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Ze statystyki kolejowej.
Bezpieczeństwo

ruchu na kolejach, jak
o tem liczne wypadki, pozosta·
wia baruzo wiele uo życzenia, Uznaje to
nietylko sam ogół, najc1.ę§cili oskarż&llY
o sąd powiel'7.1:huwny i uogólnianIe wypadków, ale tllkże o.'gau .ppcyalny, koleJOWY, ruski .Żelezno-dorożnoj~ dzieło", kLóremu I"l\\"ipl'zchowno~c i i stronności zarzucać n ie można,
\V jednym 7, o~t.atnich numerów tego
pisma, potnieszczollo artykul, z,,"wiel'ający
bardzo illteresującą statystykę wypadków
na li-tu kolejach ruskir.h i zagranicznych .
Odoośllie do jedllej z uróg ruskich, zajmujących miejsc~ JlOIll'edllie pod względem
liczby w~zySlkJch wYltlllk6w, statystyka
rzeczuna poucza, że wykolejeń na linii tej
kolei hyłu !, a III' stacy!lch-541 Zderzeń
na linii 2, li. na slacy!lcll 7. Wypadków
rozerwRnia ~il} I'oci~gów. Z!lll'zylDłlnia ich,
Ilo:i:al'fJ,,;, uszkodz~il i 1'07.ml1i~ych innych
wydarzeń nies1.częśliwych 11aliczono tam
na linii 117, a 1111 stacyach 96. Og61na
ilo~ć wszystkich wypadków . w ciągu pię
cioletniego okresu istnienia kolei doszla-do
278, \V 40 wypadkach wykolejenIe nastą
l,iło wskutek ruzmaitych lIleporzljdków, 57
wJkulak okoli,~uuści lIiil.ałuibll kol~jowej
niezależnych, a w 8 z przy(!zyll lIiewiadomych, Nieporządki takż~ spqwodo\\'aly 9
IIpotkai. pociągów, Z 223 wypadków 1'0zel'wanl'.l sip' pociągc)w, wstrzymania ich,
pożarów, uszkodzeli i t. p, - 78 wytłoma
czono przyczynami n tmosferycznemi (67
wypa,lków wstrzymania pocIągów) i 14 5,
długIm szeregleD) wszelakIch nteporz4dkólv
i naruszei. IlI'zepisów o eksploatacyi kolei.
]\ie można powiedzieć, żeby cyfl'y pl'zytoczoue budziły zaufanie do służby J<olejowej... Zobaczmy teraz, .kto z pośród lIiej
winiell jest najbardziej. W charaktel'ze ob·
winionych pociągano do odpowiedzialności:
21 maszynist6w , 19 zwrGtniczycb, 20 Siliświadczą

Leon Tillseau.
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Nr, 8).

