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DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
Łódź, d1lUl 26;X 1892r.
X Na tutejszej stacyi towarowej sprzeod piątb OWSjL 1,500 korey
n.
_ 2.85, a za wyborowy po 1'8. 3.10,
orlI karto.l!i 6 wal1;onów po rs. 1.65 1.80. Na Starym RYQkn sprzedano wc,zo·
raj pszeuicy 800 korcy po ra. 6-6.25, ty·
IJ 500 korcy po rs. 4.60 4.70_ Popyt
,ogóle dobry. Siano sprzedano po kop.
105-110, słomę po kop. 80-85, koniczy·
Ię po kop. 150-165.
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X Niektóre koleje telazoe, jak donosz'l
_ ..nu,.uo,w", z własnego początkowania msI (I 3) stycznia 1'0 ko przys71ego w
zamykat! swe stacye dla odbioro I
• •,.d~w ... nia ładunków (z wyj~tkiem termi.... 'nl'nWAn7.tlnV też będzie w śwIt;·
że winizatwierdziło

k" donosI,

sinym spraw wewnętunych
Islawę towarzystwa wzajemnej pomocy,
"wiązanego przez t1rzędników kolei war·
suwako -petersburskiej.
X· W dniu 28 patdzlernika odbędzie się
" 'Petersburgn zjazd nadzwyczajny przed·
wszystkich pól nocnych komunIzamorskIch w sprawach taryfowych.
W tych dniach przybyla do Peteu·
deputacya od . rótoych ill!{tytuoyj
Kazania, w celu wystaraola się u
rladzy o pozwolenie zbudowania drogi
lelalllej wązkotorowej od KazaDIa do
lnegu rzeki Wiatki pod Malmyżem.
Jł"ndel.

X Doroczn/} sprzedaż koni wy~clgo·
'yeh ze slajol w Mor.zydl b, oraz ze
sIadnin w Krasnem i Osmoli acb, odłożo
l O do J 5' go listopada; sprzedaż odbędzie
Ii~ w Warszawie, jak zwykle, w gmachn
cyrku zimowego Da Ordynacklem.
X Filia warszawska uowozałotonego
moskiewskiego towarzystwa bandin końmi
la być powierzon/} firmie nowego ta~er·
u.łn warszawskiego przy ulicy TI·ębackiej.
Oprócz koni przeznaczonych na sprzedai
11 Warszawie, zalożone tn będą stajnie
Iranzytowe dla koni, wysylanych za gra-

Z ubieglego

.e~onu.

(Korespondellcya. • War•••..,.)

Tylko wydziedziczeni pozostają na lato
, Warszawie. - Prawda, niema absolotów
In! w życio, ani w naturze! Sam znam
hojnie obdarzonycb uśmiecbllmi lOBU, którzy
Warszawy nieopnszczają jak rok · długi, ale
Irzeeiętoy mieszkaolec syreniego grodu u~aża za konieczne, przepędzenie letnich mle·
!lęey na świeżem powietrzu. Moda ta sta·
la się już dziś chorobą ogólną, i każdy choć
na to mateJOj'allle ole pozwalają środo
owym pędem, szoka w najbliższych
jakiegokolwiek Da lato przytultego gwałtownie rosn~cego posznlei nich mi~szkań korzystaj .. w pierwliDii nssl poczciwi wieśniacy, i za lada
ko~órkę setkI} rubli za lato płacić sobie
lalą. Stawiam tet wielki znak zapytania,
tz~ rodzina wieszeząca się w czterech pok~)aeb dobrze utrzymywanych w W Bl"sza-.le zyskuje co na zdrowiu z wiejskiego, a
IIeUlwsze czystego powietrza, sknpiając się
Irzez czas lata w jednej niskiej izbie; w
~Iedztwie inwentarza i gnojówki, maJtre. ".ana przez osy, komary, muchy i Insekty,
)!fll na dobitkę lato jest dżdżyste i większą
dnia pod dachem przepędzić trzeba.
.
olbrzymia większość tak zwamieszkań jest taką, a oleIno ...
"'UI'atr·.,",. nlA się gospodyń w artykuly
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Sprawy

urzędowe.

• Nowy dYI'ektor depar(&lDeBta IIaDdla
I przemysłu, p. Włodzimierz Kowalewskij,
jak powiadają, nWAŻa, jako piel' wsze za·
danie naglące, zajęcie sil} reformą komltetow giełdowycb, reformą instytucyi mecbaników gnberoialnych, tndzież zmIaną nsta·
wy o ndzielanio przywilejów na wynalazki, nłatwian i em w&l'unków dla zakładania przedsiębierstw pl'zemyslowycb, rozwo·
jem marynarki, bandlem, wreszcie rozwo·
jem band In zbożowego.
• Minlsterynm o§wiaty wyjuoiło, :te
peasrooalr przy gl.aurach zlIkladana będą tylko wtedy, jeteli szlachta miejscowa
ziemstwo i przedstawiciele milet przezna·
czą na ten cel odpowiednie fundusze.
• Departament lekarski podniósł obecnie
projekt, aby we w8zystkieh szpitalach w
oddzialach teńskicb posady felczerów obję.
ły wykwalifikowane kobiety fełczerkl. W
tym celu ~biel'ane są dane ze szpitali o
obecuem uposażeniu felczerów, ich liczbie
we wzmiaDkowanych oddzialacb I t. p.
Wobec zamierzonej reformy, ma .być otwar.
tych klika nowyph szkól dla kobiet fel.
czerek, pomiędzy innemi i w Warszawie.
· k omlsya
•
• Wk I' Ótce utworzona b ę dzle
apecyalna pod przewodnictwem K. Grota,
dla rewizyl wszystkich istniejących przepisów prawnych o dobroczynuości pabll.
uoeJ.
. b di •
•t
• W wy k on anIU. u e,u ~aDS "owego na
1891 rok, wyd~tkl ~rz~wyzsz~ly dochody
o 180,977,164 l~., któl~ poklyte zosta!y
z rozporządzalne) go~wl~ny. skal·bu. pan·
stwa. K~tt pogłoski, ze.lad,a . panstwa
wk~ótce l.ozpoznawać będzl.e pl ~Jekt skolo~owarua .do. 250,O?0 dZlesl.ęCID ws~ho.
druego wybl ze~a mor.za Cza~ nego, pIZy·
czem posta~owlono. oUl.kać o~cyc~ ele_mentów, a śCiągać ~usk.. ch plz~sledlencó.w,
obeznanych z oglodUlctwem l sadowOlc,
twem.

często cala rodzina na
pożywieniu poprzestawać mllBl.

-

Kronika.

PocstT l telegraf)'.
X W oddoiala poe.to .. ym Lubcn, guberni miA·
lkiej, otwarto pH,jmowallie te1egram6.. welfD§trsnych i mi9'l11D odo..,.h.

~kopilll aad8lłu.

- UrządzenIa sanitarne. W ostatnlch
dniach naczelnik powiatu łódzkiego zawiadomil wszystkich wójtów gmin, pnemy·
slowc6'w, pOJliad Jącycb fdobryki w powiecie, orllz laklll'zy rewirów sanitarnycb, te
z l Zpol'Zlłdzenia władz wytszych powIat
łódzki pod w~lędem epidemii uznano za
będ'lGY w okresie "wyczekującym." Wobec tego uaczelulk powfatu polecił, ażeby
wszystkie baraki choleryczne były urzlł
dzone całkowicie i gotowe na przyjęcie
cborycb. Nadto przy każdym z baraków
prócz pl'zeplsanych środków leczu lczyoh i
dezinfekcyjnych, znajdować się ma przyrząd deziufekcyjny.
Jak się dowiadujemy, baraki cholel'Yczne w powiecie Sił jut prawie całkiem urządzone, a ogll}dzin każdego z nicb olebawem władza dopelni kolejuo.
Władze gubernialne zawiadomiono, że
poti"zeba jedzcze w powiecie trzech lekarzy, a miauowicie: do Aleksandl'owa, Bałot i Zglelozll.
WS~yBtkia szkoły elementaroe w powiecle i nrzędy gminne zaopatrzyły ię w ap·
teczki domowe ze środkami anticholery.
cznemi.
Dzięki energicznym zal'zlldzenlom p. na·
czelnika powiatu i władz powilltowycb,
o~olica Łodzi,. po uz~pelnleIlIu. pewnycb
OIez.nacznych. JI.eaztą bl aków, puygotowan, Jes~ nal~zycle do skutecznego zwalcza·
Dla epidemii.
_
. - Połlc~a. t~teJsza zawezwała W~ZYB.tkICh ~łd~lcleh. domów,. Bźeby codZle.nnle
UBuwah z chod~lkó~ I ulic przed Hwe.ml po·
seB:raml ~łoto l śOleg, gdyź w p.rzeclwn~m
razIe pOCiągani będą do surowej odpowle-

I

dzialnoścl.

