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DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. szawsko-wiedeńskiej licytacyi na dostawę X "Nowosti" donoszą, że w ruskiem i przeolysłowcy: pp. Leopold Kronellberll', I 
X Do ogłoszonej przez zarząd kolei war-l PlłZ};MYs.r;. I bl·. Józef Zamojski; warszawscy bankieny 

węgla, oprócz jednej firmy p. B., nie zgło- towarzystwie ochrony zdrowia ludu po· S. Natauson i synowie, H. Wawelbel'g i 
ŁÓDŹ, dnia 24/X 1891 r. siła się ani jedna kopalnia, chociaż jest to dnieslpno kwestyę ogłoszeoi i\ konkul'su na J. Wertheim; przedstawiciele fil'lU: łó , l~l<iej 

N . b . b b Interes milionowy. W fakcie tym • Ku· wynalezienie sposobPw o c h r o n y z d I' o-I ,.Karola S~beiblel·a· Il. Ed wl\l'd Hero·łt, 
, X a t~teJszyc. targha~ ł t o: ryer warszawski" widzi potwierdzenie da- wia rouotllików od wllływu szko- żyrardowskiej .Hielego i Dietricha" p. K. 
zOIVych w dmacb os~tOlch rn~ y &1- wniejszej swej wiadomości że wła§ciciele d li we go nie kt ó r y c h w y t w o r Ó IV. Dittricb warszawskich 'l'emlera i Szwe
d~O n:at r~~~YI towarowej sI1l3~~~ kopalń utworzyli .synd'ykat węglo- Ola wypracowania programu kQnkursu ma dego" p: A. Temler i .B~·aci Szleoker " p. 
;; 36w oŃ n N °Rcy kOws~ ,p~ ;'S'wc' . wy", celem podwyższenia cen. by~ ntwol'zona komisya s(Jecyalna z ndzia· K, Szlenker . 
.. ' a owym yn u ~e ~' : . ~oraJ X Kwestya dostawy węgla ka- lem techników. WYKSZTilCENJE PRZ~IYS~O\VE. 
zad~eg~ dowo~1I zbota_ Siana I. PUlczyny m i e n n e g o d I a k o I e i IV a l' s 1. a w s k 0- )< Znany z działalności nil polu cnkl'p· X "Knryer warszawski" donosi , że b. 
{lo'hezl~~o du~o; sf~z~dawl\no J~ t~ c~- w i e d e ń 8 k iej, jak dunosi "Słowo", jest wnictwa illżynier-tecILUolog, p, L. HudszOD, wycbowaniec instytntu agronomiezno-I611lle
nac 1.01 o~yc o ?p. .na. c en n rz . już załatwioną. Właściciele kopalń wi- w majątku swoim Ull'rojec1.y, w gubel'1li go w Nowej-Alekslmdryi, p. WładYKł;\w 
Ce~ S~O~} POZd8~ły Dlez.~lelll?:m· k o l e i dząc, że zarząd kolei - po zapewnieoiu charkowskie.i, założył n o w ą f a b l' Y k'l Bolecbowski, stara się IV ministeryum dóor 

(' nI ya, u~ plzepr~,v~ zeOl ł w t h sobie 400,000 korcy u jednego z właści- cukru, a to 11I·1.Y pomocy kIlpitałów u- państwa o kOllcesyę na zalożenie niżs. zej 
o ~\Vod.o.\\ ~Jw ŁodZI IOZPOCSla u~~ . cieli nle biorącego ndziało w strejku ogól- :Iziałowych, pp. Vogau, Rotermnud, Schle- szkoły rolniczej według nstawy nor-
dn.13ch IOzyUJel-teellDolog, p. ry nym _ wchodzi w układy z dostawcami singer i von Schnlltueiss. Nowa cukro- mainej, ułożonej prze7. depal·tameut gO~llo -
WICZ. zagranicznymi, pośpieszyli z ofertami, po- woia należy do towarzystwa akcyjnego, darstwa wiejskiego_ W tym celu p. B. 

C~A.. krywającemi cale zapotrzebowanie kolei, którego akcye znajduj ą się w rękach wy- przebywa obecnie IV P~tersburgll i przed-
X Towarzystwo techniczne w Peters- wynoszące 1,100,000 korcy rocznie. mieniooych kapitalistów, tudzież p. Hul!- stawia projekt lr.ałożen ia takil,j szkoły lIa 

borgu cZyIIi u wladz odpowiednich 8t .... &- X Dla zabezpieczenia h an d lu n a szoua. BudowI} kierowali: dyrektor p. F. tery tory um folwarku guberui radomski~.j, 
nia o podwyższellie cła od takich rynkach środkowo-azyatyckicb w Włyński, inżyoiel'-mecbanik p. J. H. MllI- w powiecie iłżeckim . 
\l I' Z e t w o rów ehe m i cz n yc h, dowoto- posiadłościach Rosyi od rozwielmoiuionego ler, tudzież inżynierzy-technolodzy: W. WYSTAWI'. 
nych z zagranicy, jakie obecnie z powo- współzawodnictwa firm zagranicznycb, a Witkowicz i J. Lewin. Cnkrowoia jest X Ta przyszlej w ~ s t a w i e e I e-
dzeniem i w dostateczuej ilości wyrabiane zwłaszcza brytaliskicb, postanowiono wzmo- puszczona w rucb i pr.terabia dziennie k t l' Y c z n ej IV Petersburgu p. Malinow-
są w pailstwie. cnić dozór celny na komorach granicznycb, 2,QOO bel'kowców buraków; powstała ZM ski demonstrowae będzie wynaleziony prze? 

DROGI 2EI.AZNE. niektórycb za§ towarów calkiem uie pusz- z dwu rozebranycb cukrowni: w Mogrycy się sposób topienia glinu za pomocą ele-
X W głównem towarzystwie Ill'óg żela- c'~ać na owe rynki. i Kolonnem. ktryczności i odlewania zeli różnych prze-

znych podniesiono kwestyę założenia na X W ministeryum skarbu zbierane są X W Petel'sburgu U111 być założona fa- dmiotów dl·obllych. 
wszystkicbjego liniach wSI,ólnych do- obecnie dokładne wiadomości o handlu bryka kamieni sztuczuych pl'zez X Donoszą z Petersburga,że IV Solnem 
mów mieszlcalnycb dla olicyall- Rosyi z Pel'syą i Afganistanem. specyalistę francnza, któl'y przez lat kilka Miasteczku ma być ul·1.ą(lzona wysta
stów kolejowyoh, którzy w słożbie W tym celn delegowano generał majora l.arzątlzałjedll'l z takich fabryk we Frau- wa robót kobiecych na korzyść do-
stracil1 zdrowie i zdolność do pracy. genel'alnego sztabu, Bajewa, który przed- cyi. Majstrzy fabryczni sllI'owadzeni będą tkniętych klęską nieurodzaju. 

llANDEr.. stawił ministrowi skarbu szczegółowe s]lra- z Fraucyi. 
X Z Cbarkl!.wl\_.d()U08~. ie w miejsco- wozdanie ze swej działaluości. Badania. UBEZPIECZENIA.. 

wycb i b iełgorodzkTch zakła(!ach myci.. generała Bajewa oardzo ważnn, tak pod X W "Zbiorz~ praw i I'ozpol'ządzeti I'Zą- Wiadomości ogólne. 
weluy, tudzież w skladacb spóiki akcyjnej względem Ilaństwowym, jak handlowo· dowych" z!\mie~zczooo uzupełnleoie ustawy 
znajduje się około 35,000 pudów peregonu, 'przemysiowym, ogłoszone będą drukiem. gwieżo organizujl}cego się towarzystwa u · 

Z towarzyst wa dobroczynności. W Ilierw
sZylll cyrknie tutejszego towarzystwa do
broczynności o iąguięto w tych dniach z 
puszek ofiarnych ogółem 1'8. 116 kop. 16, 
a mianowicie: z puszki zllajdnjącej się w 
kantorze p. Rob. Biedermana 1'8. 24 k. l, 
w banku handlowym rs. 25 kop. 90, w 
składzie p. E. Alwasa rs. 5 kop. 24, IV 

wełny brndnej jest ilość nieznaczna. 'l'ran· PIENL\DZE I KREDYT. bezpieczeń życiowych .p r z e z o l' n ość· 
zakcyj niema, komiSJonerzy łódzcy nic nie X W tych dniach minIster aklu'bu wy- w ten sposób, iż do liczby czlonków zało· 
kupują, moskiewscy ZM wstrzymują sIę dał pozwolenie n/\ przemiauowanie banku życieli wląozono p. Konslantego GÓI'skie
z zakupami , clekając il.i ceny obniil) się o b a n d lo IV e g o Dl o s k i e IV s k o - l' i a - go. Obecnie więc członkami zdożycielami 
10% w porówDaniu z cenami jarmarku z a il s k i e g () na .moskiewski bank han- towarzystwa są właściciele ziemscy: p. 
troickiego. dlowy miqdzynarodowy." Konstanty Górski, lu'. Ludwik Kl'asiliski i 

24) 
Florencya M~l'yat. 

- zanadtoprierażonY;- aby - m6gł -myśleć o ~I-=-Óddaj ją posłańcowi -i niecliniezwłocznie -było doczeka~ Się trzeciej god1.iny, chodr.i
czemś innem, prócz o swej ucieczce. Ach! doręc7,y ją pllnn Lyle. Jeżeli zaś clIciałby ła od oku a do okna, wypatrując z niepo
Willu, Willo, jak szczęśliwi moglibyśmy się widzie~ l.e moą tęgo rana, powiedz, że kojem oczekiwanego go -cia. Gdy go uj
b,)'ć już od lat tylu. jestem zaj~ta i nie można mi przeszkadzać. rzała z daleka, zbladła i zadrżała na myśl 

MO'UNT EDEN. Jeszcze raz wróciła do fotografij; teraz Nie przychodź wb aż zadzwonię na ciebie. tak blizkiego widzenia się z tym, którego 
wzięła do rąk drugą, wcześniejszą, spoj- Gdy zaml;n~ły się drzwi za słnżącą, powrotu tak gol'I!CO pragnęła. Na chwilI} 
rzała Da nią i rzucila nagle. Coś IV wyra- Ewelina upadłĄ na foteł złamana rozpacz... dawna tkliwość odżyła w jej piersi, lecz 
zie twarzy młodego eblollca przypomniało Więc nie omyliła się, WllliRm Cllryii sta- zdołala. szybko zapanować nad nią. wszak 
jej pana Lyle. nie wkrótce IlI'zerl lIi~. Kryminalista, któ- miĄła Pl,zed sobą pana Jaspera Lyle, n -

Tłomacz.ai •• lDgi.llkiego. 

(Dalszy ciąg - patrz Nr 236). 

- Nic przecież nie wymyślę, dręcząc 
się swemi )lI'zypuszczeniaml, muszę czekać 
dałszego biegu wypadków. Szkoda, że nie 
pojechałam z kallitanem, rozproszyłabym 
uieco dręczące mnie wizye. 