Clegnerec natychmiast wziął pióro do
ręki i zapisał cztery wielkie st.'onnice,
które niezwł ocznie podarł. Następnie szybko nakregm kiJka tylko~wierszy, 1.apowia·
dających oznajmienie wyJazdu ztąd IV sobotę, Tą samą pocztą wysIał też i zawiadomienie o swoim powrocie do Pustelni. Poczem, zjadlszy obiad, poszedł do
generała, ażeby ~pędzfć wieczór sam lIa
sam z przyjaźnią, której w tej chwili tak
'bardzo potrzebowal,
.Pan de Berdou~, ' ujrzawszy Maurycego,
zdumiony był malującym się na twarzy jego wyrazem znnżenia j zniechęcenia, który postarzał go o lat kilka, Symptomaty
te tak niezwykłe u człowieka tej mia,'y i
energii co Maurycy, 11I'zypisał innej zupeInie przyczynie, niż była istotnie,
- Jakiż z ciebie dziwak-rzekł doi. ge·
nerał. Dlaczegoż ta mina skazauego je~z
cze przed wyrokiem, Wyglądasz jakbyś
raz pierwszy IV życiu opllszqał matczyuą
spÓdniczkę, Pl'zecież do licha mio!}! już
dla ciebie czas, kiedy§ miał przed sobą
ciężką, niepewną przyszło§ć. Szczególny
z, ciepie człowiek, Gdyś przyszedl żeguać
Stę ze muą Ill'zed czterema laty, tak wysoko nosiłeś głowę, że wszystkie sufity
były dla ciebie za niskie,
- To dlatego, że wówczas przyszłość
przedstawiała mi się jak równinn, źle
wpr~"dzie oświetloua, ale nie mająca
g)'aUlC, Dzisiaj robię lIa ,\!Qbitl wrAŻenie
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nac1.y, pociąg6w, 13 wagenmajstrów, 9 kon- wskazanych reform staje się coraz bardziej
dul<torów, 5 robotników, 4 stróży, 2 o- oozywislą i konieczną. ArseM! środków
grzewIlczy wagonów i l dróżnika, 82 z o- karnych doprowadzoM już' na wBzystkich
skarżonych uległo karze,
kolejach do zupełnego wyczerpania pomyO.'gall kol~j.vy nie zadawala się jednak słr.w nowycI, i każde zwiększenie reform,
wymienieniem ~am,.ch danych statystycz· w kształcie 1.tuniany grzywny na nwolnie.
nycb, lecz stt<ra si~ jesr.cze ol'j,\śnić głów- llie ze slnżby, lIIetylko nie przyniesie Ż!lIII} przyczynę ' wszystkieJ. wypaclków nie- dIJej korzyści, ale spowoduje je zeze sto,
szczęśliwych, także za pom oc!} cyfr, Oka- I lmiowo wymiauą mało nzdolnionych, lecz
zuje się, że na kolei, o ktllrej mowa, po- praktycznie z I'ouotą obeznanych praco w1.ostawało na slużbie: etatowych wagen- I ników, na taksalllu nienzdolniooych, a i pomajstrów i spii.aczy 7ł"lo, a czasowych ihawionych IIl\lvet zwyklej wprawy ludzi.
29'/~, konduktorów 72°/" i 28"10, 1.wrotni- A IJI'zecież mogą oni tylko sprawie zaczyct. 92% i 8'/•. Z liczby tej uie umieją-I szkodzić .. ,·
cych czytać i IJisać było: wageomajstt'ÓW
_ ___
).30/., sl,iuaczy 47% i zWlotnicz)'l;h li6'/o'
Roczny .. tat pensyi dl,\ tych kategoryi
ZłA
slLlżbistów kolejowycl, waha się pomię<lzy
Ł PRZEMYSŁOWY.
158 a 317 rublami.
ŁÓDŹ, dnia 13fll892 r.
Wniosków stąd wysnuć nIe truduo: zamałe wynagrodzenill drobnych, al~ w",żnych
X Na tutejszych t a r g a c h z b o t o·
ze względu lIa czynności slużbist6w-a ja- w y c h tylko pazPIlica była w ,Iniach 0 ko rpznltat t.akiego wynagrodzell i... b'\l'llzo I statni.:h bll,' lziej I'osznki waną, \<resztą 110niezadawalające icb kwalifikacye. SkoltlltJi- l1yt je~~ cią~ e ,<laby. N.. stacyi tOlVlIrokowalIII, tl' udna i IV lIajwyi~zJDl stopniu Il wej .przedan" ot! piątku owsa 800 korcy
odpowi edzialna służba tych drobnych urzę- 110 T_ , 3,20-3,311 i żyta 300 korcy I'~ rs.
clników kolej wy(:h wymag.\ od nich pe- 17,75 - 8. N .. StR.'yln ltynku sprzedano
wnego stoIlIlIa o~wi;\t}', a uobór słnżby z wczul':lj żyt.. z .. kolky 50 kUTey po I'S,
tym wat'tlnkitm jest uiemoźliwy przy wska- 18.05 i psz~nicy 300 korcy llO 1'~, 8,50zanem wynagrodzeniu,
' ie należy jednak
Siano KIIl'zedau" po kOJ>' 90 -95, slo·
sądzić, że salOo plJlep~zenie bytu materyal, m~ I)" kop. 75 - 80, koniczynę po kop.
nego jest już w stanie nleps1.yć także per, 1.20-1.30,
sOllel kolejowy. Cel ten osi!}gnie 0110 doX Hurtownicy tutejsi ustanowili lIa t ypiero
rzy stałem sy~tematrcznem stoso' tbieil l>ir"ący następujące ceny okl)l.ity:
wanill IJI'ak~yc7.lIego i teoretycz'llego ~po - za' wj.ulr(). .8% w sprzed<l~y hurtoll'~J r~,
sobu wyprobowywania slużby, oraz przez 9.20, w ~prł.ell"ży t1etalicl.uej J'd, 9,30ściśle ustauowiolli} i llihlie przestrzeganą 9.40,
kolej IlrzecllOdzenia pr7.eZ slużbę różnych
X Hezultat zbiorów zeszlorocz,
czynnośei. Środek taki wywrze przede- n y c h w powiecie lól1zkim, wedlug wykt\wszystkiem ważoy wpływ lIa cały kOlltyn- l zólv t\ltejszego urzędu powiat9wego, był
gens slużby, wzmacnIając w nim poczu1;ie In;: stęllujący: %ell1'l\no na gl'tllltach uworsłuszności i spra.wiedli\Vo~ci stosuuku pra- skich: j1szeuicy 4,925 czetwiel,ti,
żyta
codawcy do pracowuika, a zarazem pe- 14,773, owsa 21,989, j~czlUienia 4,510, grywuość stopniowego zwięk,z'dlia zarobko w ki 572 i kartotli 33,453; na gruntach wIozwiązku z utrwaleuiem służby i oSią.gni ę -, ściańskicłl: p;/!enicy 2,440, żyta 40,6,1,4,
ciem coraz lepszej wprawy fachowej.
owsa 21,989, jęczmielIiII 5 947, gryki 1,418
• Wobec stosulIkowo uiepomyślnyciJ wa-I i kartoIti lł5,478; i na gruntach miejskich:
runków slożby niższych pracowników, oraz pszenicy 374, żyta 2,631, owsa 4,24a, .ięwobec IIieulegającego wątpliwości zlluiku czmienia 905, gt'yki 123 i kartofli 9,798
fachowej użyteczności służby, Ilotrzeba czetwierti.
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I jedlle} zkur -moicb-;-zamkniętycii-,v klatce,
UiemająCej żadnego punktu wyj§cia, Ozuję ~ię potrrążonym w błędn~m kole, trosk,
niesmaku i odp.wiedzialuo~ci. 'rak, ~ba
wiam się tam powr6cić, bo nadto w,oję
się szczęśliwym, że oujeżdzam, A jeduak
zostać nie mogę, Bóg wie wszi\kźe, C1.y
pragnąłbym, gdybym mógł. Zbyt wiele
rzeczy widziałem tu od czterech miesięcy,
rzeczy, ktÓl'e zgnębiły i uderzyły IlIlIie uole'nie. Krótko mówiąc, zamiast zabawić,
znullzilem się, jak je~7.<lze nigdy IV życiu
i §miało mogę powiedzieć, że po raz pierwszy zaznałem nudy,
- Czy cię to dziwi? Puyż, mój drogi,
jest tylko Wielką sceną, na któl'ej każdy
gra, stosownie do usposobienia danej
chwili, dramatl komedyę, krotochwilę lnu
fraszkę. Guy bywałem w teatrze, uiellh
mnie dyabli porwą, czy najśmieszniej~za
sztuka rozśmieszała mnie IV dniach, w których dokuczała mi kula moja, Otóż, każdy czuje swoją kulę wówczas, gdy jpj
czuć nie powinien , Zauważyłe'; to, uie-