_ Pan pollcmaJater m. Łodzi ogłasza,
źe w biurze jego złożono znaleziony sola
weksel na somę rs. 300, wystawiony In
blanco przez F. Lellartowicza. Włdciciel
tego wekslu odebrat! go może w biurze
policyl, po przedstawieniu odpowiedniego
poś ladczenia tożsamoślll 8wej osoby.
_ Za nIeporządek znaleziony wskladzie
wędlin Gnstawa Zinsera w domu pod 537
przy ulicy Piotrkowskiej, sędzia pokojn VI
rewim m. Łodzi skazał p. Z. na miesiąc
aresztu.
- Z Kon8tantynowa. Jeden
.przedal
ców
d
rzeźniko

z

zimwyso
cen oslągauych za
To mieszkania, tak nieilbale pl'zemysł ten się
mnem
więc, co organizm zyskuje na oddychaolu rozwija? Z jednej stl'ony winna niezal'a'
świetem powietrzem, traci na nieregular. dno§ć, a z drugie) gwałtowny wzrost za·
nem odżywianiu i nocy spędzonej w zacie· potł'Zebow~, w obec którego wl&ścidele
śnionej i dusznej komorze. Jedyuie swobo· gl'Untów okolicznych nawet czasu nie mieli
da toalet odgrywa tutaj dodatnią rolę. Do do wyzyskania tego r odzaj u dochodów,
stron ujemnych naleźy także sam teren oko· z zadowoleniem warszawiaków.
lic Warszawy. Za Wisłą piaszczysta róJak z góry przyznałem, byli jednak ta·
wnina z wytJ-zebionemi lasami ponuro wy- cy, którzy ua lato pozośtail w Warsza·
gląda.
Krajobraz nieprzedstawia żadnej wie. Co prawda wszyscy oazywający sierozmaitości. Brzoza gęsto spotykana przy· bie towarzystwem, byli zopełnie nieobecni,
pomiOlJ. smętue okolice północy.-O zdokątek reszcie jednak nie możoa odmówić prawa
z wesołym widoklm starać się byłoby da- do życia i użycia; tą więc reszt/} się zaj.
remnie.
mę I jej letnie mi przyjemnościamI. PrzeNajbardziej posznkiwane mieszkania pl'Z] dewszystkiem klasa ciężko-pracująca całolinii kolei wiedeń~kiej, ma się rozomieć tygodniowy znój chce okupić, okl'asić zabliżej Warszawy, nawet przerzedzonych bawą niedzieln... Dla nicb uic dotl}d nie
pozbawione są lasów, a torfowe, wilgotne, zrobila ani inicyatywa prywatna, ani pozimue grnnty pod względem zdrowotnym moc publiczua. Najodpowiedniejsze w tym
są najmniej odpowied.ie do zamieszka· I'azie wycieczki zamiejskie poŁączone są
nia. O jakim takim wykwincie IV naszych z niewygodą, kosztem znacznym i brakiem
wi!lach letoi~~ I marzyć niemożua, gdyż jakichkolwiekbądź nrządzeń ns miej~cu . najpowszedniejszych bl'ak w nich wygód_ A takich miejsc, nadających się znakomi·
Właściciele domów oddaj" cztery ściany cle do celu, mamy dwa: Bielany i Sask..
lokatorowi, który w niezbędne do żJci!, kępę. Trzydzieści lat je znam i przez te
sprzęty. s.am zaopatrzyć się musi. O naj- lat 30, aui pół kroku naprzód nic tu nies~romQleJszem zadowoleniu dla oka także postąpiło, przeciwnie, jak w jedueJ tu
nl~pomy.~lano. Aoi ogródka, aol klombo, w dmgiej miejscowośc i, wszystko chyli się
aOl kWiatka przed domem nieznajdziesz, do ulladku. Gdy porównywam S'aską kę·
często budynek, służący za letnie mięsZka-, pę z wysPIł Malgorzaty na grodkn Dunaja
nie, stoi na wydmie bez dl'zewka, & pocie. pod Pesztem, to przejmuje moie prawdzie
nlu dłuższe odbywać trzeba 8pacel·y. Wo- wy tal I wstyd za tych, którzy mogliby
d~ letnicy ralem I bbami ezerpilłJz ka· I powiuoi dbać i działa\! 11' tym klernnka.

bil ...u..-ai. - I lie b§ą

....&e&Il••

s-zemo, ktAry zabił ją i zaczął sprzedaWć
z niej mięso. Władza miejscowa, dowie.
dzlawllZY ~ o tem, labl'oniła dalszej
sprzedaży t "ławladomiła naczelnika powiatu, który delegował weterynarza celem
zb.adania mięsa. Gdy mięso okaże się szko·
dll wem dla zdrowia, rzeźnIk pocil)gnięty
będzie do surowej odpowiedzialno§cl.
:-: /tolklrll.'" • WOloraj, na nliey Piotrkow.
prz1Pa~.. ała 8i$ llU~plJjł
ek!eJ, ~.da
ceJ .cellle: Dw,e przekupki, poch..,."razy Jakęł
kobie~ sa r~k& ...y, c\4gov!y ją kaid .. " illll4 8t,On~. Kobieta naiło ....ł. .iV ",...a6 i "olala Il&
prsekupti, .b, J. pukily, te jednak, słorzee"4"
IObie ... rpały jł eo..,. .a".i§ei~. Nar .... i. r~
kaw l e.., urwał . i9 od katt.na kobiety i jedna z
prz.kupek padł. jale dłnga. Druga, korzystaj,.c
" tego, poei"n~ła .a 80b. kobiet~, lecz, pchui~t.
pne. oi4 silnie, pue ..róeila .it " ryllO'~1t. 0 ...0'
"?d"out. . tym 8posobem ' . obj~6 obu przekopek kooc,.kla Ok.... to 8'ę, t. przekopki, 8pr.eda.
j..,. towar jednaleo.." ",r,wał, 80bie tak kliea-

!..a",
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- Para lit. W nie.lllelt, bawiąel chwilowo w Ło.
dli mieukaniee War ..."y, tO·letni Antoui GlIZo"idllki, tkoiVI1 ,Paraliiem, zaniemówił. Wc.oraj

odwieziono chor8~o d,o \VarslI,wy .

-

Wypadek. ODelfdaj "i_o rem, Illn.... 14. O.,

lamleaakały przy nh., Dloglej, "yrywaJ4C eobie
ląb obcążkami, oderwal kawałek "'.Ięki górnej.
:Skotkiem silDego bóln, domorosły dentyll& ,emdl.ł

i dopiero przy pomoc, lekau. Przlwrócollo mn

przytomD0ł6.

- ap/olzenl. W nocl I niedzieli na poniedzialek,
słodzieje "1,.dsili drz .. i do mie..kania •• e..... Al.,
"dOIDu p. Łubidllkiogo Plll nlicy Z..,adzkiej.
ZbndzoDY haluem 14, zerwał ai~ • łóżka i .~Io
.Iyl nieproszoDych g"eL
- Kradzieto. WC'OTaj, n. taco targo ... ym okolo
~;X't.:~';::to':0l~i~~OWl se .... i Zi·
W niedaielv wieczorom! I mies.kui. tkacsa Boluallta .. domu {'od nr. 32 przy ulicy W.chodDiej,
eluadzioao różnej garderoby i pogcieli n& .......
8 um V·
.Łódzkl koaitet Towarzystwa Czel·wo·
nego KI".ty!ta ogłasza co następaje:
.Do łódzkiego ambulatoryum Czerwonego Krzyża pl'zychodzą często, w porze jesiennej, ubodzy cborzy, wycLel'pani chol'obą, zwłaszcza dzieci I kobiety,
w takich
łacbmauach, które zaledwie ich okl-ywają.
Poniewai leczenie takich osób nie przynosi potytko, przeto podczas zeszlorocznej
zimy fabrykant Rosenbllitt, lIa prośbę komitetu, przesłał do ambnlatoryum bojk~
fianele I chustki. Rzeczy te, według Wilka·
zówek lekarzy, rozdawały siostry miłosier·
dzia najbardziej potrzebującym.
• Potrzeba takiej pomocy na nadchqdzlł'
cą zimę i jesień jest szczególnIej niezbę·
dna, wobec rozwinięcia się cborób orga·
nów trawienia. Dlatego też Łódzki Komi·
tet
Czerwonego Krzyża ma
Panów Fabrykan·

licy krajów Arpada nie spotykałem tych
na Małgorzatę, jakie co
święto plyn/} na Saską k ępę.
W ostatnich latach p. Cybulski na Czy·
stem chciał stworzyć na miniatnrowej
scence teatr popnlarny. Myśl dobra, leCI
przedsiębierca zakładu tak mało stal'ań
łoty dla utl'zymanla go na stopie nie juź
elegancyi, a zwyczajnego porządku, że dzl·
wić się możaa, jak mało ta poczciwa pu·
biczno~ć ludowa jest wymagającą, gdy tam
je~cze zachodzi. Niedllalstwo to wplywa
njemnie na losy przedsięwzięcia p. Cybnl.
sklego, i z tej przyczyny dobrym jego chęelom nie można wróżyć powodzenia.
Średnio zamożna ludność Warszawy In·
bi się bawić - i w każdy wieczór szoka
rozrywki. Tym lato daje w ięcej i rozma·
itszej przyjemnośd. Teatry rządowe po·
mijam. Caly rok trwają, a nawet latem,
mimo odpowiedniej do pOI'y roku siedziby,
mniejsz/} cieszą się atrakcyą aniżeli zimą.
Jako sezonowa przyjemność, na pierwszym
planie stoją. ogródki. Tego lata nie miały
szczęścia i z roku na rok gorzej będzie,
jeśli panowie dyrektorzy grnntownej ule
przepl'owadzą reformy. Przepowledaię moJą opieram na ob~erwaeyl, badanin pulau
publiki i podel4fam do ogólnycb daoyeh
ekonomiclnych l estetyczllych. Teatr str.·
Iy, gc!zieby OD ole był, bez Bllbweseyi istnieó niemotę, Dorywcze walaUe haprezy,
do jaklcll UUe&a1D warslaw.lde teatry
ogródkowe, man OIiHDł\! D&1I'et ~.

Imas
ciągnącycb
niedziela i

DZIENNIK

2

tów m. Łodzi, aby nieodmówilI przysYła-,
lila do ambolatoryum, do rozporzlłdzeni&
starszej siostry miłosierdzia Duriny - brałów I resztek weluianych I bojek,
• Takie ofiary ocal, wielu biedakom
zdrowie, a nawet tycie, gdyż dla wyczerp.nego chorego przedewszY8Utiem niezbędOł jest dostaUlczna odziei,
.Przewodnlcqcy Komitetu

Mosl"uin,·
...,""'.....""'''''''''''''''''''''''''''',........,....,''''',.....,...-..
2S2"...

Warszawa. W niedzlelll obchodzono w Warszawie 75-letnią rocznlc~
założenia Instytntu głnchoniemycb przez
kir. Jakóba Faikowskiego i 50-letolą dla
ociemniałych.