Wczorajsze zdarzeDie wykoleiło ją ze 
zwykłego trybu życIa, nIe miała sił znjąć 
się zwyklemi zatrudnleDiami. Błądząc 110 
obszernych komnatach swego domu, za
trzymała Się dłnższy czas w malej ba \V ial
ni przed biurkiem, ktÓre należalo kIedyś 
110 pana Cary"'al a które kazała pl'zenie~ć 
do sIebie. Tu, w jednej z sznfla.d, pomie
~cila Dajdroższe swe ' pamiątki minIonych 
lat. Była tam paczka listów, pisanycb nie
W)11'awną chlopięcą ręką, popsute pndelko 
od nabojów, para zużytycb rękawiczek, 
wiązanki zeschłych kwiatów i kilka . foto
grafij. Te najpierw wzięła Ewelina do rę
ki, 'przel'Zncając drogie sobie przedmioty. 
Jedna z tych fotografij była drugim egzem
plarzem tej. którą mI'. Lyle podarł w obe
cności narzeczoDej. Zdjęta przez trzecio
rzędnego fotografa i w wieku, w którym 
chłopcy rzadko miewają ustalone rysy i 
wyraz twarzy, była rzeczywiście znpełnie 
nie podobną do obecDego wyglądu jej wła
gciciela. To też Ewelina uśmiecbnęla się, 
pab'ząc Da nią. 

- Tak, to jest mój drogi Will, taki 
wlaśnie, jakim był przed ow'! fatalnlł spra
wą. Jak mQglam ~n8leźć jakieś podobi.ó
stwo w paDU Lyle. Chyba byłam we liule, 
Jego ręktlwiczkij jakże dobrze pamiętam 
dzień, w któl'ym je kopII I jaK wyamiewa
łam s ię z ich niećo eksceutrycznego kolo
rn. A tu znów, to male 1,ndełło z naboja
mi, zapomniał je wzi~~ z 8obą, biedak, był 

- Znów staję się Del'WOW/} - rzekła, remn ułatwiła ucieczkę, powraca z podnle- ueczouell'0 swej przyjaciółki. Właśnie 
przymuszając się do uśmiecbu- mns1.ę za- siouą glową do krajn, jak człowiek godny wprowadzała go Mar'ya do pokoju, uara
panować nad sobą, inaczej gotowam jesz- s1.acunku i lIarzeczony ADny FeatherSlho- 1 zie ,,,ydawał się bardzo pokoruym i zate
cze ujrzeć jakiego ducha z tamtego liwia- nel Ewelina była kobietą kocbającą, lecz nowanym, lecz gdy zo tali sami, wyciągnął 
ta. Muszę się zająć jaką robotą. zarazem )l l'awą i domuą, a Ania była ręce ku Ewelinie i za\vołal: 
Zamknęła szufladę i wstala, aby opnśllić istotą uajdri>ższą dla uiej w "yciu. Olla I .- Ewo! ukochaua moja Ewo! więc ty 

pokój, lecz we drzwiach spotkała slut.iłcą, sama mialaby oliwagę wzgal'dzić koU\ve- dopl'awdy moie poznałl\Ś? 
która jej podała list. nausami 8wiatowemi i polączyć los swój Lecz Eweliua nie posunęla się ani na 

- Z Hall-proszę pani-rzekła slużąca. z człowiekiem, o którego winie wiedziala, krok ku Diemu i nie przyjęla podanycb 
Ewelina spojrzała na adresj nie było to jeżeli teo pozostałby jej wiel1lym. Lecz rąk. Stała spokojnie na temsamem miej-

pismo Ani. gdy pomylilała, że jej uiewinna Ania, scu, gdzie ją zastał - piękna, w swej 
- Kto to pr1.yoiósl? - spytała drżącym dziecko prawie, mil nieświadomie zosta~ c1.arnej jedwabnej snkni. 

glosem. żoną fllłszer?a, jej pojęeie sprawiedliwości - 'l'ak - odpowiedziała, patrząc mu 
- Służący od pailstwa Featberstoue - i honoru sprzeciwi~ło się temu. Will Ca- Wpl'Ost w oczy, - Pozualam cię I dziwię 

mówił, że IIILI mn ~en list obcy 1'1111, który ryl1, błłlg~j'loy u nóg jej ln-tebaczenia, jak- się, jak mogleś przypnszczać, ie ukryjesz 
tam bawi i kazał mu na odpowiedź zacze- kol wiek dlugą oylaby ich I'ozląkll, bylby się przedemną pod zasłoną zmienionych 
kać. przyjęty jak syn marnotrawny, z otwarte- włosów i pod zmy:llouem naZWiskiem. 

- Dobrze, Maryo, możesz odej Ć. zar&1. mi rękami. Lecz Jasper Lyle, korzystają· - Nigdy nie przypuszczałem, ie sPOtkll-
odpiszę - odrzekla Ewellua, starając się cy z llieś\ViadolDo~ci jej IU'zyjaciół, aby my się, Ewo. Dopiel'o po przybyciu do 
zapanować nad swem wzruszeuiem wobec zostaĆ narleczouym ich córki, ukl'ywający Feathel'stone - Hall dowiedzialem się, że 
służącej. Gdy ta wyszła, otworzyla 'list pod szalJowanem Ilazwiskiem swe skalane Mouut ,Eden jest tak blizko i że moi znl\
gwaltowDym ruchem. Co jej p~zynosiło imię i rzucający jej w oczy swe nieza łu- jomi II w takiej zllżyło~ci z jego wla ·ci
to piRmo? Potwierdzenie lub z.,prlleczenie żone szczę~cie, to zupełnie co iunego. Ka- cielką. A guy się o tem dowiedzialem, 
jej pl·zypnszczeti. Pierwsze słowa pówie- żda kobieta zl·o1.umie oburzenie Eweliny sądziłem, że długie niewidzenie mnie i ZR
działy jej wszystko. na takie postępowallie. Łzy jej wyschly I szla zmiana w mojej powierzchowuo 'ci i 

"Widzę, że muie poznałaś i czuj ę, że wstyd jej było, że ich tyle wylala. Teru mowie, były wystarc1.ającemi dla uznan ia 
los mój jest w twoicb rękacb. Kiedy trzeba jej bylo działać, a nie rozpac.zać mnie I'I'zez ciebie za olJcego, zanim przy
móglbym cię widzieć i wytłomac1.yć się? seutylllellt,alllie lIad ruinl} swycb marzeń. szłl\by chwila wy ja -nienia prawdy, gdyz 
Udziel mt szybkiej odpowiedzi i zakliuam Niech William Caryll, czy tet Jasper Ly- uie mi łem zamiaru nkl'ywać jej Ilrzed to . 
cię na pamięć przeszłości, uie zdradzaj le, nie dowie się uigdy, ile przeszla ciel" bil, Ewo. Byłbym ci dał się IJOZUać, lecz 
mule, dopóki nie dowiesz się wszystkiego". pieil i uiepokoju przez cllas lak długiej nie przypnszczalem, aby wzrok. twój był 

'fo bylo wszy~tko. Tych kilka wyra- jego nieobecności, lecz niech znaj!lzie lak bystry. 
rów zdruzgotało tyloletnie marzenia Ewe· w niej sęQziego, przed k~ól'ym przyj· -- Lub moja pamięć tak dobrą - od
ilny i obalilo jej argumenty, któremi dzie mu l.dać spl'awę ze swy()b c~y- r~ekła Eweliua z ironią. Ił zisz mnie 1'0 
chciała u8pokoi~ wzburzooy umysł. Chwiej- nów. Uzbroiła się w spokój zupełny sobie, lerz jesteA w błędzie, Wlllillmie_ 
nym krokiem zbliżyła się do slolu I skre- na 110zór i wcześuiej, niż my lala, mo- A teraz, kiedy jesteś IlrzeuemDą w swej 
ślila kilka s1ów od)lowied7.i. "Dzi~ po po- gła si') ukazać swym domownikom. Po wl nej 080bie, mU'isz mi oJpowiedzie~ Da 
łudniu o trzeciej", wlożyła je do koperty, śniad~nlu, gdy Mal'ya pomagala jej n- kilka zapytali. Jak dawno wróciłe· z 
adresuj'łc do pana JlIlIper'a Lyle I zadzwo- biera~ si~, zapowiedziała j~j, i& gdy zgło· Ameryki i dlaczego ta maskarada? 
nita 'na. Maryę. si sIę pau Lyle, aby go wIll'o\Vadzlła do Williamowi uiepodobał się ton mowy 

Oto j~8t ollpowiedź-I'zekla spokojnie saloniku, w którym była rauo. Truduo jej kuzyukl. Zapominaj4C u prulnlości, ile był 
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kantorze spadkobierców Karola Anstailta *. -owoje wremia" donosi, że tak sa War. zawie, rozpoc~ęły się pierwsze próby I oll:&%ow. Niekt6re storczyki dosiegały jUl so. 
r8. lO kop. 25, W sklepie firmy C. W. ap tek an k a jest już rozpatrzona IV ko- auallz bakteryoLoglczuycb na kotach, u my 25 tyslW frllJlków, płmconej ch~loiej 
Gehlig r3. 2 kop. 75, w restauracyi lIana mi yi specyalnej i będzie zmieuiona ua ko- których z a s z c z e p i o n o n o 8 a c i z n ę pr .. " amatorow. Hudel tym k .. i.tem ma 
Kretschmera rs. 1 kop. 8, w kancelaryi rzy>ić publiczno>ici. dla szczepienia jej następnie koniom w ". Francyl i Anglii odrQbne s"oje organy, 
parafii katolickiej rs. 4 kop. 39, IV kanto- • imnlsteryum spraw wewnętrznycb wy- celach zapobiegawczycb. iadahce po kilkaset abonent6w. N. jzapa_ 
rze braci Gehlig r . . 31, w re t.'\uraeyi p. jdnlło, te r a d c y u r z ę d 6 w g II b e r- .Kuryer warszawski" donosi, że pewien I ó .. ymi .bieraczami SIl dwaj anglicy: oir 
:ńfiillera rs. 1 kop. 71, wskladzie F. Me- n I a lo y e h i !l r z ę c\ n i e y 1101 i c y i, filautrop, który nazwisko swoje zachowuje Trewor Lawrence i p. Measnres; b .. ronowie 
yera rs. 3 kop. 33, w restauracyi p. E. zarz,dzaJlłcy kaucelaryami gu- w tajemuiey, przeznaczył znaczny kapitał Rotschil~ : Alfo ... , Gust.aIY, Edmond i Adolf 
BenUlIorfa rs. 4 kop. 84 I w kancelaryi ' b e r n a t o r li w i n l· z ę d n i c y w i ę- na budowę i urz~,lzeuie speeyalnego z l- oddaj, siO t.akte. orcbideolllllllli. 
I·egenta p. Kamockiego rs. 1 kop. 6t!. Z i e n n i nie mogą, pod żadnym pozorem k I a d u d III i ,\ Y o t ów pny szpitalu w • * * ,,Jean Ohaap". Taki tylal nosi h,ie'o 

