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dzenla 51
na o' sa 'zen'e, jeże i osoba,
prop owana na waknjący urząd, będzie
przez nich nznana za niezasługującą na
(Doko~ezenie).
iezależnie od tego, z tejże sazanfanie.
T. -O szezególoych prawach I obowiązkach mej llrzyczyny, na żądanie gubernatora
.rsaoów adml.ul tracYJnycb zarządu cywllllego lub naczelnika miasta, natychmiast usur sprawie oellrolly porzlłdku państwoweso I wani będą od obowiązk6w nrzędnicy, sluspokoJII pobllcZIIego IV .leJseolVośclacll, oglo- żący w l'1Ieczonych instytucyach, oraz 0szonych za będące IV sinie woJenoyll.
soby, zamianowane na słutbę ul'zędową
20. hoztrząsanie i decydowanie sprawo przez władze gubern ialne administracyjne
przestępstwa, wyłuszczoue wart. 17-ym, i Instytucye (og. inst. gub. art. 511). Moc
nie rozciąga się prze.
j.koteż spraw, niepodlegający ch og61nej niuiejszego artyk
jurysdyk'l,Yi, na zasadzie punktów 6 i 7-go dat na osoby, służące z wybor6w IV in·
art. 19-9~, Qdbywa siE}
sądach wojen- stytncyach społecznych ziemskich i miejnych według pra ideł, ustanowionych w skich , oraz na sędziów pokoju (p. 19,
rozdziale IV-ym ustawy wojenno.sądowej, art. 19).
23. ~Uejscowi naczelnicy policyi i zarzą'
ale z warunkiem: l) ażeby od osób, winnych zbrojnego oporn władzom lub napa- dów żandal'me I oraz leh pomocnicy są
du na ojsko i policyę I wog61e na wszyst- npoważnieni do czynienia rozporządeń .
kie osoby nrzędow podczas spełoiania o1) tymczasowego areszl.pwania nie dlużej jednak, jak przez dwa tygodnie,
bowiązków słutbo yeh, lub wskutek Speł-j
wszystkich os6b, wzbudzających uzanieoia tych obowiązk6w, jeźeli pl' zestęp
sadnioue podejrzenie o spełnienie przestwu to było połączone z zabójstwem Inb
zamachem na życie, zadaniem ran, kalecstępstw paóstwo'wycb lub naruszają
twem, cię <kiem pobiciem lob podpaleniem
cych poważne iuteresy armii, albo po-była stosowana kara, przewidziana w
dejrzanych o styczność z te mi prze·
art. 270"·ym ust&wy wojskowej o karach;
stępstwami, lub też należenie do za2) aby ustanowieni w sądach woj nych
bronionych przez prawo towarzystw I
czasowi członkowie byli przez zw rzch2) dokonywania o każdej porze rewizyj
nogć wojeou naznaczani na każdy raz odwe wszystkich bez wyjątku pomieszdzielnie, wyłącznie ze sztab-oficerów; 3) aczeniach i nakładania aresztów, do
czasu rozpOl'ządzenia włagciwej wła·
żeby
o osobach, oskauonych o
nrso.. lP.nstwa państwowe, były zawsze rozdzy, na wszelkiego rodzaju majątek,
drzwiach zamkniętych i 4)
dając)' wskazówkę przestępnego dziaczy wyzn&Czenie oskarżonym
łania lub zamiarów pOQejrzanllj osodokonywane byly zgodnie z
by.
flZepisami, wylożouemi wart. 736, 737 i U wag a. O katdem aresztowanin lub uj39 ustawy wojenno·sądowej.
wolnieniu z aresztn organy policyl i
21. Oprócz praw, wyliczonych wart.
korpnsu żandlirmów spisują niezwłocz
19·ym, generał·guberuator lnb osoba, pianie stosowne postanowienie, kt6rego
stująca jego wlad.lę, są upoważnieni do
kopie komunikują urzędowi proknraoddawania niekt6rych miejsc woś ci powie·
torskiemn, donosząc natychmiast gurzonego sobie kraju, ogłoszouych za będą
bernatorowi lub naczelnikowi miasta,
ce w s'anie wojennym, p względem adz kt6rych piśmiennej decyzyi termin
ministracyjnym pod zwiel'zchnogć specyaltymczasowego areszt n może być prze·
nie do tego wyznaczonych osób, na zasadłnżony do jedn8!o miesilłca od dnia
dach, które wskaże w6wIZas specyalua inaresztowania.
strukcya.
24. Skargi na działalność insLytocyj, pod22. Gubernatorom I naczelnikom miast, ległych genel'ałowi-gubernatorowi lub 08011 rozszerzenin pl'aW, wyłnszczonych wart. bie zastępującej go, mogą być wnoszone w
5ll-ym og61nej instrukcyi gubernialnej, porządku hierarchicznym w terminie dwunadane jast prawo, llrzy obsadzaniu wszel- tygodniowym.
kich wog61e urzędów w instytucyach ziem26. W razie bezczynności władzy admi!kich, miejskich i sądów pgkoju, niezgo- nistracyjnej os6b, przy spełuianiu przez nie
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II.

W samotnI.
Zdarzyło mi się raz jecbać przei pnstą,
bagnistą okolicę, W połowie drogi mówio·
D? mi, że spotkam wiejską Qsadę. Był to
lI~ą, a że po poludniu wyszedłem z ostatniego miejsca zatt-zymania, dol'adzano mi,
abym przenocował w owej kolouii. Drogi
"yraźnej nie miałem przed sobą, tylko na
118zystkie strony krzyżujące' się ślady wozów, na kt6ry<;h zlVożonó siano lub drzewo, podróżny też łatwo bardzo mógł tu
PObłądzić.

Siluy wiatr się podniósł, gdym ruszał
~ drogę, ale śnieg jeszcze nie padał; oko!:ca bagnista, pełna małych jezior, otWal'.. była na przystęp wiatru, a ka wąłami
ellemi wypalone lasy nada wały jej pozór
~łn.d~ej pustyni, zarosi ej karłowatemi jo&IIU l krzakami. Lasy należaly do rzą
dhD, Wieśniacy więt często podpalali je,
e cąc zyskać łąki dla bydła.
'ttW Obecnej chwili otwarta pl'zestrzeli po. Yta była lodową powłoką, po której mole I&~kl, na I'óżne strony się suwając, utrudnlaly wielce podróż. Zmierzch jut sza·
~, wiatr się zwiększał, a śnieg prószyć
kieizY~al, nigdzie wszakże anI śladu ludzej sledzihy dojrzeć Die mogłem.
Trwoga mDie ogarniała, iż w złym jadę
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I obowfąz\6w-slużbowych -wmiejscowośCiaib-;tylkOjest m01liwem, mianowani na wag:
ogłoszonych za będące w stanie wojennym, jllce posady na dl'ogach żelaznych skarosoby te mogą być z decyzyi sądu skazy- bowycb.
wane na ustanowione pl'zez 'prawo kary,
nandel.
;X Gazety zwracają uwagę na nienatnnietylko w'llajwyższym ich rozmiarze, ale
nawet o jeden lab dwa stopnie wyższym. raI ne pod wytszenie c e n c o k I' n . pl'zez
"Nowoje
Jego Cesars
Mość Najjaśniejszy Pau syndykat fabrykantów cokru.
powyższą opinię rady państwa w dniu 18 wremia· zaleca obniienie cła od cukrn
czerwca 1892 1'. Najwyżej I'aczył potwier- przywożonego z zagranicy.
X Dla ułatwienia bandlu lnem roskim
dzić i rozkazał wykonać.
na rynkach zagranicznych, ministel'yum
( Wsrszawf kij dniewnik").
_ _ _ _ _"_ _ _"""':'_ _ _ _ _ _ __ skarbn założyło agentury handlowe w Londynie i w iooJch miastach. Obecnie pomiędsy agenturami i miejscami wy twórDZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
st a zawiązują się stosnnki bezpośrednie,
przyczem wytwórcom komnnikowane będą
wszystkie wiadomości o cenacb, zapotrzeŁÓdź, dnia 20lX 1892r.
bowaniu Ino, stenie I'ynków i t. d.
x P. Wilhelm :Reieh rozszerza znaez·
Plenłl\ue l ~dył.
nie sw6j młyn parowy w Nowym Rokicin
X Wkrótce ma być rozpatrywana w
pod ŁQdzią i rozpoczyna buaowę dwócb sferach właści ycll kwestya orgauizacyi
3·piętrowych składów. Piany tych budo- taniego
kredytu długoterminowego dla
wli prżedstawiollo wczoraj piot..kowskiemn włalicicieli ogrod6w na ogrody I winnice.
rżądowi gubernialnemu do zatwierdzeula.
Podatki.
Akclz a.
.
X .Nowoje wremia" donosi, że ministeX Gazety petel'sbul'skie donoszą, że w ryom skal'bu wniesie· wkrótce do rady
ministel'yum skarbu I'ozpalrywany jest państwa projekt podwyższenia podatku od
projekt podwyższenia akcyzy od piwa.
nafty.
Drogi bite l zwyczajne.
Przemyllł.
X .Gratdanin" donosi, te obecna ,ustaX W dniu 18 b. m. rozpoczęlo swą
wa drogowa ulegnie zoacznym zmianom; dzialalno§ć w Petersburgn nowe towarzyw nowej ustawie okreśłone będą normy stwo elektryczne, którego zadaniem będzie.
bndowy, oraz kierunek dr6g dojazdowych popieranie rO:lwoju elektrotechnik,i.
X W Krymie ma być założona stac),a
I gruutowych, ze wskazaniem stosuuk6w,
jakle zacbować wlnuy Instytucye admini· jedwabnicza, na wzór istniejącej na Kaustracyjne i ziemskie do spl'aw dl·ogowych. kazie.
Nowa ustawa ustanowr także nadzór techX .Bil'źewyja wiedomosti" donosz$, że
niczny nad stanem dl'óg.
w wąwozie tengióskim, po łatu kubiń
skiego, pod górą Klit-Day, odkryto źródła
Drogi wodne.
X Mlnisterynm komnnikacyj pl'zedsta- nafty, dające naftę czaruą l białą.
wiło do zatwierdzenia rady państwa proX Kupcy moskiewscy i środkowo-azya
jekt ulepszenia żeglugi na Dniestrze. Ro- tyccy zakładają nowe towarzystwo akcyjboty regulacyjne mają się zacząć na wio· ne dła eksplolitacyi pokład6w mineralnych
snę 1893 roku. KOszt icb, w ciągu lat w Azyl środkowej. Projekt ustawy towatrzech, wyniesie 4,500,000 rs.
rzystwa będzie wniesiony do zatwierdzenia komitetu ministrów w końcn roku
Drogi jeJazne.
bieżącego.
.
X Prezes zarządu dróg skarbowych, inżynier Adadurow, otl'zymał świeżo od p.
Bolnłclwo l przemYlIł rolny.
o. ministra komunikacyi, l'. t. Kriwoszeina,
X Na pouiedzialkowem po~jedzenin sejak donosi .KI·aj'" polecenie, ażeby wszys- kcyi rolnej oddziałn warsza wskiego tocy wyżsi urzędnicy dr6g żełaznycb IV Kró- wal'zystwa popiel'ania przemysiu i bandlu
lestwie, niezatwierdzeni przez ministra ko- radca Dmochowski poruszył sprawę taryf
mnnikacyj, na zasadzie Najwy~szego nka- kolejowych dla przewozu okowity. M6wzu z dnia 9 mal'ca 1'. b., byli, o Ile to ca iwr6cił u wagę, że taryfy te dla tutej-

