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X ,Nowosti" notują pogłoskę, że komisyi, utworzonej świeżo dla rewizyi przepisów o zakładaniu pl'zedsiębiel'stw prze/lysłowycb. polecona będzie także rewizya
laryfy celuej.
Drogi ielazne.
X Stal'szy kontroler budowy kołei
ataukojsko.teodozyjskiej, l ' . st. Waldenberg, mianowany kontrolerem kolei war·
il&wsko-terespolskiej, siedlecko-małkińskiej
brzesko·cbełmskiej

i

nadnarwiańskiej,

ALFRED DELVAU.

U WROr RAJU.
l.
Rama warta była. obrazu, a obraz ralQy - co niezawsze się zdal'za,
Po pię~nym błęliicie nieba gdzieniegdzie
tylko plyną wązkie smużki białych obło
ków, niby odrobiny przędzy spadłej z kołowrotka , Dziewicy Maryi. Na zielonych
łąkach poprzeżynanycb strumyczkami i rz ę
d~mi toppJi, pasl} się !,oskoszne stadka
biało lub czarno nakrMpillnycb jalowic,
Rzeka z powan toczy swe nnrty \vśrórl
pni olszowych, Kilka domk6w z mchem
obroslymi daehami ,-Oto raml
Młoda szesnastoletnia dziewczyna o pogodnej i pełnej prostoty twporzyczce. IlI'zypominającej wiejskie piękności spotykane
IV pejzażlłch Mieris'a, podaje napój spragnionemu młodzieńcowi. Jest to blondyn·
k~, jasna jak słońce. a różowa jak kwiat
lnlgdałowy, Cała jej postać wydaje się
Jakby J'ęką wie8zczki z krwi i mle~a
!tworzona. Mlodzieniec blady i smntny
lak poranek listopadowy, a jednak znać,
~e przyszedł na świat aby być wesołym
I ~elnym zdrowi&' i życia, Widoczuie smntkt, prywacye i bóle serdeczne tal;: przedwczelinie przygarbiły postać, przyćl\lily
bl,a~.k inteligentnych oczu i pozbawiły rumieńca niezaroslą jeszcze twarz jego.
Oto o\lraz,
Ramy tworzą brzegi Senny za przedIIlleściami Brukseli., w miejscu gdzie rz;eka
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kuje się wo ą z wodociągów kolei siedleŁapy zaś z wodociąg6w
kolei petel'sburskiej. Reprezentantem firmy ,Lii pop, Rau i s-ki" i pru wadzącym
roboty wodociągowe jest p. FI'. Godzińskl.
X Departament kołejowy polecił wszystkim zarqdom kolejowym przedstawl<! najp6źniej 13 styczuia 1893 roku wnioski
swe, czy na drogach żelaznych niema jakich przeszkód do przewożenia zboża luzem i czy nie trzeba będzie porobić jakich
zmlau w przepisach o taltlem przewożeniu.
X W tych dniach do komitetn ministrów będzie wniesiony projekt budowy
nowej drogi żelazuej od Eupatoryi do Bijuk·Onlar.
X Departllment kolei telllznycb wyd!>!
nowe wskaz6wki o wywozię towarów z
miejscowości nawiedzonych przez cholerę,
Co do puchu, pierza, gałganów, włosia,
starej bielizny, pościeli, obowiązuj ące obecnie przepisy zachowują swoją moc w czasie epidemii i w ciągu sze§ciu tygodni po
jej wygaśnięciu, lecz tylko do czasu, aż
wypracowane będą 110we pl'zepisy przez

zależnie of - ustanowiouych przez usttnJ4
o banku wtościańskim i zatwierdzone w d.
22 kwietnia 1888 rokn zdanie I'ady pań
stwa o rozciąs:nięciu fnnkcyj tegoż bllnka
na gubernie Królestwa Polskiego, tak zwanych wykaz6w familijnych, Uinisterynm
Hkarbu zgodziło się na wyłączenie w przy8złości dokument6w, z warnnkiem, ażeby
zamieszczane dawniej w doknmentach tych
wiadomo~ci wypisywane były w omawianych wyżej wykazach familijuycli, przyczem do list tych postanowiono wprowadziel jedynie dwie nowe rubryki, a miano·
wicie: l) o wyznania biorącego potyczkę
i 2) czy nie należy on do liczby emigrant6w zagranicznych. gdyż co do trzeciej
kwestyi, a mianowicie, czy należy do
kategoryi wio ścian Inb mieszczan - 1'01ników. to rabl'yka 5 obaenie obowiązują
cych schematów wykaz6w familijnych ohejmuje odpowiedni naglówek. Wypełnieuie
dwóch nowo zatwierdzonych rubryk ma
być obowiązkiem wójt6w gmiu i burmistrz6w ua zasadzie danych, znajdujących
się w ksi
ch meldunkowych i ollnoszl}nłatwić dópełnieuie formalności, niezbęd- cych się do nich dokumentach.
nych przy uzyskani n pozwoleń na wydanie
X Kasa przemysłowc6w radomskich · za
przez bank I)oźyczki, nznauo za możebne, czas od 1 stycznia do l lipca 1'. b. osią
w liczbie Innych zaprojektowanych w tym gnęla rs, 5,663 kop. 50 zyskn czystego, z
celu grodków. mających za zadanie uła- którego, na posiedzeniu w tych duiach odtwienie wspomnianych formalności, wylą- I bytem. przyznano wynagrodzenie członkom
czyć tymczasowo żądane dotychczas w ra- komisyi rewizyjuej po I'S. 30. Po dzień 15
zie zapotrzebowania pożyczki, na zllsadzie września w kasie posiadało got6wką: 115
artykulu 7 zatwierdzouej 27 Kwietnia 1889 żydów rs, 36,713; 147 chrześciau rs, 41,506;
roku instl'ukcJi dla komislll'zów włościań- 48 właliclcieli niel'l1cuomoścl 1'8.58,216; 14
skicli o trybie wydawania za§wilLdczeń duchownych cbrześcian rs. 12,390; 144 wywłościanom i mieszczanom - I'ołuikom ua robnik6w 1'8,
15,401; 344 matoletnich,
otrzymanie z banku pozyczki, nastęllnjące wd6w i emeryt6w I·S. 69,431; 19 I'óżnych
dokumenty: 1) ucbwały gromadzkie o na- instytucyj rs, 11,[91; 202 przemysłowców
leżenin kupnjących gl'unty do stann wło - 1'8. 106,041.
ściaóskiego lub mieszczańsko - rolniczego;
PrzemylIł.
X Podaptekarz, Ludwik G6rski, otwie2) świadectwa wójt6w gmin i bUl'mistl'zów
'miast co do tego, do jakiego stanll osoby ra w Warszawie f~brykę mydła tualetopowyższe nałeżą i jakiego są wyznania, wego, oraz perfum,
a r6wnież, że nie sI} emigrantami zagl'aX Pod Mniszewem pewien przedsiębiet'
nicznymi i 3) ustanowione specyalnie dla ca niemiecki zamierza 7, wiosnl} pl'zyszłego
włościan i mieszczau -rolników wyznania rokn otworzyć fabrykę gabarów, tudzież
prawosławnego gwiadectwa administl'ato- mniejszych berlinek, Dotychczas wszystr6w (proboszcz6w) parafij, że należą do kie berlinki, tudzież kosztowniejsze gabakościoła prawoslawuego; które ~ doku- ry były nabywane wyłącznie za granicą.
X W okolicach Petersbnrga otwarta
menty oso by wymienio ' kategoryi obowiązane ~ą składać komisarzom do spraw będzie wkr6tce fabryka. przedmiotów ozwłościaóskich w celu uzyskauia zaświad dQbnych z porcelany, gliny, metali, drzeczeń na prawo pozyskauia potyczki, nie- wa i laki chińskiej, naśladująeych takież

ta pocliłania strumień, którego sama nazwa • Vogelzang Beek' (strum ień ptasięgo
śpiewu) ściąga zakochanych i m8l'zycieli.
Dwie osoby stanowiące obraz zwą się
Henryk i Nellen.
Nellen jest c6rką byłego hurmistrza Molenbeeku, człowieka, kt6remu pozycya
I majątek nadają znaczenia, lecz który
nieza wsze był bUl'mistl'zem i majętnym,
Helll'yk jest wielkim, choć nieznanym artystą synem ludzi biednych. któl'zy zawsze
byli biednymi.
Przyjrzawszy się obrazowi pl'zystąpmy
do opowieści his tory i os6b na obl'azie tym
widzianych.
Młoda para zakochanych śpiewała wieczoy dl1et mi!ości czystemi choć uamiętnemi
ustY i zdawała się zapominać o całym
świecie, tak jak przez uiego zapomnianą
była w tym zielonym, lIa rendez-vous wybl'anym kąciku, Lecz rozstroiły się dżwięcz
ne i wesole struny ich głos6w, a brzmią
jedyne nizkie, powa' ne i petne boleści
tony.
,
Co im się stało? Jakiź zły dnch zniszczył harmonię, zdmuehnl}ł czyste świa
tlo i wywl'ócil zamki karciaue, zbudowane
skrzydlatą wyob.l'aźnią tych dwojga zakochauych w sobie dzieciaków?
•
Je!ino słowo, jedno wspomnieuie, je.dno
nic, nierpzważnie przez dziewczę rzucoue
na wody jeziora miłOŚci i marz,eń, zmarszczylo i przyćmiło jasną, ł\łyszczącą jegp
powierzchnię. Skończyło się, UI'ok znikuął,
jedno brutalne pociągnięcie sznurka ścią
gnęło z pod obłok~w na ziemię dwa te
prześliczne latawce.
.
A tak dobrze im było tam - wysoko wśr6d błękitu marzeńl Bujali tak zgodnie
po wonnych stepach miłości!