Sprzodaż karczmy. Pierwsza Iicytaeya brać udzialu bezpośredniego w lI rzedsię· Tworkach. wykończony dumnt Ohojeckiego (Oharles E,I-
na sprzedaż osady kan·zemnej we wsi biel·stwach handlowyeb i przemyslowycb, W Warszawie m lł. być 7.asŁosow ny prze- mond). Osno"y dostnrcz,ly przygody Jo.a 
Wiączyn GÓI·ny gm. ·OWOSOIOlt, powiatn tudzież w iustytucyach akcyjnych i kre- pis zabraniający z a tr zy my w Il o I a IV OrU .. , bJlego arcyksięcia. 
łódzkiego, nie przyszla do skutku, wyzna- dytowyr,h. d o m u c i a ł z m a r ł y c b. N:\jdalej w • • • W otoczeniu róż. Cesarzowa aoolry_ 
01.011 0 tedy termin Ilowt6rny na dzieu 12 * Podlug otrzymanych w glównym kan- ciągu 24 godzi u zwloki przewożoue będ'ł ach nie latwo ods~WlUje 0'1 ra. pow~i~tego 
li stopada r. b. limę szacnnko"'ą obniżo- torze I"Uskiego towarzy tWII pal·owej że- do kapliey Ilogrzebowej. ..miara : oie monc s i~ doczekae pomnika 
1111 Z 21 8 rs. 48 kop. do r8. 163 kop. 86, glngi i handlu wladomo§ei, pojawiła się Petersburg. Heinego IV Niemr .. clJ, uozcl uim ulobiooogo 
0,1 kttlrej to sumy rozpocznie się licytacya. c h o I e r a w D Ił m a s z k u, skutkip.m Prace komisyi specyalnej Ilad re (o r mą poeto w oI"io:o wzniosionej (MydencJi swojej 

Złotej wesele. Antoni i J6zefa Szuber- czego w Aleks3od!-yi i IV Konstautynopollllustawy Cesarskiej akademii nauk na Korfu w .. Achilejonie". J>omuik stan~ć ma 
lowie, zamieszkali w naszem mieścit, ob- u tauowione będą kwnrsntany dla okrętów, w Petersburgu majl} być ukoliczone w 1.i- na skoJe, 800 metró" wyniesionej ponad m .. -
chodzili w ubiegly czwartek 50-letni jubi- przychodzących z okolic Damaszlm. O tel·- mie, tak, żeby przygotowany projekt rzom, w otoC1.6niu 50,000 kr~ewów różanydl. 
lellsz pożycia małżeliskiego. W ciągu swe · minie ustanowienia kWllrantau dotychczas mógl być wniesiony do rozpatrzellia rady .. *. "Monte -8scaller". Tak, z .. opatrzyl 
go Illugoletniego pożycill sędziwi małiou- uiewiadomo, lecz niewątpliwie wywrą one Ilailstwll podczas przyszłej sesyi 1892 rokII. ouw" intY 'łięr Amiot .budowany Ilrzez ,i ebie 
kowiB tlochowali się jedenaściorga dzieei, wllływ ni ~pomyślny na handel Rosyi z Szczególna nwaga komisyi ma być zwr6- wózek, .Iut,cy do podnoszeni .. sill i dpu8,"z,,
trzydzie§ci sześć wnnc!ąt i czworo Pl·a- z portami wschodu. cona lIa mllzea akademii z ktÓl·ych mo. ui • • pi~tr .. na piQtro. Przyrz~d poru .. " siU 
wnucząt. Jubilat liezy obecnie 78 lat, jn- • Komisya I'rzy minl~teryum sprawiedli· być utworzona instytucya '. pecyalnłl z od- przy I·umocy moloru elektrycznego na uWóch 
bilatka za§ 73. wości opraeo wnł'l p r ojekt nowej tll- powiednim etatem olieyłłlistów. Jednocze- szyllaclJ, jedn .. u ,I d~.g. oon" blr,req , clIO· 

Pan policmajster m. Łodzi oglasza, że k sy o b r o li c z ej . Wysokość honorłlryum :lnie z oi:{ólną ustawI} akademii majl} być ,lilIO umooowaoycl, i "' .. być .. i elce pr1lktycz
od kobiety, której nR1.wisko nie jest zna- jak dawnl~j , zależy Jedynie od wysoko§ci rozpatrzone ustllwy i ust Y tucyj pomocui- lIy i bezpieclay. 
ne, odebrano zegarek kieszonkowy srebrny sumy, będącej przedmiotem procesu. Stopa czych, jak np. obsenvatol'yów. .* ... Santa Marla." Takie miano, jak wia
(.cyliuder") Z łallcuszkiem niklowym. Ze· wy nagrodzen i II. ulega w jlrojp.kcie małym _Nowosti" tlonoszą , że podczas przyszłej ,lurno, nosił otatbk admiralski, OB którym Ko
garek I'I"1.echowywany jest IV kancelaryi zmlauom. Nowy lu·ojekt ~ cislej, niż dotąd, IV y s t a w y p s z c z e I u i e t w a W Peters- lumb dOl'łyn,1 ,lo Ameryki. 0t62 obecnie 
p. policmajs tra, gtlzie wlaścicieł odehrać określa bouoraryum obrończe IV spra~vach, burgu odbywać ~ i ę bęlll} pulrliczne ollczy- "' p"yn yny wy"t .. "y )IOW I.echnej " Ollicago 
go może przed uplywem miesil}ca . prowadzonycb w drodze wykonawczeJ (po- ty o miodzie i jeg .. zlIllczeuiu dla czło- r.~d hiszpański ofiarujo ri~dowi Stanów Zje-

Okrucieństwo . Na ulicy Widzewskiej p011 łowę tego wynagrodzenia, jakle w proce- wieka. ""o,",ooych wiernlł podoblzDO owej .. Santa Ma-
nr. 1802, mIody rzeźllik miejscowy, II. M. , sie gl6wnym przypadało) i IV postępowa· ,ift" . l'o(lobl. na bWoie odtwo rzoolł w unj llro-
skrobal ua parapecie okna glowll proslę- nin ineydeutalnem (sprawy dzialowe, upa· bni"ju ych ,,,,,egółacb "tak . ewn~tl"l , jak i w.· 
cia, która wyślizgnąwszy mu się z pod dło~ciowe, dyst rybucye fuudusz'lw i t. 1'.\. TEATR i MUZYKA. "",t" pod pokładem . Umollto .. anle statku i 
ręki, poleciala łllt podw6r~e. J eden z ba- Do rzędu zmian istotnych lIalet, ą : I) wpro- .t yv teatrze Victoria program przed ta- I uzbrojenlo będlio śd§lo bi tory""nelD. Z.log~ 
wiących się lIa pod wÓl"zn chłopozyków, laL wadzenie osobnego wynagl·odzenla dla 0- WIelIla wczorajHzego zmieniono z powodu ' bQd~ skladali maj tkowie bi'łZp.ó,ey w takiej 
14 liczą cy, podniósł w bi~gll ową glowę, za- brolle6w za icb udzlal przy eg7.ek wowauill niedl'. pozycyi p. Glogera. Zamiast .BeUi- liczbie, jaka towarzyszyła Kolumbowi; stroje 
mierzając ją oddać właścicielowI. 'remu wyroku i przy zamiej scow~m slwawdzaniu ny", wystawiouo ~ W ,l ll wę malabarską" . bęll'ł rów"i~t bistoryczne. Pró"" tegh na po· 
ostat niemu jednak ule Ilodobala się ta dowod6\\'; 2) zmniejS7. :ułi e zwykłej stopy Dziś, po raz pierwszy w Łodzi, odegra- kladzio będ~ zoajdowoli ,i~: anglik, irlandczyk 
gr7.eezno§ć i uie uamy>llając się dIngo, n- wynagrodzenia IV miarę dobrowolne~o przy- ną będzie komedya Mosel·a p. t .• Kawlller i notorynsz hiszpański, tu~.iet kil ku innyell 
ąel·zył chlopca w bok 1I 0żem rzeźniczym. znania lub zrzeczenia się Ilret.usyj przed z fiołkami", kt6rll z uielwyklem powodze- urzędników paós1"owych h1szllań.ki ch-lY,zyst. 
Zyciu nie~7,czę~liwego, wedlug opiuii leka- wyrokiem; 3) rozciągnięcie pl·zepisów o niem obiegła w~zystkie większe sceny nie- kie post ... ie, które Krysztof Kolumb .obral '80 -

rza, grozi poważoe niebezpi.czeiLStwo. wynagrodzenin obrOllCÓW na (low (ulztwłl mieckie. bę . W maju 1892 roku wplynie ów .tntek "o 
Bójka. Wczoraj rRno, kilku mężezyzn cywilne IV sIJI·alV"ch karnych I 4) upl·zy- = W teatrzyku Sellina: dziś "Wiarusy porlu new-Jorskiego, gdzie go otrzdami dzia-

zatrzymalo n8 ulicy Łagiewnickiej IV BR- wilejowanie honorlłl·YulO obrończego łll ·zed sztallłlaró w Francyi", dzieło sc.oiczne IV łowcrni Ilo"ilaj" okr~ty wojenne wszystkich 
lutach Józef" Hauke i II' 1,częło y. ninl innemi należnośchlmi, ua r6wni z kosztami 6·eiu obrazacb; jutro i w poniedzialek .Nad mocantw europejskich, poczom n8S1'Ipi uro
kłótnię, z któl·ej wywiązala się bójka. H. komornika. przepaścią", wodewil z niemieckiego W 5 .. yoto jego oddanio w roce rz"lu Stanów, 
otrzymał kilka uderzell żelazem IV plecy i .. W roku bieżącym upłynęlo lat 50 od obrazach, z muzyką KI·atzera. kt6ry specyalnym poci'łgiem prz.wiezie go ja-
w glowp,. czasn wprowadzeula w Rosyl h i I e t ó w ko okaz na wystawo do Cbicago. 
Nagła śmldrć. Na szosie pod Konstau- k ,. e d y t o w Y c h, kt6re zastąpiły da

tynowem zmarł nagle, podążający do ko- wuiejsze asyguacye. 
ścioła, mieszkaniec wsi Srebmy, Gotfried ---- R O Z li! A I T O Ś C I. T E L E G R A MY. 
Seher. W Zgierzu w roku przyszłym, dokonana ••• Gatteya labiata vera. Takie miano 

Wypadek. Wczoraj po I,ollltlniu , li facya- będzie uapl·awa nlic Icosztem rs.2,543 kop. nosi gatunek orchidei, odnaleziony w nrazylii 
ty domu drewnianego slla,lkobierców Fry- 67, oraz repal·acya sześciu studzien mipj- prze. pewnego angielskiego ogrodnika. Ze 
,11·Yllha ua rogu nlicy Widzew8kiej I CB- skich, kosztem I'S. 1,290 kop. 89. Licyta- sprzedaty tej odmiany osi~gnd on w cillłlo 
gieJulallej, spadła trzyletnia uziewczynk<l i cye nIl odd~nie robót tych przedsiębiercy, dni 1<llku czterdzieści pioć tysi~y franków. 
silni~ się pok&leczyla. odbędą sili w lódzkim U1·zędzie powiato- I' Zamiłowanie do orcblllei ro7." In~lo oiO od Jat 

Paryż , 21 paździeruika. (Ag. płn.). AI·
cybiskup z Aix, który napisał do mini
stra wyznali, Fallieres'a, że nie przyj
muje do wiadomości okólnika minisł.tlryal
nego do pmlatów w sprawie pIelgrzymek 
watykańskich, będzie oddauy pOll sąd poli
cyl poprawczej departamentu Sekwany pod 
zarzntem targuięcia się na prawa i wła
dzę rządu. Za przestępstwo to kodeks 
11I-ZYllisuje karEj więzienia Oli trzech mie
sięcy do Ilięąiu lat, tud~ież grzywuę otl 
300 fr. do 6,000. 

