrobiU muie mówiłem, ściskając dłoń starcIU
skarżył się nieraz, że przykro czuwad stępnj,ce slow8:
wsi, • z miejscem ~mieszkani,
- Ciel'piałeś tyle, niech Bóg twój żal w ciemności. Dziwuo
mi, że śpi tak dlu,,Fabianie l .•• acb, Fabianie , d1utej zwać
gdzie wię'kszą czę~ć roku złagodzll - przy tych słowach wcisnlłłe
m go, zawsze pierwszy wstaje.
elę swym przyjacie lem nIe mam prawal
. Ludzie na wsi Sił mi życzli mn w rękę jedn, markę. Stary
nie wle~
Ja
wzi,lem
te
dwie
świece
- odpo. Zlamałeś jedyne serce, kochaj,ce cil} prastal'alo się zbadacl moją taje- dział jak mi dziękować, t&kiego
skarbu wiedziałem gospodyn i - aiedzieli~my diu- wdzi wie, zdeptałiŚ
lecz daremnie . Wiedzą tylko, te nie posiadał od da wna.
najświętsze uczllcla mego
w
nocy,
a
potem
gdy
się
położył,
zo- go serca. Nie spodziew alam eię tego po
smutek mi dolega, nie odgaduj,
.... Tu dobrym jelteś pan dla mnie - stawllem j'edną, żeby
mu bylo pl'zyjelliniej. tobie, Fabianiel Belgrani czna żądza wlel
ile wycierpiałem w najpięknIej- mówi.ł ~zruszouy - a ja nie
mogę odpla·
- Acb, to dlatego, bo zazwycza j sie- ko§el l sławy oślepiła t",
mojego życia. Nikt oJgdy' cld CI Się niezem. Milo mieć taką
dllGę. 1;yClł}
sumę' dział w ciemno~ci, Bóg wie o czem IIIY' ei Izczę4cla I pronę,
wiedział skąd }JrzychodzQ i klm ~z z~robieDia jej
przyjmij ten OItat91
swoim tańcem. Teraz ślłc-m6wił8. gospodyni.
dowód p~jailll, jdo pllDlttk,
Nazywają muie Fablanem , bom Jnż niemam panll
nic do powiedzenia, 010Spojrzale m nważnIej na stare&. Dllwlło dawnej, .bil wagardao nej, bledaej po twej
chrzestne lmi~ powiedział. Pięd łesz spacl się połoiył, tak
prąj&
mi ' nIżyło Da Illnie, że knota nie obcinał, nA co tak pil- clółce, Apeale. ·
Biedzę na łukawym' chlebie, biedy sercu, &e ru WUY8tltO
wYłlOwiedziałem. nt zwracał uw&81 w czaale nUlej
1'01J[Olilll C.

OWE LE FIŃSKIE.