- 'l'ak-;-bIedoy mÓflrenryku. połącze
nie nasze znów ulegnie opóźnieniu-m6wi
ła Nellen, wzdycha.jąc i ściskając rękę k chanka, któl'ego słowa te dreszczem przejmowały,-Ojciec m6j nie chce wydać mnie
za ml}ż, twierdząc. że jestem zamłodą
i że, ..
- I że ja jestem zabiednym. Wyznaj
wszystko, Nellen-przerwał młodzieniec z
goryczą, której ukryć nie był w stanie,
- Zabiednym, Henrykn? Tyś biednym,
ukochany artysto? Masz obecnie miłość
moją, a w Ill'zyszłości sławę... Jesteś hogatszym od królal
- Zabiedllym, powtarzam ci to, droga
Nellen. Ojciec twój zawsze niechętnem okiem Ilatrzał na naszą mitośd. Kiedy byliśmy dziećmi, a ty, całując mnie, nazywałaś mężulkiem, ja zaś, oddają~ ci w dw6jnasób pocałunki, zwałem cię żoneczką, ojciec twój, na6wczas bUl'mistl'z Molenbeeku,
marszeząc gęste brwi, pociągnął mnie za
ucho. a ja płakałem... NletJ'udno ci było
pocieszyć mnie nazajut"z... Lecz zuowu
ch wytał uas na gorącym uczynku, a kara
była sroższą, choć r6wnie niespl'a wiedliwą,
Obrzucal mnie obelgami. grożąc muie, ży
jąoemu jeszcze ojcu, a zwłaszcza biednej
matce mojej. Cóż ona mu zawiniła? ... Urośliśmy, a z nami ul'oslll miłoś!! lIasza i nienawiść twegtr ojca ... 'l'ak, on mnie nienawidzi, wybacz, droga. że ci to m6wię, nienawidzi i pogaraza IiIną, bo jestem biednym, bo jestem syuem mej matki... On
nie chce. abyś o mnie mylilała, nie zgodzi
się nigdy na nasze małżeństwo ...
Nell chci .. ła przerwać kochankowi, kła
dąc mn małą swą rączkę ua usta, lecz on.
łagodnie ją usuwajlłc, mówił dalej:
- Wiem. droga Nell, że nie mam pra-

I

cko.małkińskiej,

X Do .Koenigsberger Zeitung" telegrafują z Wroclawia, że Niemcy w ukladacb
!Woieb z R,osyą, dotyczących ulepszenia
stosunków granicznycb, żtdają usilnie
lbouowania drogi żelaznej z Wrocławia
przez Łódź do Warszawy.
X \V .Zbiorze taryf" dr6g ruskich ogłoszono zbiór taryf #dla przewozu kolejami ruskiemi cukru·rafinady, mączki cukrowej i t. d.; nowe taryfy zaczynają oboOdnośnie
wiązywać od dnia 25 października st. st, komisyę już tą sprawą zajętą.
Jednocześnie tracą moc swoją wszelkie do ograuiczeń dla innych towar6w, przetaryfy dlllo cukl'll - nOI'malne, miejscowe, wożonych drogami żelazpemi z podejrzabezpośrednie, klasowe. r6żniczkowe, spe- uych pod względem cholet'y olrolic, to
wszelkie wydllne poprzednio rozporządze
tyalne i t. d.
X O bndowie kolei nadl\arwiańskiej nia zno szą się, a uatomiast postanowiono
co
następuje: pl'zędza i wełna opakowana
.Koryel' warszawski" podaje następujące
szczegóły:
Na oddziale pierwszym prowa· w wańtuchy p16cieune, niewyrobione skódZi roboty p, p,:. Piotrowski i Apenceler. ry, różne materye i towary uieużywane,
Panowie ci usknteczniają budow~ staoyj skól'y, owoce I płody ziemue moglł być bez
i budek dróżniozych. Na oddziale drugim pl'zeszk6d pl'zewożone do wszystkich miejsc,
roboty budo wlane, orllZ układanie szyn na z zachowaniem atoli ogólnych przepis6w
oddziale pierwszym i dl'ugim powierz~llo sanitarnych, nstanowionych na czas epip, p,: Kamińskiemu, Gl'ossmanowi i Kapliń- demii,
skiemu, Nowe wodociągi urzljdzone będą
lIandei.
Da sześciu stacyach: Ostr6w, Gozin, Ostl'OX Miuisteryum skarbu zamierza przepis
lęka, Żyzniewo, Czerwony Ból' i W nory. usta wy trunkowej, zabraniający sprzedaWodociąg na ' stacyi Osko lęka w 1', b, jącym dodawać do piwa jakichkolwiek doukończony uie będzie, gdyż zarząd kolei mieszek. choeiatby nieszkodliwych
dla
w tych dniach dopiero zmienił ~reduicę zdrowia, rozciągnąć na wszyslkie inoe
roI' wodociągowych z 4' na 5', pGUieważ trunki.
'
!aś woda dla staoyi Ostl'ołęka będzie czerX Z decyzyi pomocnika warszawskiego
pana z Narwi, odległej o 4'/. wiorsty, a na generał·gnbernatora, z powodu nkazauia
taką długość potrzeba 1,600 sztnk rur się cholery. odłożone są jarmarki w Mietrzymetl'owych, okazała się więc potrzeba chowie i Działoszycach, jak r6wnież w osaodlania rur nowego typn, co roboty opóźui. dach Brzesk, Proszowice, Slomniki, SkalbWodociągi I)a stacyach Łapy i Małkiń mierz, kt6re miały się odbyć w ciągu paIIrz~dzane nie będą, Malkiń bowiem poeil-I ździernika i listopada.
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X .Birżewyja wiedomosti" donoszą o
powstaniu komisyi pod przewodnictwem
zarządzającego miuisteryum skarbu, celem
reol'g.uizacyi banku państwa w znaczenin
rozszerzenia opel'acyj handlowych i uprzystępnienia formalno§ci w dziale kredytu
handlowego, Do komisyi powołane będą
osoby, fachowo obznajmione ze sprawami
bankowemi i potrzebami handlu.
X Z danych, dosttll'CZl\uyeh W pewuych
odstępach czasu przez oddzillły ziemskiego
banku włościańskiego w K róle~t wie Pólskiem, okazało się, że operacre teJ iostytncyi zam~ło są rozwinięte. ZIl gł6wną
przyczynę te~o poczytano jednomyślnis, na
zasadzie do,gwia,lczeuia, zbyt skomplikowane forma lna~ci, wymagane od wŁOŚCIan i t.
zw, mieszt:zan-I'oluik6w, chcących posiłkowaĆ się poiJczk~. Jako główna przyczyna tego nie(lomy,jJnego rozwoju występuje
tu żąlaoie, w razie zapotrzebowania. potyczki, zbyt wielkiej ilośei dokument6w,
udowadniających pl'awo petentów do jej
otrzymania, Otóż, cbcąll choć w części

wa użałać się, skoro jesteś przy mUle 1
m6wisz, że muie kocbasz, lecz mimowoli,
mimo twych sł6w pociechy, czuję się smutnym i gniewam się na los za moje ub6·
stwo, kt6re i twoje za $obl} musiałoby pociągnąe.

- Heuryku!... czyż slrasznem dla uaS
nb6stwo, przy twoim tałencie, przy mej
miłości, przy młodości llaszej? Dłaczego
wciąż chcesz dopatrywać chmllr na jasnym
hłękicie naszego życial Ja cię kocham, ty
mnie kochasz. będziemy kochać się zawsze
i nie spostrzegłszy nawet, że starzejemy
się razem. Nawet starości uczuwać nie bę
dziemy, ho uie istnieje olla dla tych, co
kochają, Miłość to kwiat, który kwitnie
nawet pod gniegiem, .. . Czeg6ż więcej pragniesz, szaleńcze?.. Posłucuaj mnie, Henryku, jestem pewną, że nawet w grobie
będziemy sobie powtarzali: "Kocham cię!
kochaml kochami" ... Po cót mamy się
smucić?, ..
Henryk uśmiechnął się smntno, aści·
skając namiętnie rękę swej oblubienicy.
rzekł:

- O, światło ty moich ciemnościl Jasaa
czysta gwiazdo uocy moich I Słodka, drOga i dobra wieszczko moja! skąd różowe
twe usta czerpl'ł le jak mi6d słodkie wyrazy? Skąd dziewic~ twe serce zdobywa
się na wzmacniajlley balsam, którym leczysz najtajniejsze i najboleśniejsze me
rany?
- Z boskiego żródła, Henryko, kt6re
nazywa się miłości,.,
- Wiem - rzeki, wzdrygając się, a to
włdnie niepokoi mnie. przestrasza i sltazuje na cierpieuie. Pomimo szczęścia, jakie mi dajen l obiecujesz 11' przyszłogel,
ja m1l8Zę wyrzec się ciebie, droga Nello! ...
ł
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wy z czynnogci komitetu za czas ubiegły. I poprzedniego miesiąca 66 chorych (38 męt.,
x Z Sam",bndl do...... la '" Ceeki .. ele S&- Z reiacyl tej dowiadujemy się, że komitet 27 kob. I l dziecko) I przybyło w cl/łgu
kł.da k1Ipiee S....ino.. wieJą eukr01flli,.
oa ogóln& życzenie członków pozyskał oa miesiąca 102 chorych (46 mętcz., 53 kob.
tJbeapl_llla.
dyrektora .Lotoi" p. Stanisława Niedziel- I 3 dzieci).
X .Nowosti" donoszl), :te powatał pro· sklego, b. wicedyrektora .Lotoi" warW ciągu tegoż czasu opuściło szpital 73
jekt ustanowieoia ubezpieczeń od oleuro- szawskiej; wynaj'łł lokal ua klub stowa- osoby (39 mężczyzn, 32 kobiety I 2 dzieci),
dzajn. Za normę ma być przyjęte stałe mini- r~yszonycb w domu koncertowym, gdzie zmarlo 13 chorych (6 mężczyzn i 7 kobiet)
mum urodzaju.
od duia l września r. b. odbyto już prób I pozostalo w szpitalu 82 chorycb (39 męt .,
18; !labył na wlasność towarzystwa for- 41 kob. I 2 dzieci).
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chińskie, japońskie

I Indyjskie.

Sprawy urzędowe.
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tek kaotor ma ograoiczyć swą dtialai-;;;t
wysylaniem oa ż"danie po lugaCtek dOili
wycb, dozorczyń cborych i t. p.
I)- Radom. Towarzystwo dObroczYnno
ści l' Radomia zakupiło w ~ych dniac'
dom wraz z ogrodem, majęcym 10 ty i c~
łokci obszaru, celem urządzeoia tam oc~r!
uy dla dzieci wyzoaoia rzymsko.katoUc.
kiego.
- Siedlce. Pożar w Siedlcach, o którYIlI
dooosili.4my prz~d kilk.o doiami, oie przy.
brał oa szcz~gcle wyUllarów tak grożnych
jak to na razłe wydawało się oieuniknio:
oem. Spłonęło 11 posesyj, w oich 17 do.
mów mieszkalnych I około 25 zabudowaQ
go podarskich. Sto dwadz'eścla rodzio po.
zostało bez dachu.