I

DROG! ~ELAZNE,
X Projektowana i w zasadzie przyjęta
przez zarząd drogi warszawsko - wiedeilskiej spl'awa budowy n o IV 6j I i u i i k ,,I ej o we j, mającej łl}ezyć odnogę aleksandrowską z brzegiem WIsły, posunęl",
się o tyle, ,e zapadła już deeyzya, aby
z przyszłą wiosnlł dokollllć ~tudyów inży·
niersklch od stacj'i Nies1."w" do mil\.~ta
tejże nazwy, Jeduocze~nie w celu oży
wienia i ułatwień komunikacj'jnych IV sąsieduiej okolicy zamiel'zone jest .'ó\Vnl~ż
wzniesienie i urządzenie na odleglości o/I
staeyi Kutna do AleksalldrolVa trzech Ul)·
wy ch przyslllnków stacyjnych, Podług
przybliżouych obliczeń, budowa nowej bo ,
czulcy do Wisly, włączuie z Ilrządzeni~m
staeyjuem, oraz wzniesieniem trzech przyBtanków, wyniesie oleoło rg, 250,000, 1. cze ,
IrO przypada ua przeprowadzeuie nowej
linii rs, 100,000 i buuow~ przystanków
rB, 150,000.
X U r z ę II n i c y n a k o lej a c h, k t ór e p r z e" z ł y fi a w ł a Sil o t! ć p a iIs t w a, podzIeleni być majl! n.. klasy, IY
sto~unku do wykouywanych obowiązk6w i
stopnia wynagrodzenia, przyczem określo
no ścIśle kwalifikacye naukowe lub specyaluoiici, przy których Inlno im bęrt1.ie
1.ajmować r6żnego rodzllju posa(ly,
Najważnlejs:r;em wszakże je~t uogólnienie obowiązków orzl}dnlków kolei s~ubowych,
którzy na jednakowych prawach .. inuI b<;,114 spełuiać 'lowierzoo6 im Ob"w4~ld I a
wszystkich bez różnicy Iini:t"" kold skarbowych, dokąd w miarę al\'4o:m lob 1'0trzeby, mog .. być z roz kazu rninlsteryulO
komonlkacyi przeniesieni. W tym celu
wynagrodzenie, przywileje i klasyfikacya
obowiązków będzie wszędzie jednakową, a
kasa emerytAlua dla wszystkich kolei skarbowych wspólna, Pod wzgl.,dem o,lpowie·
dzialno§ci, urzędnicy kolei palistwowych
mają być postawieni na t'ówni ze wszelkimi urzędnikami rządowymi. W nmundurowauiu obsługi kolei skarbowych majł
być także wprowadzone pewue odzuaki,
odróżniające ją od służby kolei prywatnych .•
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lny j<sle-m, jak powietl'za,- jej szczerości, niż IJl'aguąl to okazać, bo lepszych przyszlachetnej rezygnacyi I tej [ll'awdziwej, jllció ł nie miał w Paryiu_
bezgranicznej lll'zyjaźui. Przyjaźń przynaj-I Skoro genel'at został salO z córką, zwr6muiej nie wzbudzi Iliczyjej nagany. Posta- ci! się do niej:
ramy się więc znaleźć w niej tyle szczę- Sluchajuo, proszę cię, żebyś mi uo,
ścia, ażeby kazalo JH\m o wszystkiem in- biła tę przyjemność i nigdy nie zakochl\ła
nem zapomnieć, Potem będę bllrdzu pra- się w nikim, Slyszysz: w lIikiml Zawsze
cowal. Lata bęuą biegły. Nie jestem jui się pl'zytem człowiek do krwi rozrani.
tak daleki od elJoki, w któl'ej czlowieka
- Bądż sl,okojny, papo, nie lIapl'óżno
clu'oni prze(1 samym sobą lIajlepszy, z anio- jestem serdeczną przyjaciółką Simo"y, Doł6w stróży: wJos siwy, Ostatecznie, niech świadczenie moje okupiłam jej nieszczęścia
mnie Bóg strzeże, abym pragnął katastrof mi, a gdy mi się zdarzy kogo pokochać, ..
earol'ejskichl ale być może, że będę mu- To kury dostauą zębów,
siał powrócić lIietllugo i że.,. wszystko się
- Nie, to będę kochała." porządnie.
jakoś uloży, .1edna kula drugą wygna.
- Ładna korzyść z doświadczenial Idź
- '1'ak, pot'tlcznikn Cłegmlrecl - odparł spać, smarkatal
stary generał, ściskaj!)« ze wzruszeniem
Maurycego,
xx.
Tu weszła I,anua M8I"5'a po~egnać się 1.
Przy końcu tygodnia Alaul'Ycy wylądo
młodym podróżuikiem, Zaczp,to mówić o
wywał z Oregonu, który dopływaŁ aż do
podróży ,
Będziesz
p.'zejeżdżai
przez New- MOlltr~al. TI' "fił włdnie na odje1dżajllcy
York - , rzekł generał,- Zastanawia mnie Cm;adian PacifU; i znalazł wolne posłanie.
Drugiego dnia podróiy koleją, jlrzyuywnaprzykłacl, jak się urządzisz z kuzynem?
prawdaż?
Co mu llowiesz, jeśli ię z nim zobaczysz? szy do Port-Arlhur, pomyślał, iż byłoby
- HOlI-odparł Clegneree - ja czuję ją A co powietl1.ą, jeśli się z nim lIie zoba- dobl'ze zawiadomić (adO/Wił PU9telni, że
1.mieuił kierunek podróży. Zatelegrafował,
zaws=e. A nawet, jeżeli mam lIyć szcze- czysz?
Uwaga ta uderzy la Maurycego słuszno· iż będzie na stacyi Beause'jour nil trzeci
rym, czuję ją coraz więcej,
- I wraclISz do miejsca, skl)d padł wy- !lcią, Przy~pieszylVszy przygotuwania, mógł dziei. rano i zapytywał, czy nie b~dzie .0strzall Biedny chłopczel Żal mi cię z ca· jec~ać we czwartek, wsiąść na statek w kazyi" z Wablgoon do jego fermy. Okałego serca i obawiam s ię, żeby ten uścisk Liverpoolu i jechać prusto do Kanady zyi widocznie lIie było, .gdyż, skoro pociąg
dłoni, który zamienimy przy pożegnaniu , przez Kwebek, \V usposobienin zaś, w ja- zalrzymał si~ przy słupie, który rok temu
nie był ostatnim. Stary już jestem, nie kiem się znajtlował, ten ruch ciągły I S1.yu· był śwładklem cierpień innego pasllŹera,
długo mi tu żyć, a ty tu pewllie tak pręt!- ka potlróż były dlań uajpoiądańszą roz- preryi, jak wówczas nie było ani ~Iadu porywką . Przywykly do szybkich decyzyj, judu.
ko nie powrócisz .. , jeżeli się tam ożeuisz?
Ch\gnerec, sam z dwoma walizkami, u- Pl'zysięgaOl panu, że otljeldżam z gh:- natycbmiast post.\ nowił o zmianie Idel'nngmiechnął się D& myśl, że Ałain był 110mhoko w set'CU wyryt~mi slowami twojemi: ku podróży.
.Lepiej nie robić tegol" Co się jednak