Wódki dostaję bardzo
sam pan nie mogę, serce tak
widziałeś , jak na nią zapracować muszę. zgaśnie,
kn~t taki dŁugi,
Będąc raz w lepszym usposobieniu, zaczą· mna
zapanuje.
łem mówić obceml językami, jakby cbcąc
Wzi'łłem drugą świeczkę ze stolo i wlopokazać, że nmiem coś przecie. ~ebrano żyw8zy
ją do lichtarza, podałem 8~rcowl,
się · oatychmiast koło mnie, zapytując co który
przyjął ~ z wdzIQczooŚclą, mówiąc:
to za mowa. Wytłómaczyłem im i odtąd
- Jesteś tak dobryl ule będę więc siedzieciaki prosz, o kilka słó IV cudzoziem· dział w ciemnogci
.
smutno w cieskich, ofiarojąc wzamian parE} penny. Ta moości gdy serce
żal i ból ściskal
mało jedoak dają, że nie stllrczy na .kwaZ temi słowy pełotyl się nbl'any na
$erkę wódki, wynałeźli pl'zeto sowi taniec swojeJII
posłauiu przy d"zwiach , z wielką
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N d
X a woren g wnym o el warazaw- as o!zezęd.ności do operacyj potyczko· ryb na przestrzeni okolo 1,100 m6rg', re.
'
al
eds
~ •
sko-wiede.ńskiej w Warszawie, w osobnym wJeh, prsy Jednoczesnem rozszerzenl'u dZI'at · I d
t
mlsya specy n.a z prz
t&wieieli róioYeQ
'-I k
t
d
b
8Z ę Jez or opiero eraz poddano "zagaJ' e· za .... · d6w
Bardzo być może te olg' d
.. os u rozpoczę o sprze aż lIet6w aseku- lalności stowarzyszeń notyczkowo-os%czAd_ I " Cel
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.
dalsze ułatwłenia kredytu na sola·weksle k6w, maj'lcych szanse korzystnego prospeX Do rozpatrzenia rady taryfowej poJegaj,ce na zwolnieniu dłużnika od obo~ rowania i zbytn. Zarybienie obecue slUawniesiono projekt rozci,gnięcia na wszyat· wlllzkn nprzedniego OC:lyszczanla majątku da dł) głOwnie z le zcz6w., szczupaków,
- Ranga. Pomocnik piotrkowskiego ia.
kle rodzaje taryf kolejowych przepisu, nie ód wszystkich cllltllcych .na nim spłat ter- ok6nl6w. IIn6w, węgorzy 1 t. zw. "bieli. tyniera gubernialnego rad. bon. Wierzbodopuszczaj'lcego dla dalszych odległości wnowych innych potyczek I należnogcl I zny", maj, zd być wprowadzone w nie. wski otrzymał r.ang~ asesqra kolegialnego.
opIaty niższej. nii dla najkr6tszych.
na zanIechaniu przepisn, mocl} którego w których j eziorach: sielawy I pstrllgl, w in.
MlanowBQy komłsarzem s/łdOWJlll
X Dla przewozu tanIch płod6w rolnych kddym wypadku otwarcia kredytu nale· lIych sandacze, karpie i okonie amerykan. p. Jakubowski, obejmie swoje obowitzki
drogami ielaznemi I wodnemi projektowa- ty przedstawiać o tem prótok61y do za- skie. Zbyt kierowany będzie prawdopo. po zdanill czynuości ;sekretarza zjazdu sę.
na jest oplata obniżona (o 25"/0> w po- twierdzenIa zarz/łdu banku państwa w Pe· dobnie za granicę: do Pozn oia, Bydgost- dziów pokoju swojemIl na8t~pcy.
r6wnaniu z obowilłznjęc, obecnie dla tran- tersburgu. Jeduoczegole czynil} się stara- czy i Berlina. dok'ld poblizka kolej ulatw1
- Czynności komisarza s'ldowego po
sportów zbożowych; w razie spadku ceu nla, aby we wszystkich wypadkach wy· transporty. Na poczlltek zarybek spro. p. Sll!Izyński m, wedłng ostatniego rozpo.
żyta i owsa, obnUona będzie oplata pUB- miary kredytu uie były ograniczane "/. wadzony ma być z zagranicy, jednocze§uie rz,dzeoia p. prez a zjazdu sędziów pokoroczuego kapitału obrotowego, oraz ażeby wszakże nrz'ldzone bę:!, tak zwana "zl. jo, dokonywa komisarz slldowy p. PietrQ.
'Wozowa także dla tych zbóż .
X Komisya rolnicza senatora von Ple- zmieniony był I tulejl}cy skład osobisty ko- mowa wylęgarnia" dła ryb łososiowych i szunas.
ve postanowila przedsięwzlllĆ gl'odkl zmle- 1II1tetów obrachunkowycb, w kt6rych za· stawy wylęgowe dla ryb letnich.
NadetatowegD komIsarza sądowego
rzajęce do tego, aby na wszystkich w·o· dużo jest przedstawicieli oby ateli ziemx Według opra"ol du 'a .. kretarlatn giełdy ba!- p. Ostrowskiego, mianowano komi3arzelll
1fach żelaznych. tak w komunikacyi bez· skich, w por6woanlu z przedstawicielami "ełni.nej w NO"1'll·Orleanie, tegorocIDy sbi6r b.· etatowym.
pogredniej, jak w wewnętrznej, opłaty kupc6w,
W.ln1 w Stuaeb ZjednoclOnych "lno.i og6łem
- Sekretarzem glmnazyum męzkiego
przewozowe dla zboża przerobionego były
X Z pocz-tkowania emira bucharskiego 9,035,3711 bel (bela=250 "'g.), wi~ej o 382,78~ bel
Ó
ł
dl
..
nil w rokll ze"lym. Obli....j§ty pod npra"o ba· mi owauo p. Michała Szostackiego.
zr wnane Z Op atami a zboża w ziarnie, ma być zalotony w Bucharze rządowy wełny doaiVga 20 milion6 .. alr:r6w (aIr:r=O.7 mor~a).
- lIIIaDy w urz,dacb. P. O. radey w1działu
przyczem jeżeliby przed ięwzięte już grod- bank bucharski, którego zadailem będzie Najwio.ej bawełny ~rodnkQj . Texu, miuow,cie puwniezego piotrkowskiego rądn gub.rniat.ogo
ki do poparcia wywozu za granIcę zboża w przeważnie wydawanie potyczek dla po- 1 .~70,ij53 bel, . Georg,a 1,191,919 bel; inDe atany l ekt. gob. Lisie wicz&. miaDowaDo członkiem piotr~
postaci przerobionej okazały slA niedoIŁa. parcia mieiscowego r. olnlctwa, J'edwabul- grupuj .. aio w takim po"',dkn: lIisaiaipi. ~b&llla, ko"ak1ej gubernialnej rady dobroezyun""i ogól.
.
•
,
~ou th C.roli .... ArkILD.u ,LuizY&IIL W po. oatlL· nej.
teczneml, to mają być robione dalsze nlgi. ctwa, uprawy bawełoy, oraz g6rnictwa.
lIch l taDacb upraw. b.wełny jest atoau wo ni&14lod"ego referenta wydzilLlu wojeono-poIicyjn..
X .Gratdanin" donosi, że zarz'ld dróg
Pocdy I telegrafy.
Gaczna. Stwierdzono ciekawe zjawisko.
'rodek go w piotrkowskim ..,dzie gubernialuylll, .eu.
skarbowych zamierza oglosić wkr6tce IiX Gł6woy z rZ'ld poczt i telegrafów 0- ci~iko'ci proilullep bawelDY " Amer,.e przeBII .... gub. J6zefa Bartoazka, ",i.nowano atars,ym r.r•.
' wszys tk'IC h ci ru kó W g ł &sza, że zgo d n Ie z zali' i a d omieni em au· jący
l iO eoru bardziej ku ..chodowi. Kanlu, przodu· reDtem tego ż .., do.
CytacyA• na w y k onaDle
niogdy' w prodllłl:eyi.oawełny, dUI zajmuje
Kaneelia tę piotrkow.kiego rądn gubernialnego
kolejowych.
'
stryacklego zarzl}dll pocztowego, przesyłki jedno z miej •• o.tatniah.
AledsaDdt .. JabloDowskiego, mianowuo pomocni!
kiem archiwiaty tegoi lZłd u .
X .Revoe d'Orient" donosi, że sp6lka I paczki pod banderol'l ' z próbkami towa·
Slowanyueala.
francuska przedstawiła rZ'ldowl ruskiemu rów nie będą dopuszczane z. Rosyi do
x Zarl..d DOWO l organilo.. aneęo . towar.y ia
- W sali teatru .. Victoria" miejsce dla
projakt budowy drogi żelaznej el e kt rycz~ Grecyl.
.poiyw ... ego .lużby drogi żelaznej tereapoWd za· orkiestry ob niżooo w ten spos6b, że człon.
Del od Petersbo
d A h
. Ik
mierz& z.."rse~ umo wg z knpeami, tat, iżby ezło · kowie kapeli ubyci będl} przed publiczno.
,
rga O rc angle 8 a, po·
Przemy.ł.
nek stowarzyszoni., przy UJ~patwie rabatu, m6gł
dejmoj'lc sl~ Ilkończeula bndowy W cI'lgu
X J eden z przemysłowców warszaw· nabywat nie'ylko prowianty, lJe takie odzież i t. p. ścilł na parterze. Inowacyę tę wprowa·
lat czterech. Byłaby to najdluższa dotych· sklcb pracuje 04 dłuższego czasu nad wy. Poni eważ a&lll .klep miefci aiv na Pr&lbe. eo atlL- dzono specyalnie dla opery "Cavaleria ru·
czas kolej elektryczna (1.000 kilometrów). konaniem tkaniny z eluminium, kt6ra. ja- nowi trndno4t dla 0,6b mi ...liAjte,.h ., Waru a- sticana.•
X .Swiet" IlQtnje pogl oskę , te od 13 ko nadzwyczaJ' lekka, trwał a i oierdzewie. wio. projektuj,. ioe nabycie konia z wozem, kW- O samobójstwie Leokadyi Wasilew.
.
.
rymb, moi oa było rozwozit po domach ukllpione
Cael' wca 1893 ro k U r OzpOczDle Się wykup jąca. oddałaby wiel kie us lugi w przemyśle promanty. Nawet wlaoot piel< ~,:talltd ato" ... skiej. kt6ra wyskoczyla z okna trzeciego
pi ętra dom n przy placu Kościelnym, otrzy·
stopniowy dr6g żelaznyc h p ołudniowo-za- naszy m. Przęd zę , dająCIJ sl~ z łatwością Ryueoia pragnie .t.łDiyt.
mujemy na tępujące szczegóły: Przed kil·
chodnich na rzecz skarbu.
utkać, o t rzymał jut autor pomyslu, obecnie
Telefony.
kn
miesi'lcami Wasilewska wraz z mężem
X W minlsteryum komun ikacyj, jak dl)· chodzi tylko o udoskonalenie t kaniny, aże·
X "Swlet" komonikuje pogłoskę, jakoby