rajotwory muzyczoe, naj potrzebniejsze uLeo" gólniej plac Nowego·Rynku tak byl uatlo·
sylia do klubu I t. p.
uony targującymi I wozami, że trzeba byZ protokółu posiedzenia człouków zarzą- lo nadzwyczajuej osŁroino§ci, ateby nie
do towarzystwa, zebrani dowiedzieli się, najec hać, lub nie być najechanym. Dopiete fuodusze .Lutni· postlloowlouo loko· ro . po god~inie 12·ej zrobilo się nieco In·
wać w bauku bandlowym, a uadto, że po- źniej. Dowozy produktów byly bardzo ob·
wzIęto oa temże posiedzeniu projekt roz- fiLe, zwłaszcza masła, jaj, kapusty i iooych
pisania konkursu ua uapla.ule dla .Lutni" ogrodowizu. Cieszący się tylko wielkim
oryginalnego utworu muzycznego.
popytem drób w niewielkich partyach do·
Cholera.
Do dula onegdajszego .Latoia" liczyła stawiooo.
61 członków rzeczywistych 1 105 członków
-:- 0...1 ale otruci •. ~ eZ1l'.rtek r.oo, ~kol..
W szpitalach warszawskich jak
zwyczajnych razem 166.
tlua cór~~. pp. K., z&lDleu kał l eh PUI0h Cl N.. douosl • Warszawskij dniewnik", w d~io 18
n lg oto"an. b
S prawozd'aUle
. kll80we wykaZUje
. po dZlen
. , "rot.,
"1pilapieska
se ..k1aDkI
lek&rat"o,
dla cborego
pokojo".i(O,
a ..p"ieraj.c."
. ID. O go dz . 12 w po ł Ud'
rue by IO chorych
20 b. m. dochodu ogółem rs. 552 kop. 25, .obi ....... n. dozV pierwi tlcÓ" troj ••ych. Spio- Da cbolerę 77 (w . tej liczbie żydów 12).
a mianowicie: ze składek i wpisów człou. BZDe "'yeie silnego auti· otom .. pob iegło D' razie W cllłgu następnej doby przybyło 5, 11'1'
kowskicb rs. 420 I od bylego chóru ama- ";i.b~zpieezel\.o t" ... lecz dzlewczlnk. rozchoro .. ała zd rowiało 3 (żyd 1), zmarł L, pozostało chD' dó w 11).
torskiego otrzymano rs. 132. k op. 25. Wy- ·,V_el,Lko.
Szlaczki zlodzleJakle. W tIch dniach, do .i.. rych 78 C
zy
datkowano do tegoi terminu razem rs. dz .. _j przed domem pr'l lIliey Z..,hodniej kilkoO przebiegu choler! w Królestwie
343 kop. 88. pozostało zatem w kasie go- Je~.ej córecUi pp. z,. podnedl wyrolt.k ż~do,,- Polsklem pisze a Warszawskij dniewuik":
tówki \"8 207 kop. 37
IId l, pochwye..'łZY. n .... r~.kę, popro".dzlł.... W gub. kieleckiej w dniach 14, 15 i 16 b. 1lI.
.
•.
Stare· 111. lo. T.taj "'Jat Je] Jeden kolcsyk s u·
,
N~stępui& odczytano IDstrukcy~ do usta- cha, a g dl ni. chciała. oddać drogiego, W)',wał go W pow. miecbowskim zachorowało f9, wywy I regulamin towarzystwa, sporządzony gwałtem I ociekł. DZle..e .ynk~ plac.. .. lira' zdrowiało 18, zmarło 13, pozostlllo chorych.
pl'zez wy z nac zonlł ad
komlsyę.
cho i bólu, gdl • .r~ui llli~uk pne.",,! jej ucho, 27; W pow. piuezowskim zacborowało 7
. kZe~ ranib ulł'ównko ~.~tałalooś~ dko~itetu, d~~j~a d~r~m:~zDle. :on'Joma pp. Z. I odpro...· wyzdrowialo 2, zmarło 4, pozostało cborych
Ja I uc wa y O~I"" u zarz~ zaHcego
_ 00 alud.1 ... jodu_j • pos"Jj na Uałutacb, 6. Od czasu pojawienia się cbolery w gub.
wraz ze sprawozdaniem
y, Instrukcy'ł podclAS jej napraWI, ontgd.j przed "ieczorem kjeleckiej zachorowało 291, wyzdrowiało
i regulaminem jedoogło gule zatwieruzlli; ...padł pi... Wypadek .pOłtrz~oao Dltl. bmi •• t i 128, zmar lo 130, pozostało cbol'ych 3.3. W
poczem przystąpiouo do wyj agnienia § .7 p.~ ,,~do:~!k"O:'°da~n~a!-..1:,~ci:':Ł:~g:·a.lł gub. siedleckiej, w dniu 16 b. m., IV Siedl.
ustawy, do~ycz'łcego sposobu dokonywania s "oz/:.ł.do •• o.~o ~ijalll woźni!.. podókf siV csch zmarło 2, pozostnło chorych 28; w Mię·
pl·otestu. Po ożywioceJ dYHkusyi uchwalo· i ""M-h",t r~ko.
dzynecu zachorowało 3, wyzdl'owlało 3,
00, ażeby protes ty były pigmlenne I pod-:- KraftIU •. WC%~raj, na ·~ilm.Rynkll, ·ele· zmarło 2, pozostało chorych 7; w pow. wło.
pisane rzez cu ouka, wnosz'łcego protest. t~ r~un.las.•• k "l~I~~ł. paDl .porLmoo .kO' dawskim zachorowało 3, wyzdrowiał l,
końcn P
rzyslAplAno
do. balotowan'la
I '!'uIł
tt~.:
zmarlo 2, pozostało chorych 10', w pow.
,y
. . ...
.
. . kIlkudZIesIęcIU
Na oheI KookopiejkamI
. .. n\yuo"sk.itJ,
...110
o.zaw... łośclaDlna
Z liczby 84 kandydatów ublegaJącycb Sil) Ko"a1skiego . Lototni... ka, , kradzIono k08"k z bialskim zachorowało 5, wyzdl'owiało 2,
o przyj ę cie do towarzystwa przyjęto 82, kilkll kwanami UlA8ła i kop. jaj.
zmarło 6, pozo tało chorych 23; IV pow. wę.
z których 37 zapisało się ua listę człon·
- _ ===-:=t!E22S growskim zachorowało 4, zmarł l, pozoków czynoycb. .Lutoia" zatem posiada
Podzi~kowanie.
stało chorych 7; w pow. garwolińskim za·
obecnie razem 248 człouków, w lej liczbie
Komitet echl'onki dl ubogich dzieci ma chorowalo 2, zmarło 2, pozostało chol'yeh
150 zwyczajoych i 98 czynnych.
zaszczyt zlożyć serdeczne podziękowaaie 21; w pow. łukowskim zachorowało 6, zmarło
Prócz spraw powyższych zalatwiono na W·mu D·rowi Rokick iemu za beziotereso· 8, pozostało chorych 44. W gub. radomskiej
onegdaJszem posiedzeniu kilka kwestyj po- wne ofiarowanie porady dwa. razy na t y- w duiu 14 b. m., w pow. opatowskim za·
muiej~zego znllczeola.
dzień dzieciom w ochronce.
chorowało 9, wyzdrowiała l, zmarło 6, po.
Posiedzeuie zamknięto o godzinie 12.
"Przewodnicząca w komitecie
zostało chorycb 25; w pow. saudomierskim
_ Kwe8tya sanitarna. Z rozporządze·
K. Belcikowska.
zachorował l, pozostało chorych 9. W gob.
ola władz wytszych, sanital'zy w powiecie
lubelskiej, w Lublinie zachorowało 4, wy·
łódzkim, w liczbie 120, podzieleni na trzy
- ' " ł\rliza w a. Grono miłośników zdrowiało 4, zmado 3, pgzostało chorych
gl upy, po 40 osób kaida, pod kierunkiem talenta artysty - malarza, S ta n isła w a 76; w powiAtach zachorowało 54, wyzdrolekarzy: szpitala powiatowego, towl\rzy· \V o Is k i e go, złożonego clężk'ł cbol'obl), wiało 37, zmado 32, pozostało chorych 281.
- U lutnistów. Onegdaj v.ieczorem, atwa akcyjnego zakladów Karola Schei· w -przyszłym miesł 'ł cu Ul'ządza wystawę
Wiedeń, 20 paidzieroiks. Dotąd zacho.
w uli prób .Lotnl" tutejszej, odbyło 81~ blera I szpitala Pozuańskich, obznajmiani jego obrazów i szkiców w salonie KI'y, rowało w Galicyi na chaJerę osób 89, z teogóloe zebranie, nr któl'e przybyło 40 b~dą w przyszłym tygodolu ze sposQbami wulta.
go w Krakowie 40, w Wieliczce i Uli. Pod·
członków rzeczywlstycb z liczby 61, maj'ł- pielęgnowaola cbol·yeh.
Rozporządzenie
Na posiedzeoiu członków warszawskiego górzu 28, w okolicy Krakowa 8, w Bocboi
cych prawo glo~o. Przewodniczył obl'a- powytsze wyuano w celu przy'gotowł1uia towarzystwa wygoigów konnych, 9, IV Gilriicach 4.
dom p. Koostanty Płachecki, prezes komi- icb do umiejętnego niesienia pomocy cho· przed zamknięciem jesiennego sezouu go·
Peszt, 20 października. Na cholerę za·
tetn .Lutoi," który zaprosił od siebie na rym na cholerę, w razie pojawienia się nitw w dniu 15·ym b. m. w sobotę, ZApa· chorowało tu wczoraj osób 25, zmarło 9,
dły następujące uchwały co do zasadni· wyzdrowiało 14.
asesorów pp.: Leooa Gajewicza I BI·. epidemii.
Wilkoszewskiego. Protokół zebrania pro- Ze szpitala. W totejszym szpital n czy ch lel'miuów goult", w r . p., przesłane
Peszt, 20 paździeroika. Cholera na pl'O'
wadzi! p. Władyslaw Sudra, sekretarz ko· gw. Aleksaodra. w czasie od dnia 13 wrze- do zatwierdzenia przez główoy zarząd win';yi szerzY się, zwlaszcza wzdłuż Doua.
mitetu.
QlIla r. b. do dnia 13 b. m., leczyło siQ o· stadnin państwowycb. Sezoo jesienny bę· ju. Wypadek choleryczny w PreszbuI·gll.
Po odczytaniu protokółu z poprzedniego gÓłem 168 ~borych (84 mężczyzn, 80 ko· dzie utrzymany uadal, gdyż dwuletuie zakooczył się 'miercią. Stwiel'dzooo,u zmarposiedzenia, przystąpiono do zdaoia spra- kiet i 4 dzieci), w tej liczbie pozostRlo z próby wykazały zUl'blnie . p0D!yś~ny . rezul· łego Saiposza cholerę azyatycką.
obieta aje mężowi \Y posagu czyste i-/ zwątpiłe.-o--siCZęśCiU:::- ZmęczyłolI) oczekr.: ta.t fina.~s~wy, dla. przycIl)gUlęc la je~na.k
Peszt, 20 października. Fi~yk~t miejski
kochające serce to wystarcza ale świę. wAnie bo czekała zadługo Achl Nellol lIa Większej h.czby .staJen, które po. ukoncz?· stwierdził, że cbolera szerzy Się UlemaJ wy·
tym obowiązkie{u ukochanego' mężczyzny myśl
erce mi pe ka ... bo cóż jej w t y- u.ym se7.~~le le~leony m w MoskWi e, udają łącznie w tych dzieloicacu. miasta, . które
dać jej w zamiau za nie tycie spokojne ciu tern pozostało Oprócz mnie nikt jej Się do K'.Jowa I Od- "y, suma .nsgr~d po~- uiywaj,. wody niefiltrowanej z DunaJU.
wygod~e i szczęśliwe. MęzczY7.ua może ni~ nie kocha, a jestem za nbogim, ' aby dać wyższa Się d!l rs. 20,~00, dOl zas WygcI'
Torun, 20 paidziunika. Zmarł tu o:lglę
lękać si') oędzy, ale nie wolne. mu skazy. jej dowody tej miłogci, jaką dla uiej odcz\l' g0'Yych będzl~ sześć I. "! tym celłu m~ być na chol.erę p1"Zy~ył~ \~isl,.. lIisak •.Ir
wać na ni,. towarzyszkI) życia. Zakochani, wam. Niczego więcej nie spodziewa się, ,,:YJednaue,. a.y wy cIgI . z~c.zynll y. SIl) W
Torun, 20 pazdzlerD1ka .. Wdkute~ wy·
moja Nelio, to ptaszki piękne, śp:ewające, niczego uie oczekuje. Nie jest nabożną, pierwszą D1edz~elę. pd~zle, n.lkową.1 trwa- padku chołerycznego w Silnie, ~rzęduje ~am