kierunk u i paść mogę o arą zimna i za- z san aml, poczem sam wróciłem ,do
wieruchy, gdy na
zarysowały się przed chaty.
moj l\1li i oczami kontury lasu, mające znaTeraz dopiero spostrzegłem, li panowaczyć drogę do ·kolonii. Czem oaza dla ka· ła tu największa nędza; przez nieszczelnie
rawany, jadącej wśród Sabary, tern dla domknięte okna w dały płatki śniegu,
,mnie były te szarzejące bory.
tworząc w izbie zaspy prawdziwe, a wiatr
- Tam jest sada, znajdę nocleg, nie świstał i mroził. W l'egu chaty stał mazmarznę tu w lesie - powtarzałem sobie leńki stolik i n~dznie zasłane łóżko pode.
pokrzepiony na duchu, jadąc z podwójną drzwiami dl'ugle, w którem skrywał się
przed zimnem siedmioletni chłopiec.
szybkogcią·
Gospodyni wydawała się młodą kobietą,
Śnieg tymczasem padał ogromnemi pła z twarzą noszą~ą ~Iady cier;>ień i trosk.
tami, że na metr przed sobą świata nie Przed ogniskiem w k.ołysce, leżal małe
widziałem, a las znikł mi zuów z oczu. dziecko i prawdopodobnie umyśluie przyNie było źadnej rady, pilnująo ,'!ię kiemn- sunięto je tak blizko, abr uchroni1! od ziku wiatru, j~chałem bezustannie. Po go- mna. Prócz wymienionych, znajdowali się
dzinie natrafiłem na sQsnę, świadczącą, iż jeszcze w izbie siwowłosy starusze.k i staznajduję się w lesie, drogi wszakże zna- ruszka, rodzice gospodyni.
le~ć nie mogłem; uwiązałem przeto konia
Wiekowa ta pal'a zdawała się najmniejn i1rzewa i puściłem się na poszukiwanie szej uwagi nie zwracać na świat otaczatakowej. Udało mi się wkl'ótce ją odna jący. Obojętną im była pogoqa lub słota,
leźć , i wciągnąwsJ;y sauki l'U8zyłem ku przyjmowali bowiem istniejący stan rzeczy
światelku, bJigocącemu przez galęzie krza- za koni~czDoŚĆ, klóJ'ej, przy najlepszych
ków. ' W kilka minnt później stałem na chęciach, czfowiek zmienić nie zdoła. Przy
progn chaty, w Kt6rej wuętrzu buzujący pierwszej rozmowie zauważyłem zaraz tę
się ogień, zazdrość w mej piersi bndził. ich filozofię. I kto wie,. czy taki pogląd
Wyprzągłszy konia, wszedłem do chaty, nie naj właściwszy dla lu~i, zakładającycb
prosząc o pomieszczeuie dla niego. Nie by- osadę; kto tak myśli, nie będzie się Skal'lo to rzeczą tak łatwą, .koń gospodarstwa żył na trudności i niepowodzenia, l'Zeczy
mieścił się w kącie szapy, gdzie miejsca Dienniknione W życiu kolonisty. Młoda go·
dla drugiego nie hyło; ofiarowano mi tyl- spodyni wszakże nie zdawała się podzieko lichą budę 'z tak wązkim otworem, ii łać tego zdKnia, umiala bowiem skal'żyć
szkapa wejść przezeń nie mogła.
• się i cierpieć.
Zawierucha. tymczasem wzmagała się
Opowiedziawszy skąd przychodzę i dociągle, tt'zeba było nie mieć sel'ca, aby w k"d idę, rozpocząłem nawzajem wypytytaką pogodę zostawić biedne zwierzę bez wać mieszkańc6w chaty.
schronienia, zapytałem więc, czybym nie
- Czy w całej zagl'odzie nie ma mło·
mógł rozszel'zyć otworu. Podano mi sle- dego mężczyzoy?
kier~, za pomoct której wyważyłem kilka
- Owszem, mp m6j-odpowledziała go.
desek i umie4ciłem w budzie konia wraz spodyni.

~ A gdzież ;est teraz, że go w domu
niema?
- Jest w lesie, drzewo rąbie.
- W taką ' pogodę i tak późno - wykrzyknąłem-czy nie obawiacie się, . że go
jakie nieszczęście spotkało?
- Mój Heikki nie przywykły zważać
na pogodę' i porę dnia. Pracuje bezustan·
nie aż siły starczą, a gdy już zmęczony,
wraca do domu-ży\,,\o mówiła gospodyni,
zapominając na chwilę o troskach i niepqkoj •.
~ Ale gdy mu się co stanie przy tern
strasznem zimnie i śnieżnej zawiei?
- Szopa st()i niedaleko od domu i pośrodku gęstego lasu, co go od zawiei chroni. J ak tylko będzie m6gł, wnet przyjdzie,
zobaczy panl- z całą nfuością zapewniała
kobieta.
- Czy dawno mieszkacie w tej zagrodzie-zapytałem starca, chcąc inny ZWI'Ot
nadać rozmowie.
- Tutaj rozpocząłem-obojętnie powiedział starzec.
- Czyście ta przyszli będąc jeszcze
młodzi?

- O, daleko do tego. Minłem już lat
pięć~ziesllłt gdy przyszlo mi na myśl zbndować tu chatę. Lepiej zrobiłbym przychodZlłC w młodości-obojętnym głosem odparł starzec, poczem z żoną wyszli z izby.
- Kto z was jest dzieckiem tych starców, wy, czy wasz mp? - pytałem dalęj
gospodyni.
Ja nit jastem - brzmiała odpowiedź.