nosi "N<\,woje wremia", 'podnleslooo kwe· by jaknajwięcej wiOLką była i nie łamala rząd zamierzał wej~ć w ak łady z ~owarzy · i synem skazana była przez piott-kowsld
styę szczególowej rewizyi wszystkich c4'óg się wcale. RezulLaty tego wynalazku ma· stwem telefonów Bella i wykup i ć wszys t- sąd okr~gowy w sprawie o kradziei; na 6
żelaznych, gwarantowanycb przez 8karb. jll być po należytem wypr6bowaniu tkani· kie jego linie, przepI'owa;!zooe w pań- mieS ięcy więzienia. Mąż i syn kar~ odcier·
Uandel.
ny przedstawi one towarzystwu popierania stwie. W tym tez podobno celu zarząd pieli, Wasilewska wszakże ukrywała 'się i
X Skutkiem pomygl oego Pl,zebiegu Jar. przemysiu i handlu.
poczt wysłał swojego specyalnego delegata wyroku nad nią nlespełniono. W dzień sa·
marku w Cbal'kowie, handel wyrobami
X \V dniu 10 b. m. odbylo si~ w Kali- do Danii, Szwecyi i Norwegii. kt6remu po· mobójstwa skradła oua w jatce ua Starym
tkackiemi zaczyna COI'az większe pI'zyble· szu ogólne zebran ie akcyonRryuszólV towa· lecono zbadać miejscowe urządzenia tele· Ryaku kawalek mięsa i za.częła uciekać.
Rzeźnik zawiadomił strażnika, kt6ry udał
rać wymiary. Na rynku mo kiewsk im na- rzystwa cukrowni i ratinel'yl .Zbiersk" foniczne.
'
X Rypin połączono telefonem z nad· się za ni§ w pogon. Wasilewska wpadła
bywcy czynią liczne zamówienia, ż'ldając Wilhelma A. Repphana. Z czystego zyskn
Ir.retly~u Ol\ 4 - 8 miesięcy; banki mo· rs. 65,668 kop. 34'/. przeznaczono na dy- graniczDą osadą Dobrzyń, gdzie wegci si~ do swego mieszkania, lecz, widząc, że
skiewskie bardzo cbętnie dyskontuj'l we· wldeudę rs. 52,650, co staoowi 6'/."/0 ka- komora celna. Na początek telefon służy strażnik podąża, zostawiła mięso w miesz·
kale maunlakturne, wobec wyja§nionej po- pltalu akcyjnego.
tylko dla utytku I'ządowego, aparat zaś kaniu, a sama poszła do s'lsiadek, dwóch
si6str Pt. Tu, zamknąwszy drzwi na khlCl,
:lycyl. Bardao wiele pieniędzy żądają zle·
X W mająLku Poręba. Mrzyglodzka, mieści się na komorze.
który nkryła pr7.y sobie, podbiegła do Q.
mianie z guberJIij poludniowych CeS8l'Btwa w powiecie będzińskim, własno§c! p. ZY-I
Wykaatałceilllle przemyel.owe.
na zastaw zboża; [nskie towarzystwo że· gmunta Prlogshelma odkryto pokład węgla
X W sferach rZ'ldowych powstał pro· kna i usiłowala schować się pod st6ł. Gdy
glogi parowej wydało 3 mil. I·S. na zboże. kamiennego, bruuatnegO, oa obszarze 406 jekt otwarcia instytut6w rolniczo·gospo· strainik aacz'lł pukać, Pt. chciały odebrać
ładowane w doieprzaóskich, a poczęści mOI'g6w ł 159 PI'ęL6w.
dal'skich we wszysLkich miastacb, posia· klucz od W., lecz Gna skoczyła na okno
X "Tydzień piotrkowski" donosi, że dających uniwersytety, a temsamem i nie· ił trzymając się framugi, zaczęta błagać, a·
i dniestrzańskich {ll'zystania<;b: Instytucye
kl'edytowe w Odesie wydały bardzo wiele fabl'yka "Ruta szklana" w Piot"kowie, odzowne laboratorya I instytuoye pomoc- by jl} pozostawiono w spokoju. Wtedy P.
pieniędzy na zastaw zboża.
IV kr6tklm bal'dzo czasie, bo llajdalej od oicze.
\li razie, gdyby projekt 611' był poch wyciły W. za ubrauie I 'Usiłowały
X Cbolera wpłynęła bardzo ujemnie na nowego ł893 l'oku, po dosyć dlugiej pne· zatwierdzony, iusLytuty wyżej wymienione wciągn'lć do mieszkania, lecz W. wyrwal&
wywóz' ruskich towarów tkackieh na I'yo- rwie, pOllownie ma zacząć swoją działal· byłyby o~warte: w Moskwie,.Kijowie, Ode- si~ z r'lk ich i skoczyła z okua na ulicę,
ki śl'odkowo·azyatyckie i perskie. Składy no ć; nowy jej kiel'ownik, dziel'żawca p. sie, Warsza.wie i Kazaniu . Co aię tyczy gdzie śmierć znalazła.
- Śmiertelny wypadek. W niedzielę po
hurtowe w Baku, nałeżące do firm mos- E. RableI' z Ło dzi, rozpol'Ządzajl}cy zna- insLytutn agronomicznego w Nowej·A1e·
kiewskich, zmniejszyły Ho ć towarów, wy· cznym kapitałem, rozwinie ~l'odukcyę fa· ksandryi. to istnieje projekt zreformowa· południU na ulicy Wschodniej rozbiegały się
sylanycb na rynki rzeczone, na sumę do bryki. Ruta wyrabiać ma zamlR!' przede· nia go na średni'l szkolę rolniczo· gospo· konie, zaprzężoue do wozu frachtowego i
wszystkiem wyburowe szklo taflowe.
darską, na wzór istniejllcej w Rumanin. w szalonym pędzie pobiegly w klel'uoku u.li:
250,000 I·S.
X Wobec podrożenia w czasach ostatX Towarzystwo zakładów Huta banko- Z czasem instytuty rolniczo.gospodarskie cy Dzielnej. Na zbiegu nlicy· WschodDle)
nich fosforu białego za. granic'l prawie o wa od lat już kilkuna~tu zasypuje szlaką byłyby otwarte jeszcze w Charkowie, Pe· z Cegielnianą konie wpadly na przechodzą·
cego tamtędy 80 . łetniego staruszka Da~ie:
40"10, komisyonerstwo hambnrskie. zajmu· I wywotoneml z obrębu swych zakładów tersburgll oraz w TJflisie.
la Książe. Przewr6tił się ou pod kODle I
iące się zbytem towarów ruskiclI, zwróci· gruzami z lanI} ongi odkrywk~ kopalui
Wy.lawy.
ł~ się do komitetu towarzystwa popiera· .Cieszkowska," celem n zyskania placu pod
X Wkr6tce otwarta będzie ~ Peters· koła przeszły po nim, gruchocząc mu żebra.
Kilka os6b po§pleszyło z pomoc'l i dające·
nia przemysłu i handlu \f Petersburgu wznosić się , mające nowe budYOki fabrycz· bnrgu doroczna wystawa ogrodDlcz.a. .
z prośbl} o wskazanie fabryk, które mo· ne. Na wytworzonych stąd placach za- x Droga. wyataw:.. ."ozechru'ka rzelll1eAlniez.. go już bardzo slabe oznalei życia staru~z·
głyby podj'lć się dostarczenia towarzy- ki ady te zamierzają w r. p. z wiosną artystyezueJ pracy kob,et m. być urządzona w P.· ka przeniesiono natychmiast do leczOlcy
prywatnej, gdzie jednak skonsta~owano tyl·
stwu tego materyalu . Komitet zawiado. wznieść nowe wielkie piece, stalownie teuborgu w r. 18ut.
ko ~ mierć jego. Zabity był w Łodzi Da·
mil komisyonerstwo, że w Rosyi wyrabia 'i walcownię żelaza. Zakł ady, prowadzone
- -- uctycielem pp'watuym, a niedawno powró·
się obecnie do 11 ,000 pudów fosforu na wzorowo. coroczoie rozszel'zajll wymiary
eił t Berlina, gdzie go leczono njj. oczy.
rok i że glówniejsze fabryki fosforu znaj· swej produkcyi, a rozpoczęte w 1'. b. pr6urzę
dują się w guberniac~: permskiej. woło· by wyrobn stali z domieszką aluminium,
- Za wyzysk. Przed kilkIl dniami słn'
systemem dot'ld 11 nas nieznanym, rokują
godzkiej i kałuskiej.
• Wszyscy gubeJ'uatorzy otrzymali ok61· żąca p. K. zapłacila rzeźnikowi w jatkae~
x przy głó w l11eh .lewato....eh ,bożowych i w świetne nadzieje, . dlljąc obecnie dodatnie nikowe zawiadomienie departamentu me- przy Nowym Rynku, Rajnholdowi Ratbe,
portach wywozowych UJtanowione z.. t&j ... jaJe jut
It t
dycznego, że właśclciele aptek wleJskleh za trzy funty polęd wiey 90 kop .. czyli po ,
wiadomo, inspekcye zboio ...., których udaniem b~. rezu a y.
dzio kontrola dobroci ziaro&. Tylko to zboie, kt6.
X \V pobliża rogatki mokotowskiej nie m,.ogl} zbywać koncesyj. oraz samyc.h 30 kop. za funt. Ponieważ według tar~'
re uzyab potwierdzeni. inspektor .. co do warto'ci W Warszawie wykończoną jest nowa fa- lIptek nikomu, chociażby nawet wykwah· fy cen ustanowionej dla mięsa w ŁodZI,
Iwego gatunku, b~zio przyjmowane na skład do bryka narzędzi i maszyn roluiczych, za- fikowauym farmaceutom, bez wyjednania funt polędwicy winien kosztować tylko .20
e1."ator6w i na zastaw z.. pożye,ki. Na razie, do· kładaua przez jeduego z miejscowych prze- specyalnego pozwoleuia wła§ciwych guber- kop., p. K. więc zwr6cił się do policyl o
J>6ki handlnj,.ey nio ożyją si§ z nową iostytucy... mysłow-6w. Nowa flibryka z puszczelliem
pociągnięcie rzeźnika do odpowiedzialno·
IDspekcye zbiorowe utrzymywue b§dą nIL rlLcbunek
..
nator6w.
minisleryum finąna6w, kt6re bedzi. pobierało opllL' W roch, zatrudniać będzie kilkudzie~ięciu
• Podczas bieżącej sesyi rady państwa ści. Sprawę tę rozpoznawał sędzia pnkot§ .. oględziny ,boża; pótDi.j sal, jaJe ,i§ dowia· robotnik6w.
rozstrzygnięta będzie ostatecźnie kwestya ju 3·go rewiru m. Łodzi w zeszłą sobot~
o
Rolnictwo 1 przemy" rolny.
duje "Busakaja iiźń", opłaty maa iśt wprost na
ustańowieuill środków, ogl'auiczających osa· i, po zbadaniu Ilwiadk6w, skazał oskarz '
ntnymani. inspekcyj.
nego na 25 rs. kal·Y.