Podnoszony kilkakrotnie projekt uLworzenia w Warszawie podczas zimy w yt ł a d ó w d I a p rak t Yk a u t ó w mnrarskich ma. by~ wkrótce orzeczywlstniony. SpraWił tą zajmuje się grono majstrów,
którzy w tym celu poczynili odpowiednie
starauia.
Pewn,. gropa przemysłowców, jak dooosl .Ko.
JJer codzieooy', 0l!racowuje oD8Cole Jrojekl samleniellia PowUla ńt. d" i e I 1\ i c ( (. b r y es ••,
która, po odpowiedolem Jej podnlwelliu, byłaby
tam .... miniatorze dla Wa",za ...y, CHUI .lIto.. dla
Hamburga, j"b Liflll'pool dla Lond1"o,
- Wy8tawa fotograficzna. Na wio n~
roku pl'zyszłego V-ty oddai ł towarzystwa
technicznego W" Petersburgu nrządza wystawę fotograllczn'ł w Solnem Miasteczko,
Wy8tawione będą prace członków tego
oddzialu i osób, które ukończyły kors fotografii w pawilonie towal'zystwa tecllUi·
cznego. Jednocześnie zamierzono oglo il!
konkllFS z premiami za najlepsze prace fo·
tograflczne,

Cholera.

za§ było tylko to, ii w początkach epide·
mil było pewne oiywienie w§ród żydów,
poł4czone z pljaóstwt~ zar6wno wskntek
icb g"i.t, jak I w celu dodanla. sobie od·
wa,l i osiabienia przyguiatajlłcego działanla strachn z powodu cholerYj lecz następ·
nie, w czasie, wskazanym w korespondeo.
cyl, żydzi pod wplywem strachu, z powo·
dn coraz bardziej 8ZentCej się wśród nich
epidemII, wpadli w zDpełne przygnębienie
i Die orqdzali jut hduych zabaw."
Peter,burll, 24 patdziernlka. (Ag, półn,),
Wedlng obserwacyl lekarzy, wypadki zapadania na. choler~ przytrafiaj, 81~ bard7.o
często wskutek używania kwasu w bntelkacb, ]i[omisya sanitarna zamierza przedsięwziąc! najsorowsze §rodkl w celu uregnlo"ania produkcylkwasu do picia,
Pe8tł, l!4 październnika, Wczoraj do wieczora zachorowalo tu na choler'} osób HI,
zmarło 17, wyzdl'owalo 15,
Peut, 24 p&tdzie oika, Dot,d z8chorowalo W Budapeszcie na cholel''} osób 735,
.marło 301.
TorufI, 23 patdziel'Oika, W Chelmie trzymają w barakach cholerycznych nad Wisłą
11 flisaków poll ścisłą obsel'wacYIł lekarską,

Królewiec; 22 października, Prezes re·
gencyl królewieckiej rozporządził, że wstęp
osobom z Królestwa do Prlls W powlr.tach
nitol klm I azezycleńsklm dozwolouy jest
wyllłczole pod lło_em I Opaleńcem, przez
oalatni przykomórek, atoli dopiero po 'IInlłdzeniu temie koutroll lekal'skiej. Żandarmeryę ulldgl'auiczną W pówiabcb nibol'słdm
I zczycieńskim, skladająllll się dotycbczas
Z 5 tandanoów konnych i 2 pieszycb, wzmo ·
cniono d wnn&stoma podoficerami z !lulku
dragonów,
Wrocław, 22 października,
Przejazd
Z K.ólestwa Polskiego po za granicę szł4z·
ką dozwolony jest tylko na SosDowice,
Hamburg, 24 października. Onegdaj zachol'owalo na cholerę 7 os6b, nikt nie zmarł,
wczoraj zachorowały 2 o oby, zmarły 2.
Antwerpia, 24 patdzlernika, Kwarantannę dla towarów z Rosyi ograniczono do
dwóch dol.