Pauun Marya, jako osóbka praktyczna, szczony; łecz dla niego połotenie uię przedstawiało tylu trudno§ci, Poszedł Iliaszo,
stanie?,., Bóg zadecyduje. '1'0 jeduak pe· zauważyła:
wne, że niebezpieczeństwo większe jest tu- A jeżbli )laua oczekiwać będ'ł przez pełnił piersią, wdycbając ostry wiAtr pół·
nocno-zachodni, suzęśliwy, że moU, wy taj, niż przy niej, 'l'utaj ciągle porówllY- statek z Hawru? Kuryel' odjedzie.
waOl i gdy się czuję wllród tłumn tych
- Zatelegrafuję z Kweuek, łub z Mont- prostow ać nogi, po tem półtygodoiv\\ Ul
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ciliitekt warszl\wski p. Jaliusz Świecianow·
ski, posłał dzieło 8we, omaw iające skalę
muzyczną we wszechświecie i drugie p. t.:
. P rawo harmonii ztuki greckiej i jego
T.8stosowBnie do nowożytnych wzorów'.
Bndowniczy, p. W. Krze iń ki, przesłał
projekt budowy domn koncertowego w
)lołączeniu z panteonem.
Profeso/a uniwersytetu warszawskiego,
Sonina, na włllsl)e jego żądllnie u w o l·
11 i o n o z zajmowanego stauo wiska.
Profesoren\ zwyczl\juym u n i w e r s y.
t e t u war s z a w s k i El g o na katedrze
farmakologii mianowany p. Włodzimierz
Nikolskij, dotychcza owy profesor nadzwy·
czajny.
Rejenci warszawscy czynią starania, aby
pierwotna t a k s a p r o t e s t 6 w w e k s l 0 • w y c h, wyższa o rs. 2 od teraz obowi~.
•mjącej, byla znown przywróconlł.' ŻądaOl 'lo
swoje motywują petenci tem, IŻ dawna
taksa 1'07.0'(1\ 18 w ",'ojej mocy we wsz t·
kich gubenlillcll KI'ólestwa, z wyjątkiem
wA rszawskiej i piotrkowskiej.
Senat, jak ZAZnacza .Gazeta sąllo\\'a" ,
ma w krótce wydatl or~eczehie co do spo·
s obów POCiągAlIi" do odvowiedzialności
osób, które zloiy!y )lod pnysięgą f a I·
8 Z Y w e z e 1, n a 11 11\ W S P r a .w ~ c II c.yw i In y c h I co do skutków, Jak le )JOClą ·
gllie za sobą uznanie przez sąll fałszywości hkiego zezuauill.
•
W warszawsk iej radzie miejskiej dobroczyuności publicznej rozpatrywanym j est
obecnie )JrojeU zamienienia dzisiejszego
szpitall\ zapasowego 7.1\ I'ogatką Wol s ką
na stały, 8p~cyalny s z P i ta I d I a c h 0r y. c h n a l' a k a i choroby zaraźliwe: jak
ospę, dyftel'ytY8, tyfus i t. p. Podłog pro·
jek to, lIowy szpital urządzony ma byt na
60-ciu chorych obojga pici, a z jego otwarciem , przyjmowanie tej kategoryi cho·
rych (z wyjątkiem szpitala Dzieciątka Jezus) do ionych szpitali będzie wst l·zymane.
Jed na z pań dobroczyn nych zamierza
własnym k osztem zaloż}ć w Warszawie
przytułek dla biednych szwa·
c z e k. Oprócz ntrzymania pensyonarek,
instytucya projektowana jUa udzielać, w
miarę możno§ei, także wSllarcie w naturze
i pieniądzach.
•
W okolicy Łochowa (stacya kolei petersburskiej), jak dODosi "Kuryer warszawski",
mają bytl zbudowane w i I l e z o g ród k am I na letoie mieszkllnia. PrzedsiębierclI ,
II. Trojanowski, boduje 8ześtl takich willi,
z oznaczeniem ceny po 1'8. 2,500 za katdą.
Dla ułatwieula kupnIl , wła ściciel zamiel'za
urządzi tl spl'z ed&.ź Da raty, a miano·
wicie: Kto złoży 500 r s. zat!tltku, obejmi e
will ę II' uŻY'l'alność odl'azu, a resztę Bzacunkn może wyplacitl po 250 1'8. roczule.
Jede u wszakże wantU k umowy stl\je się
dośtl ryzyko wny, a mianowicie, chybienie
rat pocięga za sobą przepadek zadatkn.
Prezydent m. Warszawy oduiósł się do
władzy wyższej z przedstawieniem o wniesienie do budżetn miasta na rok 1892 su·
my rs. 4,800, potrzebnej ua ukończeuie
prac k omisyi delegowauej do z b a d a n i II
w ar unk ó w sanitarnych mieszkań
war s z a w s k I c h . .
Petersburg .
Na 11I'zrszłej wystawie :!rodków zabezpieczających od pożarów IV Petersburgu
IImieszczony będzie model . 1' u c II o m e go budynku ogniotrwalego dla
p r z e d s t a w i e il lodowych. Model ten
pomyslu tecbnika A. 'l'awlolVsk iego, skła
da się z czę~ci , które mogą być dowolnie
r ozbiel'ane i spajane za pomocę specyalllej
masy.
Odesa. Przeli kilku dniami otwarto w
Odesie pierwszą herbacial'nię dla robotnikÓWi u częsz cza d o niej (lo 3 ,000 ludzi
dzieunie.
TE~TR I MUZYKA.
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muel CrowUler, murzyn biskop w Afryce. Crow- byl to sobie dobry oJCleo rodziny, powracaj,,Ul er byl pOC1Jltkowo niewolnikiem . Jako taki ey s\ewapliwio kaldego wieczoru do trojga swobyl wielokrotoie sprzedaw.oy i kupowaoy, ich dziod i niezoaj,cy wcal. pokn! t.ycia paw kollcn je~n.kt., oo ... obod7.0o)' przez pewnego ryskiego. Odpowiedoio tlo zasług hyl tet Wertolnierzo oogielskiego, po "ield I_toch rozł~ · ner sowicie wynagra4zany, bo pobieral do
czenia mógl powrócić ,lo swojej matki. Wieku 20,000 frnnków roczncj pen.yi. W dzieó No... ego ni e mógl nigdy oznaczyć ściśle; wiedzinł wego Roku kos,er zj.wił si~ u szef. domn
tylko tyle, it nie mógl mleć wiccej nit lat bankierskiego dla złotenia mn łlCZCÓ. Te
dzieaieć w cbwili, gdy orabowie napadli no ostotni. je<lnak uw ledy mu w gardlc-i slowa
Yomhe i Jego z.brllli w oie"ol~. Ojciec Crowtbein pl7.eD1ówie uie mógł. Z.stał \I boko p. Ho.
zgiuąl w walce', matk...oś i siostro byly za. skiein wytszego urzQdoik" policyjnego. Cebrune do llielVoli. Pb roko slotby niewolni. ,.ar Werner, przykładny kasyer grał od I.t
clej u Drabów, juko .św ·ety towor· wsadzo- trzech u. gieldzie i straci I oa tem nietylko co·