- Czy mieliście wi~j rodzeństwa?
- Tak, było 0&8 dziesięcioro, lecz d&ie·
wl4}Cloro pomarło.
(D. c, Ił.).
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niekorzystoe, jak taryfy zbożowe I prosił
urzędo-we.
cho;;:~~oua. św. Aleksandra, niebezpiecznie !,,8zi~ ze sobą kosztowniejszejszej ~
sekcyę
o wezwanie delegacyi taryfowej,
_ Z/odzle. i w opalacb. W poniedziałek I futeór. i Są. one ~oddawdan~ dzialaniu p_
•• b
aJ'
I tak
J
na r wn z mneml prze DlIotami i _ .:l
_e y w memory e swoim pornszy a
' . , d
wieczorem, do J'ednego z ogrodów nIL Ba.
. ks . li b'
dkó
" - Jże i sprawę taryf na przewóz okowity.
• .. owoJe wremla' onosi, że miJliste· I ta b
ł
Wlę zeJ c~ I~ wypa
w, Szczególoiej fa.
Sekcya wniosek przyjęła i wybrała jedno- ryum spraw wewnę'rznych oprlLcowalo pro· u c, wllUdl eb oplLk i zaczął obrywlLć m, po przejśCIu przez kamerę dezinfeke .
k'
d d I
. jekt zmiany prawa co do iJdow klc~ to· jlLblka. Podcaas tego wpadły do ogrodu nę, stają się do dalszego użytku niezdoln.!.!;
_. .
D
h
cz""D1e
owad
lego
t II b
k t6re maJ'" byt! trzy duże psy podwó-~we.
CLłopak
wdra.
....4
•
.p. . moc
k
' k o e egacyl.1 Win
. 1S w o roez1uyc~ ,
,u
tary.oweJ,
Ja o orę OWDl a poruszoneJ
te
d
d
..
pał się na w'Zewo, gdl'le zmnszony b'" po.
przezeń sprawy.
wYJę
z po larzą u synagog I poddane
t
t! d b' ł
d
J'
- Komlsye archlwow8 naukowe start
X W sferach rządowych powstał pro. ogólnym przeplsolQ.
zos awa
o la ego rana, g yż psy ani j, się n władzy wytszej, aby wszel~ie od'-'-t
t
.,
d '
kto ó
.
.• Mlnlsteryum spraw wewnętrznych za- na chwilę od drzewa nie llliatępowaly, ualezione zabytki archeologiczne przed
J~ us anOWIeDla posa IDspe
r w wlnDopiero gdy psy zawołano do budy, chłonic w Krymie, Besarabii i na Kank&zle. mierzyło obliczyć dokładnie ilość koloalstGw pak, skostniały z zimna, zeskoczył z drze. o~esłanlem ich do towarzystwa ~cheolo
Zadaniem tych nrzędników byłby nadzór UgrUICZlJC., zamieszkałych w gUberniach wa l nciekł z ogrodu.
glczneg;o w. Pe~f!lburgn, oddawaoe byl
nad prawidłową nprawą krzewu winnego. Rosyi zachodniej I poludniowej.
. _ Itr.dzleła, Ze Itngaau Laj .... Bapeporu. Da do obejrzenia mleJgeowych komisyj arch~
TeleroDY.
. • • Biriewyja wiedomosti" donoszą, że !iowyuo-BJUku, dwie kobietr: U...,UD& Garbaciak wowych.
X W Krakowie zaprowadzono telefony umierzony pls cldzozle.ców, osiadłych w I Teodora St1'1lU<"t, okradły lolnic.k~ i nacarnie
- Na daleką mat,. Za przykładem lU.
systemn "Berlinera", mai'ce
podobno tę guberniach zachodnich i południowych, oJ- d.
w.... toici
...
mi..masła,wi~zieDi
... raze... 36 kol'. Obie IkU&llo 11.. stryack~pruskiego wyścign ua daleką IDe.
wyższośt! nad telefouami Bella, że przeIlO' bywat! liV będzie na zasadach nutępnją·
WłdeiciOl.w i pod lir, 163 p"y ulicy ~er- tę, dwaj ohywatele kurlandzcy: baron Lieszą dźwięki wyraźniej J na większą odle· ~ych: 1) ko!oni~ci zagraniczul, tak I'nscy, ~~, I:!.ulim Słup.ki, p~yt,~y .. al n krauleiy ders I p. Groscb, d. 9 b. m. wyrllSzyli
głość. Abouament roczny kosztuje tylko jak zagl'anlcznl poddani, mieszkający w p.eJllvdaJ' kU~ bufetoweJ DU. . . kallea tu~ejsugo, z Libawy kouno z zamiarem dotarci do
50 zlr.
granicach generał·gnbernatorstw: kijow- ~i':,"~:' Dawida akuł~. Skaallo go 1lA mi ....., wi~. Piotrkowa, gdzie jeden z nich ma brata.
X Pomiędzy Lwowem i Krałrowem bV' ski ego, wileńskiego, w zawskiego i byOllegdaj, Ib'aillik policyjllY zatr.y.. ał w ••je. Z<lkład stanął o 500 ts., chociaż wyl,ez.
dzie nrządzony' wkr6tce telefon.
łego odeskiego, obowiązani aą nie nchylać .uie Mendla Coly w Tuuynie p...., koni. brycz- nym cełem jest chęć wypróbowania , wy.
'R'yk•• ł.lceale pnem,a•• we.
się od rzeczonego spisu, dawać osohom kł, skradzione w okolicy. Kouie te pomi",.,lono trzymałości koni.
X W minlsteryum oświaty ma być roz- wykonywującym go zgodne z p-wdA od. w Iu.jlli pr,y uro~uie gmiwlym, a bry..kv pO&O'
- Powlór.e ~"Inllete. W wielu miej.co"..
.......
ItawiollO 11 .. dziedzińcu. N.. t.ępllej -y prsys.li
p~lu.daiowo.zach~lIie~o kraju ~~y ukwitłr
pau'zolla kwestya reformy wykszta łcen Ia pow łe dzi na wszystkie postawione pytania złod.ieje, uprowadzili ze atajni kOllie i, 4przU ł - kir.ch
powWrlll8 1 to tak obfic.18, ze w poWieCie piriaty6_
technicznego pJ'zez rozszerzenie zakresa i przedstawić żądane dokumenty; 2) pl'ze· IZy je do bryc.ki, uci.kli.
akim, .erni poltaw.klej, i w powiecie nieżp,akim
zaj~ć praktycznych nczących się .
chodzący z jednej miejscowo ci do innej
If1!berru czernicbow.k.iej, w;yglłdają ODe Jak Q
X Przed mieli,cem otwarto w Wiatce .z... wł poddani zagranIczni obowiąz i są w clą
"""II~. Z"ł"8zcz" w dolinaeh, w pobli•• 'zek,
"owocow. pokryły oiQ białYIll, v.urltr"
okolU tkack,. pod nadzor ... pani Doliwt..Dobro- gn tygodnia, po przeprowadzeniu się na
- Warszawa. Rozkazem Najwyż . dn
wolUJej, del"!l'0wanej w tym celu do guberni wia- nowe mieisce, stawili się o obl"cl'e I przed. szym do wydziała wojny, d. 3 (15) paź· Irwia&em, jak w maju. Najatar.ol ludzie nie p&lDi~.
taj,. podobnOjl'o aj .....i."" w ś ..iecie roślinJrm, to
.lriej przez ...Ilisteryum dObr pa6atwowycb. W cił"
•
gu mieli,ea do ukoly tej uc~s,.,zal0 60 olÓb,. stawić swe dokumenty ul'Zędom tych gmin dziernl~a w Gatczynle: Przeznaczony do też włolieiarue ze .trachem Ipoglądaj~ na 'wo popomiedzy ktOrych .....c.lIa ..~U uuuyeieU ukół w gl'aolcach których się osiedlą, zaS w szczególnych porncz ń przy dowedzącym wtórne kwitnieJlie, gdyż, je4li okryte kwieciem
wittilkich. W liczbie u...., ch tI~ było talie trze<h miasteczkacJI - miejscowe; władzy poli. wojskami warszawskiego okręgu wojsko- d".w.. raplownie mrOz chwyel, wiele _ lIieb &1100
dozorców go.pod.....~w wlejakleh, kt4"y maj, za..
•
=~.i:.pehtie, lub też pnez dłuts.y .... ...we
miu ..znajamia6 w pnyłlłołei miejllCOWł ludl1O«4 cYJnęJ, przyczem władze wzmiankowane wego, zaliczony do jazdy armii, generał
- Zloty klub. Z końcem rolm z.ulego, jak wi&s nowym Iyltemem kro.na, p"ywiezlonego p"u winny notować ściśle takie pl'Zeprowadzk1 major Bibikow - mianowany pełniącym
p. Dobrowollą z MOli ..y. Pn)llDioty nowe,o kro· cudzoziemc6w; 3) właSciciele majątków, obowiązki prezydeuta m, Warszawy, z po- domo, dokouno lIiezwykle , ..iLlego o.... t"a, po_
ma polegllł n" pewuych u1.plzeniach, k\6re po- rz"dcy i dzłe ta
dd'
zostawieniem
w
jeździe armil, (.. Waraza· legajłcego n. .p e.l&żr opiłek mie<kian,ch Ił
zwalaj, tka4 plOtuo o "i.le I •• n.e i w ID&Unie"
l' wcy, przy o awanlu grnn·
.lotl pia••k. Pomysłowl.l y6cy oszukali ,,6,,lepuym gatuniu.
t~w w dziertawę drobuym zagrodnikom wskij dniewnik"),
ezaa w Wlor... wie kil"" 0.6b n.. 20,000 rs. ł4c&.
Wystawy.
pocbodzenia cudzoziemskiego, obowiązani
E g z a m i n y n a d e n t y 8 t ó w mają nie, w Łodzi zu _ gO" na 11',000 ,s. Dop.ero
X Wystawa nasion w Warszawie, kt6- są w ciągu tygodnia po oddanin ziemi w się odbywać w u iwersytecie warszawskim przed kilku tygodniami .dol...., wpu6 n.. trop o.
"ult6w. Ujvto w Byd_. i Wiluie 9-rin uczestni.
l'ej nrządzenie w roku zeszlym, z powodu dzierżawę, przedstawić zarządom gminnym dwa razy roczule: od 13 listopada do 3 ków t. zw. "klubu złotego", którego członko wie
ogólnego nienrodzaju, do skutku nie doszło, spis ych zagroduików, I 4) winui niewy- grndnia i od 13 marca do 2 kwietnia.
zajmowali ai~ "łunie w rOżnlcb miast..oh "pruotwartą będzie IV dniu l li topada 1'. b., na konania tych rozpo rządzeń podlegną kaRozporządzeDle władzy ministel'yamej dat, piaslm złotego. Do ..111ubu" n..leżdo og6 łem
okolo
20 osób, z których
zdołalo _biedz za
dni 10. Wystawa obejmie 5 następujących rze pieniężnej w wysokości 500 rubli lub znosi dotychczasowe ograniczenie 100/. granic~i
1lA czele Ital Wilhelm Sznejders • Mit.·
działów: a) nasiona i wszelkie rośliny go- aresztowi do ił miesięcy za każde mirn- ogóloej liczby k o b I e t p o c h () d z e n i. wy. Gł6wn1lll agentem klubu n.. Kroles~wo. prz..
spodarskie; Il) nawozy pomocnicze; c) pro- szenle,
ż y d o w s k i e g o, przyjmowanych ua pra- waiDie 11& Wars ...w~ i Ł6dt, byl EJi...· Laeki"
dukty nabiMowe; d) produkty przemysłu
• Komlsya Plevego przyszła do wniosku, ktykę akuszel yjDą do instytutu położnicze Brue. Oprócz W...... awy I Łodz~ bardzo dllio o86~
P dło otiarami 08.... t4W w Wilnie Kowllie i DJ'D"
-J'olneio fabrycznego; el wytwory przemy sIu że nalety ustanowić w drodze prawodaw· go aniwer ytetn warsza wskiego.
bargu, a o~róc. tego w aa .. ej Ryd.e i lIit."ie.
domowego wiejskiego. W dziale a) urzą- czej przepis, aby taryly dla przcwozn zboża
Grono filantropów wal'szawsklch powzię Oprócz wymienionych powylej, w sprawie tej oj~.
dzonych będzie 16 konkw'sów, a mianowI. ! były D tanawiane ua terminy, o Iie można ło projekt nrządzenia w zimie kilku b e z- to jeszcze dwóch inDyeh: Jegermauna i P08eDer&.
cie: II - zbóż kłosowych i strączkowych; najdłoższe, przyczem zmiany w taryfach płatnych lecznic Ił Warszawie, dla P. op "al gl6wni. w Wilnie i Kownie, a ost..
~ni.mi ....y w Petersburgu.
II-roślin olejnycb; III-roślin pastewnych, przed terminem ustauowionym mogłyby użytku ludno§ci najoboższej, Wieczni- Probierz tlUlzozu, l'rtd elektryczny uzy,kat
strączkowych, trawiastych i okopowycb; być dopu zczane pl'zez wyższą instytucJę cacb oprócz porady, pacy en ci znajdą i nowo zutolOwwe. Dotycbuas ha.ndJarze nrerog&.
~izn., dla wypróbowania na ływej sztuce grubogei
IV-bul'aków cukrowych; V-kartofli; VI- taryfową jedyuie z powodn okoliczuości ~rodki lekarskie .
słoniny uciekaj, ai~ do nader pro.tego, choci"
. chmielui VII-roślin wlóknodajnych; vm- I niecierpiących zwłoki, np. z powodu zaPowzięty w warszawskiej radzie miej- niezup;,tllie godziwego, grodka, T,aktujłc, o n.·
roślin fabrycznych; IX-roślłn korzennych; I łożenia ceł przez mocarstwo zagraniczue,