• Wal'szaws:tlj dnlewnlk" ~iSie: "W n·rze
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Warszawsklj duiewnik' zamieścił
koresp~udencyę Z powiatu w I o d a w s ki ego, zawierajlłcą szczegółowy opl z złych
W ossdllie Ostrowie zaburzeń, wy wolanych
rzekomo z jednej strouy d'łŻenlem trdów
do p\'zenlesienia zarazy cholel'yczneJ do
chrześciao, Z dJ'ugiej zd pragnieniem
CAŁEGO ŚWIATA
ehrz8Śclau zab~zpieczenia się pl'zed tem
•
niebezpieczeństwem, Dane, zebrane przez
~Iedztwo allministracyjne i slldowe, pro·
••• Stefan BU8zczyl\skl, oczony, człooek
wadzone ua miejscu, wyjaśuiły, iż tadnych akademii nllliejet"o§ci, to", bist, iii... Paryzabul'Zeń o charakterze napad n jednej czę· ?u I akadomil boloIl9~r.j, zmurł" Krako"ie.
••:1 Induości na dl'ogą niebyło, lecz była
Nieolal Arbo, malarz bistoryczoy, imar!
'IV dlliu 11 wl'1eśnllt r.wykla bójka, wy w/)· "1tycb dnlacb " Cbryoty.nil.
laDa zakSf,alliem pner. w.rtowników, ~o·
.". Robert Franz, kompozytor, ,marł"
atawlonych przez osob~ niemającł do tego w U~III ,
żadnego prawa, przej~cla ppchodu pogrze·
..
Kanonlzacya Krzysztofa Kolumba.
bowego z clalem zma"'ego mełameda Wedlug doolesienia guol ..graniczDych, Pa' PIe.• ozoa)m.
" I pe"nej "yso k
"
Froc ht mana przez' uł'ICę Koczanows k II, Bó~o '"oJ~ee)
090 b'.e,
ka ta po upływie godziny zakończyła si~. która "'pytY"ala go O Bpra"o kanooiz'l1'1~ Ko·
Ani w czasie pogrzebu WBIJO nlanego na- lomba, It otrzym_1 od biskopó" calego lI"i.t,.
uczyciela, ani po pogrzebie nie zauw\lźQno liaty. proś b", obf O,8losI6 zo.komitego odwcale żadnego dążenia żydów do rOis~e· kry"co .blogOlla"i!,oym" (T8o.rabili~). Paple!
nenia zarazy wśród chrzeilcian temi spo· "yloal oadto\ te nie po".i,! jeszczo "tej
sobaml, które były wymienione w kOI'es· spruwie ostateczoeJ d.cy.yi i pr%odstawi "szystpondencyi. Nie wykryto także wypadków kie papiery Iroogr.g~yi obn~d6". •
zanieczyszczania przez żydów studzien w . " . UroczystoścI Kolumba w Chicago
celu rozszerzenia epidemii wśród chrze- rozpoczoly si~ d, 21 pa~~zieroik • jako" lO""
gcian, Zmyślona jest tekźe przez kores· nico wst4pieoia wiolkiego I. gllUza i jego zalopoudenta. wiadomośd O odbytej W nocy gi OB I,d Ameryki, Otwarcie odbylo siO w 01z la·go ua I4·ty wrzduia żyd.owskiej brzymim pawiloDie rzemiosł, Da p....y.~łoroc.o.
procesy i z pocbodniami, połllczouej z lań- wyst."o Ibudp".nym, Kto go nie wid,ial, llie
cami, mozyką i znieważaniem spotykauych mo~e wyobra.i~ sobio ogromu ~eBo bodynko,
po dl'odze cbrz8Ściau, w rzeczywistości Je~, to !llhr~yml balo, kt6rej kopola lI1:l 250
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stóp w,..okojci. Budynek ten ko.zto"al II mi- lacem ma~~Ó!k,im, Albambr" Dr, E;;
lionó" frankó", Na calym !trlecie ni.ma tak H rt oznaJm.a, li W d"ócb pOdementar cło
wi.lkiej prz•• t""'ni pokryt.j lu6t~m. Motn.by st"dniacb lood!~kicb, maj,cycb bardzo s:".
pomieścić w olej Irzy ruy kat.drc ś", Piotra n, wod~ do p.CI., ID jdo...oo .. iełokrullli. Ił
"Rzymie, D ,ść po"iedzi.ć, te .. dni" ot....• uczoiki tyfon (Ebertb~) i cholery (Kocha) ci. oroCllyslości " hali t4j ami uczooo 75,000
•
Amerykańskie obiady fin da .ii~le.
kr.....1 dl. "idzó". Uroczystości rozpoczelo "f- O,,!lloal~~~ yao~esó" nie ID. gr.oie. Obec:'i,
konanie przH orkiestro mUSla, IptlCyalDle n. na)lOodmeJłle obl.df " Stanach Zjodnl>Clooych
ten cel prsez p, John K. P.yne oaplsaoego. P. '" tak .".oe .kolorowo·. SloIo"oio do kapry.
modlit .. ie, odmó"iooej prus bialrap M
bu- I" gOlpodyni doma, saproSlenia rozsylai, si,
.. to, prez.si rÓlDych komisyj zdali spra"o • Q. na obiad roto "y, 16lty, liolooy i I. d, Pny.
kollezooyoh robót b"do"lanycb pr..ydootowi ""tlimy, te obiad Jeel rotO"1m, "tedy gdzi ••
StaoÓ .. Zjodn_onycb, poCUID olbr%yml chór kolwiok .poj ... saprouenl, powiooi wilbie6 koodśpie"al bym o .The Huno. aro T.Uing" lor roto"y. W~YI'kie ~amf maJ, sukole r6H.Ydoa, • n... ~poie .M raz. a roi" At.o· to ... , Ponie".ł od metczylID ulldoo .,d&6 r6.
BeetboY8o'a, a po arouyatem p""'mó .. i.oi" p. tO"880 kostyomo, płe6 brzyd... wicc pOjll1s.
H.nlsson .Anel"j~" Ha.odera. Po prsem6- ataje na utknittia w b"tooierko rólo ....
"ie"i" p, Breckiońdge, dala li~ slyu. Ć .Od~· k.iatka. S.la jadaloa esla pr%ybraoa jesl r6min Hartiel Mooroo, s mllSyk" Do ••U'., Na·, ło"emi k.. ialami, _. obI''' róto".mi "stulOIi.
s~pnie cbózy i orkieltra "ykMaly bym"y: St.r.n ..... gosposia atosoje ,o." et kolor stolo:
.G"iałdzilta chorule,," j .AIO.ryka·. CaJ...I. ""110 •• r"is" d9 b~r'fł' obiadu. N'"et potra.
pu"stała, a 80,000 glosó" .godni. I m.jesta· "y, o ile si§ da, po"iony mie6 OjIcied rÓlo"y
tyconie odśpi.walo bym n narodo"y S:.anó" .ZJe- Podaj, o.puyklad łosOIia z 8P8em rako,,"';
dnoczonycb, Po "koll_oi" ceremooii inaogn- rÓlo"1 kum, roto" •• pem.-foll•• - i Cłlkierki
racyjoej, tłolll1 pollples.yly n
rba.ta kaoa· koloru i kasta/t". listków rót'/lycb, Slo".m ._
łó", przenYJlaj".yob plac "ystawy, by ProYIlI,.. biad taki ""ua siQ za ndaoy, jeteli przez ~
dać 8i~ .procesyi Ceot"ryoDó,,". U...,dzenie Jego Ir".oia "szystkim gościom obmiel"lnie kopocbod" 010 wod.ie Jest oo"ości, ~meryk.ńsk., lor rot'l"1. ~"oie modoe s, obiady 4611. i
bo do~d pocbody Droczfite odby .. aly liO na &olkowo, a cb06 8' 1001. moi.j eltetyczae od
I"clzie plelzo I"b koooo, D"adziril:ia c.tery ol· rolo"1 ,sa to o "iele orygiualoiejsze, O lo
brzymle Irat"y ci,goely liny okr~to"., por,,- głÓ"oi. idzie, to tei .m.ryko.nie, nMegaj,cy siO
...jllce siO wolno, po "unie, jakby cbc,c za· za orygioaloości" ni. zatr,ymall siO " polo"i.
znaczyć, te nrz,lbenie Icb konto"a!o póltora drogi, Obok obl.dów koloro"ycb, w,bod.. bar.
milio.... PoeIJ,cId lO ppczyoal~ -ęppk kamienia dzo w modo obi.dy bi.lorY"'08 i litera.ki,
i broD,", tolteki; a.teki, iod le, za nimi zaś Obiad bisloryozoy ..... d.. lIiO oa te m, te ~a!.
Kol"mb na dworze biszpań!kilO, jego "yj~zd z d" gośol obowi, •• oy jesl puez caas leco
PalÓ9, odkrycie AIIH!(ylri i po"rót. Z tem po· tr"ania gra6 rolo osoby bbtory~oej~ której i.
.""aly slO trat"y wio.\C8 kol.,ni~ .., a,,~ mlo zoajdzio .. pi.au.", na 8wom .1D_n.", T,ili
aoslikó .. " Jam ••wwo, bolendrów: " No,,·Am- spo. bem staj, 8iO 1I&g1~, "bogacony kupiec
aterilam'o, Budson'a, odkry"aJ~cego rzeko 001 "io i koneni Karolem Wielkim, baodian ~f10'
Jego oa." .., ilOi.ni .. I Ferdynaod. Sotrl, od· dy Ricb.lieox'm I"b Krzysztofem Kolumbem,
kry".j~ c.go Mis i il'l, Potem ,bliSal aio po- matka Iicloej ro.uiof JOIUlDł d'Arc, a oieza.
"oli Wasbington, ogl~zenie l\Iopodlel\I04ci St - m~na jej córka Marn Stuart L"b ' markiz,
nó" ZJednoL'SOny<h, a ukończy ly postacie ale· Pompadool', Przez ""Iy ci4g tr"auia obiacl.,
gor1ozoc, a .. ioe: Pa .. , ElekkYoUJośó, Wojoa, "szyscy obowi,uni a, prowadzić rozmowy hiotoczooa 04"al!'l, śmierci, I !Zoiuczeniem; Po- slO ryc.". i s r~.1. a"oicb nie .. ycbodzić, Potrakój, otoczoof Spokoj em,13.,zpleezeńsl"em, Do- wy ró"olot po"iouY mieć -ch rakt.r bisIory"".
brobytem i Szczpciel\!; Roloiotwo, Nauki, Li- ny,. wioc napuykład: ,upa-cram. a la W •
terat" .. , Sztok i piQkn"1 a oakooiec: NI,po~le~ abiogton, entr~t:S-,mueni bagoooci iI 1& K.·
g104ć, Pra"o i Sprawiedliwość, okrlltaj,oe \Vol. rol,IX, pieCZ}'Stl>-ja...."bki 11 I. Krom"ell, lo·
DoIIć, pr%y'"i_j~c, Świato, WiecIorem nieby- dy-bpmbf N.lsoo'a, i t. d. Tosamo Ilosaje
"ale doIlId ilomi.uucyo, fontanoy clektrYCZ1l. ti. sic do obiadó" literankicb, N_jmo!iniejs.••,
ognie aztoczo. przyll"leca/y apaceroj,cym U,,· obiady szekspiro"skie, Jdko .meo,," pod.j, siO
molO at do ~ótn.j 11001.
np,: zapa-hy 2ulietty, eotró •• -cielgeina a I.
"",, Międzyna~odowa konfereocya mon,· Hamlet, pieczyite - miQ80 a I. Scbyłlok, slo·
tarna, ,Dotych.",s oiedmndcie p~ńBt" proyj~lo wikl a l. Romeo, jarzya,.-azpiDak ledy M.k·
saprp.9zenie St,,06''l Zjed"oczonycb Ameryki pól. beth, groszok Jago, lody-ouy Otelia,
oocnej du ,,!ig cia ud.ialo "mi~d.yoarodo"ej
00. Barae,we Wloueeb, ~ Cagłi .. ~ i Sp"
konfer.ncyi monetaroej,
rato donoaz" I. ofiarą boragaoO ... 1 powodzi padł.
"
T
I
f
b!
'
tam
ło 200 osO b,
, ... e e ny. W zęa~ły "torek ,od f a s.g
....prze
W..re.t.aracyl.
(}agI! walolY • -pod.....
Plerifs." rozlI.""" t.I.rOD.czna pomlgd'f Ne,,- mu 8kr.y4lem pieclonej kury, które oiotylko jep"
Yorkiem a Chicago. Odległość pomiOdzy temi .,~om, ale oatrem" noiowi Bta"ia opór .i.., ..
' , . ' "y DOS., I ,529 k'l• ome tr ó", ,
m.,,,al_zoDY
mla~~m.
_ 8kad n 'dyabła bior, si~ tak t~ard. kury?! _
• • Palenie I grzebanie, W p.smacb aD· wola znIeci.rpliwloDy"
gielskich tocly slO z,.t.rta pblomika pOll,llgdzy
- Juto, a1tQd?-od.y" •• i~ 8,.iad-z twardych
zwoleonik.mi ~al enia, oraz g....b.nia zmarłycb. jaj, 0I0j panie,.
Leiaae i hygieoiścl przecbyl'J~ siO stano"czo
Da kony§ć paleni., a to na .... dzi., i! wod":
T
MUZYKA.
podskórua ziemi, sllcz4c si~ pnez glgb..e po: Jutro w teatl'ze • Victoria· odegranł
klady 81"016" cm.otaroyeh i z•• ilajllc pótniej będzie zabawna krotochwila SchonlUan&
Btodnie lob trÓdl., staj. sio przyczyn" .pide- p. t .• Porwaule Sabinek", z p, Wiuklerem
mil tyfuso, ebolery i t, p, J edoym ""deruj~- w roli dyrektora.,
.ycb dowodó" tego l .. ierdzenia byla .pidemia
W sztuce Ibsena .:podpol'y społeczeń.
cholery w Grenadzie ... r. 1885·ym I 1886-ym, stwa", która będzie wystawioną ua naszej
W okolicacb tego miasta ,darz,ło się lekkie sceuie po raz pietwszy ~ sobotę, role gló·
trzesieole ziemi, które m"sialo Ilł.twić dost~p wue odegrają pp. Janowska, Wyrwicz,
do grobów wo.uie, prz.plywaj"cej 'am ze tr6- Wink~el', Trapszo, Staszkowski i Do·
dei gónokicb, poloiooycb po.,. spustoszałym ps. brzański.
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nieJszy rezultatdochodowy, po rzeba je-, .LoW! Je - genl'es Bont bons,*iIors le -gfnf.f1§g&alne uLwol'y,-dla otywienia, przepla:-Artystyczt!e wymagania \u'kieSlra ta mniej
dnak stać się ciekawym, przyciągajl}\:ym, ennuyeux',
tliĆ można tlómaczonemi possami nielllie- jeszcze pd kaselsk.iej mogła ~adowolić, ~8
Jest to zadanie dosyć tl'odne, lecz Dis oie·
Czyniąc /larżoty ogródkom, oduószące cki~mi, oad,ają?emi się do zlokalizowaoia, też ~rete~sye jej i zbl~rającej si~ ~pod Now~
zwalczone. Dotychczasowe teatrzyki ogród· się do rodzaju ich przedstawień (Iragoę to Jest takiem I, ktÓl'e podchodzą do wy- GWlazdlł publtezooścI były mrueJsze, Wo:
kowe na fałszywej byly drodze I dlatego równolegle wskazać jakie zmia~y z ko. magań i potrzeb naszego spoleczeństwa, a bec tak niewybredoego żądania z jednej
knlB:lY' Ka~de przedsiębierstwo, żeby szlo! rzyś~ią duchową dl~ pobliczności, a relll. 8k!-Or~y, prowin~yooalni len rodzaj sztnki s~'~ny i koni,ecznej potrzeb~ mnzyki z !lr~'
musI czynić zaduść potrzebom pewueJ ną pieniężną, dla artystów zaprowadzić ,naJlepieJ tkakt,uJą.
glej, zapytaOle samo pod pióro przychodZi,
chwili. A ~yż jest potl~zeb~ym w ogródku ua'leży. Na początku tego roku, jednemu
Przekony~aJącYIII dowodem, zwrotu gu· :ila~ze~o, dotą~ w, Warszawie ni~m,II, d~·
np, .pta zDlk z Tyroltl , kle\ly tęsalDą 0- z dyrektorów teatrów prowincyonalnycb stu warszawiaków do szukania w rozl'yw' bre) mi e) coweJ orklesLI'Y?- Drugi JOZ Jub
peret,kę wysta,wia wr~tworniej" ozdobniej, jut .my~1 tę poddawalem, Zdauiem mojem: ce po~ażniejsz~o, ,es t~tyczuiejszego zac!?- leu~z w tY,m roku obc~o~ą dyr~ktorowie
le,pieJ-teat! Now.j" Jaksamo Jest z lOoe· zorganizowauie taniej opery polskiej na wol,ema, bylo OI,ep~'zelVidywaoe powodzeUl,e OI'klestr0'YJ" ,ale ,ten Jubllell~z Jest tylk~
mI sztukami. Jeśh rue tes"me, to z tego- sezon letni do Wlirszawy ie jes,- chybio- orkiestr, grywających przez lato, W DolI- przypomOleUJem, 2;e OIC w klel'nnku swej
samego repertuarn, nie mogą byó wabi· ną spekulacYą,'
nie Szwajcarskiej stale zgromadzał tluRly specyalności nie zrobili. BI'ak ten chce zakiem, Przyznaję, że niektórt\ farsy lub 0Bulerjahnj zarówno ,I)a koncęrtach symfo· pełnili towarzystwo muzyczne "i w tycI!
pel'etki w ogródkacb w właściwszym tl'zy·
Wysokie ceny w telltrze WielkIm uła- nicznycb, jak ua pophlal'nycb, zaw~e by- duiach zorgaulzowa\o z łona człouków ko·
mane były touie, aniżeli przy ulicy Kró· twiają tu przedewszystkiem powodzenie, Na ło luduo, Drużyna kaselska ilościowo i ja- mltet z\lj/łÓ się mający zebrauiem or,\Uestry
lewskiej, szczegółowego jednak porówna- wystawue, ogromne opery, nie silić się kościowo do szóstorzędnych należy. W wy- amatol'ski!lj, Projekt ten poza grauicę amania żaden teatrzyk z Nowym "ie wytrzy- wcale. Bogaty repertuar liryczny włoski kouanin przebijało się jloszauowanie dla torstwa. nie przejdzie, Dyletalltyzm w sztu'
ma. Gdyby jeszcze pa każdy sezon dyre- jest w zupełności wystarc~ajl}cym: Nie po· utworu-ale bez ekspresyj, bez wyrazisto. ce jest znośny i pl'zyjemny tylko su,bjjjH~'
ttQrzy inny zwozili persoller, nowość ba- trzebuje licznego pel'sdnelu i sił pierwszo· ści, bez życia, nie porywalo nikogo, W wnie, Warszawa potrzebuje muzyki dobre!,
wiłaby może, lecz tikądże brać względnie rzędnych, a publiczność z przyjemności/ł tymsamym lokalu lep~lle pamiętam orkie- a tę zlożyć mogą tylko artyśel fachO w!dobrych aktorów? Czy w takich. warUD- wysłucha melodyj Donizzeti'ego, Be\lini'ego, stry, a mimo [o, ludek ciągnął teraz jak Dla tego , towa~zy8two muzy"ne prawdz l'
kach ogródki majł} ,acyę bytu? Mają i mo· Verdi'ego i inuycb, choć mniej dobrze wy- uiglly, bo potrzebował przepęrlzenill kilkIl wie pr~yslużyło by si~ miastu, gdyby z pog'ł być rozJ'ywką przyjemuą i pożyteczuą, kouanycb i transponowanych nawet, ale godzin wolnych od zajęć uWe et dulci, a cZlłtkowauia ąwego prawdziwą orkiestrę utrocbę tylko z tradycYIł zerwać należy, jako zuanych, przez sam refl eks wspomnie· ule miał podążyć gdzieindziej.
tworzyć zdoJalo,
' ,
Przeżyły się jeduoznaczne kuplety i roblo, nia mile wpadających w ucho, A przecież
Ogromną wzi~tościlł cieszyła sill także
Wy~igami jesiennemi zakońozył Się pr~
na nli obstaluuek muzyka pod niedowcipne I oryginaluych. kilka opel' przy tychsamycb kapela, młodzieży węgieskiej, w UÓI'ej ani dlużony 8ezon letui w tym roku. Czer!,"
i bez humor n pisaue li/lreta, Spowszednia· silacb da się wy tawi~. Że projekt ten ma jeduego węgra uie bjło, pod batut, Sztei- cowego ożywieuia ua polu Mokotows~IID
Iy już publiczności płaskie koncepty, i do słuszność za sobą, najdowodniej przekony· nera grywająca codzieuuie w ogródku przy nie bylo obecnie, Płe~ piękua niedoPIS~'
życia chyba powolaćby je mogly: niezwy· wa towarzystwo lubelskie, które, w naj- ulicy Bielańskiej. Co tu wi~cej było przy- la, Domoro~1i sportsmani i rublowi tota,h'
tły taleut i tempel'ament sceniczny, a brak gorszyclI warUljkach, na .Halkę" lub .Ry- nętą 1lhyo czy muzyka, to jeszcze pytania? zatb~owjcze I'ozprawiali gOl'ąco o starCie,
Ich wlaśuie przedstawieoia ogródk.owe 1'0. cersko§c! wieilniaczl)" wzglęllnie Daj wi'lcej Prawdopodobnie j edno i drugie w tówuej treiningu, Haudi Capie i fiui3hu jak lor~o,
bill mdlemi, nieswacznemi i zoiecb'}cające- §ciągało widzów,
mierze. Kronika notuje, jllko pewnej oie- wie i geut6lmani nI. wielkim derby w .p'
mi Daleki od monli:&atorstwa, trzymam
Gdyby jedeu z teatrzyków letnich zajął dzieli WYIJito ta~ - 540 antl!.łków nektaru 80m, i tyla było zainteresowania się tą s~r
sili wiel'uie zdania Woltera: • W dobrem się opel'ą, dla dwóch pozostałych (pl'zez la- gam.bl:,yousowegu, Z drugiej strony ciągłe tow4 'zabawlł w Warsuwie. Szer~y~h ar
towarzystwie nigdy niema nic zlego"- to zwykle trzy towarzystwa dramatyczne bisowauia koostatowaly muzyczny zmysł on/\ nie przenika i mało budzi z~Jęcla,
idzie jednak o skończenie dobrą formę, a gOSZClą w Warszawie) matU dwie specyal. publiczno~ci. Uprzejmy dyrektor za ,kaidy
temsamem zadowolenie estetyczne, inaczej DOści, łatwe do urzeczywistnienia i Wpl'O· oklask dodjlwał nall progl'am co flIZ lnu ego
neez jest conajmniej nudoaj na co raz wadzeuia, Jedną jest teatr lndowy, w naj· marsza lob wall:a "Die lustige Briider",
L, J.
je8lcze przytoczyć mWlz!i zdanie Woltera: ob zeruiej8Zem znaczeniu tego Wyl'azu. O· a rozochoceni słuchacze bisowali bez końca,
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•
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.
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ruj.cego o granicy Tonkinu. wielce dla mOtoo. Cuk.er blll.io ..., 14'/. mOtllo.
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... J>atdsle.r~ Ii.topad l"/.. cena, ... listopad il
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."
IdIn
E
grut1sień ł "1"llpnoda.. cy, III gruclsloA Ity••06 4'/" OolJ...r. t AJl8Ilbarg. ZY8eJ Go er" stert
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m&llJl s W.roeła..ia, F. K&l8.IIdżoglo z B.tnmll,
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ALFRED DELVAU.