Kradzież. Onegdaj wieczorem, na ulicy wym. 'I'el·miu licytacyi na oddanie przed- . pi~tll.stu i Ilrze8.lo w tDkllsam, nami~toość 
Piotrkowskiej, jednemn z IIrtySL6w teatru siębiercy I·obót okolo uapl"Uwy ulic nazua , l' u niektórych osób, juk niegdyś paoy .. do tn-
Victoria, rzezimieszek wyciągnął z kiesze- czooo na 27 b. Ol. lipanów. Wysylani przez bodowców komi-wo-
ni paczkę i uciekł. W paczce znajllowala Warszawa. jaterowie przebiega i, kuje zwrotnikowe, Ame-
się parbytUI"a i rola z ol,eretkl . Narzeczo- \V nowootwal·tej Pl·acowni chemir.zllo- ryk~ poludniow" wyspy Soody, Iudochiny, 
na " VP,I·t·Poteaux" . bllktel·yołogicznej d-I·a Stępniewskiego w zwłaS1.cza Madag.skar, dla zebrania nowych 

jej wini~n i IV jakiej byl jeszcze zależno
Bci od niPj, zapytal impertynencko: co jej 
do tego? 

- Co mi do tego? Z&I·az cię objaBnię
odrzekła Ewelina. - Czy sądzisz, te mil
czeć będ ę w twej ~)lrawle? że będę spoly
kalII kuzyua w domn moich przyjaciół i 
wiedząc, kto on jest, nważać go będę za 
obcego? Niezna z mllie widać, Williamie 
Cal'yll, jeż~li możesz zadalvać Oli IJodobne 
pytauie. 

- Czy masz zamiar muie zlll"Udzić?-za
wolal przerażony . 

- j\ie wiem jeszcze, jak postąpię, nie 
zebl·ałam jeszcze my~1i. Oczekuję uajprz6d 
twego s)ll'llwozdania o sobie. Przez dzie
sip'ć lat panowało międzJ nami milczeuie, 
masz mi wiel~ do powiedzenia. 

- Owszem, mogę ci wszystko opowie
dzieć, nie nkrywając żaduego f .. ktu, jeżeli 
tylko zechcesz być mi przyjazną. Powin· 
naś mi ~przyjać, Ewelino, nie tylko dla 
wspomnleil przeszlości, IIle i dlatego, że 
gdyby nie moja chłopięca lekkomyślność, 
nie lrylabyll dziś włdciciełką tllk wspania
lej fortuny. Pamiętaj o tern, że winnaś mi 
co:l za takI} przyslugę. 

- Nie mogę sobiu n:c wyrzucać w po
sIępowaniu mem względem ciebie - oUl'ze
kla Ewelina-w,zak gdyby uie ja} uie stał
by~ (lziś przpdemną. 

- '1'0 t~ż właśnie dlatego, że tak do
brą byłaś dla mnie przed laty, nie zgubisz 
mnie dzisiaj - za wolal Will, zbliżająe się 
do niej. 

Ewelina r7.llcila UlU pogardliwe spojrze
nie i od nnęla go od siebie. 

- Proszę, opowiedz mi calą prawdę. 
Nie mogę nic Ilostanowić, nie wysluchaw
szy jej. 

- Lecz czy uie mogę Z.'\Cząłl mego opo
wiadRuia od tego, jak szczęśliwym cznję 
się, że cię widzę? l'iie myśl, iżbym miał 
zapomnieć, Ewo, o lobie, lub o tem, coś 
uczynila ;ll;~ Illnie, lecz nie mialem nadziei 
ujrzPlłia cię i zaled wic cię poznalem lIa 
llien~szy nut okl\. OgmIDnie zmienikI 
Bię, jesteś ~kollcztlni~ pięknI) kobietą, Ewo, 
chociaż ja d to za\V~ztl PI'Zellowiadalem, 
nieprawdat ? 

- Nie pl·zYllomiuam sobie tego, I' zre- ani slowa niesprawiedliwego względem cie- kil. Ja t&k tylko nastraszy lem cię wtedy. 
sztą nie przywiązuję do tego znaczenia i bie do śmierci. Byłam tego świadkiem . Nie ma zresztą tlowoc\ów. 
nie ma to nic wspólnego z tem, o co nam - Ale, ani gro za mi uie zapisał. Od- - Owszem, są dowody, Williamio Cll-
tel·az chodzi. Jllkimże sposobem znalazłeś dał ci wszystko, aui wspomniawszy omuie, ryli i te tlowody jll mam u siebie. Czeki, 
~ię w tycb stronach? który IDU byłem r6wnież blizkim. M;am które sf/\łszowaleś, zwrócono wlljowi po 

_ ClIcesz więc wiedzieć _ rzekI tl 'acąc cbyha racYę nazywać go oiespmwiedll- twej ucieczce i ou je u siebie · ~tl·zym 'll. 
konten! n~-dlaczello to jestem i nazywam wym i vrzeklinać jego pamięć. Fil·ma chclat.1 cię prześladować, leez za· 
się Jasperem I,yle? Bllrtlzo to proste I - Mial prawo robić ze SWII wlasuością, pewne dlatego, że nosileś nazwisko wuja, 
łatwe do opowiedzenia. Gdy udałem się co mu się podobało-rzekła Ewelina i roz· 1\ moż. i na jego żądanie, zaniecha la tego 
tło Ame,·yki, przed dziesięciu laty musia- porządził nią z własuej jedynie woli. Nie zamlarn. Lecz zachowane są d~wo,ły twej 
łem tam ciężko horykać ię z 10lem i pra- III·zYllUszczałam uigdy, nż do wysłuchania winy, li. po ~mierci wuja dostały się w mo
cowaĆ, aby módz coś zal·obić. Byłem tra- testamentu, że będę jego spatlkobiet·czYllil}. je ręce. Mogę je odesla~ do LiveqlOolu, 
garzem, Iloslańcem 'i wyrobnikiem, sprze- Ałe wracając do naszego przedmIotu, je- informując bank o twym powrocie i bę
dawałem bilety, później Pl·acowałem 110 fa- żeli życzy leś zacllować incognito, dlaczego dziesz al·esztowaoy. Uczynię to, zanim zdą
bl·ykach, aż po jakichś kilkn latach do- zjawiłeś si~ tak blizko 1tfouut Edenu? Za· :1:ysz zaślubić Anię· 
stałem się do Stanów poludniowycb, do pewue musialeś słyszeć, że wuj Roger u- Wiliam zbladł ze stl·acl.J'u i gniewu. 
plantacyj niejakiego paua Lyle. Byłto bar- marł i żd ja, rezyduję na jego mIejscu? - Lecz ty tego nie zrobisz, Ewo, IIi\! 
dzo bogaty stary czlowiek, połu~it mllie - Nie, uie wiedziałem o tern, spotka- możesz być tak okl-utuą. 
bardzo i traktował po przyjacielsku, prze- łem Featherstone'ów w Rzymie i zaręczy- - Jakież moglabym inaczej post·lP!ć? 
kouł\wszy ~ię, że wart jestem lepszego 10- lem się z miss Anną. Nie wspominali mi Nie wiesz, czem dla mniejest Ania. Nieraz 
su. Bylem u niego przez trzy latR, a guy uic o tobie, a gdy dowiedziałem się o myślałam, że jeżeli Hug~ nie zjawi się, 
umal· ł, zo~tl\wil mi I!i~ć tysięcy funtów, wszystkiem, zapóźno było mi wycofać się zl·obię ją s)llł.dkobierczynią mego majątkn. 
kupiłem sobie za uie dożywotnią rentę, z tego interesu. Ufalem więc tylko w to, A ty my§lisz, ie ci ją oddlłm i zostawi~ 
przyjąlem jego nazwisko i przybylem do że muie nie poznasz, przynajmniej do tej Alouut Etlell twoim dzieciom? Nigdy. RI\-
Włoch, gdzie mleszkałcm dotąd, nie wie- pory, aż moje poloż~nie tu sill nstali. , czej zniszczyłabym I spaliłauyrn wszystko. 
dząc, o ile bezpiecznie uyłoby mi pokazać - Co rozumiesz pod tern ustaleniem się Str39Zn'ł byl" Ewelina w swej obrażo-
si~ w Auglii. Oto i cala historya. twego poł.ożenia? spy~~ła Ewelina surowo. nej milo~ci, zmuszając do dl"il8uia stojące-

. . . . . . - '1'0 Jest tlo chwlh mego ślubu, któl·y go QI·zed nią czlowieka, który czuł, że los 
. - łio I. Illgdy Ul. nl\plsll;leil do. mIlIe,. ma odbyć się za kilka tygodni. Ania i ja jego jest vt jej rękach. Nie wiet\zja.ł jl\

pl z~z ten .caly. c~.as.. pozwoh~eś ~1I przy- bardzo j.steśmy IV sobie 7.akocbaoi, a że kiemi argumentami m6glby ją dlł\ siebie 
pu .zczać, ze ~lIe zYJesz, I~b ZIJOSI~Z .up,dzę milość umie zwalczać wszelkie przeszkody, zjelłnllt!. Wtem pl·zysda mu UIl myśl jej 
I biedę, podczas , .gdyś. soule. wygo.dUle .~yl mamy więc zamiar zmusić stal·ycb, aby ze- dawna milość ,Ila niego i elnvycil si~ tej 
w~ Włos1.~cb . ~Ie Wiele wldoczDle )llzy- zwolili na nasz ślub już w czerwcu. A wte- nitki zbawienia. 
wlllzywa~e~ wagi d? myoh. uczuć.. . dy, rozumiesz mnie przecież, wszelkie nie- - Więc zapomniał&ś, Ewo-rzeki z wol-

- Cóz miałem .CI .donoslć-odl·zeKł-I~le bezpieczelistwo dla mnie pl·zestal/le istnieł!, na-o nRszem przy wiąza,uiu młodych lat, 
przyp~szczałem,. ze. Jeszcz~ db~~z o. mllle. pan Feathel·stoue bowiem nie dopuści aui o 11I·zysiędze, jakq~ mi uczynila, o ile IIlI
O(Juscllem ~nghę, J~k.o IVlll0waJc!l I u~v~- cieula podejrzeń IH\ swego zięciu. miętaID, nl\ gl·obie twej matki, ie mi b~
załem za n~JstosowlI~eJsze ~allomllleć o Ole!. Mówi! spokojni~ o swe m sl'0,łziewaneul tłziesz wiel·ul} ua wi eki przyjaciólkl}. Da
A zresztą .1lstr, to OIebe1:Pleczna rzecz. NIe szc1.ęściu, jak gdyby nigdy żadue słowo Iiśmy sobie wterły sl~wo że ktokolwiek 
możua WiedZIeć '~ .czYJe. r~c~ ~vpadn~, milusne nia było zamieuione między uim, z ilU odziedziczy mujątek wuja, podzieli 
z~l'łaszcza~ przy t(ł~leJ mŚ~IIVosCI, Ja~ą P?- II kobiet,!. przed k/.órą stał w tej chwili. go z ,lru!l"i1U_ 'robie dostało się wszystko, 
Bladal wUJ. ObaWiałem Się, aby mDle Ole - I ty są,hisz-zl\wolllla Eweliua, zbli- Ewo, a mnie IlIB pozwolisz kQrzy$ta~ z o· 
d?sięgn~l. Jestem pewn~, że g~ybym do żając się do uiego-przypnszczas~ clloć na drobiny należnego mi z~zę:!cia. Zmieniłaś 
lłIeba SIł) ~cholvał, Oll nlezlllfodnle pr6bo- chwilę, że ja $tan~ po twej stl·onie i po. się bal·,Lzo oil tego c~asu, Ewo,. 
walby mUle stamtąd ściągnąć. zwol~ Annie Feather.;toue, mojej najdl·oi- - Nie IIOI·U8f.aj tych wspomnieli-proszę 