skiej
dobl'oczynooścl publicznej IU'ojekt za· by.ie wieprza o.t,e I denkie a.y<lełko zatapi': 1V
X roślin farblalsklcb; Xl-roślin leklu'8kich; klę8ki głodu w jakiejkolwiek prowincyi
lożeuia d o m u p l' Z Y t U ł k n dla starców skórze zwierJl}ei&. \Vudtwa tłuszczu jest nieezn4'
XIT-nasion dl'zew I~Dych; xm-rOślin/ kraju i t. p.
I kalek na prowincyi, zależnym jest od na ukłucie i dopiero webwili dojłcia narl~dw tlo
warzywnyc!!; XIV-nasion .wszelkich roślIn
• \V departamencie apraw duchownych przygotowywanej w ministeryum spl'aw ,ływego miIiS&~'t zwierz!) kwiknie; w tejie chwili
~audlarz ouaczy polo ... na ••,dle gl~bokoi16 ukl.·
gospodal's~lcl!, warzyw I t. p., dostarozo· wyznań obcych miniatel'yum spraw wewewnętl'znycu ustawy dla przyszlych przy- cia i prOba jes~ .koń ...n~, Otóż .amie.zkały "
nycb z POjedyuc.zy.oh ,lub zbioro",y~h gos- wnętrznych rozpatrywana jest obecnie kwe- tulków gubernialnycb.
Wiedniu technik, p. Alfon. Sikorski, obwy41ił ap..
rat elektryczul, działaj,..y bez sp, .. wiania zwier'l'
p~darstw . W10ŚClllosklch; ~ -na~l~n od- stya postawy, jaką ma przybrać rząd woWkI'ótce w salonach towarzystwa sztuk tom bólu, Wynr.lazca, uzyskaw.zy paten, wiu ••·
mIan roślinnych g08pod~rsklch mniej zoa- bec balwoeltll'aleów, mieszkających w pań.
pięknych w Wal'szawie ma być u r z ą 4ci na sagrBollicV i C..ar..w zawiadomił jednego
nych I będących przedmiotem npraw prób. stwle.
dzona wystawa prac, pozostałych z tutejszych ag.nt4w, iż wkrOtce przyjedzie do
Dych; XVI - konknrs gospodftl'stw skiero·
Warszawy celem wykonui. prOby w I.lacbtuzie
po zmadym niedawno malarzu Ludwiku n.. Solcu.
wanyoll do produkcyi wyborowycb roślin
Wiesiołowskim.
Dochód
z
ulej
pójdzie
na
gospodarskich, warzywnych i leŚDych , \V
korzyść wdowy. Następnie, celem powiędziale ~) nustępnjące konkursy: l-nawo·
kszeuja funduszu n budowę gmachu toCholera..
zów w.apnianych; II-fosforowych; III.-poW szpitalach warszawskich, jak
tasowych; IV-azotowycb; V-kompost6w;
- Eeho wystawy ogrodniczej w Łodzi. warzystwa, będzie otwarta wystawa, nrząVl- surrogatowych podściołówek; VII _ Z towal'Zyst~a ogrodniczeg~ warsz~wakie. dzona staraniem hr. Milewskiego z Wilna donosi. Warszawskij dniewnik", w duiu 14
przyrządów, . służących do rozdzielania na '.0, ~ dopełmenlu ogłoszonej w swoim cz~ ~tóry na pewien czas ofiarował całą swo: b. m. o godz. 12 w pOłudnie było choryc~
polu nawozów pomocuiczych; VIII-kon. 81e Iistr lI~ób nagro,dzonych ~a wyst.awle Ją galery~, składającą się z kilkudziesię· na cholerę 82, w ciągu następnej doby
kurs gospodarstw, w których produkcya ogrodnl,~zel ~ ŁodZI, otrzymujemy IVlado- cill Płócien najpierwszych mistrzów nasze· przybyło 21, wyzdrowialo 16, zmarł I, po·
zostało chorych 86 (w tem :iydów 17),
I'ołua w zuacznej części na użyciu nawo- , m~ść, .'z O~IÓCZ nag;l'ód ogło~zouych ~o· go malarstwa.
zów pomocniczych jest oparta. W dziale plze,d~I?, plzyzuan0,Jeszcze ,dWie, a ml~.
Na ogólnem zebrania członków towarzy. W ciągu doby do godz. 12 w południe do.
c) U1'ządzonych zostaje konkursów 4, a .. ia- nOWICle. 1) w oddzl~le ,n·glm, konkul'sle stwa łowieckiego w Wa/'szawie ma być 16 b. m, pl'zybyło chorych 11 (w tem ży·
nowicie: I--masła; n-serów; m-różnych 17 .ym.. p. L K. Poznansk~emn medal srebmll wDleslOny W formie ostatecznej projekt dów 2) wyzdrowiało 8 (żyt! l), zmarło 8
przetwor6w z mleka; IV _ koukurs racyo. za piękny . do ból' .palm I pandan~w, oraz urządzenia piel'wszej w. Warszawie w y _ (żyd l), pozostało chol'ycb 84 (żydów 17),
nalnie p.'owadzonych gospodal'stw nabiało- 2) w tymz~ bdd~l~e, IV koukul'sle 2ł-ym, stawy myśliwskiej obejmującej naO przebiegu cholery w Króllestwi.
wych. W dziale a} konknr. jeden, obej- p. J óz.efowl Hrdmle .medal brO'llZowy za 6u- stępujące główniejsze dzialy: /) broń my- P ols k i e m (lisze. Warszawskij dniewnik":
mający: kaszę, mąkę, makaron, krochmal klety I ozdoby. z kwu~tów s~chycb.
śliwską ze wszystkiemi pl'Zynależytościami W gub. siedłeckiej, dnia 13 b. m,: w Kiel·
oraz cykoryę w różnych gatnnkach. \V dzia.
:- AkuszerkI. W tych d.U1ach otrzY!llały jak. g.otoW? naboj,:, §rót, kułe I t, p,; 2) cach zachorowało 5 osób, zmarła l, pozo·
le e) a konkursy: I-przetworów i konsel" śWladect~a. na .prawo zajmowania SIę .a· odzlez mysli wską I róine przybory do po. stało chorych 30; w Międzyrzecu zachoro·
wów z owoców i jarzyn, win owocowych, kuszeryą· ti~talia Zager w A1eksan~rowle! lowania; 3) konknl'sy gospbdarstw łowie- walo 6, wyzdrowiała 1, pozostało chol'ych
Ol'az miodów; II - wyrobów ikonserwów Otylia Cecyl!a Hau w P~oboSZcz~wlcach 1 ckich. na podstawie płanów i opisów spe. 13; w Ostl'owie zachorowały 3, wyzdrowia·
anda Kopltn w Bełdowle-powlatn lódz- cyalnie delegowanych komisyj; 4) modełe la l, pozostało chorych 13; w Nowym Orzemięsnycb; m-konknrs gospodarstw, w któ.
przyrządów przeznaczonych do tępienia cbowie wyzdrowiala 1, pozostało choryc~
rych przemysł domowy jest Tozwinięty. By- kiego.
..
łoby do życzenia, aby wystawcy w dziale
-: Restauracyę w HelenowIe wydzler- szkodliwych i drapieżnych zwierząt; 5) 2; w Białej zachorowało 6, zmarła l, po~o
nasion i nawozów, obok deklaracyj przed- Ż&wlł w tr ch dniach ~. GlIStaw ,Rys.zak. , konkursy strzelnicze; 6) dział psów my- stało chorych 22; w powiecie siedlecklID
stawiali świadectwa (pracowni chemicznej
- lłewlzya: '': uhleg!y ponted~lałek I śliwskich IV zelkich odmian i ras z mode- pozostała chora 1; w pow. gal'wolińskim
muzeum, stacyi oceny uaslon muzeum, lub wtprek ,2 ?ołlcmaJster ,miasta ŁodZI doko· lami naj praktyczniej urządzonych psiarni. pozostalo cltorych 8; w pow. lukowskim zastacyi doświadczalnej w Sobieszynie) co do nr wał. 1 e~lzyi ws!ystklch ~kle~ów z młe
GrODO warszawskich cyklistów .błękit- .,horowało 11, zmarły 2, pozostało chorycb
czyśto~ci i sily kiełkowania wystawionych klem I mIęsem w nlSz.em .ml~ścle.
nych,. uienależlłcych do stowal'zyszenia, 18. W guberni kieleckiej w dniach 10,11,
.
• .
k'
- Do Ceurllwa. Prze•• edlaJą 8l~ do Cesar.twa zawi~znje kółko łyzwial'skie z własnym 12 i 13: w pow, miechowskim zachorowalo
n&810n, procentowo.cl mącz I w kartoflach, Beniamin i Edward Nelduerowie z Pabianic Jau
cokra w burakacb, lupuliny w chmiela August Gle.....un z rodziną ze wsi Lesz.zyny~DlIŻe torem za rogatką belwederską. Z kółkIl osób 38, wyzdrowiało U, zmal'ło 18 pozo'
i t, p., oraz co do składu chemicznego za- po,:,iatu las.kiogo i Andrzej Siebeneioh z żoną .. owego ma powstać formalue tewarzystwo stalo chorych 39; w pow, piuczowskim U·
chorowało 6; zmarły 4, pozostalo chorych
,
, łyżwiarskie.
produkowanych środków nawozowych. O ile- gmlDy KlukL "
by powyżej wzmiankowane świad~ctwa nie
- SamoboJ8twO. Onegdal, w ogrodZie
T
belg" ki
4. W gnb. lubelskiej w dniIJ 13 b, m., w
IJ. e kolei konnych zapro~o- Lubłl'ol'e zachol'owalo 7, wyzdl'owl'ało 1,
owarzy.two
były dostar~zone przez wystawcę, to wska. Fry~ery~a Langego. w Rado~oszczu, I~O' DO wało
magistratowi zaprowaizenie 1ftgon6w plg·
zaue badania śl'odkami muzeum będą prze. wl~~ SIV na. ~rz~wle 26·letul wyrobnl~, trowych o ,impe ryallomi", ktOry.b lIŻycił,.e zmarły 4, pozostało chol'ych 107; w pow.
prowadzone, w tym jednak celu zadekłaro. WOJcle~h ,Stasmskl, Przyczyna samobóJ- wzg~dU no. ciasno~v niektOrych nli., bylo wyl, •• o. Inbelsklm zachorowało 15, wyzdl'owiało 22,
ne. agony takie, no. 50 osób, kurBOwałyby o pla· zmarło 18, pozostało chorych 64', w po.w,
wane okazy co najmniej na dni 10 przed atwa Dlewl&doma.
.
cu Zamkowego n~ Prag~ i waleje Ujazdo,,"kie,
- Przy pracy. OuegdaJ, z. czabka ko: oraz." Mokotowa no. WolV, Opłata za kur. jazdy lubartowskim zachorowało 19, wyzdl' OWIlotwarciem wystawy dostarczoue być win.
ny. Okazy nadesłaue po tym tel'minie, mlua, budowanego w P?sesyl fs?r.yczueJ na "Imperyaln" wynoaiłaby 3 kopittikl.
ło 21 ' zmarlo 17, pozostało chorych 69: "
Senat rządzłcy .k... wal wyrok w...... w.ki.j poW, janowskim zachorowalo 2, wyzdrow pomienione powyżej świadectwa nieopa. p. S. Rosenbłatta ~rzy U!IC~ I?lu~lej, spatrzone, o nagrodę ubiegat! się nie mogą. dło dwó~h robotulków I sl!rue Się, potlu- izby sądowej " .pr.....i. fabrykantów mątek wiało 9, zmarło 6, pozostało chorych 40;
Hol€zberger.. i Bitteuberga, do których Ihrb ro- W pOW. chełmskim wyzdrowiała l, zwar.l)'
Dekłaracyl} nadesłało już 26 wystawców. kło. · ?bu odesIano do szpitala św, Ale· 4cił
pretensyv o 358,0!l0 r., .. k o n t r a b a n d ę
kW
~ . . .)'.
ksaudl~.. .
.
wlt,.iek. Wskutek tego powt(!ruy termin o..... 4, pozostało chol'ych 4; w pow. zamoYs 1
- Pr~ygoda ~łodzl.eJa, Onegdaj na rn· d_enia tej .prawy praez iDny wydział izby wyZll". zachorowała j, wyzdrowiała l pozostała
X Oddzial drounego pl'lemysln towanychora I; w pow, kl'8HoosLawsklm wyzdr~
Itwa popieJ'ania przemysłu i handlu w Pe- sztowa~le IJI'~y J~dneJ z 1I0wow~n?szonych .oono lIa dZień 5 lUlop ..d.. r. b.
teraborgu ma zwolać w początkach roku b~do,,!h tutejszej wszedl zlod~leJ, c~lem
- Przestroga. Od osób, świeżo przyby-I wialy 2, zmarly 2, pozostało chorych lO,
przyszłego zjazd w aprawie prze m I ki &dzidy. desek. Gdy zacząl Je. zdeJmo- łyc~ z Wied~ia, ,,Kuryer codzieuny" otrzy- w pow. nowoaleksandl'yjskim zachorOWało
drobuego.
ys n wać, zrobll krok fałszywy, stl'aoll równo. mUJe nast.p,~uJącą not'ltkę, wystosowaną dla 26, wyzdl'owialy 24, zmarło 13, pozostal~
wagę I spadł ze znacznej w,Y3okości na przestrogi JUteresowanego og61u, Z powo· chorych 90; w pow. hrubieszowskim uchO
ziemię· Spadając poraniI się o rusztowa- dn dokonywanej na punktach pogranicznych rowało ll!, wyzdrowiało 11 ZIDĄrło 1, pl/'
nie I Itracił przytomność. Od wleziono go nader szczegółowej dezinfekeyi, nie należy zostało chorych 19.
'