U WR Or RAJU.
(Diusz y ciąg -

patrz N,". 239).

Ul.
Zoalazłszy się
P~ą, Henryk -

u siebie sam na sam jl rozszlachetny artysta, przy·
1I!4zaoy syn. zraniony w d wóch tych miło·
Iclacll- oczuł się złamanym.
Bezsilny - run,!1 na podlogę.
T90pl. - nlubiony kot czarny, ~dyoy tolIarzysz. którego matka znosić mogla. skoczyI mu na ramiona witając go przyjaznem
mruczeoiem.
slyszał nic i nic nie widział prócz
Itraconych nadziei wypieszczonych w duszy,
którym przetl. chwilI} własna jego matka
zadała cios śmiertelny.
.JedYlIak. owoc miłości bIednego powrotnika i biedniejszej jeszcze robotniey. wzraIlal i ehował się swobodnie. Ojca stracił
lDIodym chłopcem. Matka - dobra i zacna
ko~ieLa. pelna prostoty i szacunku dia woll
lIl\Za. ktÓl"y w iI'enryku chcial widzieć sweg~ następcę, postanowiła kształci6 go wrze·
~oile ojca. Ale w chwili natcbnienia HenIj'k poczuł w duszy objawienie. Sztuka
I~gnęła go pod obłoki. wszystkie więc usiO~~nia skierował do tego, aby jakosjprę
~leJ opuścić dollnę, w której ujl'zał świat
I którą rodzin~ oa gr6b mu przeznaczyła.
Jako dzieeię jeszcze kl-eślil węglem
Ilklce na murze. pod którym kręcił kolo
pOwroźnicze swego lojca. Były to szkice