ale i ptaki szokaj,. ziama ua poiywlellie wi ęc i w modlitwie nie sznka pociecbv Iy przez .półllzecla. l}godnla. PI~YP~8Z- że odtąd trzech lekany prusklcb. Pollcya
bo samo uie wpaduie do ich gniazdka Ni~ Ozytać uie lubi ksiA'i:ki wiA(l rozerwać J'el czalne d,Ul .tyc~ gO Il!>w W r. I'·: Ill~dzlela tutejsza zabronila flisakom wszelkich zgoła
.
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. ~ l·go pazdzlernlka czwal·tek 5·go Uledzle- k
chcę, zeby piórka twe stargały się w za- Ole moglj, Z upragOleolem oczekUje CbWI1I,
. '2
. d . l" 5
. O~UOl' k acyj' z m'lastem . Jal'marku
. w To·
.
pasach z życiem, żeby promieuiejąca mlo. w której będzie mogła spocząć ua wieki. la 8·go. czwal ~k . l ~o, ~Ie zle a ld go I rUllln na Szymona Ju~ę, poczynaJą~ego Się
dość olśniewająca piękność twoja zwiędły Czemuż nie mogę osłodlić jej tego oczeki- Ś1"Oda J8·~0.
r.cI~1 wlo:e.n~e b~. ą za.· dnia 26 b. m., a trwaJącego Łydzlen, za~&.
w w'alce z niedostatkiem... St;aszna to wania, dając dobrobyt i zapewniając WY- I' czyn& y Sl~ o ty zlen . ~cze "~eJ, OIZ z,,:y- zała regencya dla ~ebezpie~zeństlVa cuo e·
w Ik N II I M '
.
. .. .
d
kle, w maJu, aby kOllcząc Się bezw&lun- ry. Wodę dla ludZI na \Vułłe przysposoa a, e o... ęzezyzna, mimo enelgll I go y...
kowo przed 18 ym czerwca dawaly moż··
T'
k ' h brooocIwaai rzadko wychodzi z uiej zwycięzcą
_ Biedna matkal- westchnęła Nella ze
..
, !
.
bIDno IV
ornnlU ptzy oszal!lc o
·
"Ó"d
k
b"
.
.
d
b'
ół'
I
ność pl'zyjWOIYI\U1a stajlJl0W tntejszym Dych loby uie nżywano wiślanej.
Ó
c z m WI~ o o leCie, staJlłcej o OlU ze wsp czuciem...
.
udzialo w wyścigacb krllkowskich (począ·
M: 'słowice (na Szlązim), 19 paźdzleroika.
strasznym ~ym szataDe~?..
- A.. tak 1I.lewI.el.e .potlzebo~vałbyul, aby tek ich 25 czerwca) lub też aby oietl'ay
....
h l .
vra'
.
h d.'
't l' t .
Z powodu pOJawlema SIę c o el y n& pOo
- Ależ Ja kocham Clę HeUl·ykul-sze· zapewulć twoJe I Jej szczęście - ciągnął
plalo dziewczę ściskając kouwulsyjnie dłoń Henryk wskazując ręk'ł domek nad tn·ze. cono plerwsz~c
Ul goOl W e U1~gO ;;zo. oiczu, graaicę zupel~ie ~amkuięto.
ukochanego
'
giem S~nny o kilka kroków od nicb poło. uu w Moskwl.e, zaczrnaJącego Się
-~o
Wrocław, 19 patdZlel·U1ka. Prezydent ~e·
:
..
.
.
.
' .
h
czerwca. DUl wyśc igowych w sezome g nCYJ' ny opolski polec'llzamknAć cał~ graDIcę
- To Oledosyć, mOJa naJdrozsza!... Ole· zooy.-Oto ~D1azdko, do którego wzdyc ać.
m warszllwskim 07. staoie nadał e
.
. " ."
'&ci
dosyć!-powtórzył z boleścią.
ośmieliłem Się. Jest ouo jakby dla nas zbll' WlOS?OOyu czalnJe 21 24
ma'a oraz okręgn o~olsklego od s.tlooy Rosy!. Lllntob.
- Henrykn Henryku mój drogi! Ptaki dowane Oazl\ WŚI'ód pustyni o leilka kro· 8, plzyp SZ .
'
_
J,
ód w KatOWicach, BytomiU, Tarnowlcacb,
r
i zakochani to'l'stoty wybl'ane pl'zez Bo- ków od miastal Przed tygod~iem Pl,zecho. J, 4, 8,. 11 I 14 .czóI·wca; suma. l!a&:r
Iińcu, Różnowie i KI'użbol'gu wezwaoi zosta l
d"
.
I
. d
. d i b śrOd,
bez zmiany W plel'wszym sezoule Jesleu· d
ga, byle miały gniazdko z mchu albo ze dziłem tędy z matką, mimo woli, instynk- nym l' 1891 wzido udział 14 włdcicieli kOó p~ Jęcia uu:z~ oC~D1e Ot powIle uocdnośoe.
ołomy
'p'
••
•
t b
C ~ to I' II zyszła nam mygl obeJ'rzenla tego
.
I
WI POI'ozumlenIa Się w ym ce u z
•
, wI~ceJ . OIC Im nie po I:ze .a.
z:t:~
Wlle, J' •
•
•
z 27 końmi, rozegrano uagród wraz ze mi urz dam' celnemi W'azd z Królestwa
~patrznogć nl~ czuwa. nad. niemi?.. NI~ domku, uałezłc~go do ubogich !udzl. .Jest stawkami fS. 6411 kop. 50, SUlUa obrotu P Is k' ę d
I
.. t J t lk
liDiach
jestem wymagając'ł. kilka Ziarnek prosa I ou do sprzedaUla... Matka mOJa odzy!a, w totnlizatorze' rs 53 130 w r b 18 kOl . legiO o~wSo ooy j.es ys o .p~ e iSo'1 /od t '
..
śl'
I
l ł d . ł
b' g la tu i tam oglAdała
.
"
••
o eJ ze aznsJ' OSIlOWlce- zoplOle
mI o.~ wCJa uczYD1./ł mme szczę IWSZą
Ol m o 011\ a, . le a
.';< .
włdcicieli z 33 końtpi
rozęgrano nagl'ód
. -K . i
któ'
dd e są licibogatsz.,. od króloweJl.;.
wszystko, da~lłc. ~ady, cZyU.III C uw~gl, Jak na sum I'S. 12266 ko'. 50 obrót f{ tota- SU~wlce
~tow c~, . . le po an
ę
,
p,
sieJ kontroh leklusklel.
- Nie możesz W,tplĆ Nello że kocham ktoś co zrobIł JUZ wybór I za dni kitka.
cię nad życie, ty jesteŚ snem' moim wy. wpr~wadzić się. zamyśla. Z l'ozczu~en!em hzatorze. rs. 73,2.90. .
. .
.i
Frankfurt, 2.0 paź~ziernik.a: Z ~i~~~
pieszczooym. Kochalem cię, gdy byliśmy przyglądałem SIl) temu. Domek lI1e Jest
Czterej .amato1ZY Jazdy konoeJ UIZądZl1 nacu douosz'ł, ze w kilku miejscowo "ZDOI
dzieclmi, kocbam dziś I kocbać będę zaw- wielki, droga Nelle~, ale .są ~!ll. dl'zewa i w tych dUlach w y ~c Ig dy s ta.n SO.W y o.~ I nad Rene~ ~ybu.cbła chol~ra, za~le~r a_
sze, ale miłość moja jest rozs'łdllą, Nello, kwiaty, powietrze I ptaki, clen I mutyka; krótką odległ?ść, ml~dzy Ra~omlel? .1 W:~ przez chol ą 10dzlDę. sz~pla z DUIS~hofe.
chcę,żeby dała ci życie, a oie oa śmierć Istny raj dla ludzi, jak my, olewymagaj,.. sza.w'ł (~8 wlorst). Dwa. pierWSI jetd y W }{fesenbelm zmalło Plę~ .osób ua. olch
skauła. Nie mogę jasnej i uśmiechającej cychl To dla nas gniazdko!... Ogrodnik wYJecbah 1 z ~wócu ~r?,ecI.wnych ~ktÓ: ~ę. 8~lłd przy~zła ona do.mleJscowoś~~r tak~
alI) młodości twojej narażać ńa niebezpie- wziął moie i lUatkę za nowonabywców, o !rodz.
uno, dw.aJ dl.a<lzy o
'ł g
I Plaldt. W tych ojltatoIch zmarło J
.....
chliDie
czo,. podróż po oceanie ciemności i uM. więc, pomimo ubogich szat nasz'ycb,. był ~ dZIDę ~ózD1eJ. ZWY~I~1ył Jadący od slrooy że kilka osób.
sl.a. Chcę widzieć ci~ uczęśllw,....
największym szacunkiem. Kłamał Się mej Radom!a p. ~., ~tÓI! c.ał'ł drog~ ~~Z~~!~
BrukIela, 20 palIdzIel Olka. W ~e
_ Jestem oią, skoro.moie kochasz, Hen- m!ltce, jak przyszłej dzied&iczce, a ona w ogm1U godzlD~C., 18 mlOll"!'cb. D g j
zachorowało .sześć .o~b, zmarły tr y:& .._
rykał
przyjmowała to :& min'ł, która rozczulała ł cbał godz. 9 mlU. 16, .trzecI godz. 9 min.
Halllburg, 20 pazdzlerni.ka. WCZOI J ,
_ Chcę, aby byla ni'ł I matka moja- muie, a jeduocześnie rozthierala me Berce. 42, czwarty god. 10 mlO. 28.
..
c~orowała tu ua cholerę Jedna oloba, oik
mówił dalej Heol·yk.-Tak, ta biedna mę- Biedna kobietał...
Biuro komisyouerek orgaolzaje w rue umarŁ
,..
. rdJoD~
czennica aW"piła o Boga l o muie, bo
{D. O. fI.)_
Warszawie p. St. Rutkowski. Na poez,·
Marsylia, 20 paźdzlerruka. StWle
.
.
.• PrOjekt nowego prawa o pOWIększ&OlU kar za poje.,.kl, wypracowany w mloisteryom sprawiedliwości, wnie.!lollo już
do rady pa6stwa. Podlog projektu, podabnego z zarysów og610ych do nowego
p!aw:a fraocu~kiego, winny zabicia prze·
clwOIka w pOJedy1lku podlegnie zamknięcia
w wieży lub w fortecy na czas do lat
szdcio; cięższe lub lżejsze zranienie przeciwnika karaoe będzie zamknięciem w wlety lub w forLecy do łat tl·zecb. W razie
. d ynk a, o b'
aj
pomy.śl ne~o za koń czenIa pOJe
przeclwnlcy podlegn,. aresztowi na czas do
6 miesięcy. Teu, który wyzywl\ kogo kolwiek na pojedynek I grozi mu przytem
pogar d ą k erporaoy.I I~ b spo łecze ń s twa i t .
p., podlegnie zamkruęclu w wlpży lub w for·
tecy na czas od 8:tegcia tygodui do tl'zech
miesięcy i karze pieniężnej w wysokości
. bl' U
I
I.t
k
100
stanow ono ta .. e pewne a.
I U l.
lY I na ~ekuudautów.
• Gubernator li1!andzki występuje z przedstawienRiem O z~iesie~le kuhla ży.ow kle.
S' w ydze, Jako IDstytacyl uporczywie
zmieuaj'łcej do celów przeciwnych prawu.
• Głó""y DaezelDilr W)'clJi &łll bandlo ..ego dróJr
~o ..,,"...ho~ieh, r. at. B.I •. Majeaze.wakl,
'-'.uo.... D członkiem liczonego I<oUllte\U młDllt.r·
at".. Ikar 11.
t
Petersburga ma przyby ć wkrótce
komlsya specyalna, "'yslana przez rząd
chiński
I ostatecznego opracowania rll·
. hl L dla
Sk OC . ... łi eg~ trakf.atll handlowego. Motna
spodZIewać Się.. te ?~wy traktat będzie I'atyfl.kowany naJpótOleJ w początkach 1893
roku.
ł Dzieunlki peLersburskie douosz/), te
utwOI'zono komisyę pecyalną dła opracowania projektu traży ogulowycb woj ko·
wye~. Projekt powyższy ma być wkró tce
przedstawiony do zatwierdzenia mioisteryum wojny.
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: Dziś w teatrze ..Victoria" sensacyjna chęĆ otrzymauia przyjaźni z Rosyą I pozasłabnięć z, charakterem a budowa harmoniczna l oryginalne modulacye §wiadczą jednocześnie o głębokiej sztuka Pawła Lindaua "Hrabina Lea'" , w wtarza dane niedawuo rządowi ruskiemu
wiedzy muzycznej młodego mae~tro. Cóż kt6rej głośny autor niemiecki rozbiera zapewnienia.
Chicago. 20 października. Spłonęło tntaj
powiedzieĆ o porywaj'łcej "ycylianie", kwestyę małżeństwa żydówki z magnatem
gpiewanej przy zamkniętej jl;Szcze kurty- niemieckim. Rolę tytnlową odegl'a p. Ja- przedmieście Eaglewood.
nie, scenie w kościel przy prze§lIcznych nowska, w innych rolach głównych wy·
przygrywkach organ n, duetach Santuzzy stąpią pp.: Wyrwicz, Staszkow8ka, JanowOstatnie wiadomości handlowe.
, •• Z akademII. Poryłanie 11"0 uJmuJ, Z Turiddem i AlIIem, .BI·indisi" śpiewanem ski. 'l'rapszo i Danlele\Jskl.