Sprawy
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I

Kronika.
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- Waruawsuj dniewnik" pisze, że na stakolei terespolskiej, w d. 7 paź
biernika. przy uskutecznianiu przeJ ko)l8Ddanta stacyi dezinfekcyi bagażOw żoł
lieny zapasowych. uduszony został parą
łyd zloma Bacau. który okrył się w wanie i przez nikogo nie był zanważo
~. n.jprawdopodobnie;szem jest, że BaCAn
wdał odbyć podrOż darmo.
Kraków. 18 pAŹdziernika. Ostatni bnletyn Dotuje jeden wypadek I!mlercl w BlpiIIln cbolerycznym. Nowycb zaslabnięć
" ostatniej dobie nie bylo.
Pelzt. 17 paMziernlka. Od soboty. od
godz. 6 wieczorem. do tejże godziny nua'mtrz zachorowało na cholerę 23 osoby, a
~O umal·ło. 20 chorych zachorowało wypnszczonycb jako nleczeni. Z Szegedynu
dODOSZą o podejrzanym wypadku. zaszłym
, soboty na niedzielę.
PalIt, .18 października. Wczoraj na cholerę zachorowalo tntaj osOb 34. zmarło LO.
Wędrówka na cmentarze IV Dzień Zadusz·
D1 wzbronion&.
Toruń. 18·go p&ździeJ'nika. Urzędownie
IDOWU ostrzeżono przeciw używaniu wody
z WisłY. jako zarażonej.
Wrocław. l października. Komunikacya
pograuiczna pomiędzy Niwką i Mysło~iCA'
mi II powodu cbolery przerwana.
Antwerpia, 18 października. Cholera tntaj wygasła.
Hamburg, 17 października. Buletyn urzę
dowy: Wcz6raj zameldowano cborycb ośm
osOb, zmarłych trzy. W Al tonie cborych
dwie i zmarłych d wie.
Paryż. 18 października. Dotąd zmarlo we
Francyi na cholerę osO b 3. 4.
Marsylia. 18 października. Zaszło tu
1II0WU dziewięć wypadków cbolerycauych.

tri BneM

Z CAŁEGO ŚWIATA.
• Kandydatura. Śmierć Renan'a oprótniJ. jJen z czterdziestu foteli " akademii franCll!kiej. Ubiegać siQ o niego zamier... próca,
oczywista, niezmordowanego Zoli,

minister

0-

świ.ty

Boorgeoil, widoeznie lach~cony przykła
dem Freycioet'a.
* Wystawa w Rzymie. Projektowane
je.~ :rz~dzevie wysta"y w Rzymie w r. 1895.
,,"* WystawI) jubileU8z0wą otwartu. na
c:uść 400-.etnej
rocznicy odkrycia Amer1kl.
" bibliotece uBiwerayteckiej w Getyndze. Wy·
,t,,,, obejmuje dziela mahce styczno§ć • tym
"iekopomnym faklom. a b~d~c. włll8no§ci~ bibliote!!i. Znajdoje sig ta6 miOdzy innemi dziennik Kolumba z notatkami z jego pier .... ej po"óty, raport kortezó.. o _dobyciu Meka1ku,
.... bardzo rzadkie dzieło w j~.yku łaci6skim.
lI"ieraj~ce pierwo." propozycn na.y"ania nowoodkrytego krajn .... meryk~·. 8" tam i ciek."e mapy, a mi~dzy niemi pier"sza, na któ·
rej wypi.ana została nazwa Ameryka, z roku
1520·go.
•** Palenie zwłok. czyli tak zwan~ • krem.cyt" , pot<jpił Kościół ka olicki. Najwytsł&
"lsd", duchowna odpowiedziała niedawno ..
.po,ób przecz'lCJ na pytanie: czy wolno je"
przystgpować katolikom
do stowarzyue6, maj,.yeh na celu upowszechnianie poJenh•• wlok.
or •• wydawać 00 do własnego lub ..ykonywać
co do. cudzego ciała rozporz~dzenia w tym
przedmiocie.
• Marmler. zmorly przed kilku dniami
aI~n:k paryski. j akademii umiejvtuośei, znalu! pewnego poranku u ality aryusza egzem·
plm swych podróty, nn pierws.ej karcie któ'
rogo znajdo .. ała sig "łasoorQczna dedJkacya
W,lki tej jednemu ze sławnych kolegó" akademików. Marmier k.i'ltkg tg nabył, kanł oprawić elegancko, wybić na oprawie cyfry kolegi i przesłal mu j" z bilecikiem: .Zapcwne
lICbowa.z jq, cboćby dla oprawy" .
• *'O Dąb na grabinie.
W lesie pod pruskim Hollandem, zaszczepił leśoik latorośl d~·
baw, na grabing. Szczepienie sig udało. II dziś
osobliwe drzewo, okryte podwójnym liściem,
pmdstowia widok oiezwykly.
Niebezpieczne przyzwyczajenie. Jak
Iii strzedz nalety nieopatrznego wygl,danio 0kumi wagonów w cZllSie biegu poci"gó .. , świe
Iy przybywa dowód. Pewieu miody człowiek,
odh~aj"cy co dnia podrót z Poczdamu do Berlina i z powrotem, oagle zaniewidział, Ślepota
',st,pila odrazu, w cZllSio drogi z Berlina do
POCZdamu, tak, }t chorego musiaoo wprost z
"orca przenieść do •• kładll leczoiczego. Tu
"kan. orzekli, it przyczyn" kalectwa by o
ojeoglvdne wycbyl. ni. sig z okien wagoou i
Iti.laoie na oczy silnego pr"dll powietr...
Sól zatruta. Donos"". Rzymu. te "

..*".