no go na okr~t i wywiezi 00 na .przedd do Iy "Iosny maj~tek, ala i "'00,000 fr.nkólO, noAmeryki. Ok ret ten j edookt.e "potka ły w dra· Ic l.'lcyołt do fil·my. W komisaryacie policy I
dze dwa ok r~ty ang ielskie i odprowadziły do p rzyznnł sie ni.fortuny gracz do ....zystkiegu.
Scblcpptan. Działo si~ to w r. 1822. Snmu"1
Crowlber byl .oowu woluy i udal si~ niezwlec.nie do Sierra Leooo, gdzie pracuj~c nod sob"
Berlin, 9 stycznia. 'rntejszym dzienuistar aI si~ wyltSztalcić umyslowo. W r. 1825
byl otbl'zczooy pn.ez jednego z misyollarzy i knm douoszą z Londynu, iż Z powodu zawkrótce mi"nowauy ua1łCqcielelD w Town. burzeli w 'l'nngerz~ wybuch! koufllkt po.
W r. 1843 wy§"ieeony n. ksieM.a, juZ jako między Francyę a Anglią. Francya promisyonnr. powrócił do rodzinuej ziemi. Przc- t estuje przeciwko wys ia niu floty anJ;ielskiej
tłomaczyl bibIiQ ". język ojczysty i byl j e· tlo Marokko. Mi ę dzy obyd woma g;abinetadnym z lIajgorliwszych krzewicieli "hrześcinl" mi toczy się żywa wymiana depesz.
.twa. W rol,u 1857 postawiono ~o lI IL czele
Waszyngton, 9 stycznia. Wedłng otrzymi., i "igerskiej, w sześć lat za§ póiniej miono · 1I1:111ycll tli wiad o mośc i, Han'ison zawiadomił
wauo bisku pem .
dyplomatycznych reprezentantów Austryi••" Sza ch persk oglosil tyllco "0 spra- Węgiel' i Hiszpanii, że na podstl\wie blłu
wozd."ie z pot/róly owojej po Europie odbytej Mac·Kinl~y'1\ zarządzi, począwszy od dnia
na wiosn~ roku 1889. Wiele ciel<OlV)ch ustQ' 15 marca I'. b., zn iesienie wolnego od cia
pO" znajduje siO w tej książce, w I,tórych I,rzywozu: cukru, kaw" , herbaty i skór
J
Nassr-Eddiu okaznje siQ wladell azyatyckim UO 7. tych ki'ajów do Stanów
Zjednoczonych,
azpiku kości, pomimo owej oglady europejskiej, jeżeli do owej chwili nie będzie zawarty
J'tką .apraguc li nirktGrzy mu przypisać. Oto tl'ł\ktat, oparty na wzajemuo§ci.
nr· jeucn z to~iob U8t~póW: .Dl.ień 4, mlesi~co
Rostów nad Donem, 10 sl1,cznia. (Ag.
Tol·BodJo po§wicciliśmy sztukom piokuym. pili .). \V dniu dzisiejszym ' przybył tu
Pierwsza wizyta w Lowr;.e. Larroumct cbciol Kabat, urzędnik do szczególnych poleceli
przemówić; ale, zmierzywszy go wzrokiem od pl'zy ministJ-ze sprł\w wewuętrznyclr, cestóp ilo glowy, l,olViedzialem mu krótko: .idźl"-llem uregulowania rozporządzenia pllłkolVi ... chodziliśmy przez kilko godzin • rz~da". nika Welldrycba, w sprawi~ planu rozdl\btotnie bardzo to prosty sposób unilmiccia waDia zuoia pomiędzy miej sco wości, d o06"yolneJ' I)nentowy.
k .
I l
I . .
l
t llIęte g Ol cm, tUl zlez norma nego pl'ze.** Skąpiec. w • WesL Superior Wisconsin" wozu ua kolejach żelaznych, które prze·
tV Ameryce półuoc".j zmurl nieunwuo sk,piec,
wożą zboże z 11Iilnocnego KllukllZu.
który do samej śmie rci zdołnl zachować huSofia, 11 s~yr,znia. (Ag. pólu.). BiIlgamor, charokter i pieuiqdzc. Thom"s Roch.r rzy, poddając się żądaniom F"'11ICyi i PorIInlczol przez cale tycie do rzędu tych skąp · ty, zgoliziIi się ua dl\nie za'łQsytlnczynieni a
rów, od których ka1.dy człowiek odso". się ze za wysłanie korespoudenta Cltadourne'a.
".trętem. W rod ziullem mieście otacz"ny byl Obecnie obejmują oni formę oqej saty·
pogard, i lekcewateuiem, oikt sie o niego nio sfakcyi.
troszczyi. Gdy pellnego dnia s~siedzi zauwatyli,
Kair, 11 stycznia. (Ag. póln.). Śledz.two
1.e uie wycbodzi z mieszkaniu, przeczuli odra- co tlo sposobów leczenia zmarlego kedywa
zu, it. coś s ć siQ musialo, zawiadomili więc prow"llzi osobna komisy1l pod przewodnipolicye i, dostowszy sIe przez okno uo zam- ctwem dl'. Rogel'sa baszy.
kniętego mieszkanio, . "JOleźli w ciasnej i wilLondyn, 11 stycznia. (A~. pó!.). Starszy
getnej i.bie zw łoki skąp." "" slomianym bor- sy n księcia Walii, k~iąże Clal'ence, zapadł
l ogll. Z pmwej stroo'y obol, trllpo wZllosil si~ na influenzę, polączoną z ~apaleniem pluc.
ustnwiony w formie pir,uuidy stos mooet , u po Stan chorego jest powaźn)'.
lewej stroili e let .. ly woreczki • banknotomi.
Paryż , 11 s tycznia. (Ag. 1,6!,). L ord
No stoliku i pou IMldem spoczywnly stosy pll' Salisbnl'Y 1'0zesl,,1 okólnik do mocarstw,
pierów wartościowych onjror.mait.. ego !:i'tunl!U. w ktÓl'ym wyjaśnia koniecznol!tl przediuże .
Ogólem zlloleziono 820,000 dolarów. Nie.wy. ni a okupacyi egips k i~j.
kle orygiunlnym ok... 1 si~ testament, który
Paryż, 10 stycznia. (Ag. IIÓ!.). W yn"laz.
Rocker 00 kill,a god1-in pr.ed śmierci~ n:>.pisnl ca ulepszonych piel:ów zubel'ski odebl'al
i połotyl na stoliku. Brzmiol 011 jal, n.st@pu. sobie życ i e. Przyczyna niewiadoma.
je: .Gdy w ludy uch umiera dostojnik, ton"
Wiedeń , 11 al.ycznia. Powstał pl'ojekt
jego uie powilIna go prze1.yć i 1I010n\ bywa ilU zbudowania dl'ugiego .BOl'gteatru·, w któstosie. Dostojnikiem nic jestem, w Indy"ch rym mają byt przed~tawiane tylko korne.
Die tyj~ i, chwała Bogu, nic lIIam tony. Ale dye i le psze dramaty spoleczne, podelas
mam kochank~, któro jest mi droisUl au kiedy IV istniejącym "Bul'gteatrze" Pl,zedwszystkich kobiet na świecie; t~ kocbank~-mo· stawianoby tylko sztuki klasyczne i tra.
ja szkatnlka .. nBjukochaószemi pi elliędzmi. gedye.
Życze wieu sobie, aby kochanka maj. zmarla
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aby nas oboje