X .Swiet" donosi, że spodziewane jest
X O sp6tce I'acyollalnej hodowli rYQ, du1etwo cudzoziemskie w Rosyi.
_ SpadkI. Sekrehrs hypotec.ny powiatu br'"
wkrótce założenie w portach nieobowiąz. ~wieżo zawiązanej pl'ze;!: cztel'ech właści·
.. Ministeryum o~wiaty nakazało, ażeby
kowej iospekcyi zbożowej. na wzór istnie. cieli ziemskich z okolic Kleczewa; hr. Kwl· ~ci~le pl'zestrzegano wykonywania przepi· ,IA.'i.go oglu.., •• na dzi.ń 27 atyc,o,' !!,P!
roku
..ćzono termin preklul1jny do ur••~·
jllcej w Rydze i wydanie przepis6w o lec kiego z . Goslawic, hl'. Mielżyńskiego s6w, na mocy których do zakład6w śre· ".niawyzn
Ipad". po zmarłym WoW. Landau, "I .
prowadzeniu handlu zbożem w portach I z Kazimierza, W. Mierzyóskiego z WI}' dnlch I wyższych przyjmowanemi być mo· ciełu Djeruchomo~i w Btrykowie.
Sekr.tarz hJllOte•• uy P!'wiatu łaskiego ogl.. ~
lIa rynkach wewuętrznych.
sosz I W. Sikorskiego z MlkOl'zyna, poda. gę dzieci tych tylko ead:r.ozle.eów, kt6ry m
ie n. tenaam dzień wyR&CZOnO termin preklr,:n'
x W c_ch oltatnieh "sm6gł aio popyt && je "Kury er warszawski" następnjące szcze· nadano prawo ~tałego pobytu w Rosyi.
01
do uregu1ow.nia Ipadk6": l} po lIIIadl•. ~.
na woak miki, wylJIU1 gl6wni. do Ram. g6ly: Koszty ponosz,. sami wła§ciciele,
• MinisterYllm oświaty powt6I'zyło na· lin Silb.rataioie ...1 K.... o.tku. "lakici.1D D:;
borp, a atamt,d dopiero n. inoe rynki ugranicz· każdl z nich opłaca melioracye zaprowa·
cbomoki
w Łaoko; 2) po Imarłylll Lewko K . •
De. N.jwiella.ym popytem ci,,", Ii~
.6Ity.
dzope na swych wodach. Spółka ma trwać kaz, ażeby niezwłocznie przedsięwzięto 1Io".łl:im, właśeicieln lIletuehomołei w tom ......
x Słd handlowy w.....waki ogłosił lIpadło'6
środki
ku
usunięciu
ifdó.
od
udzierania
'eia.
""pelo Jałl:6ba Polaka, majłcego aklep prsy nUey lat 15, a prowadzeule jej ułatwia ta oko·
Praeehoclniej.
IIc%004ć, że jeziora wolne sI} od serwitu- wszelkich korepetycyi ucz,cym aię chrze- Sądy gminne. W tych dniach ...
PleJlI"dae I kredy'tów i clężar6w, a nadto nowo wydaoe ścianom.
twierdzono na posady ławników liCb;'
X Celem nopatrzenia włdcicleli :&lem· przepisl prawne nader surowo kal'z'l za • Dzienniki ruskie donosz" że ulga w atępc6w w sił dach gminnych powiatn ł .
akich w większe kapitały obrotowe na kradziei ryb. Jeziora śłesińskie zajmnją opłacie za przejazd kolej'l .Ia UZlłtfe' slf kiego, następujące osoby: w I-szym ok~
prowadzenie goapodal'stwa istnieje projekt ogólny obszar około 2,500 morgów 300·to wyuosZlJca 50%, stosować si~ będzie tyl· sędu gminnego (w Tuszyniel J 6zef~ teotwvcla dła nich specyalnego rachunku prętowycb; częgć ich była już "zagajona", ko do' klasy IU·ej zwyczajnycb pociągów peckiego ławnikiem, ,Jana Kowara zas~
bieżącego w banku paó8twa, jego hoto- czyli polowy wszelkie na lat trzy były pasażerskich. Prócz tego oki'eśloue bę· Cli; w m·clm okręgu (w Batutach) Otto
rach I oddziałach ze spłatą długu na raty, wstrzymane, co już zdwoiło dochody. Obe· dzie, kogo wluciwie naleiy rozumieć pod Szmldt~ ławnikiem I Mateusza Wajll~~!:
... termiDach aajdogodniej"ycb dla rolni- cnie na tej c"lścl odbywaj, się połowy, słowem "UCZtcy się" 1 w tym cela przy uatępc'li "VI·tym okręga (w Al.......
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"·"-~:ndJa, zastpp".·' w V-tym okrPgu (w cej treści: .Nie l'ostem ateisLą i byuajmuieJ' ni. n04d proCe r sd.jmo"al 8DIoczek • lI...ki I wrsu· oświadcza, że Pamir nie może nigdy 8łuży~
y ..."
•
cal do milki. wodł- Eauwuono prsoeiei, te Jlu,
d
d
h kr kó
woPołczyńskiego, h.wniklem i myśl~ ."a1c:u6 IndII, .. iers,cych "Bogi; ja. dol wnet .... porzne&t UCł.nięta ~ jak da,!""ej., za pO stawę
o zaczepuye
o w
VateU!Z& Sobczaka i Michała Rybczyń~kie· at.m prseci .. uie "rogiem .. pami~talym ni.to- ba "id li~ • da,eo!mi, porAu..j,. .woj. obo"I4Ski. jennych ze strony rosyan przeciwko Ino S&stępcaoU; " VI·tym okrę~ (w Kon- I.raocyi cz, to r.ligljnej,
racyonaliolycmoj. Zagnano go wi§c tam. po...rotem, lec. prs,. tej dyom, przeto kwestya, kto ma włada~
' ••• tynowie) Jnlinsza Sznlca, ławnikiem I Dlat,,«o td w.~lem moi. przepelui, was• •polobuolei snalozio.o Imoc.ek samit.st w mll.O, ową miejscowością, nIe przedstawia żadnB11.:
W
h
I
w ko"yku oscoeniąt. Al. w Ijawilko &&cZ§lo li§ go znaczenia.
LeOna ikorsa:.ego zast-ępcą·
sąd&c
art. ~-gi. PnJl'uaj~, to na etY ~pi6 pnes,d, .. ~iciej powtarzał!. Zr"U ni. domyłlano lię .prt.ł
P
...inDych powiatn brzezińskiego: w I-uym I ubobouy, 1_ niSdy nie zgodziłbym aig oa "'0', i dopiero potem ",k1'Jto, i. robi I to pudel.
Ateny, 16 października. (Ag. pó n.). rasa
~gu @ędn gminnego (w Strykowie) Jana topieni. myCi religijoej pod kaid" form,. Ni. eh ... i.arml~ ..",rtego ..e,.niaka, "yciWl tutejsza pochwala naj zupełniej postawę, :za.....,zy6skillR'o, ławnikiem i Jana Gramsa Zreut, mylicte 110, pano"ie, a,dz,c, il Gior- on .icha... m .moclek • wody I '7Pl.hal 110 w py. jętą przez rU}d wobec Rnmunii, która d<r
.....
II-glm
' rewtrlie
.
(w W ol'I Cyru- d100 Bruoo by,• aleiat,. Był on. " oczach K0- .....
EUp.lni.
w••re"
proC••ora. Ni.
mó~1 prowadziła do zerwania .. tem państwem
IISlępclł' w
atoli k....pailkl,
oim paim
mózgiem
"ykombiao"ad,
Ił pr6cI
...
.."ej) 'Vładysła"a Rosso, ławnikiem i Ja- ' ciola h.retykiem. ale" Boga .. i.rzył. SLąd Imocaka do karmienia potnI.b. i blaki • mł.- stosunków dyplomatycznych. Zerwauie to
Ił Grabowicu, zastępc,,; w III-cim okręgn te. nlo macie prawa nadut1"oć jogo n .. wiokło". ltiom.
nastąpiło skutkiem niezgody, panującej po(., Ujeździe) Wilbelma Gramaa, ławnikiem Wrd.ni. t"lO liotn. oglo"ooogo przez dzlon- Kil:iu~!lK!.~:~~i:-i.!~:~e! PPc:.~s~ ~~~~ między obydwoma rządami w ' sprawie te·
iFranciszka Różyckiego zastępcą; w IV-tym nlki, bylo tak po~tue, to pp. ateiści mD3ieli tr,um( niemat,. B~dł bo"iem mogli ślilgad się w stamentn poddanego rumuńskiego, Zappasa,
otrę~u (w Koluszkach) Mikołaja GoliÓlikie- równiet pllbliCllni. ogł.... ć swoje 1llIpr... iedli- bU.j pora. ro , dsi~ki pomyslo"olei dwóch zmarłego niedawno w Grecyi .
.. ławnikiem.
wioni..
prsed.iębiercsych ludr;i: p. Bloudiu, byleco dl'ekto·
Ateny, 17 października. (Ag. półn.). Sto0::' Sadze, Onegdaj, .., komiai. domllJl ..jaholca
_ •• IIlej.ce urodzenIa KotuTlba. Miuist.. ra teatru .FoU.1 drematiqu.I' i .uanego nad S... 8 unki dyplomatyczne Grecyi i Rumunii Sił
0
.y
KODltant1DOW.Iti.i,
upaliły
ei~
lada..
l
h
R
'
kw
.....
organi
..
tora
różnych
sens.c,ju,.b
.81
p.k",
przerwane
wskntek nieporozumienia w
u1i
'
ry ... 8praw zsgran czuye 1'( symle otrzyma- or... p. Stoppaniego, ue.onego ch.mlka, któuy wy.
Jomie6 .tłumili ni.bawem lokatou,.
lo doknment" rozstrzygaJ"ee opór o mieJ'see myglili Ipos6b z.mrożeuia "ody ua zna •• nieJ·uych sprawie natory cywilnej.
- Wyp.dell w rabryce, Przed kilku dnit.mi, . . , . .
K
t
I 1~
'd'
ik
(A
(łl>ryee to"ar'yltwa akcljn"go H.iuzla i Kwtze· .rodz.ni .. }(olumb. oa kol'lyŚć SOT~uy.
ob..arach i ".fnat..ek s"ój natychmiast l .. tO'Oona antynopo , I paz zlern a.
g.
II w Wid'.:wie, p~., zdeJD!0waniu .kola ł:rJ'bo"ego
_ -_Nowy wyścig . Agituje ai~ myśl urz,,- wali w pr.ktyce. PlIy ulicy Clicby IUlądr;ili dlu· półn.). Krążą pogłoski, że POI·ta dzig wy•• ,alI' .t.re', tkałlll, 2Cl-l.tru robotnik, Jan Gabara, d oeOla
'
•
Ig d t
.
d
Wi
gą, bo 720 stóp dlu!\,ł sal§, któ~ nie b•• racyi oa· słała odpowl'edz' na not" Juskiego rzadu
"y.o n ys aoso"ego pOIDIO zy
le- zwali .północoym bIegunem". Sal. ta prz.dstawi..
' t . .
•
spadł • m .. t<l"ania, potłukł si§ i &łamał kog6" dni.m i Rzym.m.
lZeclywigci. krAJ·obra. podbi.gnuowy, "okolo ł. i
Bremerhaven, 15 października. Prawie
JOIie. N..tlchmiaat po wypatlkn udaietono mu po.
, k d
hod
A
ki k t
.oc! lekarskiej.
_••• Hańba narodowa'. Pod tym tytol.m 'cian rOItacaona dekoracya, ....yobrażaj ... góry 0aż y przyc
zący z
mery o rę przy_ Wypad"l w gaber.l, W ci'lg1l ~ru~i.j polo~r: ,amieu..a .Dally Telegraph< •• ereg .. rty'ku. dowe, po r.ach widnieją wioski lapodski., obo.y wozi powracających do Rosyi eqligrantów,