.*.

nad jeziorem eomo,
dwieście osób, które apoty.. ały
..tru~ arszonikiem.

zachorowało

Briasago,

s61 koclleno'l,

..* Przymrozki. W wielu okolicacb Nie·

lIi.e środkowych ... wtorek

był

silny przy-

.rOtek nocn1, " Innycb upadł śoieg.
: . Rozbity okręt. Z 8zangbai donos"", ~e
Illlogi parowca angielskiego, który rOZLlł 810
II brzegacb totejszych, utunglo ltu .i. dmdzie-

"t

O&6b.

". IlBacaka .mflr:rkali..... Farmer Hea~, • Ekewingu, potrz.buj~c wody dła bydła. po~o ..ił wykop.ć .tudni~. Kiedy po kilku trg."'t<h ci~żki.j prac1 WlałO jui ...ytrysnąć o~y~tłe iródło, nawa najnleepodaie ...uiej 1!' 'wlecle

!al!ll", siO. Praomyiln1 farmer, p••krOlDl"UY Da·

3

DZIENNIK loODZKI.
gl ....ybuchy łatwej 40 lU'OIIUmienia ro.paosy, ,,",uca • ai.bie lurdut i kapeluu, kładzi. je obok IUypanego dołu, sam ul cho,... lit "stodole_ Po
chwili pneehocWł koło studni ąslad i .~o.tr.egł
Ul' kapelu.. i lI1lrdut, domyruł ai~, i. DI..... Vłli
Petersburg. 18 października. (A.g. \l?I.n.+
....go lłeagla musiała pr.ywalić .i.mia. W oka Pismo artystyczne .Peterburgskaj& zizu
mgnieaiu Iwoluj. Innych ..,iad6" i po niejakim przeszło pod redakcy~ Notowicza, redaktocaasie.._ .tndDia pOlfl6ciła do dawnego Itanu, .u
...łuciei.1 j.j, "l,..dlasy • ukryci., lerdee&Die ra .Nowosti" i wkrOtce ukaże się w zr8·
wwsował aobi. pomyiłu.
formowanej postaci przy ndziale plerwszo1'Zędnycb al·tystOw I plsarzOw.
TEATR I MUZYKA.
Petersburg. 18 października. (Ag. póln.).
t Przedstawienie wtorkowe moznaby Dziś .otwarto towarzystwo elektrotecbnazwać. wieczorem debiutantOw." tylu icb nlczne.
naraz wystąpiło przed naszą publicznością
Petersburg. 18 października. (Ag. pOłn.).
w trzechjednoaktOwkach. Rozpoczął przed- Wzmożenie ~Ię kontrabandy na grani4y
stawienie ladny obrazek dramatyczny p. t. lądowej pomiędzy Rosyą a PersY!) spow~
.Na nlicy· p. W. Szymanowskiego. dobrze dowało powi~kszenie straży pogranic7.neJ,
zn ~1 II estrady i sceny krajowej i cbętnie oraz ustanowienie nowych punktOw pograwybierany Da popis przez debiutantOw. oiczuych.
Petersburg, 18 paźdzlel'luka. (Ag. pOłn.).
upiroj'lcych do ról repertuam powainiejszego. Ujrzeliśmy w uim p. p. WaligOr- Dzienniki dunoszą w formie pogloskl. te
sklego I Wieczorkowskiego.
gnbernator Iiftandzki występuję z pl'z~dP. Waligórski w roli Pawła mało nam stawieuiem o zniesienie kabału żydowskIe
dał Jeszcze materyalu do stanowozego go w Rydze, jako instytucyi uporczywie
o jego uzdolnienIn sądu. a rauej wstl'zy- zmiel'Zaj,cej do celOw przeciwllycb pralVU.
mnje.y się od tego sądu wobeo widoczneSiedlce, 18 października. (Ag. pOło.).
go braku w debintaucie lIajelementamiej- Zgorzała znRCZDa część Siedlec.
szego obycia się ze sceną. nlepllnowanla
Ryga. 18 paździel·nik&. (Ag. pOIn.). Ranad mocno jeszcze nieopracowanym głosem dzie ryskiego instytutu politecb~icznego po:
i niewyrobioną dykcyą. P. WaligOrlkl lecono prowa<lzić odtąd wszelkie czynno~cl
zdradza niepoślednie zasoby ~rodków, pa- w języku ruskim.
wne rokujący,h uadzieje przy pięknycb I Wiedeń. 18 patdziernlka. (Ag. pOln.~. warunkach zewuętrznycb, ale do ich wy- Mlodoczech Eim mOwił w austl'yacueJ dekazania potrzebuje bardzo wiele jeszcze legacyi, że trOjpl'zymiel'ze nakłada na Aupracy i... jeszcze raz pracy przy kompe- stl'yę kolosalne wojenne ciężary i że iemcy używają Austryi jako Iliornnochronu
lentnych wskazOwkach.
Zdanie o panu Wieczorkowskim zreasn- przeciWko antypRtyl narodu ruskiego do
mujemy poniżej w sprawozdRuiu o drugim Niemiec. Jako naturalny sprzymierzeniec
jego występie w iunej jednoaktówce tego- Austryi występuje Francya. Ow historyczsamego wieczoru.
ny sprzymierzeniec Rosy i. Delegowany
Drugą z kolei była. sympatyczna .dro- Spinczyc mOwił. że wobec dążności Niebnostka" sceniczna. Lubowskiego p. t. miec do rozszel'zenia się aż do morza A.Przez wdzięczność.· Bardzo dobrze ua- dryatyckiego. nie może on podtrzymywać
rysowane.. jednolicie przeprowadzone. prze· przymierza z Niemcami i Wlocnami •. ktOre
mawiające do widza trafniej pochlVyconą jednakowo pragną ucisku poludmowych
,. życia cbarakterystyką postacie stanowią slo wian.
pra wdziwą wartość te(o wdzięcznego
Peszt. 18 paźdzlel·nika. (Ag. pOło.).
obrazka. ale wymagaj'ł gry bardzo dobrej Na wczorajszem posiedzeniu delegacyi aurutynowanych i zdolnycb al·tyatów.
stl'yackiej stal'oczecb lIezllik l)świRdczył.
Wykonanie wtorkowe pozostawiało pod Iż Eim nie mógł przemawiać w imieniu
tym względem do życzenia. Sztuka poszła całego czeskiego narodu. jeżeli sam Palajednak względnie dość składnie. Przyczy- cki doradzał obl'onoy sojusz z Niemcami.
nill si~ do tego głOwuie p. p. Dobl· zański. Delegat słoweński. Gregol·czicz. oświadczył,
Staszkowski i p. Staszkowska. Wyróżuić iż uznaje potrOjne przymierze. Delegat
musimy obok nicb p. !tomana w rólr.e Dę- Plener, ze stronnictwa liberalnego niemie·
buiewicza. w której artysta stworzyl kaf- ckiego. utrzymuje. iż nie należy rozjątrzać
Dem pochwyceniem cbaraktel'ystycznycb zRbliżniouej już l·any. zadanej Austryl
rysOw typowych postać dl'gającą życiem pl'zez Prusy. W swoim czasie mÓlVca
i prawdą.
npatrywał w związku tl'ójcesal'skim zabezDrugi debiutant p. Petrelewlcz w roli pieczenie pokoju. ale saDla Rosya. z p?Wojtusia przejawił wIelką dozę ~miało§ci wodu s(ll'aw bulgarsklcb. sprzecil1Ua. SIli
i pewności siebie, gl'a jednak jego nie wy- zbliżeniu z Austryą. Minister ~r. K~lno
kazala pod mierną, względnie poprawną. ky oświadczyl. iż gorąco prag?le lIa.jle~·
dość chlodno tl' aktowaną robotą. żadnych szych stosunkOw z RosY!). EI.m oczywlwidoczuycb śladów nie już talentu. ale ście tyczy sobie ugody handlowej, ale I ~n.
wybitniejszego nzdolnlenia scenicznego. ministel'. także jej sobie żyCZ]. Tel'az JePrawdy. naturalności. uczucia było tam doak trzeba czekać. co odpowie Rosya.
tak mało. że sympatyczna postać Woj tu- Polityka wschodnia Austryi jest biema •
sia rozpłynęła się w niewyraźoych zal'y- aż do możliwyr.b granic. Kto tylko prasacb przed oczyma widzów. którzy ani na gnie. moża wziąć pOlwysep balka.ńsk} .. Odcbwilę niemogli się grą taką rozgrzać nośnie do przymierza z Niemcami. mlulstel'
i zainteresowa~. Spelniając w tej chwili ośwladczyl: DopOki nie zostaniemy napaPl'zyby obowiązek wypowiedzenia bez dnięci, postanowi~nia przymieloza żaduej
ogl'ódki naszego zdania. nie obalViamy się siły niemajq. Na Rosyę my oie napadni~
jednak popeloić niesprawiedliwości prze- my. Hrabia Kalnoky zakoliczył sWOJą
świadczeni. te prawdziwej .iskJ-y Bożej" przemowę słowami. że obecna polityka
żadna krytyka nie przemoże.
Austryi pozostanie njezmien~. Po tem
Trzecia dobrze znana l lubiana jedno- PI,zemólVienlu delegacya ucbwaliła wszystaktówka p. t.• Teodolinda" poszla. najle- kie żądania bedytOw ministeryum spraw
piej. Przyczynili się do tego glownie p. p. zagranicznych.
Dobl'zlDski i Wieczorkowski, oraz panna
Berlin. 18 pafdziernika. Na usilne
\Vyrwicz. P. Wieczorkowski w rolach przedstawienia rządu bawal·skiego. rząd
Gałganiarza. wobrazku .Na ulicy" i Skl'ob- państwowy odstąpił podobno od zamiam
ka w • Teodolindzie" pl'zedstawił uam się podwyższenia poda.tku od piwa.
.
jako wielce obiecujący kaudydat do zawoBerlin. 18 października. Urzędowme
du scenicznego. Dobra dykcya. mimika. donosz/}. że w Afryce wscllodniej przyszlo
spora doza. rutyny i obycia ze sceną. na- do zetkuięcia (lomięd~y wojskbmi niemiecby tego. jak słyszeliśmy. na scenkach ama- kiemi i powstańcami.
torskicb. wreszcie inteligencya i dar obParyż . 18 października. Tedr jarmarserwacyl. widoczne w konsekwentnem i je- czny w Firminy rUDą!. Wiele usOb radnolitem przeprowadzeniu roli. w trafuew nionych.
pocbwyceniu I'YsOw charakterystycznycb.
Londyn. 18 października. (Ag. pólo.). I?o
ktOI'e się złożyły na postacie nadel' żywe • 'l'imesa" telegl'sfują z Konstantynopola, IŻ
i plastyczne (zwłaszcza Skrobka), pozwala- posel ruski mial wczoraj u sultana dluższą
ją lIam zaliczyć debiut p. Wieczorkow- audyencyę.
skiego do najudatuiejszycb ze wszystkicb
w sezonie letnim i IV bieżącym.
Ostatnie wiadomości handlowe.
W reszcie ja.ko aspirant do ról cbarakterystycznych, wystąpił we wtorek W jeWI ........ 18 paźd.iernikL W.kol. IlrOt. tenD. u:
dnoa.kt6wce ostatniej w roli SZI'aubera p. BerIiD (~d.) 49.01'1" 10, 16, 20. 21'1, kup.; 1.00_
Ziembicki. Był to debiut o wiele muiej dy. (3 m.) - - - - k"".; Par,l (10 ol) 39.70
- kup.; Wledeó (8 d.) - - kup,; 4'/, !lity
od poprzedniego pomyślny. nie calkiem je- -likwidacyjne
KrOles.w. Pol.kie!fo duie 99.30 • ..,..
dnak nieudatny. P. Z. wykazaŁ pewuą -.- kup.; teki.. małe 99.~ i.d:. ~.-: ku~.;
rutynę i w paru szczęśliwszych momen- ~'/I maka poiyclka wlch<><!nia ~I~J łIIDlI1110.3. ~
tacb potrafił się wcielić w przedstawioną ąa·. - - - kuP:,. ill-OJ eauJy' 1~5.25 •.•
postać. niezdołał stworzyć jeduak jednoli- -.- kup.; ~'/. obligi banku lolache~kiego - .~, -:-. k.; 5'/, ':""" pot1wa promlowa. IBM r.
tej całości. ~trona charakterystyczn'l gry J-.J
euulyt -. - • ..,.. - . - kup.; taku o 1866 r.
jego wiele pozostawiala . uo życzenia. wy- I!...j .om.. -.- itd-. - .- kup.; 5'/. p.l......~91:JU~
cbodził pl'Zytem ze 8 wej roli tu i owdzie ~~~~~~~~~
i.d., -.- kup.; 6'/, Iiaty """"". oleWfJkio
i nie wszędzie był naturalnym w dykcyi 96.20
l-ej 1!ule 102.70 lłd.. - .- kup~ taki.. mało
i rnobacb. Plozy pracy i w dobrej szkole -.- itoL. -.- kup., taki.. lI...J laryj -. - q,L.
moteby się z tego debiutauta wYI'obił IIle- ill..j aeryi małe 10'L30 ito!.. -.- kup.• V'~
zły wykona wca ról cbarakte rystycznych 0Qyi - . - itd.. ~.- k~P4 b'l Iis'y outa.....
miuta War..... y I"'J ••r1' 102.1~ ...... -.- kup..
H.
drugoplacowycb.
II..j .. r1i IO'U5 tłd., -.- kup.• rn..j.aryj 10'&.10
: Dziś w teatrze "Victoria." opel'a Ma- itd.. -.- kup~ IV...j .aryj 10L70 . 4 V... i
..ryi 101.70 itd-. -.- kap, VI-ej uryi 101.70
acagniego .Cavalleria rusticana".
itoL, -.- hp.; 6'1, .błi4rl miuta W......y
duł. -.np.; taki.. .... - . itd-. -.- kuP4 6'/, Iińy autan. miuta ŁodJI