ił duś spro". obllOdseala d"u krzeseł _k_d_- przez Turidda, a nade wszystko o "Intel"
Wara ..w•• 20 patdziernika. w.tal. krót. term. Da:
cb
';ekicb. opróinionl wa~ntek 'miereł Renon'. meno. ua orkiestrę, barfę i organ napiBerhu (~ d.) 49.70, 65. ~I 66, 62'/. kup.; Londy. (3 m.) - - - kop~ ruy. (JO d.) - _ _
ł )Cumier·o. OprócI tnech da .. nieJuych kan- sanem!... Są to perły, jakich dotąd mało
- kop.; W,ede6 (8 d.) - - kop.; . ',. lilly
w
lyd.łÓ : Zoli. Bfnneti6re'a i Tbureau.Dugin. w muzycznycb dramatacb spotkać było
likwidacyjne Kr~leatw. Pollkl.'!'o daie 99.26 ąd,
".,było Łeraz d.. u nu"ycb: BertbełoŁ i Guton można.
99,00 kop.; taIrl.. mai. 99.00 ł.,t., -,- kop.poci!. Kałdy z trzech pierwszych ma ."oJt
Szkoda, że w Łodzi nie motemy słyszeć
Petersburg. 19 października. Oberse· ~'/ł mua poty.aka wlCbodni& Il-ej emilyi 103.0Ó
parlH "akademii. UC7.ooe to ciało ro,poda ol'ygioalnej Instrumentacyi, kt6rą do miej. kretarz II·go depal·tamentu sellatu. Daui· ąa., 102.ó0 kop.. UI..j emilyj 105.00 itd.,
-.- kop.; 0'1, obUgi banko llia<Jhecklego _._
.~ Da tny atconnict"a. Prawice. czyli .party~ scowych sił zastosować trzeba było, lecz ław, mianowany czlonkiem izby sądowej itd.. -.- k.; S", roslit. połycHa premiowa S 1864 r.
Pi4t oe''', atanolli, mi~d~y innymi ksi~t~La: I w tem trndnem zadaniu nmiał porl!.dzić w Warszawie.
l-ej emisyj - . kop.; takai s 1866 r.
Broglie. d·A.m_Ie. d'A.difret. brabia Hans.on- sobie p. Nowacki, dyrektor naszej opery j
Petersburg, 20 października. (Ag. półu.). n-<lj .m. -.- *łcL, - .- kop.; S'/, pot, ".w.,.r...
rll., bis~lIp PerraD, Jllłes Simon, Leon Say. dzięki jego pracy i talentowi. braki te nie Niezależllie od sprawozdań rocznych. mają ..ryi I-ej 95.35 itd., -.- ~p~ takai leryj lli-ej
itd .• -.- kop.; 5"1, Iia~ _ane ...... ki.
piotr Loti. la"d.i~~zaj,cy miejsce a"e "aka- I·azily. Organ pod umiejętną ręką p. Fo. być żądane od instytucyj miejskich i ziem- 9b.tli
'-<lj dUo 102.60 i,d.. -.- kop.; taIrlei małe
I,mii przyw6dcom L. j "Iadoio p rtyi. .Środek·. tygi .brzmiał potężnie i wspauiale. Po- skicb wszelkie iufo rmacye, tak, Iżby mi· -.- itd.. -,- kop., takiei n·eJ leryi - . - 4d.
""Ii atrounictl'0 "Revue des deu): mondes". większona ol'kiesLI'a, mimo widocznego nisteryum w kafdej cbwili mogło posiadać UI-ej serIi moJe 10'2.40 iłd., -.- kup.. i:;j
t•• rą oajpneiloiejsi tego miesiec<oika "spOł- jeszcze braku należytego zgrania się z so. wiadomośd o stanie ekonomleznym ziem· seryj - . - *ąd., - . - kop.; ~'I, listl 'astawne
miaata War..a.., I-<lj aeryi 102.łU iąd.• -.- kopo.
pracowni.,: Morien, B /Bsier. Taiue. Maxime bą. CO zwłaszcza w smyczkach spostrze- stwa lub miasta.
II-ej seryi 10:1.40 ląd·, -,- kIlp., III-ej aeryi 1O'~20
d. Camp, Wiktor Cherb.liez, Lavisse ł inni. gać się daje, starała się utrzymać na wyPetersburg, 20 paździel'Dlk. a . (Ag. półn.). łłd., -,- kop.; IV·.j ••ryj 101.85 i'!d.; V-ej
j)o lellicy. czyli ,.portyi dramat.rgó ..... nalet,: sok ości zadallia. Pożądanem byloby wszak- .Peterb. wiedomosti' donoszą. że zwrot oery' IOU5 .,d., 101.40. ł5 kop. VI-ej seryi 101.65
Dumas, Bordo., Pailleron. Copp6e. RaleTY, te więcej piana przy towarzyszenin gpie- zaliczeń żiwuościoWych Idzie raźule. Do· i,d., - . - kop.; 6'1. obligi miaaca Warazawy
doie -.- sąd., -.- knp.; takloi male - .-'lI.ilbac i Lemoioe. W k06co do .. d%ikicb'· za- wom solowym, Pomimo obniżenia miejsca tąd zebrano do sze.!ciu milionów pudów t,d.,
-.- kop.; 6,/. listy ,aatawne miasta ŁoW.i
uczaj, siebie: Legoove. Olivier. Pasteor. Sully zajmowanego przez orkiesil'ę. silę jej zmi- zboża.
I ,eryi • -.- .,d.. n-ej .er,i -.- *~ W-ej SI>prodhomme, Lecoote de Lisie (przeoiwnik Zoli), tygować należy.
Peszt, 20 paźuziernika, (Ag. półn.). De- ryj ~- itd.. -.- kup.. IV-ej .erYl -,- hd.
D_rny, LeMeps i Freycioct. Cbc'lC dostać aio
W fortepiauie ImiŁującym harfę w 01'- legacy& węgierska obradowiila nad poli- -.- kop.; &'1. lisiJ ...cawoe miasta li:..~
- .- iąd, takież miasta Lllblina -.- itd.,
i. akademii. trzeba mieć przedew ••ystkiem za kie t.rze, niepotrzebnie odezwały się po tyką xagl·an i czną. Referent F~lk oświad- liua
takioi miaata Płocka 100.75 itd-; 6", listy IWta"no
Jedoo z owych trzech atronnictw. KlIi,te' razy dwa w "Intermezzo" nizkie, oktawa- czyI. te Austl'ya-Węgry i Rosy.\ nl~ mają. wileńskie -.- 4<1.; 5'1, cakiei -. - it<t, -.- k.
la proteguj" d.H bilŁoryka Thue.n D.ngi"a. mi silnie i .Iegato'· uderzoue nllty G. C. wspólnycb celólv politycznych, a pl'Z~tO z I1I.kuulO: B.rlin 3".. Loudlll 3',.. Par,. "",,'"
partfa .. Rtvae" popier.. natnralnie BrooeŁi 6- Domyślam się. że mialy one zastąpić ude. tego punktn widzenia dla Anstryi niema Wiedeń 4,-/•• Petersburg 4 1/1 -/.. \V&ttof6 kUpODIł ~
potrteeuiem 5-'.: tiilt)' U t&wue sieJua"-i\ł 1557
r.... dramt.torgollie zaś Zol~. Być mate jedn.k. rzenie kollów , których w naszej orkiestrze zasady uo po tępowania ręka w rękę z "aros.
l i n 25.1. bodsi 230.0. Ii •• , lik .. idacyju~
I. I waśoi 1Jewo~trznycb akorzysta BerŁb elot, nie mamy. ale na to wystarcza .. pizzicato· Rosyą.
U6.7. poś'c.... p ...", .. "a I 128.0 II 468 .
•Ibo G. sŁnn Por/B.
kontrabas6w. a jeżeli pragniemy dodać
Berlin, 20·go października. (Ag. p6łn .).
War..awa, 20 patdziernikL Targ łlll pl..,u Witkow.
e'. Carmen Sylva. Stan królo"ej rl1llluó- mu trochę metain. niecbże już fortepian Projekt nowllj ustawy wojskowej, przed· akielln. Pst:8ujea am. M'd. - - - . pHtra i obra
.klej. bawillcej " Sogcosbau! pod Neo"ieden. uderzy nuty razem z basami, ale lekko i stawiony radzie związkowej. oblicza obe- 675-600, biał.. - -630 "1.0row. 640-650 • • ,b
"ybOrl)"e 490-4.50, 'reJllie - - - . ,... dliwf'l _
itl t bard.o niepomyślny. Istotuego pol.ps.cul~ .staccato", Nie z&Szk~dziloby rÓwuleż cne rozchody na 57 mir IIÓW, w przyszło -- , jO'zuueil 1 I ..... 0 l~jł. 400-4.65, owies 2'10aiema,
fortepianiście więcej uwagi \'{ wyjściach. !lci zaś na 65 miliouów roczuie. Dwuletni 315. gryka 420 - 465. ""pil< letni - . li",o .., _
.** Podwójna wystawa. Donosz'l z Bro· pilnowania się w takcie i wyrobieuia nie termin służby wojskowej jast postanowio, rsepak "aplł IoUiI . - - - , gr~b pow, _ _
lIy. Rząd zawiadomił. że będzie bezwarun- - • euro", - - - (&soll\ - - - za korzec
beli, te rz'ld zgadzo siO na orUłd<e nie w r. tak zu6w trudnych arpeżiów.
1895'1m podwójnej I równoczesnej "1 ata "y
Chóry wsiną gn.jące rolę w ,.Cavalle· kowo obstawał przy przyjęciu nowej usta· kuu. jaglaua 100 - 112, olej rsep .. kn"l _ _ _ :
- - - s. vall., kartofle 100 -200 za kopowszecbnej w Brllkseli i Aot"ęrpii. ohie b - rii" trzymały się bardzo dobrze, ~p iewaly wy. Parlament pl'awdopodobnie będzie roz· lnIauy
r:aeo.
/yby. poł,ezone ko/eh elektryczn~.
równo i czysto. a pomimo. że nie o wiele wiązally.
Dowie.iollo pue.uiey 400, *1ta 1200, joełlnienia
•• Pr~jekt kolei e.le.ktrycznej. s Pary ta były powiększone, brzmiały pełno i jędrBerlin. 18 paździel'Oika. Stan 7.dl'owia 200~ 0"'" 200, J[roehn pl)lnegi) - korCI.
W..o.. wa, 20 października. Okowita. a.rt. aktad
~o M.rs~11I "YPQłeo"a~1 lDaynlero.ne Bonneao nie. Powiększenie sopranów i altów przez ministl'a skarbu Mlquela jest bal'dzo gl'o,
I DesroZler. Kolej ~roJekŁo~.na ma ~rzeble~ć głosy dziecinne bardzo korzystnie na ca. źny. Lada chwila obawiają ię katastl'o , ... wiadro 100': 1I.lJł' brottO &- potr... 2'1.. 10,83'
neŁIO bel potmc.; aa 78": 8.61' brutto z potr. 2.'1,
150 klmŁr. ~a go.dzlD~. czyb 2e czu Judy
łość oddziałało.
fy. Jako na tępców wymieniają pomi~dzy 8.«'
netlO 6ez po~ S.ynkl ... wiadro llJl1":
Iby "spomm.nerot ml.stami z l~-~o gotlzlD
Przystępnję do naj trudniejszego zad&- Inuyml jedlIego z przyw6dców centruIO.
1l.1~
brutto , pouąc. 2"/.. 10.98 •• tto be.
b~lby zr.d.ko"a~y do ~-cb. l!tDleJ? t.~ .a- nia, t. j. oceny §piewu i gry solistów, bo
Pary t, 19 października. "Si6cls" doma- pou,e., .. 78': 8.72' brutta s potrłC. 2"/.. 8.56'
allar w!b~dow~D1a kolei elekt~yc.neJ ml~d.y na naszej scenie wszystkich ich niemal za ga się enel'gicznie publikacyi tl'aktatu ne"o bez pau.
Sl .LoDls I Chicago, a ta p~ebJegałaby wed/og debintantów w operze uważać musimy. przymierza, zawal' tego między Niemcami,
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
proJekto 1~0 klmtr. na go dZIDO, tak •.2e prze- Palma pierwszeństwa należy się pani Bro- Austryą i IVłochami. Dopóki to nie uabyw.lob~ SIO odle~łość 450 klmtr.• ~ .. el,e, o· nikowskiej (Santuzza). bo tak śpiewem jak stąpi, będą wierzyli w ~ Fraucyi, te w rll'
Giełda Warszaweka.
ba te miasta, " Dlespeloa trzy godzlUY· .
grą kazała nam zapomnieó że dotąd była zie zwyci ęztw a przyrzeczono Włochom
.., !lole"l.
w góraeh
czesklcb. "
.
' l
' .
ZapłllCOno
W,iszej
Austryi, W
" Alpach.
Salzburgu.
w Bawaryi, w Sa. n nas ulubioną artystką, a e
operetce, N Izzę, Sabaudyę i K orsy kę; źa den mlDlZI weko lo krlilkat.r .. lnow •
b"nii i Szwajearyi opadly obfite śniegi.
w partyach subretek. Głos paDl B., zawsze stel' fl'ancu ski nie odważy się w tych ,'!a·