- Nie masz racyi tak obwiuiać wuja- szej przyjaci6łce, tej istocie, któl·, uajwię- cię-,·zekła Ewelina stłumiouym j:"łosem. 
zawołała Eweliol\-wcale nie był tak zlym cej kocham lIa ~wiecie, zMlubić ciebie- - Nie, ni. przestanę ich pornszać
i mściwym. Lecz oszukana fil·ma postano- falszel·za? I rzekł, sądząc, że nabierR nad liiI} pl·zewa
wiła cię pl·zełladować, li firma ta do d7.iś - Cicho I 111\ Boga, Ewo-zawolał pr7.e- gi.-i\Il\8z mi za.zle, że nie pisalem do ci e
istnip)e. Biedny wuj nig(ly nie powiedzillł rażony-to nieprawda, to byla tylko olDył- bie. Nie SilIli, ~e pl·zez bra.le pl·zywiązĄ-
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Henryk Elzenberg _oskwa, 21 października. (Ag. płu')'1 w zasadzie utworzyć nową gubel'llię jeka-
Zgromadzenie Impieckie tutejsze zakupiło terynbUl'Sk.. ., . 
slO tysięcy pudów zboża, które wyprawio- WiaŁka, 22 llazdzle!'n.l~a. (Ag. pln.), ad wokat przysięgły no do Kazania, Wiatka stanęła. W mle~Cle sauua. i\lróz 

\V zajeździe klasztoru abby zebrano od 110
• ., 

780 blal~ 790-·810. ..,bor.wa 820-855, I.yl" 
w,~o1fe 720- -, Iłredttie - - - , "t\t~łi"" -
- _ hezmleó 2 I 4-. n~,ł. 450-800, .w,e. 510-
35ii, grlka 800 -650, nepik lewi -, .'.0"1 -
- , rS811ft.k i&IH' silu. - - -, !(Tol1h 1)01111 - -
- , enkro", - - - . r .I.~ - - - sa ko ... e, IlOwr6cił. 
k,L,tr.A jl\gllLua - - -. flłf~) t1t"I)łlk'H., - - -, 
lni "1 - - - sa 111,,1, kartoBa 2;0 - 300 la ko· 

2064-0 
polowy września 43 tysiące rubli dla cier- Pełerlburg , 22 pazhłel'Qlka. (Ag. p.). 
piących głód. Zmarł g nel·al łejtenant Włodzimierz ~f&n · 

Czy.łopol , 21 października. (Ag. pln,). cew, który od rok.u 1861) do 1874 był gu· 
rzee. CZEN' 

00 i •• lono p.zeuioy QOO, 1.1'" 110, j~C'IIII""I. TECHNIK UBEZPIE ~ 

marzla' statki o oOO"e ~j'ze tały kur o· Paryż, 22 pazdzlerOlka, (Ag. p.). Mo-
Rzeka K ma w górnym biegu swoim za· 1 berDltoN!lll bil. kl!D' • 100, .. 2~, ar.<~" lmlu.,," - k"",y. J MALESZEWSKI 

W.ruawl, 2'2 pud,ieroika. Oko .. iLA. lIurt. Skl ... l./ ' . . . . 
wać, ' skiewski adwokat przysięgł'y książe Uru· z. IVial40 100': -.- -ll.~; .& 7 : -.- -9.3.1. b. pomoclllk Naczelmka POwIatu L6dzkjego. 

rll,~ki lA "iadro 100": - .--12.06 lA 78': - .-- A GEN'rU BA Berlin 21 października . Deutsche 1I1e- BOW bronil wczo\'aj w sąllzle poprawzzylll 
diziniseh~ Woclteuschrift" ;amieszcza no- sprawy niejakiego Blois'a przeciwko Pe· 
wy artykul Kocbl\ o tuberkuliuie. Badani I ~OD'OWi-. Pro tll 1Id?lie? adwokatów 1'11-

chemiczne, 1'l'owadzoJle w celu. ydzieleula SklCh zwracała na Siebie OgÓI.Dą uwa~ę 
z tuberkuliuy clal obcyell, \f.D1ujących dzia- wohec tog, ad~voka~w fl·aucusk~ch. KSlą
łallie tego śrollka, wykazały, te rozczyn że lJrusow. dZlękowlIł prezesowI sądu za 
otr"ymany w 60·proceut.owym alkoholn, dopuszczeOle go, do obrony. Sprawę od· 

S8rU_, 2'2 puihwll. I'"",i". 2~0 -23J "' p,aśdz. • . • 
22~.UO. lIa hstop. gro,lz. 224.75 7."" 223 - Ul Warsuwsklego TO\\'arzystwa obeZplCCZIU 
11& p&Źd .. 2;19.50, u~ wtop. gmd .. 23:1 7:'. od ognia IV -liodzl 

łłavrll, 22 pa.idziern KAW"" ~t)Oll Iu-erage t\uWI J llK l k' 
11& p&t{lz, 8:i.1.6, D/\ grud •. 7'.50, u m.,zee 69.5U. • .uLa eszews l 
Spokojnie. 

jest już prawie zupełuie czysty, Ooświlld· roczono. na tyd~lel\: . 
czenill z chorymi dowiodly, że czysta che· Paryz, 22 IlazdZlel:l\lh. (Ag. p.): 'l'ylko 
miczna tuberkulina IV dzialauiu swem ma- co sfol'l11olvllnO 72 mlęszaue pulkI luecl!oty, 
lo róźni się od tuberkuliuy 'fi stanie suro- prze~ połączenie w każdym z IIichi \lo je· 
wym, 1 że tak IlOd ,,' zględeru dyagnosty- duym. batalionie ze. sklallu pul~(ów czyn· 
cznym, jak i terapeutyczuym, skutek zale· nych I po dwa bat Itony z wOjsk tel·yt~· 
ży jedynie od (lozy tego J1lynu , Artykul ryalęych, niedllwno powolanych. IFreY"I
swÓj zamyka Koch szczególoweln wy jaśnie, net,odbywajlłc przegląu, IJowiedziaŁ: • Pien~ · 
niem pochodzenia, IJrzygotowyw~nia i sto· szym r>lzultatem ~e~o ,fbr~owalll.a będZie 
~owllllia tnberkulin)', to, że IV przyszloscl uasze slly bOJ9Wtl 1'0' 

Cherbourg, 21 października. Wczoraj Q. dwoją się"· 
ncerowie rnscy byli w teatrze. Orkiestl'a 
odegrala ruski hy~1l1 narodowy i mal'sy
liaukę, które [lubltcznolić wysłuchala lo· 
jąc, wzno~zllc okrzyki: .Niech żyje Ro yal 
niech żyj" F;'ancyal" 

Poznań , 22 października. Wieś Biale
bloto, w powiecie bydgoskim, zgorzała do 

8ZCp:~~i, 22 października . W pobliżu Albi 
zetknęły się wczoraj d 11'& pociągi osobowe. 
Ucierpialo 16 o ób. 

Madryt, 22 października. (Agen. póln ,). 
Jego Cesarska Wysoko~ć Wielki Książe 
Włodzimierz Aleks8nllrowicz udal się do 
Andaluzyi, a Jej Cesarska Wysokość Wiei· 
ka Księżna Marya Pawlównll pojechała do 
Cannes, 

Moskwa, 22 października . (Ag, Ilóln.). 

Ostatnie wiadomości handlowe. 
Warazawa, 22 patdsiernika.. \V~klłlp król.. lf'rlll. tl lI! 

Berlitt (2 d.1 łG.70t 75, Set ł;5, w, 95 kop., " '18th'" 
(:1 ",.) 94i, -48 lmp.; I'."z (10 d.) 37.62'/ .. 66, 70, 
80, 3. kup4 IV ,.d.A (8 d. ) 81.25, 40 kup,' 4"/. Ii «1 
IIkwld •• yjne Kr61. 1',,1~~ieł!o du'. 97.60 tąd; tA
kie!. .. ate 97.45 iąd., 96.75 kup.; 5", ruska po'y
eska "scbodai& lI·ej emisyi 1UI.25 żąd., DI·ej ewi· 
.,i 102.25 ląd.; 5" .... sl<a pożyczh premiowa • 
1864 rolm l·ej emisyi - - - -; t.akaż z 1~66 r. 
JI--ej euUsli - - - -; a-I. poiycska we"uęLrzlII\ 
lO J887 roko !ł5.75 iąd.; 5/1!. Hely zutĄwae sieln
kle l-ej eeryi lit. A ą 101.00 i'l'l. 100.75 knp., 

m-ej .qryi lit. A Ił 100,35' iąd . , 100.10 kup.; a'" 
listy ... Iawne ml ... t.a \Y.r01 .... y I-ej Beryi 101.75 
i'ld., II·ej seryi 101.2,> ląd, lli-ej seryi 101.00 żątl., 
r\' 100.26 .ątl., V seryi 100,52 itd. Ilyokoll to B.rI," 
4:-'., 1.011""0 3"/0' l'M,' '''',., \Viłuleń 4-"/0 , P8Lerlłhu r'{ 
ó-/ .. \Vartu~6 kUlinulI z. )~luąceDiem :;Ił,.,: liKLy ?;fliłf1\
wne IoleUlltkie 158.3 "'U"'I:II.. J i U .27.7, Ł<h!x.i 2256, 
Iio .. y Uk .. iJaeYlue 1498 Ilożyes'a prę,,,iow. I 13U.6. 

' II 515. 

Grono literatów i publicystów J1ostauowi
ło wydać pl.mo zbiorowe Iiteracko·nauko
we. Doehó(1 z niego przezllacza się dla 

. d ' \V d' . Peteraburg, 22 paździem . Weksle IUl I.OIłll~1I 9500, 
dotkniętych lIIeuro zajem. prze SI~WZlę' II po.y .ka "''''''''ui. 100'/., fi[ 1,0Aytzk. , .. "'", . 
cin tem biorą udzial: L. hr. Tolstoj, kilku dni. 101.50, 4'/,0', Ii.ty ... ", .. ne kr.dyt. zietU;kle 
znanych Ilisarzów i profesorów uuiwersy· 145'/ .. akeye baukn rnekiego ,lIa bau,lIn .. granioz· 
tetu moskiewskiego, oraz kilku artystów. ne~o 257.00, pele .. bnrskiego bauku ,1,.kollw".l(O 

d
• b80.00, h&ukn llIi~dzyulU'ot{owego ł78.00, "'fLrdZi\W-

Wydawnictwo ukaże się w koilcu gru lila. okiego b.uku dYMkouto"."o _._. 
Administracyi i drukn podjęly się .Russki· .0.111,22 p.'dlieroika. lI.ukuoty rn kio ur .. : 
ja wiedomosti", ' 212.90, pa do ..... w~ 212.75, ".k.l. UĄ lVar""",yę 

Petersburg, 22 l'aidzierolka. (Ag. lJ.). 211.90, u& Petersburg kro 210.70, UĄ rote"hu rg 
ZarządzaJ'ący ministeryum o~wiaty zawia· dl. 209.00, lIa 1.oud l 11 kn',;.20.31'/" n. 1,00.11'1 ,II. 