me

rysowane ręką, ale
talent, zasłngujący na poparcie.
Poparcia oie znalazł. ale w młodzie.ńczej
duszy nslYAzał głos tajemny. szepcący mn
tysiące zlotych, uroczycb obietuic i głoso
WI temu mnsiał być POsłu~zDym.
łiiewiel.kll. spu§cilmll. jaka po ojcn potostal a, dozwoliła mu przenie!lć się z matką
do Brukseli i poświęcić nauce rysunkn i
malarstwa.
Po .trzech latach zawziętej pracy. stal
si~ artyst!). Malowa.l doskonale. rysował
lepiej jeszcze, a w jego akwatyntach przebijał talent Rembrandt'a.
Wkrótce jednak wyczerpały się niewielkie ich ś,.()dki pieniężne. a oędza zasiadla
przy ognisku wdowy i jej syna.
RJlzpOOZlłł się szel'eg wałk. goryczy.
zmartwieu i udręczeli. kt6re powoli zabiły
energię kobiety I miłość matki.
'
Miody artysta nie opadał na duchu. wierzył, że z walk tych wyjdzie zwycięzko.
Przed chwilą jeszcze. po rozmowie z ukochaną Nellen. nfllł w przyszlość. teraznczuł się rozbrojonym. bezsilnym. zgnębio
nylJl·
8wit zastaŁ go jeszcze zagłębionym w
bolesnych d_maniach.
Okno byłb otwarte, dowlókł się do niego. wspar! się na niem łokciami i przez
załomy dach6w zwrócił marzące spojrzeui&
na bujne ląki zwilżane wodami Senny. w
stronl1 Anderleeht.
- .Moje życie tarni-szeptał Da pół senny-całe me szczęście tam. na końcu mego spoj,.2t\nia. Aloje szczęściet .. to sen. to
dymek biały. cp się rozpływa i znika!...
I zuowu w duszy mej oOc. a IV m6zgu
próżnia. Po~więciłem się obowiązkowi, a
ten. zamiast być dla mnie słodkim. stał
zdradzały

się okrutnyiu:-Cfężar poczyna być za wiel- zwr6cił b ę uy \\I%rok na stlll·ca. k 6iegó
kim na moje ramiona... I nikogol nikogo. TooVI począł już witać przyjacielskiem

coby go ze mną podzielili ... Tu, co się sta.wczoraj, zamyka mi na. wIeki furtkę na·
dziei... Uczciwo§ć nakazuje mi zerwa6 z
Nellen ... Nie chciałem. by dzieliła ze mną
ub6stwo-czyż mam ją skazać U:l. podział
mej hańby? .. Achl jakże jestem nędznyml."j
Przywiązanie zniszczone. święta wiara złamana. a do tego zwątpieniel Zwątllie.
niel ... Może matka ma słuszność. Może to
tylko pycha. co ja. za taleut uważałem?..
Miałem się za. artystę. a nie wart jestem
'miana rzemieślnika.. . Ma. słuszność ..• tak.
ma. sluszn\)~ć. .. Slawa-to mrzonka ... Na·
'Sze ub6stwo tylko jest rzeczywistością, rzeczywistością stl-aszną. ókrutnąl Acbł matko moja. to. co tej nocy od ciebie usłyszal"em. olłebrało mi chęć do życial