wysadzono w

powl.t .... c d~nmitem. Poza tern-polecam sie
pamieei moich spadkohier"ów". Noturolnie teItamentll nie wykonano.
* Elektryczność mordercy. Ńiezwyl,ly
wypouel, l.d .....yl sie w teatrze M... i"aolo, w Pa·
lermo IV snm dzicó Nowego ro ~ u. Pol,ój dyrekcyi teatro jest zaopatrzony \l' przenośn~
lampe elektryc.n~. Aby h zapalić, tłostatecz ·
uem Jest "Iotyć urut ou bateryi elektryczne;
w otwór, Inajuoj'l"Y się u podstawy lampy.
Pótuym "ieczorem do lIokoju dyrekcyi wszedl
jeden z uTZQdników Frnllciszelc D ena ro , w to -

*.

warzystwie

wofncgo Frassinessi.

Nieszc:c:~ścio

; Dziś w teatrze " Victoda" lłanl} bę· mieć cbcialo. i ł 1I0wlok. jed wnbn., ot.cznh'·"
dzie operetka w 3 aktach: "Biedny Jona- drut, by/u uszkodzcn, " tem wl.śnie miejscu,
tan", z muzyką K. Mill ockera,
któro Denara wzią l w r~ l,ę, ch"~" drut w Inm·
l,ie osadzić. W chwili wiec, gdy nieszezęś li wy
uj,1 10"'1 r~I,~ l amp~, w prawej drut trzyma.
he, Iloplyn~1 pr'ld tak silny, it Denaro padl,
'"** Lwów. J e8wze w czasio toj zimy ma juk Iliorone/ll r~!ony. Na l<rzyk Feassines.iego
być otwartn wo Lwowio wystaw. bardzo inte· naubieglo slutbo, która znal azł" Dennro juZ
re8 uj~cych dzieł sduki zebranych, przez jedlle- bez dus.y. R~co biedoka hy ły jakby przykote
go • magnatów tamtejszych, podczas dlugiej do przewodnik6 w elektrycznych, u martwem
podró1y po dalekim wschodzie. - Sieó telefo· jui ciolem w8trz~s"ly straszli we "reszcz.. Gdy
IIÓW wc Lwowie mn
przej§ć 110 wlasoość rz~ wreszcie oderwano druty. roce 06nry elcktl'jczdu. -W spuwie podlli.sienia cbowu koni ro · no§ci byly zupelnie zwęglone.
boczycb obradowała niedawno onkieta pod
* Płonąca peruka. Do w.gouu o.oho·
I,rzewodoictwem Stefana hr. Zamoyskiego.- wego w Iloci~gn drogi tela7.nej boloósko·floOd czasn zoileoia taryfy no kolei Karola Ln- reorkieJ przez otwarte okoa wpodla iskra od
dwik. , która z dniem 1 8tyczoia r. b. prze- parowozu i zopaliłu geste zwoje pieknycb blood
szl. na wlasoość r.,du, powi~kszyl sie znacz- wlosów no glowic sied.,cej w wagonie mlodej
nie rucb osobowy, szo,ególniej pomi~dzy Lwo. domy. Przera!eni. ognrnclo pasaterów, jedywem i Krakowom, o stocyami bJi1.szemi tych uie dama nie utra c iła p....ytomności umysłn.
miast. - W dniu 28-ym b. m. odbCd, sig Z zimu~ I"wi, zcr~'olo płon~ce .woje wlosów
1'10 Lwowie wybory do rauy miejskiej .
Zebra· • glowy i wyrzuciła przez okuo.
Dia przedwyborcze odbyly sie w dnin 2 i 4
* Przykładny kaayer. Dom banld.rski
b. m. no.,akowicz przedstawil konieczność wnie. Hoskier IV Pary!u, po, iud31 kasyera obd"rzo·
sienin l,etY"yi do rody państwa o reforme 1'0- nego nicograniczonem zllufaniem, jaldc wszyscy
dalku zaro bkowego i domowo - czyns7.owego. do niego tywili, a na którem opieralo sie tet
Wniesiono tet. rezolurye, potepi"j,u~ przekup- jego wazechwłodztwo IV interesach firmy. OU
otwo przy wyborach.
lot 20, oolk,d pracowal w nicj Ludwik, Cezar
**.. Czarny blIku,. Niedawno zmarl Sa- Weroer zasługi wal tylko Da pocbwaly. Zreaztą

R OZ MA l T OŚ Cl.