....lego miesiąca wyni.kło w guberuI plI'.trko"IIti.J łów i 11014" n.de I.uyob, w kwestyi ty"o .b. myśliwycb, połoją c l eb i'~ ~og:ocennb· fu.u., tu i którym przejazd jest tn wzbJ'Oulony. P6ł
I potarO w od podpal ..... 3 z powodu meoet,uin.·
owdzie Ea§ ry.ojł się .y w.t 1111. nie 8Zplec.nycb, nocno-niemiecki Llyod nmieścił 147 tych '
obchod.enia ai§ • aguiem 2. powodu "adUw.· .bod.,cej apoleczeóstwo .. ogieloki • . Ohodzi mla- bo. papieru wyci~tlch, bialy,m ni.diwiedzi i fok.
nr.~dz •• io klJl!liuów, 3 0.1 piomu i 7 .z ]l"'y- nowicie O panoj~cy miOdzy "osielaki.mi lI.i.,,- Liclne lampy .ektry••n. "i.czorem m .'1 wy"o- biedaków na okręcie "Ameryka", gdzie o~",y ni.'IIiadom~-r ..em 22; nagt,ch j~,erC1 by· czetami i kobietami ".zystkiclt .f.. nalóg pl_ łaó złudzeui ••orzy p61l10cnej . W tej iali
czeJroją dalszego losu.
lo 6, samobójstw 2, 'gwalceń 2, moJeztono Clal J·a6otw •. W wytozyeb koł.ch towa",yskich ko- cat, rok kilkandoi. tysi~y osób będai. mag o uKalkuta, 15 października. W Bil'mie wy_ o
2.
Aywad rozrywki n. t,ż"*h, gdyż podłoga zalau&
ch
awll
biely, jak do"odziła lady Fryderykowa Caven- j •• t wodą sztucznie ..mienioną w tód, ,dolu, wy- bucWo powstanie. Załogi angielskie oto_ Tomaszów. W dniu 14 b. m. zmarł dish-siootrz.nica Gladston". - n.. odczycie, trlyma6 20·stopnio"ą temperatur~, panując. w czone.
.. yglooila nied."no przed kougresem ko· gmacbu. Wode aro.i nieustanni. roz.'1D &moni.Kraków, 16 października. Buletyu ostat.. Tomaszowie rawskim zamieszkały tam jaki
• I
F Ik
. b'
ku, k ry prse~ly" .. p"'" rur, ułoioue pod wod..
.
ł b . •
h l
od lat 12, g. p. dl'. Ksawery Witkowski, ŚCI. nym w o .. tnu., nty"aJ~ o ecOl. zoacI- Urz~zeni. tej .ztaczn.j 'lizrwki kOSlt<> ..ało oi nie notuje nowych zas a Olę" na c o Butor wielu artykułów popnlarnych z dzie· nie w~ej gor,eych troukó", nit przed laty 2oo,uoo frauków, a utrzymani. jej pochlaniad b§dsi. rę. Z dawniejszych chorych zmarło ~wieżo
4.0 do ~O. No"y to całkiem ."ycuj, te pa- lomę 6OO,iJOO [r. rocuie. Pomimo tak zn.czuycb dwóch w szpitalu.
dIiny medycyny.
nic, ml04. i .tarsze, po obiedsie towarzysz, kosztów. prsed,iębiercy, naj"" D&miętnośó pa1'JPeszt, 16 paź!!ziernika. W ciągn ostat_ 'Vnrszawa. Niel!zielne wyścl· Panom do "fnmoirou' i tam nietylko p 1_, a- iau do lyżow i niecierphwo'ó, z jak, oczekoj, mro· lll'el' doby zachorowało 30 osób, zmarło 8 .
ui. w~tpią, ż •• l'ółuocny bieg<In" b~d'l. dla
g i na polu Moko wskiem obejmowaly 6 le i pij~ "raz z m~tczyzuaml Kaplaoi i., mi- .ów,
uich prawdziwą kopalnią zlota.
Peszt, 17 października. Wczoraj od pół
(Onitw, . w któl'ych wzięły nagrody ko· syouan., lekarz. i plelegnujłcy chorych, sO.'. Nlebezpleczue łowy. Flotyla rybacka, nocy do południa zachorowało tu ua. cholejno następujące konie: W piel'wszym dzio .. i. i 'ł"eduic, policyjni i "ogóle ci, kł.6- proybyla 'wieto z lrl.ndyi do Dnoki.,ki, smutoł lerę osób 16, zDlarło 4.
wyścigu
panów o nagrodę rs. 200 rzy mt.l·'' -atyczność • o.obami ze w"ystkicb słudŹIDJ
lob~ przywiDzi
.. wiadom06l!.
Okolo
20 lodzi • 60
Peszt, 17 paz·dzl·ern1·ka. Od północy do
o.ady .giu910
....statniej
...ypra"ie.
"Bomerlette" korneta Wargunina; w dru- fer, zaś"iadc
...j~, jak gleboko nalóg teu zapołudnia zachorowało tu na cholerę 21 osób,
gim o nagrodę towarzystwa (I.achęty) korzenił 8iO "śrÓd rod zajn tell3kiego. Sprawozmal'!o 5.
l'$. 500 "Tzigane" J . Reszkego; w Id ni. z r ozp.. w s~dów policyjuycb , .. mies.TEAtR I MUZYKA.
Peszt, !7 paździemika. Ministel' spraw
trzecim II nagrodę towarzystwa 1'8. 800 czau. "dziennikacb, wykazllj~ at n.dto, do
': Juko ze sceny teat.ru "Victoria" wewnętrznych rozkazał gminie oiezwłoczdla dwulatków - "Lis sa" Dobrogosta; w jakiego slcpuia nalóg si~ rozpo"szeohnil i ja- nsłyszymy po raz pierwszy głośną opel'ę ne pl'Zystąpienie do budowy wodoci ~ gów
czwartym, po raz pierwszy na tOl:ze war- ki. sLr ....
skutki Ea aob" pociWa. Te 0- Mascaguiego p. t. .Cavallaria rusticana", i zaopatrzenie miasta w ~dr"wą wodę do
sławskim zapowied anym wyśclglI 10- statnio ob~awiaj~ aio oczywiście .n.jjaskr.wiej Do nowości tej dyrekcya teatru sprawiła picia. W 'razie dalszej zwłoki rząd zamia.wiorstowym nagl'odę rs. 800 wziął "Mo- w sferaoh nUlzyeh. Dość zwiedzić wieczorem zupelnie nową wystawę· Przedstawienie nnje komisarza rządowego, który w zasttPoarque" K. Gnoióskiego;
piątej goni- 1Ibota•• coości miast.. i zajrzeĆ tam do szyn· jutrzejsze rozpocznie wesoła krotochwila stwie gminy za~ządzi roboty.
IwIe "Beaten·Handicap" o nagrodę rs. kowo~ aby widzieć kobiet, i dlie" ..ota różue· Z francuskiego "Człowiek o stu głowach.·
Hamburg, 17 października. Buletyn Ol'Zę.
iOO - zwyciężył ,,'l'umry" J. Reszkego; go wiekn upijaj"eo siO " osoboyeh izb.ch lob
Odbywają się ,pl'óby z sensacyjnej ko· dowy: Ouegdaj uchorowalo tu na chole.
w szóstej o nagrQdę dodatkową rB. ll()()- we.pól z m9tczyznami, ."Iasz..... sobotę, nie- medyi Pawła Lindaua "HI'abina Lea".
rę osób 10, zmarły trzy.
,Odaliska" pod koruetem Garbińskim.
dzi.IO i poniedzialek, kiedy jeszcze .arobek t y- .
Hamburg, 17 października. Buletyn urzęW WarBza wie otwartą będzie' wkrótce 80dniowy nie je.t ca/ldem roztrwoniony . • Dai.
dowy: Wczol'aj zachol'owało na cholerę
Agencya kolejowa londyńskiej jiJ'my To· Iy Telegrapb" oraz .. ieln jego "spółpraeowuiosób
zmarta 1. Dot.ąd ogólem zachoroJI18Sga Cook'a, znanej z organlzacyi w y- I<ó" lami, sobie glo .. O nad t.m, jak zaradzić
wało osób 17,342 zmarło 7,601.
~i e c z e k n a o koł o ś w i a t a.
Firma, demu; niektórzy u"at'j, pij.aotwo .a choro·
Brlndlsl, 16 października. (Ag. półn.).
Frankfurt, 17 października, Dwoje dzieująca za granicą liozne agen'ye, zakła ~ i propoDuj~ otwierani. specyalnych .akla· Nocy minionej Jego Cesarska Wysokoś~ ci szypra, przybyłego Renem z Duisbul·ga.
da 06ecnie nowe filie w Petersburgu, Ode- dów dla pijakÓ", ktÓryehby tam leczono; inni {)esal'zewicz Następca Tronn odpłynął oa umarło tutaj na cholerę azyatycką.
•
lie, ,Rydze, Moskwie i Warszawie. Re· zalecaj, ograniczenie liczby Stynkowoi i kI u- jachcie .EI·yklil{" do Ateu.
Bukareszt, 17 października. Oświodnio.
'prezentacyę fil'my na KllÓlestwo t Rosyę belw, co zmuiejszylob, okuye do pi.ia; inui
Pary!, 17 paździel'Oika. (A.g. półn.). Je- Wi kwarantannę zarządzOilo z Predeala
~Itzymał jeden zwarsza wskich domów IUÓW Iltnymoj~, tę pijaó.stwo je.t pnestop- go Cesal'ska
Wysokość Ce9arzewicz Na· i Wiqciorowy.
haodlowycll.
.t"em i t"d.j, nlUl surowej kary; s~ "r.szcie stępca Tronu raczył przyby~ na jachcie
Paryż, 17 października. Z HoudreTiUe
Wladr;a .nauko".. wydal.. 4..-ieio poz"ot.uia na i tacy, którzy .d.omagaj, ~iO, aby E.... leoalo .EI·yklik· na. wyspę Koriu. ,Tacht będzie pod Nancy dOlloszą znowu o 20-tu wypad«n,ci. i pro"od•• nie D"\llpuj~clch now.,ek .zkodliw, nal6g dncho .. ie6otwo; misye oraz to- poddany przepisanej kwaraoł.annie,
kach cholerycznych, z których 7 zakończyukhdów naukowycJi w Waruawle: p.
Wiedeń, 17 paździemika. (Ag. półn.). W ło się śmiercią.
AI.klandrze Ifncharzewoltiej - 2-!dasowej s.kol, wa""ystwa "strzemjęiliw04ci. Sło"em, ni. brak
lIarsylia, 17 października. Były tu znoieóiliej i p. Natalii Fi ..er -l·klasowej .zkoly o- propozycyj, maj'Cfch na celn "ykorzenieni. r. b. odbędzie się wy~cig dystansowy mi~g»Inej; D& prowincyi uj p. Zionkow.ltiemn w Kiel· nalogo, któr, ty.,..asem coraz b.rdziej ~O dzy Wiednhlm i Rzymem,
wn d wa wypadki choleryczne.
<&ch - Hdaso,,~ .uoly męokiej i p. Jadwid.. w.mllla.
Berlin,
14
października.
o Voss. Ztng" a<r
Konstantynopol, 17 października. CholeSłDbieki.j w TlUku-2·kla .. ,,1\j woly ieIlakiej.
• *•• Parzl\te ·I!r.zewo·. Towauyst"o rol- nosi, że minister handlu oświadczył się ra w Erierumie wzmaga się.
W. "si Zerzao, E" Wisłą, " pobliiu Saskiej· Diczę w )l.dras od r. 188~·.go posiada w 0- przeciwko wprowadzeJ)iu do ustawy roboKIPY, dotknięta cicbym obłędem A.nna Jesiotrówn"
obwieeil. się w domu IW~ .iom", gdy na Ititka gr<ldzie ."oim cieka"y egzemplarz t .•" . •Pa· tlliczej posta.nowienia, że stosunek pracy