• 20.21'/ .. n. Wi.,len 17310, kupony ,·.Iu. 3~!.60; 
damia okólrukiem, że z SIllD mllllsterynm 5'4 Ii.ty ... ta",ne 66 25, 4", Ii.,.y Iikwld""YJu' 
wyznaczono 6,000 1'8, do 1'0Zpol'ządzeuia 64.10, po.y •• k. lI,.k. ~'/. z IlIlIo r. 95 Su, 4'j,. 
dyrekcyj naukowych w dotkniętych gło· 1887 r. 62.90,6'1 reu,"" .Iota 10350, 5'/, r . • 1. z 18b\ 
dem ~uberniach na zaspokojeuie naj bal" r,l03.10, Iloiye.&. "seho,lui. II om. 65.BO. III .ml 

Londyn, 21l'atdziern. Oul<ier Ja"a 15'/.. t.ala,
OllJcier ~llr&kolV, 13 slabo. 

Llverpool,2l pudziernikł\. Baweln.. pr ... o«la.i. 
kolieo"e. Obr6L 12,000 bel. • L6j(o lIa ol'ekula
OY9 I wywO< 1M bel. Moeuo. lIIiMliug aUler,· 
k",sk.: na paź,I.iem. wlOpad 4,"/,. eena, na listo
pad gmdziei, 4"/ .. nabywcy, na gmdzi.ń otyeoeń 
t U / •• "pr..dawcy, nl\ ot,e.eu luty ł'/. sprzedaw.y, 
na Jllty muzea tsl., nabywcy, na marzec kwie· 
cief, ł"/ .. nabywey, n. kwieeień maj 4,'/. nab",· 
cy, tU\ maj c'Ierwiec 4.J'/'1 nabywcy, na czerwiec li
piec 4."/,,, cena. 

New-York, 21 paidziero.. n .. "ełuf!. 8'/lł " N. Or
led.uie 8 t/lł . 

New·York , 21 pa.d.ie.... Ka ... (Fal r·ltio) 12:75, 
K&,,8. F .. ir·1tiu '" 7 lo" orlliuar1 UI\ patdz. 11 02, 
nA gro,lz. 10.65 

------ == ---
TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

Giełda Warszawska, 
Zf\vłu.eollo 

Za wek.le krótkolermln.wo 
na. Berlin ZA. JUU lUT. • • • 

na. LoudYl1 za l t.. . . . . 
na ParyA za IW rr.. . . . 
11& Wiedei, ". 10H II, 

Żądano z kOlie.m !{ieM, 
Za papiery paó.łwowe 

Listy IiklVida,'yjue Kr. 1'01. . 
Ruska pożyczka \t"Scbu+luia. . 

4°/. poż. weWlłz. r. 1K..'i"1 
Listy zast. ziem. Seryi l . 

.t "" V Li.ty zut. ID . W,,,z. Ser. l. 
n " " V. 

Li~ty Zl\st. m. ł:.otlzi Seryi l 

Giełda Berlińska. 

11 
III 

Banknoty rn:łkie l.A.I'f\Z . • 
" "UK tl o)oJto. w • 

Dyskouto prywat"e . . . , 

= 

Z dni. 2"!j Z lłuiĄ 23 

1670 
9i2 

a7.6t 
8 1.2.; 

97 7:1 
IOt.'l5 
!ł6 7ó 

I 1.-
10135 
1U1.7!> 
1,,0',!5 

~12.90 
2l:l.75 
3'1,'/. 

49.'4fi 
9.90 

9760 
lOl.15 

1 1~:~ 
1101,75 
100.30 

212.50 
212.25 

1
31

'.". 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
dZI'e'; . naglAcych p-otl'zeb nanczycleli szkół 8,i 6630, ó'l' 110" ... ,~"ue rn.ki. 103.60, 5'1, \10' 

. ił ':2 lyt".skfL prelu owa s 18tH rpkll 156.50 L-&ka.ż r. Iglic Zmarli w dll1u 23 października: 
początkowych i że ua wsparcia dla cIel" r. 146.10, &key. drogi 001. ..... z&, .. ko·wi.,IKól<ki.1 Katolicy: D.ieei ,lo lat 15·tu zmarto 8, w H 
piących uiedostatek nauczycieli i nauczy' -.-, ak .ye kredyto .. e ... tryoeki. 1.52.60. alte)o liczbie ebtopcó .. 3, dzie'.cząt u, dorosłych -
cielek W 19·stu dotkniętych nieurodzajem l'tauu .. oklego bauku b.n . II~"·ifo - .- , d"ktlul ' - Ewan;elloy: Dzieei do )at Il>-tll "Darto ł, w tej 
guberuiach, przeznacza się o zczędności "ego --'-, d,.kou,o 'lłem,e.k,.,,~ bauku V'~Ml". liczbie ebtope6'. 3, dzie'.cząt 1 doroslych 2, 4,-,. pry,,&tne 3'/:/.. ,. I w tej liczbie ml2iczylu-- kobiet 'a,'" mi&oowleie: 
Z sum, asygnowanych ua IJotrzeby oświa,y lłldyn, 22 ~atdzlarnika. P"'-y y,k~ ",ska " I ~~!l '. Krystyna z Lebmaooów Ganter lat 7ł, Elibieta z 
ludowej. . . . II ewityi 96, 2y,'j. ullo"l. augi.lokle 95'/., St.nzlOw Sch'Taoke lat 63, 

Petersburg, 22 paztlzlel'nlka, (A. pl n.), Wanzawl, 22pałdzrernika. '['arll n. 1,Iacn lVitkOIY'1 St.rozakonnl: Dzieei do lat Il>-tu zm .. !o 4. lO tej 

Ulica Średnia NI'. 23 (uowy). 

!{WARTET 

Śpiewaków Szwedzkich 
Dyr, C, Jacob 011 

PRZYBYWA.. 
2080-3-1 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Grand Hatel. L Pit,er z Petersbnrga, P, Fech t 

z Liebterfeldn, Frieden30n z Mookw1, Ostrowski z 
Kutna. 

Hotel Polakl. S. Krakowski. W. Krami •• ewBki, 
Witkowski, Z. Rabeimann. !L I ~&kow.ki, J. Sie · 
mierzyó.ski, S. \Vinter z War3Zawy. 

Hotel Victoria. n.. SehOtz zŁoihi. 8ch .. eiear z 
Kalisz&, Proehorow E .!I03k\Vy. LandIlu z Ozorko\va. 

Hotel H.mburskl. Eeka z Tomin, M. Bili ..... 1<i z 
?;ytomie .... Rainwa. .... r z lIohile".. R<lzajew.ki, 
Schimi&llBki z W .. SUll'J'. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

dA> Lt.Ui I GODZIln i l1INUTY 
przych.dr,: l.F/ 814uI101151 *1301 8 1~OIIO ISO 

.. Lothi 
odchadz,: 

)lrzyebOłb~ 

do KolllBzek 
n Skiernie"ic . 
n \VUBU.WY 
" A.lekaand.rowB. 
Ił Piotrkowa, 

" Granicy 
n SoSD.owel\ 
tt TOUla.Bzowa • 
"Bzina 
"I" .. ngr. tl ..... 
"Dłbro"yf n,b. 
n Petersburga.. 
" .lIoskwy 
n \Vietlnia 
u Krako"1\ 
" \Vrocława 
" Berlina. 

16/ 10171451112015)6519130 

710846 
820 

10 25 
1 35 

9 52 
2 2:; 
245 

lO 15 
2 01 
6-
8'H 

532 
5 27 

2 30 7 O~ 1040 
4. 16 8 'U 
62;') 1020 
3M 
4 Ol 10 30 12 4l 
9 ł~ 450 
9 łi 4 ~O 

I tO 
4ł8 

10 38 

7 52 

958 
l 02 

9 19 
~"36136:!6 

4 03 
4 35 
752 

1016 
fi 35 

UW AGA, Oyfry oznaczone grob .. ym drnklem 
wyrai.1\i ł u ... 0,1 godziny s.ej wieczore,u do ~o· 
dziny S·ej raDO. 

"Nawoje wl'emia" donosi, że postanowiouo 8łde'l0. PI1'Zęui l'& !l1II. nr~. -, 'hI,ra. i dohr ... - - liczbie chłopców l, dzjew ' ~4-i 9, dorOfłycb -

nilLwyrzek-łem srę-tak wielkiej oslody me· zaIlomniała~ jtkst4r8Jiś sięzawszebl'onić -I psze .objęcia, które rozchylily siędo mnie pierów, '=-Oto są - twe sfalszowane. czeki: 
go wygnania, Nie, wierz mi Lylko obawą mQiw przed gdel'liJV4 ciotką, biorąc na sie- plozyjaznle. Lecz teraz, mając tak drogą \jeden na dziesięć, drugi na piętna 'cie i 
namżenia siebie i ciebie powodowała mną. bie me przewinienia? te niedzielne po mi pewność twych uczuć, mogę ci z I'ęczyć~ trzeci na dwadzie cia funtów szterlingów; 
Pomy~l tylko, gdyby mnie poznano i jał\o południa, kt.6re spędzali lOy"razem, gwarząc 1 te serce !lIoje bije jaknajzgodniej z twojem wszy,tkie podpisaue JJI'zeZ wuja Rogera, 
winowajcę przysiano tn z Ilowtotem, czyż o naszem przyszlem wspóluem życiu, czyż i nigdy, aui .IIa chwilę nie z pomnialem o \jakO lIieważne. Czy ten. z mi wierzysz? 
ui. przyczynilbym ci wielkiego zmartwie- możesz ich nie pamiętać, lub tych ostatnIch tobie, Ponówmy nasze przysięgi, Ewo i Wyciągnąl rękę po papiery, lecz je zd,~· 
ni a? Postanowiłem więc sam znosić swój dni tak strasznych, kiedy bylaś tak dobrą spędzimy resztę dni naszych w bezgrani- żyla cofuąć. 
los, a tobie uie zagradzać drogi do lepszego dla mnie i nbralaś mnie IV swe suknie, a cznej &zczę~iwościl - Wiellziałam, że sprohnjesz tego po(l
życia. Pragruenia moje względem efebie tak byliśmy oboje nieszczęlliwi, że uawe~ WyJ'IUCi! 7. nst swych calą tę przemowę stępu-rzekla spok"jnie, kładąc nazad pa· 
si,elnliy się. Jesteś bogatą i szczęśliwą, śmiać sil} nie mogUśmy : z mego dziwaczne· jednym tchem i tak śpiesznie, że Ewelina piery do sznflady-Iecz nie przydaloby się 
bądźte, wspauialomylllną i nie odsądzaj go wyglądu? Czyż l)lpomniałaś o tern slucball\ go w nieruem zdziwieniu, nie 010- to Uli uic. Nigdybym ich nie użyl:~ Jll'ze
mnie od czci I wiary. Pozwól mi przebla· IV8zystkiem? gąe przerwać Lego potoku wymowy. Lecz ciwko tobie, lecz nigdy też nie zaśŁubisz 
gać się i nie przeszkadzaj w mem malżeiJ- Achl nie zapomniala Olla, niestety, d.ale- gdy kończył zwracając na nil} błagaloy Anuy Featherstoue. 
stwie. kI} była od tego, Dotąd czuła się mężU4 w""olt, pou/stala i odtrącila go z nlewy- - Dobrze zatem, czyli co ci się podoba, 