. ••• Z.wnlę.cle ..... ręlu_ Skutkiem rozbicia czysty w Intonacyi i umiejętnie używany, runkacb przystać na jakiekolwiek lIst'lV' oa Berlin lia. 100 mr. . . .
49.70
~9.65
10.0!!
10.08
• ~ parowca. aDglel~klego .Butha~a·, oto.~ł., we· we czwartek jakoby zyskał ua sile i me. stwo dla Włoch w rzeczacb bandlowycb. na Londyn za 1 h. . . . .
lI. Pary~ liR. Jll() fr..
. . .
IIn~ o8tatnlch obliczeń, 1~2 lud.. o oał0KI okrętu.
I
n'
.
'ak' .
.
.
P
. 19
'd"k
'1'
..
d
40.30
40.20
~elU .8cerów i trzech aieriantó" z ..łogi HODg. ta U. \. Olelatwe) grze, J lej nalDlętna I
aryz,
paz zlerOl a. "emps
o· na Wiede6 la 100 d,
.
84.70
8UI>
!Dogu. dzie"i~iu mvżezlzn cy"i1nych. cztery ko. dramatyczna partya Sautuzzy wymaga. nosi z Zanzibaru. że plemię Wahehe za·
t.dano • końcem gieldy
li.ty i jeduo claiecko. Ocalało os6b 23.
możemy czwal·tkowej jej przedstawicielce atakowało niemców w Kondoa. W walce
ZI papl.ry pd,twow.
zarzucić jedynie niepotl'zebue, a po dwa- zginął komeudant niemiecki Bdining i Listy Iiln,idae,jo. Kr, Pol. drob.
99.25
99.20
kroć użyte głośue szlochauie, które na tle czterecb niemców.
RUlka pożyezko wsehodu.ia . . 103.- 103.TEATR I MUZYKA.
ł'l, poi. we.....
. 95.35
Paryż , 20 października. (Ag. póln.).
muzyki w inuym tonie brzmiącej, nieeste·
95.26
:
czwartek sala teatru VIctoria tyczne robi wrażenie. \V operze, w wyma· .Reuuion Soci6te des Rgriculteurs de la Listy z.at.. Z-iOlO. SerIi r dllŻe . 10260 10260
Ul małe. 10'U5 10210
przepełniou'ł była słucbaczami. Nic dziw- gających tego chwilach dramatycznych, Frauce et Association d'industrle franvaise" Listy" ..... tJm. Wa"..... S.r.
1. . 102.40
102.10
nego. Po d wócb latach de potycznego łkanie w śpiewie powinno być słyszaoe, o~wiadczyła się wczoraj przeciw redukcyi
101.55
10UO
"
t. m. IłŁodzi §eryi VI
panowania podkasanej muzy. które poczę Zamieszczamy tę uwagę w nadziei. że tak taryfy minimalnej i wyraziła życzenie, aby List, ...
101.50
l!
ło przesycać na wet najzapaleńszych jej zdolnej jak pani B. artystce, Dietl'udno bę- nie zawierano żaduych l!'aktatów handlo100.25
ID
10J.25
zwoleonik6w, afisz zapowiedział operę po dzie otrząsnąć się z jedynego zabytku. ja- wych.
Giełda Berlińska.
raz pierwszy w Łodzi, mającą ujrzeć kin- ki pozostał jej w czwal tek z operetkoParyż. 20 października, (Ag. półn.). Pulkiety sceniczne. ..Rycerskość wie~niacza" wych nawykuień.
kownik francu ski, Dodds, wytrzymał kilka Banknoty ruskie Karu . .
2;)2.10 203.2.5
(Cavalleria rusticana) za którą Mascagni
Pilni Ceremużyńskiej (IJuccia) powierzo- ataków dahomejczyków i przyprawił icb o
"
,,0.& tl08tĄ'llfę
202.2. 203.25
od lat dwóch zbiel'a lllnry we wszystkicb no nielatwą pal·tyę koutraltową. z której wielkie straty. Dodds zamierza zaataka- DYlkonto pry""we . . , .
2""1. 'L'I.*'.
itolicacb i więltszych miastach EUI'opy, jednak wcale przyzwoieie się wywiązała. wać ouuział uahomejczykó w ze strażą oso·
łOdlianom, ktÓl'zy granic swego grodu nić
Nie mo~emy powiedzieć tego o pannie bistą kl'óla,
.
opuszczali, znaną byla dotąd jedynie z ura- Pryliń . kiej (Lola). Wiele uależy wybaczyć
Paryż, 20 pRżdziernika. (Ag. półn.) .• ie
}WliETY i BANKNOTY
matu, który posłużyl za treŚĆ do opery.
al·tyslce, przez wzgląd na pierwszy jej de- zważając na to. że kompania w Cal'meaux
:iot. urzęd.
Ciekawość, cboć to .. pierwszy stopień biut na scenie, dlatego szczegółową oq,euę przyjęła radę deputowanego Dutemps8, 'l'
Kop.o,
celoe
do piekła", tym razem nie była ukaraną, jej talentu odkładamy do dalszych wyst ę · ' by powierzyć rozstrzygnięcie sporn Lou- Karki niemieckie
owszem słucbacze przekonali się, że sala pów, zaznaczając j.ldyoie, Żd w czwartek bet' owi, komitet robotników pod przewo· A.uBuIAck.ia baulmoty
teatru Victoda w czwartek. jeżeli przy- głos panny P. wy!!lł nam się bardzo sła- dnictwem socyalisty Quercy ucbwalił wy- Franki
pominala piekielko podniesiouą. temperatn- biutkim i niewyrobionym, a in\onacya pod tl'wać w zmowie. Prawdopodobnie sprawa
r4. to piekielko owo Istotnie "dobrem i by- względem czystości pozostawiała nieco do ta raz jeszcze poduiesioua będzie w izbie.
DZIENNA STATYSTYKA lUDHOSCI.
lo wybl'Ukowane cbęciami."
życzenia.
Paryż, 20 paźdzleruika. Człouek akadeZcsarll .. duiu 20 października:
. Treść wspomnianej opery jest powszechP. Jamiński (Turiddu) także po raz mli, Kamil Rousset, umat'ł. Waknją tl'zy
KatoUcy: Dzieci 40 lat lfKu omulo 11. ." tej
liczbIe cbtopeó" 5. dziew.'ąt 6. dorostych 5 w
nie znaną. Któt nie czytał uwielbień i pierwszy w życiu łamał się z trnduościaml fotele. '
tej linbie mężczyzn i, tobiet 1, a mianowicie:
zachwytów prasy europejskiej, a cboćby operowemi. Glos pana J. dźwięczał jlrzyParyż. l!0 paździeruika, Lesseps gmierTeofil Miebalak. IM 43. August Julian Pwlcb, lat
tylko warszawskiej dla muzyki, która po jemnie, ulezaW8ze jednak był co do siły teinie zachorował.
24. Mary~nna !ilełbik. lat \!~, Jan Jamb .... lai 30.
Ateny, 19 llaździel'Oika, Z KI'ety dOllo- Ignacy Mizeraki. lat 50.
pierwszych zaraz wykonaniach opery, wa- wystarczającym. Wysokie nuty były jakby
Ewanaielloy: Osi",,; do lat 15·tu zmarło 2, "tej
wrzyuowym wieńcem ozdobi/a skrouie ście~nione i zdawały się wiele trudu kosz· szą. że tysiąc uzbrojonych greków dom~
mlodego mi~trza?
tować śpiewaka. Intonacya uiepewua w galo się pl·zywołania z [Jowl'otem do kra.- liubl6- chłopców l, dziewezI}t 1, dorosJ,cb l,
w tej liczbie mvtoJ.Ylu l, kobiet - , a mianowicie:
W sekl'ecie Iprzed au§urami, bo I~kam .Sycylianie", wyjaśniła się w następnych ju wygnańców. Rozjątrzenie wzmaga się, Ernest
Hirseb. lat ó6.
się ich gromów. przyznam się wam mili numel'ach, Gra paua J., jak na pierwszy Podobuo tolulel'ze tUI'eccy dopugclli się
Slarollkonal. Dzieci do lat 15-t. sm&rto 5. w tej
czytelnicy, że nie zacbwycam się operami występ w operowej part.yi dramatycznej, mordów. pl'zyczem sami slraclli 14·tu za· ticzbi~ . c41~pcó,! 2. dzie"cz\t 3. iloru'lyth..2.
włoskich koml'o!ylorów uprawiających me- była wcale uda walającą i rokuje wielką bityCH i 20·tu I·annych.
w tej hubIe mVlczyzn - , kobiet 2, a mianOWICie;
Konstantynopol, 211 października. (Ag. Chana Rajola z Torman6w Wajbrum. I_t 29. Ry'"
tafizykę muzyczną. Nie leży to w icb, ani użyteczność artysty w ntworach poważnej
półu.). Sułtau przyjmował w ubiegły plą· ka z SzalanO.. Działo"ska, la~ 61.
D~odu włoskiego cbarak terze i usposobie- muzyki scenicznej.
IIIUe..twa aa1l't.ft8 w duin 20 patdziernika.
P, Marecki, kt6remu partya Alfio'a nie tek posła Nelidowa, który domagał się od·
niU. Namiętny włoch, zwłaszcza wieśniak
Joliusz Herte! z Ann,. ROZYOł ReuWłOSki, kocha, gpiews, nienawidzi i zabija była jut obc'ł, §piewał ją bowiem na iu· powiedzi na notę ruską i wYPllwiedt.ił\l he,Ewalalellay:
Bogumił Kllhn , Etom, Baner.
-. ale niezmiernie rzadko rozomuje, To nycb scenach, dał nam nowy dowód, że ubolewanie Rosyi z powodu przyjęcia Staml~z w utworacb muzycznych mistrzów Ita- wobec szlachetuej dą.;'ności dyrekcyi tea· bnłowa przez sułtana. Snłtan odpowieLISTA PRZYJEZDNYCH,
III góruje melodya, w której nikt im nie tru naszego do wystawłania poważnych u· dzial, że nie chciał obrażać Rosyl. przeBr..' Hotel. F. Wynn o lIantheatru. a Bob"1 1·ó wna. ilekroć wszakże p08zr=ajlł się tworów muzycznych, cennym jest dla niej strzega ściśle traktatu berlińskiego ·i ma niach
s Loekenwaldu, Abrik080'" H Olk"y, Stelluadzieję. że Rosya nie zechce czyulć iaDa zbyt kunsztowDe kombill&Cye harmoni- jako bas·baryton nabytkiem.
H.Cpr~~·B:~.f::::i:: Wina"er s Warszawy.
Modlitwa, odśpiewana w kościele przez dnyclI tl'udno§ci w sprawie reform w AI'c~ne, kontl'apunk~yczne i instrumentacyjoe,
Hot••• ntnft'.!. W&h1man, Koustudidi. War:Ietylko, że śpiewnogć szwankuje. ale w panie: Prylińską i Sznebelio. oraz pp. Ry- meuli. Poseł Nelidow oświadczył, Iż to
uawy ł1ekum , BerliD&, van Wawrell II Holł&Odyi
OlDpozycyi zwykle znaó robotę moncą baka, Reckiego, Mal'eckiego i Romaua, na będzie zależało od dalszych działań Tur~yi. Bro
..... s Londynu.
Kon,tantynopol. 20 października, (Ag.
lIprawdzie zająć słucbacza, ale niezdoln'ł uczery oklask zasłużyła.
Hotel Vloto'IL A. Weigt I Kall...., Faj&Oa, G,
go zacbwycić,
Orkiestrowe .intermezzo" bisowano. pól n.). W odjlowi&dzi na notę rnską Put·- EdelsteiD Hiraaberg a War... "y, J. erau. z WieMascagni w "Rycerskości" (choć pierw- Świetna, jak na stosunki naszego teatru, ta oświadcza, ze wizyta Stambułowa w Kon duia, M K.Indler II Widae" .. E HuwI. Mekl..•
8Z& to jego opera) nmiał unlkn'łć tego za- wysta wa, przynosi zaszczyt dyrekcyi i J;e. stantyuopolu niemiała tadnego znaczenia borga,
HoltI PII.kI. Koalowlki • Włocła"ka, KllIIWld
politycznego. Porta daje wyraz swego po- • TurkD.
rzutu. Pierw8ze zaraz takty introdnkcyi iyseryi. .
Malaaowlcs • Jlad....u, Zakn_WJti.
Idradzaj, gplewlka z bOi, iskrą w dony,
S, Krz.
Witania dla traktatu berlińskiego. wlrllia Pod~bie.
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Droga Żelazna fabryrzno.t 'dzh