godzin pozostawiono j'ł sam" w mieszkaain. Je· .. ,cego drr.e" .. '. Zualazlo .iO OnO pomiedz" zRI'ówno przez pl'acującycb, jak i pracoOstatnia wiadomości handlowe•
dnoczdnie obląk&na wzni.ciła pwr. Gdy zauwa· próbkalIIi rudkioa rołlin, przeslaoych przez o- dawców, moZe być w każdej chwili rozwią
iono dym wydobywaj4cy .i~ • • ieui i pojpiesEono gród botaniczny " Kalkucie dł. parkIl publicz- l.any bez upl'zedniego wypowiedzeuia, je~li
Warazawa,17 pudziemik... W.ksl. krÓt. term. na:
, Iatuoltiem, ni ...ćzęśliw .. JU' nie .żyła.
Berlin (2 tl) 49.10, 05,49.00, ł8 97'1" 95 kap.; Lonoe80 (Gnindy Park) "M'-Ir88i.. Ze "zIJ~d. ze sł.anowiska prawnego nie zachodZił źad dyu (3 m.) - - - kup.; Paryi \10 d.) - - _
- Siedlce. W poniedziałek wszcU}ł się na bezpl oeze'stwo, z"loe.cza dzieci, drz.". te· ne przeszkody.
- - kup.; WI.d.6 (~ d.) - - kup.; 4'1. listy
pożar w Siedlcach. Płomien ie ukazały się
go nie pomieazczooo " parko, 4ecz odd.no go
Berlin, 15 paździemika. M6wią tutaj o liklOidacyjn. Król .. ~"a PoJlkieęo ~uź. 99.30 i~,
w samo p ołutloie i zagarnęły szereg do· towarzy. t"o rolniczemu. które, zasadzi"szy je uowem przesileniu gabinetowem, Hr. Enlen· -.- kup.; takiei maI. 99.00 itd., - . - kup.;
mów przy ulicy Pięknej. POmilllO energicz- w ogrodzie ."oim, uiby doi kiego ."ierza, oto· burg podal się podobno do dymisyi, ponie- ~·/ł rnaka poiyezka wschodnia Il..j .miayi 103.25
nego ratuoku, do godziny 8 wieczorem llie czylo je telazn4 kraLą. Wyobraimy sobie beli, WilŻ cesarz potwiel'dził wybór -d-ra Ze 1- &II'L, - - - kup., nr..j .mia,i 105.21> ąd.,
-.- kup.; 5". obligi banku szlacheckiego _._
zdołano umiejscowić ognia.
nklóciem pokrzy"y sRrawiony, spo~gowany je- !e'go na nadburmistcza Berlina, Bie czeka- itd., - .- k.; 5'1. moka pożyczka premio..., • 186ł r.
<lltak po t1&i"c razy, a ~4IIiemy midi pojocie ;ąc na a:aport ministra spraw wewnętrz l-ej emisyi -.- ąl!., -.- kup.; takai. 1866 r.
n ..j om. - . - itI!., -.- kup~ 0'/0 po . ..... "nętlona
. - Drugi zjazd profesyonallsłów. MOI- o niebezpieczellst"ie, jakiem grozi najltej ..e lI.Jch .
ael'1i 1"i 95.łO ią;l., - . - kup., tak... sel'1i ID·.j
Berlin, 17 października. W Charlotten- 95.20 ąd., - .- kup.; 5"10 listy saat&wn. ".wskl.
kiewski oddział Cesarskiego ruskiego to- dotknioc.io siO .Parz~cego drze .. a", .Laportea
warzystwa techn.i czoego podjął się wyko- crenulata", jak j. z"i. botanika. P'lwien mi· blll'gU zmal'ł wybitoy malarz-batalista, prof. l-ej dni. 102.70 iąl!., -.- !mp.; takiei mało
-.~ i-ąd., . - . - kup., taki~i lI..j s.rY; -.- qd.J
lIILLia wszystkich pra'; przygotowawczych ayouarz I Mlludalay (Birma) świeto zmuszony Bleibtreu.
ill-eJ "'YI małe 102.25 oąd., -.- kup., "-eJ
Paryż, 15 pa~dzłernika. Szalupa "Baptiste" .el'1i -.- iąd., -.- kup.; b'~ listy o.. tawn.
do drugiego zjazdu pracowuików I'uskich byl zuosit kilkotygodnio"e m~czaroie. wy"ol.na polu' wykształcenia technicznego i za- Ile nieoatr4tnem obejści.m"~ • groź.~ rośli- któ"a przybyła 'do Boulogne, spotkała w mi .. ta iVars""1 1..j Beryi 102.1~ iąd., -.- kup.,
Wodowego, któl'y ma by<l zwołany w koń~ 1l.'\. Poparzył on .i~ mianowjeie " le,,'I dlo" drodze w pobliżu Saint· Valery, po sil- n..,j a••yi 102.15IIąd., -.-;-- kuP:, III-e) s.ryi lO-~.1~
eD 1893 r.
.
sluld dzi.luie jadu prz •• tło i na praw" tak, lIej burzy, szczątki okl'ętu i liczul zwłoki itd., - . - kup.; IV..) s.rl1 101.60 i~.; \".1
1101.1 101.65 i~., -.- kup,' VI-ej seryi 101.65
- Związek straży ocbotniczych. Z po- t. bez dojl1luj'lcego bóln nie był" lBotn041;i ludzkie. RozbiJ się widocznie jakiś duży i~ , - . - kup.; 50/. obligI mi .. ta Wars .. "y
dni. -.- Sąd., - . - kop; taltioi mal. -._
ez~lkowallia A.'Szer~metjewalpowstaje zwią r,k " "odzie zanurzyć. Szczę41i".zym od mi- statek pas&ż8l'ski.
Pary t, 16 p&Ździel'Oika. Wobec wiado. sąd., - . - kup.; 5"1. listy .... ta"n. miasta ŁadU
zek wszystkich straży ogniowych ochotni- 8yoaaroa tello byl botauik angielski, Hooker,
klóremn ndało ai~ bez bólu zerwaĆ gal,,"ke oie- mości, podaoych przez <Izienniki loondyflskie I ~.ryi . -.- itI!., n ..j 801'1i -:.- ź't'i-, lII..j ....
CZych w państwie. .
•
rl1 -.- itd., - .-lI;np., IV"J seryl -.- iąd.,
b.zpiecooego drze"a. B.z bóln, a.I. oi. bezkar- o klęsee ekspedycyi pnłkownika Doddsa -.kup.; 6"1, lis.y ... tawn. miasta "a.
nie. Jakkolwi.k bowiem nniku,1 .uk"szeó" zja- W Dahomeju, ol'gany tutejsze oglaszają Iilu ~ .- itd, taki •• mi.. ta Lnblin.. - . - itd.,
dli"ej rośliny, to przeci. uległ działauiu wy- urzędową depeszę do ministra maryoarki takioi mia.sta Płoclr.a - .- sąd.; 6"1. listy uatawn.
.i.wó,. jej, jak um cpo"iada, gwałtow.emu J z d. 12 b. m., otrzymaolł dzisiaj, z której ...Ueńaki. - .- t~~ 5'1, takiei -. - łąd., - . - k.
...ou'O: Berlin ~/.I Louł1,.t1 2'1., PalI. '},'/ter,
hard,o: .Szlamiata ciecz Ipl,wal,,"'i prze. się okazuje, że francuzi w d. 10 11. m., ob- D,
Wied.ń ł·'., P.t.... b.rrr 1'/.'1.. War.o.d I... pono •
"". Prof. ES8anweln, dyrektor ,Iyouego dzieó cal, • oczów I ~o.. I to w takiej obli- sadzili Soboni. 1.:naleziono w obozie I po potrtoeniem
5'1
liny ••• ł.& ...ne .ieulwe 151.1,
IUleom g.rm&ó.akiego w Norymberdz., nmarł. tOllcl, ił głowa moja Ipra .. iała na mnie "rato- drodze porzucooe prowianty dowodził, że}da ......... l i II 21.1, Łoolai 219.0, li .., lii. ..i.lac,jao
Criapl I ateiści. We "Ioskicb kolach ui. olbrzymiego knbla". Mił. ta roślioa" rót- bom~jczyey cofnęli ~ię w gorączko"ym po- 1ł3.6, poileU.a pr.,oi ...a 1 1~0, II U.(I.
Polora-'r,.17patdzi.zn. W.lut. Da Lo.,ly. 99.50,
łłk polityc"nych, jak i literackich mówi, ter~. oyeh okolicach Indyj ro.po".. e~huioua jeM Jlpiechu. W dniu 12 puŁkownik Dodda natrafił
~rd,o duło o odprawio, kWr, byly preles ml- bardzo, Od1lliaua jej .Loportca gig ... • w pod U~bemoodi na forpoczty lIieprzyjaciel • II poi,caka " •• hodnia 1(l'1.87, 1II pok,o.ka ".cbo .
.!tUa
105.00, ł'I,'" Ii.,y ......... kredyt. .i.,.aki.
l1!trów włoskich dal tamtejszym ateistom. Ci Que.Qalandzie .... All8trałii dochod.i 80 .tóp skie, które odparto. Francuzi stracili 4·ch 155.37,'
uc,. banku r ..kiego dł. b&Adło .agranica..ta~i ntworzyli " R.ymie atowarzy";enie, któ: augi.lskicb (20 m.tró,,) "ysokości.
lndzi, 20·tu za~ zostało I·aolonych. W dniu DI",O ~.OO, p.tellbaralti.go b.llk. d,.lroato"ego
ł68.00,
banku miodalaarodo ..ago U1.00, _ra.. ,,reg~ cel aS nadto ja.krt.~o okreMa paragraf
.'• •"dr" padel. PUII1& fr,,!,cn,slti. obiega 13·ym kolumna posu wała się dalej. Walga
.kl.rro bauu dy.ioulO ..."o -.-.
U-gI Datawy: .Stowarzy.z.nl. ,amiena ....1· tern n~t~punc" hl.to1'Ja, la .któr.J "larogoduoł6 bitwa iest lad& chwila spodziewau A •
rte·y
Itillr.&
po"aiulch
nuwI.k
prot
..
oró"
kol.·
.
.
.
..
I
••rUa, 17 pudaiornli.a. Hau.ot, rusklo saru:
Il&t 1114t religij n, pod katd, pOltaci,'. Nad- glum w Nanc,. 1.~en. nich miał pudła, joduoro I. ~aryz, .17 paźdz~er~lka. (Ag. pólo.). st~3 75, Da doataw9 203.75, ... k,l. .. Wara..",
tb ~i ..ek Iwćj oehrzetli mianem: .Sto... ny- cant "."k§, która po raz pienn., dOltała .z"oro nleJe zamlllr znieSIeOla urzędów radców 203.70,
Da P .........rr kr. 203.25, na p.tolllborc
II<nl. Giordana Brnu .. ". Dnia lO-go b. m. po- ..c.eIll~t. P.iaki hll~ tak l~., .. ~Itanowiooo ambasad z zostawielliem ich tylko" Pe- I}. 202.23, .. Lo.~,. lu6t. 20.36'/., .. Loa~,a dł.
lIa.owili oni obchodzić uroczyścio pamiot ,,,., J. ucbo"a6 prs, .,CI.n. PO'I."ai·t.t<>.h .nka bl~a tlll'sburgu Londynie i Waszyngtonie.
~.~. Da Wied.6 169 10. kup"", ""Lo. :rU,25;
Wttl.., polt.&r10Wlono pr.. t<> troJo ...ykarIDJ6 . L d '
zi'
l ) 6·'. list, _ta"•• M.80, ł·'.
likwldulJ"
lo .patro,." l na Ó" obchód mieda, innymi doU
tIaoz~t- Tn,krotn.mu karmi.nla ci.pl.m, dobrem
. on yn, 11 paźd ernlka. (Ag. p6 D.• 62.łO, poł,cUa ruka "i• • 18IIQ t. 1HL15, .'1••
lIprOIiIi równiej Criapi' eso. Kil wiellr.iemll pn.· mlekiem uystowal........tka; pilni. teł rolom· • Tlmes· otrzymał. od geuerała Adye, b. 1887
r. -.-, $'f. rell&a alota l!1ł 10, 6"1. r. a.I. a 18!ił
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DZIENNIK ŁóDZKI .