ml"Uczeniem i ocieraniem czśliJego, gęstego
fu.tra O chudy jego piszczel.
- Pan Zeił-rzekl, powstając.
- Tak. ~o ja. młody przyjacięlu. co porabi as z? co slycb!,-ć u ciebie?
Nie czekając odpowiedzi. starnszek pochylił się uad stołem i począł n ważuie
przyglądać się akwatyncie. wyrytej pl'zez
Henryka. na miedziauej blasze.
- Hml hml - mruczał, nakJadajl}c oku·
lary nil nos. przypominający dziób mewy.
-Hml hm! To dobre. to bardzo dobre. to
wyśmlenitel Robisz ogromne postępy, mło
dy przyjacielu, tak. ogromne postępy. Niema naj mniejszego śladu rylca. serwaser użyty umiejętnie. Rysunek śmiały. kolol'yt
przepyszny I Wyborniel wyborniel Zajdziemy daleko. mój miody przyjacielu..
IV.
HeOl'yk niewiele sfyszał i rozumiał. myśli jego były gdzIeindziej.
- Czy zrobiłeś już odbitkę, mistrzl
Gdy Henryk tak marzyl bole~nie. zapukano lekko' do drzwi pokoju. a po chwili .Mosselgat? - pytał Zol. nie Bpuszczajłc
jaka"Ś osoba wsuuęła się na palcach.
z oczu arcydzieła..
Był to starzec o nie8pokojuem spojrzeHenryk machioałnie wskazał ręk,. tekę
nin. postaci wiekiem złamanej. w nędznych. leżącl} na. krzesełku. Zel podbiegI ki
brudnego skąpca. znamiollujących szatach-I krze.tlll z szybko§Cilł. na jaką mogły "doslowem typ HolfmaulI'a. przesiedlony do być się jego pięćdziesięcio cztero letnie
Belgii.
nogi. otwotzył tekę i wyjął z niej duży
- Dzień dobry, młody przyjacielu arkusz papieru. na którym odbitl} była
rzekł starzec. zamykając drzwi i ostrożnie akwatynta Heuryka.
zbliżając się do Henryka.
- 'ro bard.zo piękne... bardzo piękueHenryk. mimo znanego mn głosu. uie m6wił stary kupiec. zapominając po raz
odpowiedział. Wzrok jego gonił za widmem. drugi o zwykłej wstrzemięźliwości w pochorobliWI} wyobraźnią wywołauem ,
chwałacb. jaka cecbowala go zawsze wo·
- Hol hol - ciągnął dalej stlll"zec, kla- bec artyst6w. kt6rych dziela. miał zamilU'
dąc pl'zyjaźnie dłoń Da ramieniu Henry- nabywać.
ka-śpiemy jeszcze. jak widzę!...
Henryk. na pół senny jeszcze marzeniem.
(D. c. Ił.).
ło
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06uueok
Bt. JIO.UHOCKYWl A,w(lY.laTOpit
Kpaenaro KpecTa npaxo.. an. Ue
TO, 8" oceauee 8 3BIllIee 'pe~
6f>Ao",e 60:lhllł>le, oCTolI4e08h1e Go.:
nsoell, B'" oco6eaoocT8 ...f>Ta lI:ae~
~
o~o
J~
II4 HO "', Dl> T8EOllh py6B~~ Kompot
I
I
...
•
Jłllllł"odzklel war8Z. akc. e.lsa ~p8llplLlI3eTD n". 'UBh I&I~
NowośćlI DOM K01VCERTO\"Y.
ADWOKAT PRZYSIĘGbY
towarZY8twa pożycako.l-atqeBle TaJlllXD lIB~h (iesnO~e3B
Dill 26 b. JII. d. P"ed t .... ienie
~ otworzył kancelaryę przy nlicy wego na zastaw rochomo§ci, przy 6es"Ten.loli o..ezA"', ToIBvnponu~
~
~
Q
-.b c:::::-"'\"I ~ ZleloDeJ Nr. :I, w dom n p. Rilder. o.liey Zachodniej Nt. 55(;n, zagiD4ł. 381lY U(lPlOOlOTD Pose06,:ul'n, Da
~ _.-:JJ.LII. .LW
~.-:JJ . . . . . . . ...
21M-10 ZaatrzeżenJe zrobioDe.
2'200-1 opoe~6t K~IlBTeTa, npBcoIau 810
oryginalny naśladowCA Instrumeotów rozmaitych i glosów ~
Ax6YoIaTOP'Wl Odu, .nutu, 1lIlP]
p~aslch, zwany Sł"owlldemlwledeń8klm.
llIi
Zaginąl
eon 8 nUTBon.
I"" uzdolnione do szycia -.kleD I plaszd
.
Rad
'
Be~a 8TH pas..asIUHCh, no y.a.
~ ez6\Y posznkiwane Tamże przyj- ~y.
g~FY
ogoszcz, na ~aoiJO ",OSTOpcn, CTapmei cec.!
mUJ' e slA panny d~ I . . kl kroili, mlE~
ze a
askl\.
.
Tpcll Illl.loccp.-.io aall(lollte aya"'l
r=ca.',,"cy olbrlZ:yn:>.1. cl..n1 ..- . y l...... tld.
Baur FI~r. ni. Piotrkowska ]Ii 69. Łukaw,r znalazca. raczy' złoZ1t WlmHIlOK.
Człowiek
2177-3 go IV tULeJSzylll magIstracIe
llOTpe(lHOCTIoB" TaKol nowo~. a
_ _ _~;-_ _ _ _ _...:220
= 1:...-_ npe",CTOSlI4ia ocem. H SlIJ(y B" oco
ADWOKAT
DroIPa telllzna Fabryezno- 6eOO~H ae06XO"HIIH, B(\.It"'OTai~
o go<Wnie 8-eJ wieuorem. - Wy.t.ep arty.t6w o godainle 9'".
r
o
II
.łiódzka.
pUBHTIS 60dsHeA opraaoat. OHlI;\~
Wejście .a kop. Dzieci płacą połowę. 2193-1
Z po.... odu ofwiadc.enia ..".ytajł_eg o , sapeaia. o~oaTOIlY :O"'SBBCJ<iRIIK~
~~~OIOOO(JI(JICI(I()()(lE::'~OIOOOO(JICI(K:~ (poprzedlllo w citgu lat 17 komisars "t- L. Go,.en., o_",gubleniu dnpllltatu IUtD IIHTCT~
lI4eCTBa pacoaro pet.
I
dowy) ot..orzYł
kt.neeJar1~ w P" frachtowego J,Ojt-Wapniarka za ... 15267 Ta lDlf>eTD qeCTb nosopo:fllime opo.
ż
przednim miej.eu %amie..kania (ulica z dIIi. 7 aierpnla r. b, Drog.. ..luna QB'l'b rocno.l" t%la(lpBllaoTOBh ra,
Zarzą
~Viilse ...ka, dom Bnarb). Prsyjmnj. ~ab~Do:Ł6dJk& l':"d~~ do wiadomoki, po..a JIo..sa Re oTJt&saTb .lOOTa
"eJ·
::i:d-:'":~;;:~:YO~ f~8: ~1:7~8° :'~:"::'::W~~~·t li.tu ~~.:3g<l BIITb !I" AIII6 YllaTOp iWl, Blo pacno·
 ......-----------~I -...:..---....::.------- pllaeme CTapme A 4)ellTpl>l llH.llocep.
ZGUBIONO
... ia )(y... aooll, (lpa... 8 OCTaTX
8 (lalll<oB",e.
podaje uiolej zem do wladomo~i, że dla eksploatacyi Lejte drogi
li.
n
..ar ~ pob Ił, mepcTIIBlle
TaKoe noaepTllolllloie coace
potrzebne będlł w r. 1893 następujące przedmiot.r :
wydanlł przez magistrat m. Łodzi, IlHOrHllh 6t"OU8W." s",opoBloe I
l) drzewo opalowe, 2) węg!el kamienny,. 3). wę.glel kowalski!
ua imię Ryci Pachciarskiej.
.laze ZB31Uo, TaJno KaKh BCTO~ell.
koks 4) węgiel drzewny, 5) oleje mineralne l łÓJ mmerałny, 6) IÓJ
Łaskawy zoalazca raozy ją do- oOlly 60.llhoolly oe06xoA8wa npe.
zWle;zęcy, 7) ilwlec6 stearynowe, 8) naft. kaukazka, 9) olej rzep.. odbędzie siC) w czwartek, dnia tyć w tutejszym magistracie.
aAe Beero .a;OCTaTOqaaa o..(eZAa.
kowy 10) knoty do lamp i bawełna do mainic, 11) pochodnie, 12) 27 października r. b., na któxlł
2t1!)'"
llpe..c1I...aTC.... KOIllITeTa
relsy'stalowe, 13) śruby z mntraml do relsów, 14) haki do rels6w,
III o c S B H a lo.
15) lasze i podkładki, 16) zwrotnice (nowego typn), 11) rozjazdy się panów majstrów zaprasza.
~208
(dawnego typu) oraz części składowe l'oziazd6w i zwrotnic dawnego
OB'bHBJIEHIE
]
typu 18) podkłady rozjazdDwe, 19) bandaże stalowe, 20) kłody dre
'2184-2 przy nllcy Głównej (Rokicińskiej)
559 parter I dwalpiętta odpowle4D1 Oy...eOahlll llpaCTaBD Oris.i{aM ••
wDI;ne do hamnlców, 21) telazo, \)2) miedź w blokach, 23) miedź
kwadratowa okrągła i w arkn zacb, 24) stal Bessemerowska i reDa r.brfk~ z remizą, stajollł i piwni- pcBhlXD OYAeli 3 llCTpoKoacKaro
sorowa 25) 'stal oczyszczona i dla narzędzi, 26) cyna w blokach i
.
11 b . JIl .•11
. •
caml oa rzeclw iabr ki ana 1. OKpyra.B. O. )(y"slIocKiII, a8Tcn·
prątka~h, 27) rury wodoci~~owe, 28) ;nry telazne, 2~) 1-ru;Y i dr nt maglIter pr.... • adllllll1otneJl, ..d..okat Zim~ern!na W któ; p be . CTBylllI4 l1t OD r. JI""'SB BD AOllfl
miedziany, 30) plomby oloWlane, al) Olty, mub'y I szajby, 32) odle- ~:Y·~~f~rdo~:o~~!. °j;t.:!rt..j,!~;:~ mieści się tkalnia ręcz~: P.o M.c~~ nOA" Xl 425/21 no Cpe.a;oelt yUJl,1
wy żelazne (snrowcowe), 33) odlewy stalowe I żelazne (gurowcowe), d.wniej Dzllla Nr. la (no"1), naprze- Wienera jest do wydsierża- o<!DsoueTD, qTO 26 OKTs6po cel'O
wymagające wielkiej staranuo~ci, 34) dl'nt telazny i sta!owy,. 35) ciwko plantu dr.. iel., drngie pi§,:,o od wlenla od 1 kwietnia 1893 r. 189a ro..a Clo 10 qac. yTpa Bh t
drqt telegraficzny izolowany, 36) gwoździe, 37) azruby I szplinty, r~ontu .. Pro"..dZl oprawy attlowe l ...łoł Bliższa wiadomość w kantol'ze M. 0.l811 no JIunoBolI y.łllllt 00';10
38) żelastwo do okien, drzwi i pieców, 39) antymon, 40) blacha cl.ń.kie.
17M-U Silbersteina.
2207 1.l 789, 6y,;eTD npc",llB&TIoCII .11:0&stalowa iela1.oa I ołowiana, 41) oł6w i cynk w blokach I cynk
BBlloe nlolYlI4eeTBO , nplloa.a;JleBamee
ZWICrzą Iw:'Cj[ij:
OB'bHBJlERIE.
AAeKcaaApy KynKe, 9aI<.lIIOQaJJme
" arknszach, 42} bl'pery, krążki i rezerwuary bla zane do lamp, 43)
if'luka do hebli, k08Y, łopaty żela.zne, ilwidl'y i t. p. przedmioty, ZNU, ,lnllel.ka Przyjmuje t~ ot&- CY.ll:e(la",1I ITpBcTan 01of>S .... Ma_lecs B'L lIe6eJlH, OTO.l1SpH"'X'h opa
~) p"pler szmerglowy i naszklouy, szmergiel i pl6tno szmerglowe, te leczenie konle i ~.y \. udJoiela I~rady POBbIX." OY.lell 3.1'0 ITeTp'oKoBcaaro ua",lIeJEUOCTIIX" II CKOTil II ollil.eH
45) slupy telegraficzne, 46) dnewo budulcowe, 47) drzewo wal'szta- ,,~ażd~ cz.ale, r... "lło .. e \ I rwał • OKpyl'a B. O. )(Y"'01l80BIII, lEHT8Jrh. ooe 12~ py6., - Kon., Ba Y.II:08.le·
towe, 48) wyroby drzewIle z wyjątkiem łopat i koszy, 49) łopaty, mOle kow, ni. Milua'" 821·..
cTBylllI4il1 Bh rop. JIO",SII, Bh AOlolf> TBopCHle npcTeu8111 BHJlLreUll
60) kosze, 51) kamień, 52) cegła ogniotrwała i cement, 53) ruWarlkl" f Kwa"le~ ~ 425/21 no y.aHl(t Cpe"Bell 0(1.". JlHB.Ilay.