.

W sobotę, dnia 22 października

X. 237

Pio trk6w-Ł6dz

Zarząd

A.

I

110warzy twa

dł'ogi żelaznej

Iwangrodzko-Dąbrowskl"

eJ
I

s dni .. t7 (29) wrześni.. r b., Droga że.
I... a Fabryczoo-Ł6dzka podaj. do wia·
uli.a Zawadzki> 16.19,
dom
p.
Szmidt,
dumości, ż. pomieniony doplikat li.tu podaje niniejszem do wiadomo~ci, że dla eksploatacyi tejże drog
lU Pl9tro .
2155-3 fracbtowego uz~e za ni.watoy.
polrtebne będą w r. 1893 nas'ApoJ'ąee przedmioty:
""
2169-3
Kto by mi ał' do zbycia
1) drzewo opalowe, 2) węgiel kamieony, 3) węgiel kowabki
Komedya w 4 aktaeh
duJ:e
koks, 4) węgiel drzewny, 5) oleje mineralne i łój mineralny, 6) 16j
kI d P Z S
zwierzęcy, 7) świec6 stearynowe, 8) naft» kankazka, 9) 016j rzepa
prze a
. • .
biurko dl}bowe wydany ~ po~iatu 'łódzkiego ~891 kOWl, 10) knoty do lamp l bawelna do mAŹnic, 11) pochodnie, 12
~:~r.~~a~"!: ~::ainw';':/::'Woka
nfI d h d k al'
bot r., na Im·ę Michala taszewsklego. relsy stalowe, 13) grnby z mntrami do r els6w, 14) baki do reIsów
Baronowa Julia Lecrenp.ni 5taSlkowoka D~ 8Z
~e, O ~n e~ ro 1l y, Łaskawy znalazca raczy złotyć 15) lasze l podkładki, 16) zwrotnice (nowego typu), 17) rozjatd'
~oa~~~~ilIt:a~yi o~:::f~: p~de~fl. go w tutejszym magistl'aele. 2171 (~awnego typu) oraz c~ęści składowe rozjazd6w i zwrotnic dawoeg!
HrabiaEryk Frege, jej
B&~~'::Dekers. &dwOka~: f~~~:kiski
W W
2173ZGUBIONO
tJPu, 18) podkłady roZJazdowe, 19) bandaże stalowe, 20) kłody dre ·
Dr. Brykuer
p. Trap..o
"
.
wolane do hamulców, 21) żelazo, 22) miedź w blokach, 23) miedź
Biozofach.fen, sekre· p. Szymborski
Droga Zelazna lIabryc:znokartl} pobyt..
kwadratowa, okrągła l w &l'kogzach, 24) stal Bessemerowska i retau Lei
.ód~k
'
80rowa, 25) stal oczyszczona i dla Ilarzędzi, 26) cyna w blokach i
Benedykt, kamerdTOerp. Ceromuroyru.ki
oSJ lU a.
wydaoą przez magistrat m. Łodzi, prątkach, 27 rury wodocią~owe, 28) rury żelazue, 29) l'ory I drat
Lei
o'wiadc.eni~ ":10ył..jące~~, !l. na imię Ohaoy Rzel'zoickiej.
miedziaoy, 30) plomby olowiaoe, 31) nity, mutry i szajby, i!2) odleJÓaz..
ec\m'o..run·'Oy Erykl> Pp.' GWrb~cki
~. G. KazIrueki, o saga .enlu Ł38kawy
znalazca raczy złoży<! wy telazne (surowcowe), 33) odlewy stalowe i żelune (SUl'OWGOWe)
B
lińu frachtowego Łódt-Raobny .
.
..
,
Buia
p-n.. OIUO"Oka
- -'''--;;~:;'.:;;: z dnia 9 wudni. r. b, Dro- l} W tuteJszylll magistracie.
wymagające wielkiej s taranności, 34) drut żelazny 1 stalowy, 35)
Rzecz dzieje się w stolicy w
Fabry=o-Łódzka podaje do
2175- drut teleg"atlczny izolowany, 36) gwoździe, 37) szrnby i szplinty
czasie.
Ir.~~t~!~!~:~ lo pomiooiooy dupUkat liolo
Rozporządzającemu
38) ielastwo do okien, dl'zwi i piec6w, 39) antymon, 40) bl.ch~
1). oł6w 1 cyok IW blokach i cyok
----~::.....:=~--.Uloaje la n1....atny2174_3 kapl"tałem
stalokwa, że laz "2a) ib ołowiaoa , 4ki
w ar oszac ,
reoery, rąt I rezerwoary b aszane do lamp 43)
ZaO' luąl
proponuj~ bardzo kor.y.tuy interes b.. żel k3 do hebli, kosy, łopaty żelazne, świdl'y i t. p. przedmioty
.
kookurenoy' do w.pólki, który Bpoey..l- 44) papier szmel'glowy i naszklony, szmergiel i płótno szmerglowe'
w 1891 r. z powlatn lódz· o ',. artykułów dotychcz,.. w Łodzi (5) slupy telegraficzne, (6) drzewo bodnIcowe, 47) drzewo wal'szto:
imię Michała Mendela nie egzyatuje. InCormaoye. ulica ~idzew- towe, 48) wY"oby drzewne z wyjątkiem łopat i koszy, 49) łopaty
....6r·ILl.'O.efiul.rg .. mieszkańca m. Zgier.za. ;~:,,~ :g.y.!.mIS~~;~:;; :d~:"~~~\~' óO) kosze, 51 ) kamień, 52) cegla Oltniotrwała i cemeut, 53)
Łaskawy znalazca raczy go złozyc!
2153-~
I'y dreoowe, 54) wapno, 55) kafie, 56) tektnra dachowa i smoła
tutejszym, maglstra
. eie.
2172
asfaltowa, 57) workI używane, 58) utrech t do kanap wagonowych,
11
Iill n
59) tl~gi sygnałowe, 60) odpadki bawełniane, 61) len l pakuly
~
magiJter praw" i adminiatraeyi, adwokat 62) ścierki i bielizna, 63) wojłok, 64) cerata, 65) wyroby powro·
III ródzkiej warsz. sile. przysięgly otworzył sw~ kaueelaryę" do· inicze, 66) sk6ry i rzemienie, 67) wyroby gumowe i węże parciane
POŻyeZkO-/ mU Hel .... , uli ... MI"ołRJe •• "" 68) szkło i wyroby szklanne, 69) izoll\tory, 70) farby, 71) lakiery
ruchomogci, ~1'ZY ~':.k~e~I::~~~~ ~~:, l:'J;;r~l~~r';,d i politora, 72) pokost i olej lniaoy, 73) terpentyna, 74) smoła ga"'1l~U\'U"UOJ NI'. 55/31, zaglUąl. CtontJl, Prowad.i sprawy sądowe i wło' zowa, 75) wło~ie końskie, 76) gębka, 77) chodniki sznorkowe, 78)
2157-3 eiańBkie.
17M-ł1
pędzle i szczotkI, 79) ehe kalja z w
tkiem farb i lakierów, 80)
taśma telegraficzna, 81) myd ło zwyczl\jne W kawał kacb i azora
w beczkach, 82) pakuoek awerykański, 83) koperty, 84) farba leJe.
grafiezna i do stempli.
Techniczne i ogólne warunki dostawy, jak również szemata de·
klaracyj, mogą być przejrzane codziennię, z wyjątkiem dni świa
JEAN tJBA88E
tecznycb i galowych w lokalu Zarządn Tow3rz wa (Warszawa,
oryginalny naśladowca iostrumentów rozmaiLych i glosów
nlica Królewska lIR 35) w zwykłych biurowych godzinacIt.
ptasich, zwany IiIrowikieJn wiedeńskim.
Życząey podj~ć się którejkolwiek z wyżej pomienionych dostaw,
zechcą podpisać nie późoiej 19 (31) paźllzieruika 1'. b. waruuki do·
stawy, wn ieść do kasy Zarząd. w Warszawie lob do kasy Dyrek·
cyi w Radomio nie póiniej tegoż terminu z kaucyą w wysoko.ci
rZ"'-c ...''ł-CY' ol'br"'Y'=.1e cl...n1o-"Y'1.,.,..etk1.
w sbiorowem kOllee:!"i~~~:;~~
wskazanej w wal'uokach do ta wy i zło żyć na ręce Naczelnika Kan·
bie • dniem 20 p
Człowiek
celaryi Zarządu nie później 21 paździe" u ika (2 listopada) r. b. opie.
j.si od ~"..rt1rn
czętowane deklaracye na odpowiednim blanklecie z uapisem na kor"~~;~k1~o:d i,óania
pe"cie: Deklaracya Da dostawę (tu wymienić przedmiot i Xa dostawy)
w towarzystwie wł asnem,J
dla drogi żelaznej Iwaogrodzko · Dąbl'owskiej w 1893 r oko, z nadmie\V ej§cie 40 kop .
2152-4
• yi zaJDawiane DA miasto
WDO o8oby interesowane
nieniem lIR kwitu ka 'y Zarządu lub kasy Dyrekcyi, za którym żąda
mies.kania mego przy ulio,
ne wadium zostało przyj ęte.
" 19 ('8-<1), w domu W-<\) P
Deklaracye osób, które nIe podp is ały warunk6w dostawy lub
B. tancerz baletu teatr. rz~d. w wau".w,ol
Warszawskie Akcyjne Towarzystwo Pozyczkowe
niezlożyły żądanej kaocyJ, rozpatrywaoe nie będą.
'
Otwarcie deklaracyj nastąpi w dniu 23 października (4 listopa·
JaŚniewicz.
P~L~A W ~d~i
da) o godzinie l po poludniu , przy czem mogą być obecni pp. de·
klarujący się podjęcia dosbw.
Od lat udoiu egzyotuj,oy proy ulioi
Zarząd drogi zastrzega sobie swobodny wybór między dekla·
Dzieloej li 6
rantami.
2165-a
Iza,..i ..laml. niolejszem, 'te duia 26-g0 pudzieroika (7'1(0 listopada) r. b. I doi na·
oali licytaoyjoej filII, puy ulicy Zachodniej lło 31, p"zTOają o od go-
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o palcach gumowych.
KONCERT iustrumentalny.
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(LOMBARD)