.IQ,

r. 102.90, posyw......odlli. If 'II!' 65 20, lU
",i 66.25, 6'/, li", ...ta .... rnll... 103.30,
po
lJesk .. or-l.1fI s IBM roka 150.70 taku 5'1,
• IW

r . 13920, akeye dr gi t.el. W'ar".. ~.~o--i""ei... " I .
~.OO, ue,. kredy to .........' .... k' 166 50' .k",
warna...Uiego bauku ...dlo ....go - .,I,ok.,."
WtIIO - . -. dlakont.o niem;.du ł!.li(o bauk" p ' w'

K......

~

7 lo ... or.llo... , a. u..to~ . 15.21,

lł.95.

S-/et pry"atne 2If.tJ••

TELEGRAMY GIEŁDOWE.
G Iełda

t ...y•• 17 pudliemik a, Pot,czka rOIku 1&8lI r.
fi .mi.yi 97.31, 2'/, Kouool. aagiol ki" 91.00.
Zi.płaeo.o
W.ru••••17 pa1chiemi.l<a. Targ a_pl .... W,lk" ..·
z• ••b l. k, .tkoler.IIO ••
W8ł(o. Pneai .... no.. ,,"'d. - - , n·dra I do"'r.. II. BerU. && 100
_ - - . hl.l. 625 - 63() ",boro". 835-MO, "14
aa LoDdya sa l Ł . • . . .
WJ borowe 465-505.
-450 ....... 1' ... aa ParY' ... 100 fr. . . • .
- -.j~c&mieA t j 4-0 u,d . - - ' - t ""Ił! :!85- aa
Wi&deń
100 a. . . .
316, gTJ'ka - - - . n epik letni - . sitno", ~o •
com ( ield,
t "s.epak rap. sim. - - , rroek połuJ - _ ~ cakrowy _ - - ,
Z. p.pl"y pad.lwow.
SI. kor&ee,
kusa jaglua - - - , ol.j ,aopuo", - - - . LletI lik.. iolacJjo. Kr.
Pol drab .
JnlanI - - - && pud., kalloode - - - sa 11:0- Rwa po&1",ka w••hodnia
. .
rleC.
•
"/, poL .... wQ.
Dowlesiono p..
600, .,ta 1800, joe.,o ł.ul. Wet, san. Ilem. Seryi I duh .
- , ow.& 500, groebo polD.ego - kareJ.
"
,
t'I
ID małe.
W.N ....1.!7 pat.w.miko.. Oko ..i .... HurL oklad. LUI, ... L 111. W......
Ser. L •
a wiadra 100":
11.0'1" brutto I po~. 2'1.. 10.80"
•
ol
!!
D.tto bes potfłe.; .a 18': 8.60 brulto • pOIl. 2'/.. Li.ty ..... m. Łodli l:I.r,i IV
8.43" netto bas potrąc. 8.yuk1 SI ...i.dro 100':
fi
11.17" brutto • potr\.. 2'/.. 10.9b" Dotto bu
tli
potllłC., sa 7S': 8.71' brutto • pou,.. 2'/.. 8.M"
GIeł da 8 erllń,ka.
Detto bes pIltr.
•
BerU •• 17 patwernik a. P".DI"" H6 - 16l, o' Bannot1 11IIki. saru .
.
pud&. liBt. 1~5.00, Da k..i ... maj 160.25. Z'UI 138
"
"ua

'..,01.. - - -

m,. . . .

eni.,

-Ił&,

n. patds. liJtopad

lł3.00,

•

Da kwIecie! maj 01.11:0010 pryw.lIl. .dQtota"o
. . .