I'J drenowe, 54) wapno, 55) kafle, 56) tekLura dachowa i smoła
811iB~TD, qTO n OKTDOpS ccr~ 1892 OnHch II 01\llBl(y opoAaBae\llolu,
asfaltowa, 57) worki nżywane, 58) utrecht do kanap wagonowych,
r. Ch 10 qao. yTpa Bh r. JIoAds no npe)l.WeTOBh 1l0Z00 pa!lC!tfaTpB08Th
59) flagi sygnałowe, 60) odpadki bawełniane, 61) len i pakuły
JJ,erenu08011 yJlHllt no.l'" X: 46 Y OY.lle6uaro ITpllcT8ua B BD ... eHL
62) ścierki i bielizna, 63) wojłok, 64) cerata, 65) wyroby pcwro(KAPgWSZE DAlISKIB)
HOB. 6Y.leTD upc ..aBaTLcs .lBBZli- npc...aa<H 0& 1l1lM't oooA..
~
ŹujCZ9, 66) .skóry i rzemienie, 67) wyroby gumowe i węże pal'ci~ne, w Warszawie, zysk netto blizko 1I0e BlIJmeoTBO, npBoa",UZalI4ee
OItTYOpa 11 AOB 1892 NAa.
68) szkło I wyroby szklanne, 69) lzolatol'y, 70) fal'by, 71) lakIery 4,000 rubli rocznie do sprzedania. Ke.IL1II30y Momeay Bel!omTeliBY, Cy... e(lo",1t llpllcTaBh )(YASBocsi
I politura, 72) pckost i olej lniany, 73) tel'pentyna, ' 74) smoła ga- Wiadomo§ć:
Warszawskie Bla.ro 3811..wUIOII48eOS OD lle6ellH II ollt220ó-1
ZOIl'8, 75) włosie konskie, 76) gąbka, 77) chodniki s~nurkowe, 78) Oglo teu (UD gra), Wlerzbolva Nr. 8. oeaooe 111 py(l. - Kon., oa y ...o .
pędzle i szczotki, 79) chemikalja z wyjątkiem farb i lakier6w, 80)
2183-3 B.1IeTBopeoie npeTeosili I1uKOAJUla
Droga Zelazna FabrycznotllŚma telegraficzna, Si) mydło zwyczRjue w kawałkach i szare
9pJIBX3.
Jlódzka
~ beczka~h, 82) pak~nek amerykański, 83) koperty, 84) farba tele·
Droga Żelazna FabrycznoOU.CIo II OlltBRy npc.luaew",u ~odaje do wiadomIIści,. i.e w dnin 2 (Ił)
graficzna 1 do st.empll.
Jlódzka
Ope.i{lIeTOBlo 1II0Z00 paSCWaTpBBaTIo listopada r. b: o gad.,m. 10 r&l!0 na 0\,.,
·
.
61n w unk' dostawy J'ak również Izeml\ta de
•
O _"
II
ey' to ....owe) Łódź, odbywać s.~ b~ds..
T ech OlcZne
l og e. ar
I .
.'
.
. ' Z po .. odu ""Iadozenia "1aybj,cogo, Y y ...""aaro pIlCTalIa H B'" ...eolo .przeda' przez publiczną Iio,.tac,.~ to".
klaracYJ, mogą być przejrzane codzIenUle, z Wyjątkiem dlll ~wlą- /ol. ZUberstejna, o zagubieniu duplibtu 0pcAaaH oa wf>cTf> olIoD.
ró .. o których zaleganiu było ogłoszonem
tecznych i galowych w lokalu Zal'Zlłdu Towarzystwa (Warszawa, liatu.frachto".go Łócti-O.trów •• Jl 3l81 rop JIO.l.Sh OKTa6ps 7
81892 .. U6TpoaoBCItaX1o ryGepacaax.. B~oxo'
ulica Królewska 1.l 35) w zwykłych biDl'owych godzinach.
K dma 25 czerwca l. b., Droga. Żelazna"
r. cnu (ltrJ6 25, 26. 27) i miejscowej !fa·
ŻyczfU'y pod)· .ć slA któreikolwiek z wyżei pomienionych dostaw Fabry~o;Łódzka. ~<lie. do wiadomotlci, Oy... e(lH",A llpHCTaBh )(Y.lSHocIiJł ..... ie DziWIDik ŁódJoki (JlJ6 135, 136; 13i).
....
.~
~ ..'
. . '.
' ie pomlemony duplikat lUtu frachtowego
2206
02195-1
zechcą podpisać me później 19 (31) paZdZJerUlka r. b. warIluki do- lISnllie
niewuDY.
2180-3
st~wy, wnieś~' do .kasy . Za~ządn.w War.szawie Inb do k~ y DYI'aK::
"':
06uueHie.
Cyl w Radomm me pózniej tegoz termmn z kaucYą w wysokOŚCI
0Y.l.e(loHA llpllCTaBh OhtS.la Ma.
A_ oJ ..
.
._. _~.
Kan
..
• pen'Ją
re. 1vu mlellęcz .. o, m.~""'''
h d~sta wy I zł. ot y. ć na I.~e N acz em'ka
ws k az~ueJ· w war~n k ac•.
I
. .
. ,
pcUhlXh Of.l;eO !I-ro lleTpcRoocsa- opał
i tlwiatło, do pr.~dJo.ln. "etny i bacelarJl Zarządu me pózmej 21 p~~Z!erOlka (~ \!Stopadał r. b. ople- wydan.f ~ p0':l'iatu ł6dzklego ~891 ro OKpyra B. O. ,lI;YA9BHCKill, lICH "elny. Wymagalne: doskonał. snajo!"olt
częt~wane deklaracye na. odpowledmm . bl~nkiecle z. napIsem na ko· r., na lIDię MIchała S aazewskiego. TenCTBylOmill OD rop. JIo..sa Bh b!,cb~lteryi pod",ójnej, j~.ykó ... r.~.~ego,
perCie: Deklaracya na dostaw~ (tn wymIenić przedmiot I 1& dostawy)
Łaskawy zlIalazca raczy zlożyć "Ollf> ]Ii 425/21 no Ope... oelt Y.lllllf> n.elD1eeJdego l pZlskieW' lfrK~o'J.nJ"k.
dla drogi żelaznej Iwangrodzko ·Dlłbrow kiej w 18~3 rokn, z n~mie- go w tntejszym magistracie. 217106uBlI8en, qTO 28 OSTs6ps cero ;'::~~:ot!6: p. mon ,u ca a2~~7~1'
uieniem . .Ni kwitn kasy ~arządn lub kasy DyrekcYl, za kt61'ym ząda-.
1892 r. e.. 10 qac. yTpa 81. rop.
ne wadIum zosLało przYJc)t.e·
Zao'!nfłl
Jlo.. sn no~ere.n.D8oołi ylBllt no ..."
Zgubiono
Deklaracye oS6b, którę nie podpisały warunków dostawy Inb
, "
<t
. ' ] I i 271, 6YAeTD npc)\aB8TbC~ ",BH. .'
.
niezlożyły żlłdanfj kancyi, rozpatrywane nie będlł.
w.yda~y w .18~1 r ..z powlatn łódz- JEalloe HIllYlI4ecno, npIlRa .. ~ell<all{ee w d. 1 Slelpma lS92 rok n 8~Ia
Otwarcie deklaracyj nastąpi w dnin 23 października (4 listopa· klegoa na Im~ę MI~bała M~ndela Ionacy Open6yxy S3J<.1IO',alOlI4eecs wek8el na r~. 3~, wy~tawlony
da) o godzinie 1 po połutlniu, przy czem mogą być obecni pp. de- Rosenburga mleszkauca Dl. Zgl er~a. B" .lBTOrpa~8QedBow", CT30st a przez A. L. RubiD, zyrowllny ~rze~
klarujący się podjęcia dostaw.
.
Łaskawy. znalazca ~ac~y .go zło- lIIe(le.IH II ollllReuooe B'L 103 py(l., S.z~ul~ Kohna, płat~y w ~\.
Zarząd drogi zastrzega sobIe swobodny wybór między dekla· żyć w tnteJszym maglstraC19.
- Kon., oa y",oBJJeTBOpeaie lIpe. SIei pUla 1~92 r. Ostlzega. 81ę ~ :
rantami.
2165-3
2172 Teasill M3Kca KeJucpa.
oi\t pow~zszego ~e~slu Ole. na Y
wał, gdyz zastl'zezeOle zrobIono.
ZGUBIONO
OnaCI, B 01l11OIIy npc",8Baell!n'h
JrI. \"ajcm.n.
ope,;weTOB'" wozoo pasclla·rpHBaThl:-_ _ _ _ _ _ _ _.;...._ _
F. MARCHWIIQSKI,
reprR',"!•• ! la lódf lokollo, 1'abrykl SUKlENNE.J
artę
y Cy ...e(loaro llpaoTaea B Bh .. eOL Z po"oilseniem eg.y.tuhcy od lat6!ml.
wydaną z magistratu m. bodai, na opc...a"B aa 1l1lcTf> ORoł.
SKŁ.tl.D
W
(guberniaM1óska),
Imię Ryfki Wiktorowicz.
OKTa6pll lO "Bil 1899 r.
ode"cKonej medal.mi na wszystkich wuecU"iato"1ch wy.lawach poleca
Łaskawy ·znalazca raczy złożyć Oy,;e60",1t llpKCTaBD )(y"'3HBcsil.
Dad.sde to ..ary tejie fabryki do lawo otworzonuo ekladu przy k,,;torze
ją w tutejszym magistracie.
2209
2204
pp. GOI.On:1}NTZ & CO.
ZGUBIONO
przy uL D.ielnej ... domu p. 8traucha,
W ltdzl, ulica Plltrkowlka J6 53, dom p. Ko.otadta.
2199-3
kartiP. pobyt"'.
.. obecnie prsealeBlo0T. do d...•
euej dobroci, D&grod%one n awybum:i nagrodami na .....eehś"iato"1cb i innych ...yna ..ach. .przedait Ii~ t k we wlaIlD)'_ Billeple, Krakowllkle-Przedmlellcle 7, jak r6wnie< _ .. zy.tkieb z DaczDleJaz)'cb hanellaeb WiD w ,. IUBaawle l na
prowloeyl. Kaotor l hartowy aklad w War zawle, Ił: rak o WB k l e - l' r z e d Dl I e II c I.. M.
,Q1\lu....one 114 no.. _ d"" ~.tDnki ezYstej .. 6dkf "N,lCJ.JON,l L" l "BI1L"" DIJ!iZ,l".
1911-8

August Raubal
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Magazyn MÓD
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ZgubIono poszport

Potrzebnv BUCHALTER,

paszport

A. SKIRMUNTA,

k

Porzeczu

":"'~

po b y tu,

wędlin

Dro"a Żelazna Fabrycznoe
"'d k
• -2JO ~ a.
.

Dro~a ~Iazna
Fabryczno"ódzka.

Zgubiono WEKSEL
.

.

ua .IS ..100, wyda~y pl zez A. Bucb-2J.
•
••
welza zyrowany lU planco przez
Z po,!odu 06w.adc.e~l,! ...,..yłaJłCegl!,!l. Z po ...odu oI",adc,!,nl;, odble!"JłCeg.o Joska Sieradzkiego. A conto tego
Israellt p.•. G. K.Zlwcki, o zagubiemu D. M. Frled., o zagub.ewu duplikatu h·
kl
'
ał
'.
duplikatu listu frachto ..ego Łódź-R.chny stu frachto ... ego Piotrków-Łódź za J6 8010 we s n otlzym em Jnz rs. 80.
za li 30797 s dnia 9 wrseJnia r. b '. Dro· • dnia 17 (29) .... eJnia r b.•. Droga Że- Ostrzega się aby nikt tego wek slo
g~ ~elasn;, Fab1'1e~o;Ł6dska l'od"J e. dolun& ~&bryc.no~~ka p~~ do '!"... nienabywałgdyżJ' est unieważniony
.....domolcł, te pOlBJewouy duplik.t liltD domo'c" te pODl1eDlOny duplikat listu
•
frachto ....ego nznaje ,a nie..uuy.
frachto ..ego azntJe za nie..uny.
J. Sieradzki.
2174-3 I

Wydawca Steru KomD. -

2169-3

Redaktor Bele&l." b1e"wleckl.

,

":

-,

wydaną z gmmy Radogoszcz, oraz
bilet wojskowy (odstaWkA)
wydany • In Kal18' za l' 8'.~ i ~_
• . .
- a
d ectwo 8.lnsbowe wszystko
w~dane na Imię Walentego OJbinsklego.
.
Łaskawy znalazca raczy Je zło-

i

mięsa

~~.!:~~:g~~i!,U!te~~~Js:t!:':~~
bo
d' 2'2 id' 'b

t~, wa.
~a .. ernI .
P.... e.... po ....yiej "ymieniouy, '"
okawuy nznanie" "1borze mię"
I wędllo, Wlecam R'~ i nadal luka... ej pami~CI W. PP.
Z uIJano ..aaiom
II PI t
.•101
•
el!! rZYf.62;i.

I

22OZ-~~3~~~ż~y~Ć~w~t~u~te~j~8~zymr::;m~a!.gl~s~tr~a~c~ie~.==~!j!!!!!!!!!'!,!!!!!~!,!~~~!!!!!!!~!!!I!!!!~!!!!!!!

)(a..a.aeon ~enypoWl 14 OrrM(lp. 1892 r.

W drukarni " Dziennika Łódzkiego".