KANTOR

Stręczeń Służących

sprzedane b~dą puez publiczną licytacyę, nieproloogowane we wł&1&a-taw1, na które wydaue SOStał, dowody za nsstępnjąccllli ,. A ,

s doiem 12 b. m. przealeslo.y
nI.
do domu li 20

.

Q

A8TBI i JiIATABY
I.... oię prz.z lIiycie Rurek i prouku tak zwanych;
fl'\..
."

1490 2736 4592 6529 6317 8740 9325 9850 10305 10706 lIU7 11546 11871
\ .•:"
Fl1RG,ł,TEl1ll E!IlPIV
t:~
23 1560 2813 4510 55340 6372 8759 9400 9866 10311 10116 11261 11~ł8 11891
"
DUSZNOŚĆ, KASZLE, KATARY, NEWRALGIE
~.
U 1666 3005 łM8 5561 638\ 8772 9407 9871 10:118 10761 1126'l 11560 11918
W P..,ytu: sprzedat burtowa J. Esplo, ul St.-LlIlare 20
60 1653 3087 46M 5630 64.18 8797 9Ul 9886 10322 10780 11265 11585 11920
w
·
Łud.i:
aptece
Jana
Spokorny,
190 1694 3'205 46S2 5676 6108 8812 9426 9899 10337 10799 11268 liGO' 119"24
Wymagat podpisu jak obok ua katdej rDrce. Med,1 złoty na Wystawi. IS8>'
2119 1752 3327 4703 5685 6178 8848 9"5 9906 10348 10813 11270 11632
i na Wyat&wie l'ow..eehnej 1889 r. Najwy;,ue oagrody jakie otuymały Bpecyfiki
276 1781 3399 4709 5698 6006 8855 9476 9909 10396 10636 11274 111162
lekarskie przeciw Astmio (Kla•• 45)
776-;13
ulica Przejazd J.'Iir. 6.
292 1862 MOO 4723 57:10 6661 8867 9ł86 9921 19403 10843 113ul 116M
299 1912 13 ł816 5764. 6670 8669 9495 9935 I \04 108d6 11305 1167ł
'Ve wtorki, czwartki i niedziele
476 1962 505 ł8'U 5780' 6150 8S86 9522 99ł8 10408 10870 USLl lJ713
prz.. Rad~ LekarskIt w W...szawie i Departament .....u'".•Uj' .
FLJ\.IU.
478 20Ił 3570 4852 5793 679ł 8908 9531 9967 10409 10881 11316 11723
w Petersburgu, potwierdzo.e przez p. lhnistra S. W.
W kaidy pi.tek ryby rozm.ucio puy- ~ 20".3 3615 4859 5847 6939 891.2 9554 10011 1042( 10897 11322 11727
614 2024 5635 ł926 58ł8 69ł5 6951. 9560 1002Ii 10429 10933 11337 11737
rządzooe,
kaszlą.cych i osłabionych
7152028 3698 4978 6869 7036 8968 9572 100'29 10440 10962 11376 11740
OBI&DY pO 30 k.
747 2036 3165 5035 5699 7037 9037 9579 10071 10453 1096411364. 11776
800 2105 3988 5040 6945 7056 9073 9599 10118 10466 10969 l14U 11787
SŁODOWY
833 2127 4096 5059 5967 7129 9110 9603 10126 10512 10978 11436 118118
z Miodu, Słodu I Ziół łecznlcqrch.
900 2181 U32 ó092 5982 7236 9142 961~ 10191 10516 11011 11458 11812
:: II!ial~..jsol,e na wys'awarh bygieruczuo -leklU'Skieh w lYarsz.ow,eolr
944 2297 4300 5157 5991 7360 9207 9624 10'201 1U518 11041 11473 11819
skladający się z 4 pokojów i
L"owie i na ~rodkowo-A.jaIJckiej w
957 236'l 4356 5207 5996 7668 9209 9665 110208 10545 11092 11475 11830
przydatoy na kaotor lob sk
97423874391 52U 6020 7745 9"2309711 102241065811189 11481 11831
mieszkanie, jest do
1066 2422 4393 5253 6030 7a35 9231 9161 10226 10610 11219 11497 11835
1 ( 13) stycznia 1893.
1199 2527 4457 5277 6056 8091 9277 9766 10"'28 10620 11m lU98 11836
1222 2673 4509 5303 6159 8194 9298 9771 10'l39 10668 11231 11514 11838
dom ość w składzie węgli
1330 2711 4532 5327 61 ,'\ 846 1 9311 9797 10"..51 10669 11238 11534 11 53
Tescuicba, Widzewska ](a1
U79 2734 4569 6405 6178 8691 9J12 9845 10280 10684 HU2 11539 11866
Zutawy wyżej wywienione składają si~. wyrobów złoty ch i srebrnych,
ko'ciol.. JlaI,0Ii1oo"go.

B.
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REST AURAGY A Brau

EKSTRAKT i KARMELKI

pereł, zegarków kieszonkowych, wyrob6w bronzowjch i plateromaszyn do 8zycia, kap jutowych nR. łóika J odzieży oraz; róiuych drobnych
przedmiotow. Podezas trwania licytaeyi prolongata. zasta.wów, podlega.
sprzedaży, miejsca mleć nie łłedz:ie, ktoby i edna.k takowe życzył sobie nl\-

kamieni,

-_'Lo,,·arow i

prolongowoć.

winieo to

uskutecznić na

dni kUka pu ed rozp.. z, oiem

~r~~{i.

Orukarnia"Oziennika Łódzkiego"

WYROBY

•

Optyczne, Chirurgiczne

książeczki

A. DIERING, OPTYK
ulica Piotrkowska 277.

obrachunkowe dla robotników
( plło~eTNwa .H .... )

I l. p. poleca

W Łodzi,

Puat ••yera Nr. 9 (IIWY),
przyJ ...J•• bat.lukl D&

łodzI ,

68-0

p.dlug lajlowueg. wzoru, utwlerdza.e •• przez Plolrkl.ak, KI .. I·
'n de .praw fabryez.ye b, z przep!....1 p.rz,dku wewnętrz •••• lOr·
aalD_1II (zat.l_rbole .. 1 przez lupektor. f.brycz.ego) I.b .1....·
al fabryki I .yk•• ywa tok ••• uy_ke I p. otnl •• ml.,kow.uJ.