•*

*.

wiarl.mości

Ostatnie

handlowe.

Warn"wa. 11..go styczni ... Wek",'" kr6t. term. na:
Dij rlin (~ 11.) 00.25, 20, 16, 10, 07 1/2 kup,; (,ou rl,D

(3 m.) 10.13 kup.; Par .. (10 d.) W.b7'/, Jrup j IV, ...
.16u (M d.) 86.65, 55 żą.d.; 4 tł/.. HitU likwldaeyjne
Krr.lestw:\ Pulskiego dnie 98.00 t.,d; takiei małe
97.50 żąd.; 5'/, ruab pozyc,ka "scbodnia lI·ej ...
misyi 102 75 ż~d., 102 55 kup., lIT..j .wilyi 103.00
iąd.; 5'/, mska poży.zka prewio ...a z 186\ r l-ej
.wi.yi 240.0,' ~"p.; takai; s lK66 roku lI-ej emiayi
- j 5'/, Iioty 8.lacb. 200 75 knp.: ó' . ".1'"'ka wew" ~tr.u. • I ' ~ 7 roJru ~5.00 '..,I.; 5Of. IiJty
zastawne zieaJałc,· l-ej seryi duże 1U1.25 słll , La·
kiet mole - - żąd. , ITI-ej .eryi małe lOO.W .,d.,
11l".15, 20, 25 knp, V·ej seryi lit. - - - -, ,'/
listy zastawne miasta. 1\ a.r8L&\Ił'V I-ej .eryi 102.0 .
tąd., IJ ••j seryi 10t.HO .•
_m..j soryi In07ó '.d.(
tptl.łO knp., IV·eJ .eryt 99.70 ••d. 99.ł5 kup., V..
•• ryi 997:; tą ' , 9\·.~", 55 kUP'i 5'/, obligi miasta
Wars.awy mate 99.0 .. ż..,I.; ó·~, liny zastawne mia·
s'a Łodzi l-ej seryi 99.00 .,d., lI·ej seryi - .-,
lII·ej seryi ~8.25 '~(I., lV·ej seryi - ~ ; 6"/. listy zastawno miasta Kalisza lOł.w t~, takie.
mjasta Lnblioa 10ł.r,0 iąd., takiei ml~,t& Pło ·
eka 10~.óO żą"., 6°/. listy •• stawu. wieleń<lkie
dłngie - . - iąd .,
50j, takież kr6Lkie - ż,d. Dystwulo: kło\rliu 3"/". fAH,lYll 3
PAr,.

.,1.

1

a'-ego
,leldy.,
.

76 _00. dl.konto nislIliedr..i"Ko blLuku P"Uł.""
pr,"Atne 2"",'••
U·go atlczllia. Poi,uka r\lok .. . 1~~9 r.
([ emisJi 93 1/, 2 1/:1. KOl1.AOle ..u~el"ki8 95 11/ 11 •
Waruawa, ll..go Itycznia. 'r&r~ III. IIIulI \Vltko",.
.ki~o. PUflllie& SIG. ord. - . lutra i .Iobtl\ _ _
- , bi.l .. 830-862'. " ,boro.& 8lO-lISO, i"n
"",horowe 7'1.0-7571• lu&duje - - - , walili",,,, _
.- -ł j9~sm ieó 2 I 4-0 rz,cl. - - - , owi". 330 360, gryk", - - - , rseJ.lk lnlui - , ZilOOW\' _
t n ep",k r .. p" r.hQ. - - . ł(rot1b 1IOIIIJ - ,ellkro"J - - - . (.uwl .. - - - n,ktluec,
kUK jagl&Da - - - . olAj ntf\JItl.ko W"y - - - ,
lniany - - sa plld., karto8e - - - SI. ko-

-

rzec.
Dowieziono Plunicy 800, syta 150, j~e-.&mi"ui.
- -t owu. 120, ",oebn Ilot ne"" - korey.

Wlruawl , 1111'0 atycznia. Ceny nienreguJowaue.
Tendencya zniżkowa.
p.teroburl, 11·go ItyczniA. Łój " mi.jscu M .OO.
P ...niu " m. 1ł.00. Zyto 12.25. Owi .. " m. 5.50.
Konopie .. m. 45.00. Biemio lniane w m. 15.50•
}{ró..

Berllo, 11 Itycznia Pu.uiea 212 -230 n. kwiec.
maj 213.!iO, n. cz"rw. lip. 216.00. ~lln 225 - 236,
na kw. maj 223.00. ua c.erw. lip. 217.50.
ttavrI, 11 etyczniI.. K.wa KOIl tl ... erA ęe S"uln.
nil marzec 78 00, na maj 70.50, na wrze!. 75.00.
Spokojnie.
HIW·Ytrk, 9 at!unia S."ełn .. 7'/". " N. Orleauie 6'1•.
Nlw·York, 9-"0 I tycmia.
Itio ]i 7 13.25.
~t;". )6 7 I... ordin.r, ua luty 1212, na kwi...

K."..