T E L E G R A MY.

I

l..,.. _._

I 1U1i --.- ..ol, n...j lU)'i -:.- ~ llI...j &8-

.l1i -.- itd-. -.- kup .• IV-eJ.-yl .-.- q,L.
_ _ kup.; 6"1. Iia\y . .tawue miuta .~.
Iia~ - .- itd. taki .. miuta L11b~ -.- ......
tUi.. miuta Plocka -.- ~d.; 6'1, Iiaty ...une
wile6lki. -.- *td.; 5'1, taki.. -. - itd-. -.- It.
l>Iak.Dto: Borliu 3'1" !.oudYD 2'/.. Paryl '/,·I.'/'.
P.tenbur, łl/.'I.. W&l~U ~upou &

Wiedeń ł'l..

&.,. :

potqceuiem

U8t1 UalAWlle . • 1.rI!akl~ 1~.1 •

..anL I i n 22.ł. to.bi 2"lO.3. Io"y bk"14aoyJn.
lU.5, poiywa pro .. i.... I 125.3, n i6.2.
,.I.r".rl.18patdaiern. Wak.l. Da !.oady. 99.95,
II pOiyoska .... hoduia 10'J.81, 111 poly•• ka ..... b~

daia 105.00, 4.'/,'I. lilt1 sutawDe kredyt. Sle(Q~k:I.

156.50 akey. bauk. rnskiego dl. bodłn &&granlelnOQ:O 266.50. potenbankiego banka dYlkoD""8IfO
ł68.00, banku miodlYDar.do .. ogo U5.00, ...arl"".ki.,. baukn dy,kou"".g. -.-.
....11 •• 18 paidaieruikL Banku.ty rOIki. &&nt:
20300 na dOlta ..O 203.00.... kolo Da War..... ~
202'65' Da P.tonburg kro '.!02.25, ua P.tenbnl1f
dł 2O'i.26 Da !.ondyn krOt. \10.36.
oa !.ondylI ~f.
'JD'28'1 n~ Wiede6 t7010. kupony celDo 3'U.30;
6'j li.!;. suta.. uo 64 50, 4", li.l.y lik-idacyj ••
62.20 poiy.oka rolka 4'1, s IBM r. 96.70, ~'/. s
1887 'r. - .- ,6'1, reuIA alota 19i10, 5'/. r. at .• ISS.'
r. 10'Z 60. p.iyClka " •• hoduia 11 e~. 65.00. f(~ OU11'Ji 65.90, 6'/, listy sasla".o m.k" 10i.l0, 51, poiycsb prom i.... & 186l roko U9.25 tek':' s. IIllIl!

r. 13910, uGJe drogi iel. "&lBS&1!8ko.~II,'hłu8k.ieJ
200.00. ak.y. kredy ..". an."y.ckie 16a.30. akcyo
.&'Iu".kiego bankn haudlowego - .-, dyilkouto
"ego - .- , dy.kouto niemieckiego bauku pautł...,

a,.

pry ..atnl 2'1,'1,.
La.dy. 1 paidziernikL Poiyeska rnlku 1889 r.
2'/, K ....I• •,!Cielskie '.18"/...
Warlla.. a. 18 paidai.raik... Qk."it&. Burt. .klad.
.. wiadro 100': 11.01' brutto I pot.... 2'1.. 10.83
...tto be. p~ fi' 78': 8.61' brutto I p.". 2'/..
8.U' netto b•• potr'l"- SS1uki ... ";adro 100":
11.19 brutto s potrą.. 2'/.. 10.98 netto hoa
potrtc-. sa 78': 8.72' brutto spotr... 2'/.. 8.56'
netto boa potr.
P••• ~ ..a. 18 PUdzieruiltL Łój "miejscu 53.50.
p..mca w m. 11.00. Zyto 10.00. O,.ie. w m. 6.10.
Konopie .. m. 63.00. Siemie lniane ." m. 11..00.
II emisyj' 97:41,

Zimno.

.Irtl •• 18 paźdai61nika. PIS.ni".. 146 - 161. Da
pUdz. Ust. 1M.50. na kwiec. maj 159.50.. Zyto I~
-Ha, o' puds. liatopad 1402.50. na kWiecień maj
U5.25.
H...., 18 p&idziernika. K.wa !fo.d ".rage 8~nł.<l1
Da paźda. 95.00, DA gruda 95.00. na marsec 96.60.
Spokojnie.
l.ody. 17 patdziernikL 96'1, cuki.r Ja ..a loco 15'1,
mocno. dnkier burakowy 13'!..
L1yerp .. l, 17 pudaieraikLBaw.tna. Spra"o.dolli.
końcowe. ObrOt 12.000 b.l. o te~o Da .peknlacn J
"Y .. 6. 1000 bel Mocniej. JoIjddling amery~óaka:
na patdaieruilt Iiatoped "/.. cena, na Iiatopad
grudaie~ ł'l.. ceDa, .... grudzień atyo..6 ł'f,
cena, na atyc •• ń luty.4't.. cena
na luty ~ '~/11
cena., na ma.rsec kWIecień 42JJił cena, na kwu~c1tm
maj 4"1.. op",.dawoy, na maj ca61wieo "1..
cen ...