N.w.York. 15 atchierllika. K. ". Rio

~

)lONETY I BA."X.'WT Y
Not. aw;d..

KuponI ••1...
Huki niemi.,.kj.
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159.-

49'/.
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ADltryaekio bankoo.,

Franki

83'/,

'0.-

.."to Jan Pa.iorko...ili s
J6...{ Ligocki s )l.~gors.t~

niec
.tu.w.:
Meoceli •

Le'!SCzIisl~.

•

K.ton,DIł
oią Pnytul.,
.ą, Franciuek

...

WarlZaw aka.

l.

',eJlIi. -

145.50.

Il& Ifty~.

N• • · York,15 puwemiko .. B....lna 8, .. Naw.
O, l.nie 711,.
.

48.95
9.911
39.75
83.50

99.30
103.25
95.10

0'2.70
102.25
102.16
101.6$

~::'/.
~9.70

8380

99.30
103.25
96.26

102.40
10'l.30

102.16
101.'10

Ł ÓDŹ
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213.75
203.75
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Ogól ne tl'ebr anfe czł onków

.tow arzy stw a śpiewackiego
"L UT NIA "

OB'llaB.1lEHIE.
llR6ueKTO p~ AOA~BBc.aro

I•

pelle~eonaro yqB.lH~a

I OOI~aO.llleT~, 'lTO B~
OJIlIAylO~ia

Y'llln:~lI

Ba'lniie.mdecki

, ADWO KAT
Susz~s'k'
,J #-&

l

konwers8,:I(poprzedllic w citgu I~t 17 komia",. a,·
s"lł kaDeelary, w po.
I
amieszkam. (alie •
. lnfeHR nOKolln8ro Ig::~~::~::~~:I~J:i~~
~8<1pRKauTa Kapll8
odbędzie się w nadchodzący ezw rtek, to je dnIa 20 październ
Pr"Jjm'j.
5_~l linIŁerE....,t6w. rana Sztarlr.a).
od god •. 7 do 9 i po
ika r.
60py<I.leIlB~rOA~.
o godzinie S'/. wieczór
~~~~~~~~~~~;I~~~~0~dJg~0~ch~i~.~3~d~0~S~.__~2~14~7~-~O
Talia !oIory= <lYTl> .dTR
w 8all Konce rtowe j,
HIU~ lEuTe.lell rop. JloA9B, xp.
przy ulicy Dzielnej. Zarząd "Lutni" uprasza pp. członków
cTiaCJlaro BlIpollcnOBlI.l8BiI.8B~. <leIJ~?:a~. ~~~~~~~~~
o zebra·
nie się j aknajliczn lejsze.
HIleHB <I. IIeTpoKoacBsro r
uaTopa
renep3.Jl'L .. .....LIt:r"'".Kl'a !'i • .,'k6 ..
PORZ EK DZJE NY:
H. C. JtouaUBa no 74 p.
Piotrkows ka. 112 59·n, obok
.r:...:... ----..n- - - - Lorenza. Przyjmnj e QIl S-lO
1) Odczytanie protokół u z poprzedniego posiedzenia; UeO.liSTaIlH ,l'0ry= <lYTl>
i od 4-6 wlecz. Niez amożnych
.RI\~, COCTOlIU\HX~ Ha
2) Sprawozdanie z czynno ci zarzl}du;
OTBenuolt CJIyz611 a"
2056 ·10
a saT11ł11> R A1>TR n~ImI'll1Iill>I:U Ibi';
3) Sprawozdanie finan owe zarządu ;
lKHTe.aell ro p. JlOA81l <le3~ pa".lR· U."
4) Odczytani e instrukcyi i regulaminu;
'iiI! B1Iponouoall.lanill H
tt;~~ IPr~;8l~itiPrawa i administracyi, adwokat
lO<enR roeYAa p l! Ra o .l
otworzył sw~ Ir.aneelaryę w d..
5) Balotowanie kandydatów.
2144
ulica MlkołaJew łł" .
nRKa D;eoa pe UlIqa na cpt:• Nr, 13 (nowyj, nap .....
llY 96 py<lllell. CTBneuJJ.iaT&lIU I-uieszJkaDi.
żel., drugie piętro od
Ilory~"l> 6UTb .l1>TB 6t.llU1U~ no- I"
sprawy sądowo i "101
CTOaUBY.x" lKBTe~ell rop.
17M-41 •
PYOOK HX~ nOAA381u,u:", <lea~ pas·
JlBqia BlIpOllcno ot.llauiJl:.
IIpomeoill o u8aoaQeo ia CTuneo- _______ _______ ___
.lOJllEBY 6YTL nOAasaeH u o a l '!II!IIII!'l!~
HucneKTopa YQBJIlI~a.
HncneKTo p~ B. Ka pnOB1>.
CTHneOAia:

.

DYONIZI MELENIEWSKI.

Warszawski Magazyn
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SU KIE N 10KRYĆ

"LA SAłSON"

2130-3- 1

przy ulicy Zielonej Nr. 5, dom W-nej E . .R6der,
został w najświeższe jesienne modele paltotów, płaszczy , żakietów, rotund i szub. Oraz przyj zaopatrzony

muje obstalun ki, które wy konywaue są przez zdolnego
krawca . .... CENY MOŻLIWIE NIZKIE..... 2135-3-1

ZGUBIONO'

.Książeczk~ legitymacyjną,

Njllie).zem mam bonor zawiadomid SzanoWllycb Odl>iorców, ie ol"onyłem
w Łodzi, w domu STENZLA prz, Dl. Wld ... . kleJ Nr. 1108/63 (oa mos"'m
kolej twym)

S KŁA D Z B OZ A i ' N A S I.O N

rolnic."ch, a taki. o..., . Iana itp. produkt6w paatenyeh .
w komis w81e!kie gatunki zbeta.

2078-3- 1

F.

. z gmin.y Kclźm.iAek. pow.
wskiego, na imilliWładysławy

•

Pr."jmuję

.

tilie

'ł7itkOW8kl.

DRWA mA

ZGUBIO NO

"Ozie,nni·ka Łódzkiego"
w

PaBaź

kartę

ŁODZI,

Beyel' a IWf. 9

(nowy),
przyjlJlnj e wszelkie roboty drukarski e, a mianowic ie :
"st~"oll'e i tabelaryez le. oraz bluklety, eyr"qjane ,
rae.....I, .e.orud a, z.prosle. la, aCrest, bilety wlz)1o·
we, aasze I t. p.; kt6re wykonyw a' starannie , na czas
oznaczony l po możliwie umiarkow anej cenie.
Posiada na składzie: prze,lsy I ,rUf .aloletale lr,
"sl,ikl tabl'fezae (zatwierd zone przez Insp. Fabryczną): '0 zaplsywu la doroslyelr I lIalolftlle lr ' robotallui
w
I do zaplsy"u la "ar, m.aty •• zęlsy\\'u1a · ""ad·
ki" w rlbr)'u, ksl~ I mkl, sllillee ..a s,.6\\'
koJ. I p1uJelr, Ui.uzul a do we"sll l t. p.

'o-

detali zna odbywa . i,
w ięk szy oh BkI epach ... KIl>a w Łodzi u paDów:
Sprz,czko ... kl, ulica Piotrko........
t B. Węłyk , Nowy Ryaek.
II. l ..zkle.lcz, ulica Cegielniana
Hutaa., ulica Piotrko...ska.
S••• lke, ulica Piotrko...ska.
K.r.o •• kl, ulica Ko.st."tyno... sb.
Bar.a., ulica Piotrkowska. ,
Tha .. z Br.ol.
• . Pallr.o.akl
•. p.b.r & Comp.
SZ. Orbeh I H. SZDZ.DI.... I.
Zgienu u pau6w:
B. Br.tachnelder,
W. Pod.IIJakl,
B. Zak,.... kl.
Pabiaoicae h n pan.
R. B.4zl.. kl•••.

poby tu,

z magistrat u lO. Łodzi , na
Miszerak .
.
,znalazca t aczy j ą zło·
w tutej szym magistrac ie.

Orukarni.a"Oziennika Łódzkiego"
"'l'"

• lodzl, P... t
Nr. 9 (ao.y),
przyJ.uJe ob.taluakl a.

książeczki

obrachunkowe dla robotników
( p.le~łTUw,

.N .... )

pedlul uJII ...elo .zoro, zatwlerdzou •• przez Plolrlo•• k, 10.1·
do .pr•• '''ryouyo ', z prrepl ...1 p.rz,dk ••••• ,trz ........
••1...1 (z.twlerdz....1 prllz IlIpekter. F.bryoZlł,') I•• wI ...ł.1 "~rykl I wyk .. p. lato •••zybko I 'o oe.le •• I.rk.....'.

'n