- Nigdyl - zawolała gwałtownie. - i starala się panować nad ogal'lliającem ją powiedzianI} pogal'dą. lecz wiedz, że walczyć będę z t'lbą \la 
Wszystko uczynię dla ci'ebie, byl .. nie to, WiI · ~zl'uszeniem, oburzenie i guiew dodawaly zalonym cllyba jesteś, lub mnie za ~mierć i życie, uie dam ci się pobić, za
lu. Jeżeli masz odwagę zostać tu w kraju i jej odwagi, lecz gdy Will zaczął wspomi- taką uważasz, chcąc, bym podzielIla twą llł'zeczę twym twierdzeruom, ogloszę uię za 
z pudniesioną głOWI} pracować wśród swych nać te drogie ubiegi e chwile i gdy nprzy- niegodziwość i ziarnala serce mej przy ja· kobietę pozbawionI} zdrowych zmysłów. 
rodaków, jak uczciwy czlowiek, nie będ~ tomnila się jej dlnga za nim tęsknota, 0- cl6lki. Jakie ty masz o muie pojęcie, \Vi· Nikt, w calej Anglii, uie przyzna ci lu
miała uic przeciwko temu i nie będ~ sta· pu~cily ją siły i wybucbnęla rzewnelOi liamie Caryll? Ale n8i'różuo trllci8z czas, SZlIOŚCi. 
rala się ci szkodziĆ. Lecz malżeństwa z łzamI. nie b~dziesz ani )ej, ani moim. Tłomacz - Nie obawiam się twych Ilogl'ói:ek, 
Auią mnsis?; się wyrzec, to jest mój wa· '!'en objaw wydał się WiUamowi tak do· alę jak chcesz, ale musisz z'H'wać twe mało wiem, ile przy moich dowodaclt lIie trudno 
runek milczenia o twej pl'zeszlości. bl'oczynoym, jak' deszcz po dlugiej suszy, tellstwo i opu§cić jaknaj§pieszniej ~e stl'O' będzie rozpoznać w tobie Wiliama C'Lryll-

- Ależ, ja uie mogę wyl'r.ec się jej, ja· przekonał ~ię bowiem, te nie Pl'zestala go ny, Jeśli zd tpuie uie usluchasz, Jloinfor· rzeki a Ewelina, odwracaj/l c się Oli niego i 
kiż dam powód zerwania tego malżeósLwa? kochaĆ i że jej obnrzenie powstaŁo głównie muję o tobie IJKna reatiJerstolle, opowie· udająe się w głąb pokoju, 
To dziewczę moie kocha i wszyscy mi ze 'zl'aniollego serca. Dlaczegóżby nie mial dziawszy,lDu calą prllwdę. Wiliam, widząc, że wyczerpał już wS<!el
sprzyjają. Czyż moje wycofanie się nie skorzystać z tej broni, która mn wpadala - Nigdy więc ule kochalali mnie, klam· kie sposoby zjednania jej, gdyż ani 1'1'0' 
byloby czyoem nie houorowym? w ręce? Jeżeli nie może zaślubić Ani !iwe b,)'ły twe przysięgi. Żatllla kobieta śby, aui zaprzeczenia, aui pogró'ki, uie 

- Znaczuie gorzej byłoby zaślnbić ją, Featherst.one, dlaczegóż niemialby skorzy- nie zgotowalaby ruiuy kochanemu niegdy~ wZl'llszaly ją, czuł się zmuszonyul kal'itn· 
nie powIedziawszy prawdy, A gdy ją wy- stać z oczywistej wierności swej kuzyuki czlowiekowi! lować i przyjąć podyktowaue sobie \VII· 
jawisz - pierwsza Ania odwróci się od i upomnieć się u niej o dawne przyrze· - Owszem, kochał11m cię, Wiliamie - runki. 
ciebie, Wybieraj więc; co do mnie, posta· czenia? Myal posiadania Mouut E<len'u .'zekła Ewelina - i nie je tem pewną, czy - A zatem, żegnalO cię, Ewelino; 100-
nowienie moje jest niezlomne. wstl'ząsnęla uim nader przyjemnie i llodałll jeszcze cię nie kocham, lecz żw. przy- żesz cieszyć się moim upadkiem, lecz llaj 

- Więc chcesz zdradzić moją tajemnicę? mu zapalu. wiązanie nie może i tnieć bu szacunku. mi kilka dni do namysln przed ost te· 
- Chcę przeszkodzić Ani w zaślubienin - Achl - zawolal, chwytając Ewelinę Je~ti za' !lie zgot'lię rlliny tobie, jak się czuem postanowieniem. 

mego kuzyna, którego uwaŹl. za prawego za rękę - pamiętasz te chwile, tak do· wyrażasz, zgubię Ill)'cl! przyjacióŁ. ie wio - Dobrze - odrzekla - daj" ci tyllzieit 
l godnego szacnllku czlowleka. Gdybym bl'ze jak r jal Ewo, moja nkochana, milolić dzę illIlego l'unkul wyjścia, postauowienie cnsu, a po jego uplywie, albo ,y si~ 7.111' 
temu uie zallobległa, bylabym rówuie nie· twoju dla mnie nie nmarla lIrzez te długie me jes l\iezlomne. cydnje ~, albo ja cię o kartę. 
uczciwą, jak i ty. dni rozląki! Jakżeż błogą mi jest ta Re· T" ~ jeduak wyrazić Ilowątpie\Va· Wiliam skŁonił się \V milczenill i wy· 

- A więc, wszystkie moje nadzieje szczę· wuość, teuJbal'dziej, że nie spodz.iewałeuJ ię 11ie - rzeki WIIl- co do posiatlaaia przez szedł. W ten spo ób rozstalo si!) tych Ilwo· 
'cia przepadły - rzekł Will gorzko ~ i Jej, bo gdybym był pewny ',,'ej wiel'l1oścl, cieb.ie mnlenłllnycb llowodóll' lIIej winy, je ludzi, k~órzy tyle obie <»bitlcywali ki,,
to twoje ręce tak okrotnle )e druzgOCzą, czyżbYI!l si~ byl ZR1:ęc.zył II ~iss Fe~ther- 'l'a~ tylk,o wSJlominala§ o nicb, bym ulegl dy~ szc:z~ścia ze 1Wl'Uluego życi;\. 
Ol jakże uiedobl'ą zl'obila~ Się przez te u· stone? I czy wogóle Jaka koblet;\ moze za· twej woli, 
biegle latal Czyż pedobna, abyś była tąsa-I jąć twe miejsce w mojem s,III'\lIl? Nie, oi· - Zaraz ci dowiodę, esy nie mówiłam 
mI} dziewczynę, której głównem udaal_ gdyl r-. 84dltilem, .. oduawna WySZłRŚ prawiły -rzekła Ewelinl\, wysuwając szu· 
życia było dba~ o moją Ilomyśiność? Czyż zalDąt, więc rzucilem się w pim'w818 le- fladę biw'ka i wyjm.jłC I ulej paczkę l"'-

(D. C. n). 
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o 
Teatr Łódzki. 

VlCTORIA. 
W sobotę 24 października r. b. 

Kawaler Z FijOłkami 
Komedya W 4 aktach, Gustawa 

Mozera, przekład I'P. .N. 
oso B Y : 

Pasi BerBb p·ni Bartoszewska 
Wiktor BerBki, jej sio-

strzeniec p. Janowski 
Dzikowska, młod .. wdo-

wa. p. Bis .. o·Janow8k& 
Pułkownik Rembo .... ii p. W ~gnyn 
Wauda., jego córh p-oa Bemu 
Alfred Z .. wilski p. D&oielewill 
P aoi BeliDg p. t&s,kowakj 
Pan Szoltz p. C.yiko .... ki 
Pau Szelski p Witkowski 
Maryuia. pokojowa. p. 

Berokiej p-n .. Sikorska 
PiotnU, słu'ący Wi-

ktora Berokiego 
K .. pral pierwszy 
KOIlraI drogi 
Służący pierwszy 
Służący drugi 
Jan 
Ochotnik pierws.y 
OcllotRik drugi 
Ochotnik trzeci 
Jeden, panów 

p. Winkler 
p. Gloger 
p. nartoszewski 
l). Waleuto'" ki 
11. ROmftD 
p. Z.bonki 
p. Morozowiez 
p. Wi.ołor.ki 
p. Ceremnr,yuBki 

Ochotnicy, go~cie. Rzecz dzieje 
się w naszych czasach w Galieyl. 

Dr. W. Micewicz. 
Róg ulicy Piotrkowlkiej i Zielonej, dom 

S. Wi'liekiego. 
Wejscie od ul Zielonej, 2 piętro. 

Przyjmuje z chorobami USZU4 nosa i gu
dła do godziny 11, po polndoiu od 3-5. 

2027-l2-1 

Dr. W. Łaski 
• ŁOWrcZA 

przyjmuje l choroboml dzieci (i do .... e
pieui .. o.~y krowiaIJką ) codziennie od 8-
12 rano I od 3-r, po poło Nowy·ltyuu, 
dom Szmulewicza " 3. lP5{-l\J 

1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 
1:1 
Ił 

15 
16 
11 
1~ 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

DZ1EN IK ŁÓDZKI. 

G Ł o S I z E N 

STAN RACHUNKÓW I 
Banku Handlowego w Warszawie 

po dzień 30 Września 1891 roku. 

\lsplerajcie przemysł kraJowy!! 
UŻYW~JCIE: 

' . Glińskiego szu~:.~~~lIce-
Glm" l-J-ecro SIIARIJWIOlO de . \ e ohwl •• 

". GliIlskiegQ ATIIAIIENTY. 