Ha... York, 17

KI.. a Rio 16 7 16'1,.
listop. 15.2fl, U& atyc.s ..

pałdzieraika.

Kawa li 7 law ortliuarJ

DA

Ił ::;"_York, l'1 pa.śdzierniIr.a.
Orlea.aie

B .... lua 8 . .. N....

'l'lw

TELEGRAMY
GIełda

GIEŁDOWE,

Z dnia lSIZ doi. 19

Warlzaw.ka.

Zapłacono

Za w.ksla królkoleral.lwl
aa Berlin &a 100 1IIt. •
..a !.ondyu la l Ł. . . • •
oa Paryi ... JOO u.. . . .
na Wiedeń .. 100 II. . • .
Żądano • koóce,. gieldy
Za paplsry pad.lw.we
Lioty IikwidaofJue Kr. Pul. dr.b.
Ruaka poiyc_ka ....h.. lui . .

4:',. poi. wewo.
Liaty suto ziem. Seryj
1ł
"
List,. aut.. m.
. "

Lilty

I . . t.
n

m.

,

83.80

99.30

It~

V

.
na dOllta...,~

21'-3.203.-

Ł",bi

!,

r dnie .
Ul male .
Ser. L

9.g8

~9.70

IO'HO
10't.30
102.15
10170

ł'

WArdZ.

.,

.

49.22 1/ ,

"

Ser,i l
"

al

49.57'1.

10.05
40.15
8i.łO

99.~G

103.-

95.50
10'HO
10230
102.10
101.70

Giełda Berlińska.
BAUkuoty lUllkie sar"
"

n

DyakoutO prywatne . . . .

202.15
202.25
2'1.'!. \1'/.'1,

nONETY i BANKNOTY

Kupony eeln~
lI.ark' nieWlecki.
lustryacki. bauko.'y
Fnnld

N.t.

urąoL

Dienrz..

160.ł9'1.

M.-

30'1.

DZIENNA STATYSTYKA LUDNDSCI.
Z.lrll ... dniu 17-18 pudzi.raika:
lalolloy: (w parafii Wniebowzi~eia N. li. P.
Dzieci do Jat 16-tu SlDut. 4. w tej !lcabi. chłop
Có" 3 dzi ....... t I. doroslych 2." tej Iicsbl.
moic1yn ~t kobiet -, a mianowicie: Frauciuek
1I:arwacki, lat 3ł, Wojciech St&iińold, lat 26_
E"Ullllloy: Daieei do lat H.-tu ....arło 7, .. '".l
Iicsbi. chłopcO.. 2. daio...... 6, dor..lych 2.
.. tej Iiesbie mfiuY&D -. kobiet 2, a m!aao";e!e:
PauIiuo. Kopów HildeDbraDdt, la. 31, Julianua •
Re!mannów Albrecht. lat 66Star........ l. D.ieci do I&t lf>.ta _arło 6. " t.j
Ii.,.bi. chłopcó.. 2, daie ..~. 3, ••",011" 2,
.. tej Iicabi. mołc&yn l, kob,.t 1, & mian...icie:
Bun P_a o 'tylmanó .. Szlamo";ca. lat 8ł, Chaim Wotko..icz, lat łO.

I

::....;";,;~;,,;,;,;;;,:,,;;;.;,,,.,;,;,...._ _ _ _ _ _................

LISTA PRZYJEZDNYCH.
.
araad Hltel. A. llichelso. o Moskwy. C. Ira..,nek o Pragi. l . Rel1ter • !-angenhera-u. Kolta. a
9sfltocho~, F. Methner • Piotrko .... l GoI4ateia
,Oatterried I W.......l'.
~.tel V!cł •• !a. ll. Lan!i&u sa 8łułewa, 8iI~
atom I Plotrko.... Roi .....,. 10m.!" .... Grykin
• Moskwy G. Stabm. L. K.... , a. Berka a
War..."Y.
.
HoleI PeI.kł. Boatache1 a ~iał~ Jbru
I To_.... LUIiIIer a NI-"Yl HincIaaaa
a FraaeallUp, DoIuiulI • ~. !MaC a
l_p.

()o.

4

s

DZ1ENł"IK ŁODZKI.

_

,. 235

WIE K oVI o op RZEO:AZ
naszego składu zaopatrzonego jaknajobficiej w oobór wszelkich
nych dotychczas absolutnie stałych cen ustętlujemy

.,.,.

Ce~y

..

--

absolutnie

".owo6ci" łła 6ei1:Ołł.

Od pobiera-

15°/0 Rabatu.
.
Herzenoerg &Israelsohn

stałe

o

•

Nr. 23. m'ca Piotrk(JW#ka lWr. 23.

Podi1:U}kowa••ie.
We czwartek, dnia 20

paź.dzi 1erl1ilkal

ś.

naszej

oieodtało

p.

Opera w l akcie libretto G. Tar,gloul,l.
700etti i G. lIeu&llCL 111\lIkt.
lf eagni.
Turiddu
p. Jlllli60ki
Alfio
p. ll• .,cli

rni ~~~it::t:aka

w.

E: Habler &

smutku pozo taJa
Bods::ina.

2160\i.......IIIIi. . . . . . . .__• • • •_ii
....

..al':

CzłO'Niek O stu

.łużąca

oon.
.
Bri.· pona Poraj
JOll!ia,
Ludwika, oł1lŻ9" ell!'
carina
"t
p-n& Nowakowska
Legard (głos •• oceną)p. Wialoeki
R.ecz dzieje si~ 'W Paryżu.

nU •• Przejazd lir. 6.
We "torki. czwartki i niodziele

FL& KI.

każdy I!i~tek

rządzone,
ryby ro.maicio

[1030k.

DOJII

~

iiI-~o

"arola.

ONVEBTo"ry.

,.
JEAN CBA88B

~

oryginLlny naśladow
instrnmentów rozmaitych. i glo8~w
ptasich, zwany 8J:o-wiklem wiedeńskim.

llODLITWĘ w kościele
panie PTy\lńsk& \ SZlleblalin,

Krotocbwila w 3 aktaeh, MoDlin i
wigu., t1ó8Iaczona o francuskiego.
Briuou, .dwokat
p. Winkler
.!licr', jego łoua
p·na Wyr .. i...
PanlDumont,jej m.tkap·ni Trapuo
Cuc&rin
•
p. Trapszo
Julja, Jego żon.
p-n. Biernacka
Lolota, 'piew...ka
p·ni Staukowska
Latour
p. Romau
Jan, dui~ey Brissoua p. Szymborski.

CO~. Łódź,

róg ulic Piotrkowskiej I

a szczególniej W. W. ks. proboszczowi Szmidlowi i ks. Fiat·
kowskiemu za słowa pociechy, wypowiedziane nad grobem,
serdeczne ,,Bóg zapłać"

'1 1f1""rI>Unltowa,uy

ZARZĄCE SWIATŁO

bodące pi~lal"'cit i taniością wz;ystkie gwiatła, n ....t .1.kŁuc ......
WYŁ~eZliA SPRZEDAż u

s kłada

W

p·uf
u.iy4aia
Kobieta. ludu
p-ni Blemaok.
Rzea dzWe siO
wai
daieA WiefitiejnQcy. Widni.cy, wle;'*' ..
ki, daieci, tebr"".

Panowie Rybak, Reckl,
Roman.

GAZOWE

BITDORF

(Rycerskość wieśniacza).

t\'!uu.

zwłoki

MARYANNY z ARENDTÓW

CUALL1!RIA RnSTICANA

ŁuoJ.

t

Wszystkim, którzy odprowadzili
wllDej tony i matkI

=

CHARLES TORBAY
r = c ...'",cy o1br=-=1e c1e:tUo-.. yl-w-etll:1.

=-

Człowiek

o palcach gqmowych.
KONCERT instrumentalny.
Wejście 40 kop.

2152-4

:~,=.lflX3(:KJl(lOOOEJ(X:JCIOOOOEJ(X3CIOOOOtł

Krzysztof Brun i Syn
I-Od1At'HeiCiiieg;;YWOJ\cjpi~~~I:~~:

w

'V.&DSZ4.''łiIE,

PL&V

polecają:

TEJl.TDłlLNY

Narzędzia rzemieślnicze

dla wszystkich
.
Narzędzia gospodarsko-rolnicze.
Okucia do drzwi i olden.
Piece i kuchnie żelazne.
Drzwiczki· hermety zne.
Wyżymaczld oryginalne amerykańskie
. ".
"Emprre
cechów.

CENNIKI illlBtrolvane Da żądanie franco i gratis.
Beprei1:entałłci tła Ilód:i

Pp. C.

KUSZEWSKI & C!
ulica PJo'rkowska Nr. &3.

Jadwiga Przewóska

Fabryka
kwiatów i piór fantazyjnych I-~=--~--:-':przyjmuje wszelkie obstalIlIlki po
przy.tDnycb cenach.
U!. Piotrkowoka )l 92, drugie

LłPhi·~~3

właścicielka M A G AZ Y N U M ÓD
ul. Zielona Nr. 5, dom W-ej R/ider,

== ,Jołvródw6i1:Y i1: Pary=a, ==
przywiozła

znaczny zapas szykownych i ślicznie do
twarzy idących kapeluszy.
Ostatnia nowośĆ KAPELUSZE ELEKTRYCZNE są także.
2168-10 - 1

Droga Żelazna Fabryczllo.JJódzka.

upr.... si,

1'*1
~ ~

Szano'"'t Publi••no'ć o *,dauie w sklepach 016wlo_w pierws.eJ ..,..to ...ojskieJ fabryki pod firmą
8ł.
.J1nViilKI I iiI-ka.
'1 .~~;~l~;'e.
nietylko .al~ł uparcie i stale
ki
:i~ Zal,;~~n,:::, wte~=~1~ie.gauit. J6łI-"