8. Gliń"kieO'o rabryka 

Stan Czynny. 

wyrobiw ehe.lez"yeb w Warazawl •• 

,"'_"'_A_RS_ZA--,.W_IE_l-w_P_E_T_E_R_S-,B_UR_._I-_OG_6_ŁE---,M,......._I' Filia W Łodzi przy olioy Plotr,_ ,kOWlk.lej li 27, 
dom W-go )lajschaaa. 2081-0 

Gotowizn .. w kasie . . . . . 
Rachunki bieżące ., baukach rządowych i prywatuych 
Skup wruli opatrzonych najml\iej (Iwoma podpiaami . 
Skop papierów publie,nych wyl080WlUlYch I kuponów bie-

ż,.yeb . . . . . . . 
Sknp .ola - wekali zabezpieczonyclt papierami pubUcznemi 

lub bypoteką . . . . . • 
Potyczki 01\ .... t.w papierów publiczoych i tow.rO .. 
Monet .. brz~c.ą .. stanowi""" wła,uołć booku 
Papiery publiczne wlasue . . . 
Traty i weksle ~(L ""grouice nubyte "' "Ia.ny r"::'lUne ~ 
Uposal:enie filii b.nkn . . . . 
Korespondeoci. . . 
Rachunek , oddziałem banku. 
Weksl_ protesto"ane 
Wydatki bletljee 

Wydatki .wrotne 
Ko ata organizacyi 
~ieruehomoać . 
Racbunki przeohodnie 

Stan Bierny. 
Kapitał •• kładowy . 
Upo ..unie lilii baoku . 
Fundul rUerWO\Ty 
Rezerwa speeyBIna . . . . 
Wił.dy ua mchllnek pr.ekozowy i lokaeye . 
KOre.!pondenci. . 
Raehunek o od,lzi.łem ba.k. . . . . 
Traty prze. bank Bkceptuwane . • . . 
Dywidenda. od akc~i baukn ulepod"ie.ioD". . . 
Procenty przyp~,l.J~ce do zRpłat)' od wkładów I obligacyj 
Proce.ty I kom,. 

Rachunki pr.echodnie 

W_kala do inka.a . 
Towary w kOlDis odd.De 

274,66\l 90 
24 U 

5,151,592 04 

7ł,77Ó 78 

375,741 62 
3,\!92,390 l5 

3,270 68 
2,627,835 n 

IBO,lIV 50 
2,OOH.000 -
5,1\!'1,1;7 23'/, 
1,796.822 ~8 

2ł,792 79 

98,183 08 
22,187 W 

1W,IS7 11 
96,084 ~ 

~I,88G,8'll 35'( 

6.000,000-

1,376,380 73 
lóOOOO 

8.063:125 28 
5,233,:\96 66 

237,253 -

153.219 2\! 427.882 12 
4,418 09 4,442 W 

1,145,647 12 6,897,239 16 

6,887 67 80,658 45 

2'2.752 -
2,107,660 14 

2,786 03 
691.518 80 
216,430 94 

1,314,21738 

9,2W.777 76 
,5940,5:10 l7 
1,796,822 98 

122,MO 31 
3.696 25 
2,994 58 

! 

S. Fraenkel 
'OWy 

MAGAZYN MÓD 
w lodzl, ul Plotrkowlka X. 250 (nolVY 
8), I pi§tro ob9k akłado Żyrardowskiego 
Pol ... Sz. l'ub. maJazyu ..... ój bogato 
zaopatrzou] ... u .. lIwtęiaze m ... 
d e le plU'yztlle, oraz wielki wyMr 
zagranlczllych I kraJowyeh 

mllteryaló'f_ 
.... Dla rOlpow8zechnienia uowego 
interea., wllelkle KAPELUSZE w tym 
uzoal_ Iprzedawlć będę po ce.i_ 

kalIt • • 
PAIINY do nauki przyjmuj~25 

W 'I1nio 16 b. m. 

skraaziono 6 weksli z pUgilaresem 
l ) n. rs. 100 in blanco, wyotawiony d. 8 

paidzierRika 1891 r . na J. Fukaa z ży
relD J. EreDl>erga. 

'1:) Da fi. 100 in blancoJ wyst&wiouy dnia 
8 pud,iemika na J. Ebrenberga. 

a) na TS. W iD blBnl:O. wystawiouy d. 8 
pudziernika 1\& J. Fokoa z żyrem J. 
I!:reuberg •. 

') n. n. 10, wy.tewiony przez Ajzyko 
ForzyehllD. 

5) Da li. ł1 in bl.nco, wyot_wiooy pr.e. 
łloakB Henoha .e Strykowa. 

S) n. TS. 3 kOjl. 85, wyatawiouy przl\% Szy
mona BomB na llofia Benoha. 

Oprócz tego 
akradziono pa8zport, 

" 

wydany z łP"!ny Dobra. wwiatn brzeziu-
skiego. Da Imię l[ogk" HonochB. 

2107-1 299,364 - I O.tuega aię niDiejuem, aby nikt po-
,!L_L-_______________ --==~ __ _'__ ___ +-L----..!...--l-----'--...... '''yż .. yeb wekoli nie nabywał, gdJ. tako-

we nie majł żadnej wortośei. 2105 Osoba młoda 
• pr.ktyk, i patentem berlińskiego kon· -,----------------------~.!! serwł\thryum, poszukuje stałej lT0811.dy lob D .. W . 
lIemi-pla~e. Cena umiarkowana .. Ud.!e- O wynajęcia warszawie 
lam tei Ję.yków. War"'''B, uhca ŚbB- , 
ka J6 6 H"dkl_wlcz. 2091-2 

:MŁODA OSOBA przybyła z War
szawy, udzi~Ja lekc:rJ 

malowania na porce-

lanie, 
atł.sie, drzewie i t. d. Wiadomogć od 10 
do 2 i od 3 do 5 róg Wid .. wskiej i Ce· 
glelnianej, dom Starka. w zakładxle Froe· 
lil.w.kim 2108-2-

w domu pl'Zy ulicy JIIODOWEJ Nr. f6: 

I) Sklep obszerny z pasażem i dwoma po
kojami za 1'8. 1,.200 rocznie, 

2) Sklep obszerny z jednym pokojem za 
1'8. 1,OuO. SJdepy te mogą ~lć polączolle 

i stanowić jeduą okazuJą całość. 

Za rs. 15 
wyuczam całkowitego 

kroju sukien 

w przeciągu sześciu 
Ofel·ty pod li t. H. H. 

nist.l'acyi "Dzieunika" 

tygodni. 
w Admi-

2102-6 

Droga Żelazna Fabryczno
.1 ódzka 

z powodu MwiadezeńIa. wY8,łRj1lcego 
Z. Frejokel , o z.gubieniu duplikatu listu 
frachtowego Udt - Krzywd. X. 69971 z 
dni" 13 (25) IVrześDi. r. b. Droga Żelazna 
FabryezDo-Udzka voda.je do "iadomoaCi 
że pomieniony dophkat listu frachtoweg~ 
!'il 69971 uważa za niew.~ny. 209O-a 

JULIUSZ LIST 
w Łodzi. ulica VełfielnJana Nr. 1390 ( nowy 53) 

FABRYKA WYROBÓW JEDWABNYCH. 
Potrzebne są panienki 

u"lolniooe, podręczne i do nauki _do ma- W iatloJUość U właścicieli tejże nieruchomości 
gaeynu SUKIEN i OKRYC Specyalno' ć: materyaly konfekc~jne nn ob

lożenia do ubrań damskich, czarne, gIadlde 
w deseniach najlepszych i plusze. 

"Faustyny" Suli:cesorów FIlCbs, 207S--3 

"fi( l..odzj, uliCA KOllstaut,nowska}ił ll,.I;r5FZ ... --------------------dom Frydryeha. 2106-3 

Niniejszem mam honor zawiadQmM Sza. 1I-1---fI!II--------_·_ .. ----IIIIl!lll--1! 
Downe Panie, źe moja 

pracownia sukień, okryć i ubio-
rów dzleciullych, 

egzyatując" dotąd przy uL Średuiej w do
mu p. Wilke!,., pn_.leslon, zoIlala ,lo 
domu p. KOBmkow" pod li 13 w oficynie 
na t~;; ulicę Średni~. 

H. Ja8koł:kow8ka. 
2062-3 

§lawa prywatna pellJ'& -

dla DZIEWGZ~T wyznania 
MOJŻESZOlVEGO 

Eugenii Jaszuńskiej, 
wychow~nicy przyrodDicze~o wJ
działu Wyższych Żeilskich Kur

sów w pptersbllrgu 
prsy ulicy Zaehodniej N. 52 ,37 nowy) 

obok botelu Manteu1l1a. 
Zapis uczennic odbywa się co
llziennie, od 3 - 5 po południu 
w lokalu I,ensyi. Lekcye rozpo
czynają się 15 (27) października. 

2060- 3-1 

W 4-oddzlalowej 
HEBRAJSKIEJ SZKOLE RELIGIJNEJ 

,,"',el ~'or"'" 
8ch. A. MI NDELA 

prsyjmowaDe ą dzieci każdego wieku 

Bliższych wiadomości i pro
j;ram6w nauki udziela p. lIIdei, 
ulica Plotrk8lfska Nr. 28, 

2058-ł 

Fabrylra Tabaczna 

polecn uowy wysoki 

10 sztul< 6 l\Op. 

2099-40 

~~~I~~~~ 
~ Ot"'"ł~cie .k~adu! ~ 

, ::-~~:o~~yt~!bl~:'.J~;z~·ul~~il:~~~~:::I~~r~o~:~I:i~~:ii:~ ~ » .; .. _u, FILIĘ """m . ( 

, kt6{a •• op.trzon~ jest I codzieDnie 'wieio zaop.trlwan~ będzie we " .. el- ( 
:-- kie .rtykuły j .. ko to: czekolAdę dellerowil, czekol .. dę do go- -
, towaah. w p .• tael '.bllczek I proaz"u, .. ak .... IIprollz- ~ 

ko ..... oe, caklerkl czekol ........ e w lluoleb codml .. aRch, ' 
_ blllzkop'Y aUilelakle j uaJrozwaltaze herb"lolkl, n,da-.......o' 

) 

j,ce 8ię 'Z.Zeg010le) do dłut"zego pnechowaoia, lepne plerolkl ~ 
s.rzególniej w olublOnych małych fasoo •• h na wagę, BomboolerkI 

Vi najlepszym doborze, doskonale nadająee 81ę na podorki ete. etc. , 

~ 
Geny wszystkich artykułów są taklesame, Jak w sJ\ła- I 

dach moich w Warszawie. 
Znane s gwarantowanej coystości i doskonałego gatuoku wyroby mo, ~ 

je polecając najuprzejmiej łaskawym wzglę~om, pozostaję , ~ 

, E. WEDE L , fabryk;yi;~~~;;k~;ekolady. ~ 
~ 20!l3--0- ' 

.. ~~I~~~~ 

I 
ZaUad Eleklloteebllezay i O,tyozay 

S. lewińskiego w lodzl 
mieullzący się proy ulicy Dzieln~ (Kolejnej X. 2 
rO~ PiotrkolOsklej, "" ... ildami. nlOiejazem, ź. w 
dnlO dzisiejazym otrzymał wył~ezo~ apr.ea." na 

Ł6dź i okolieę drutów izolowanych do dzwon'ów elektrycznych fabryki Aug. 
HiWen w hdz! i tako ... oddawać bvdaie po cenach fa~ry.,.uyeb. Tudaież 
jVielki wybór Lornetek teatr&lnJcb, Termometrow, BiDQ.kli , Okóloró,. i Ł d. 
Jako nowo'ć, polec .. lit Ter."letry _Iektryczu tak nuywane Oatrzeg&CZ6 

I urządooue w ten Opo8Ó , że w ,uie dOj'cla temperatury do pot .. eboej wy-
:~k~~J:::~~etr smbdzieInie dzwoni. Pol::~'/n L si: ~~;::1: I~zgl~dom 

2U>1-;1-1 
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