TELEGRAMY GIEŁDOWE.
_ _ ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Z
Gl e łd a Warlzawska.
dni. 11 Z <1oi.12

I

Zapłacono

Za wek.le krótkoterlllao we
oa Berlin", 100 mr. • . .
oa Lond1U n IŁ. . . . .
oa Parl' .sa 100 (r.. • . .
na ~Ied•• u 10<) n. . .
.dano • k06.e,.
la papIery pahl... ,.1
Lilt, likwidacyjne Kr. Pol.
Ru ł'l,
a. poi:yczka. wlehOtlu:i:\
po;;. wo,.,o •. r. UI8i .
Li.'1 .... t. ziom. SerIi I A II.
..""
III A B.
Li.t, .... t. Ul. War... Ser. L .
Li'. ty ~a.ł. ,"."Łodoi ~.r, i

I

",.Id,

r-

11

HI
GIełda Berlińska .
Banknoty r~kie IMAS
"
."
"Dl. dostaWł

U lIoi)'c"&kl\

\.,~r.IHlllllit\

wlt~ho·
d8111likie

dui", 10J.i!•• 4 1/.,. '. li~t1 ZI\SłllW'ł18 kre,lyL
153.50, "keye h'lUku ruskiego 1111\ halllU!1 .Ait'r&lltCf,·
nel:'O 259.00, petershnrs1,tiel(o hauku ,118k(lBto",ego
578.00, haukn więcłzyuaro,low8l!R 450J).), ... l\rll:l......kiego "!lukn <1yRkol1towe.{o -.-.
Btrlln, U-go atyeznia. BłlUk lloly ruskie ~a r .. ,:
199.~O , ua. fluitt.ł\wO 200 50, W'pkólltl ut. War""'''''ł
200 00. on. Ptter Il1lrg I..r. 199 5ó. tlI\. Peterdhnrl{
lU. 19800, liK. f,OU tl yu krhl. 2łJ3-l .
1,011,1111 11f.
26 Z5', ua. Wiedeń 172 ~O . kUlhJll' "elllo :ł'lł ot};
ó·Jft liHi-y zaRtawlle 62.90, 4fl/ O Iisly Iikwilll\1J1lue

li"

60.40, IJoi,ezka ruslll\ 4e , ,, J, .K'łl) r. 93.20, " ~J't 'l
1887 r. -.-, ';'/. r. u ..... du(.& 103.60. b'/. r.• t • IlVI\

r. 10000, poi.1tJJtI\ ". 'bUlllli& II flitu. -. - . 1U etui.yi 64.20, f>łłJ. lis'-! :n.!łtlltTlHł rn"(ki" - . -, 51" Iti'
SYCSkk preluiowll " It;łii rnkll 151.00 LAk,,& l. 18tj..
r. 141.80, &.lI:eye dwgi ts!. Wl\.J'lłz ... \."(ko~ "i""le 'Hkl'"
216.00, ake1e kriuly,""" ao:ury .. ··ki e - .- , .ką ..
wIJ8~""kiegQ

banku b,.udlo"e"o

_._, d,.krtutIJ

W 57'1,

98-

10265

95.W

101.15
IOO.W
102 25
999925
9825
9825

1" 1.2.5

100.20
10'2.9".75
9925
98.9825

2'/,

tej lie.zbifł m~sczlzn 2, kobiet

Yf

2.

&

lBift.DOwitlie~

neor,etto. Riegert, lat 71, Aogtl3ta Breier, lat ~6,
Adolf Rosoer, lat 17, AngOlt Kra.ołtner, lat 4-1.
Stuo.akoanl: Dzieci do tat 15-ta zmarło 3 w tej
liczbi. t hlope6w I, dzie" ""tt Z, dorou;.ołt _
. LłSTA PRZYJEZDNYCH.
Grud Hotel. M. Jakobsoo, Siebler, SomerCeld i
M~uu • Mos~wy. A. Odle z Mogoncyi, M. Lowi6akl • TOTUDl&, R. lleekermano • Radomia H BerIi •• r z Berlina, E. Vorweg • Akw:izgrann, J. Tockei i R,uch z lVaru."y.
Hotel Mo.nleotr.l. FeuetStein zGrodn. WoiC..obn
z Płocka, Kr.tow.ki z Szydło,,&, Kra';'er s Kau.
kam.
Holol VIctorIa. Kuro.to ...lki z Pakiemkowa Mo
Jt.kobowicz z Ddafoszyna, L. Bara.now.k:i i W.
Trepki. T. WarlZawy J. Fin z Grodna. J. Kleber
z POrtjo, K. Haga z Koskwy, K. Cłan;tu.dow z:
Ery".nia, Okojevr i S. Par...... z Ty1Ii.u.
Hołel Poliki. A. Dukat z Koronow., Eil·bler z
Warszawy, Bogacka z Gawron.

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
d • .Łodri

przychod",

I
GODZINY i 1IlNUTY
ILF-T 813 )1101151 ~i 301 81 ~OIIO(30
1 5 15 ;'/ 7/35 /1 1201 5/55/ 9 35
1

.. .

Ht2.25, fil pOly",h.

98 11)275
95.00

0010
10.13

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI .
MaUeblwa " ...orte .. dnin 11 .tye_ni&,
W parafti ewangleU.kl"l. 2: An~ni Ed"'"DU
Grabski E Juli aanł Ritter, Fryderyk Karol Kilt z
Ann,. Kod •.
Starozakonnych 5: Szywon Brudniew.IU • Bajl.
Joob, Mend.el Gin,berg z Harn Karo, BOlocb L 'sner z ChaJą Feder. Ued.le Borgmao z GIi~ą Ru,.e, Berek Wajnberg z Chan, Grynberg.
ZII.rll vr dniu 8-11 1~lezni a,
. KI.lollcy: Dzieci IIO' JAt l5-tn zlDarll') 5, " t ·j
liezbl~e .chł~pc6w. 4, tlzie,wczyn& 1, dornsłyc;J 1,
w tej liczbie m~ze%J%u - kobieta 1 a mianowicie:
llaryaDll& LelOicb, Jat 60.
EwugleUcy: Dzieci do lat t:l-t. ' lUarlo 6 .. tej
liczbi .. chłopeó" 3, d,i.""", t 3, dorosły~h 4

P~tersbllrg 6-"1..
\VartoJ6 kllllOpot.rlleeniem fill!.. : liilly ?"-,,tawne .. iem!łkie

294, li." lik,.ila.
l 'l.34.9, I ' 155.7
Potersburg , II stycznia. lVekKle ". 1.010,11" 101 tO,

lU.n

tl~'I,

200.00
200.25

DYlkouto pry"a""e . . • .

aU/ni ' ViedeA 6 ft/"

UIl ~
~ 5 . 0 , ... " •. I I 11131.9 t,,,,I.i
CyjU8 4,22. pOŻyCZKA Ilrata i l,wĄ

0025

'11o~

l,u,chodz.

do K"l"... k

6155

» Skieruie wie .

8' 00

n \V&r:Ullwy
" Aleku,u.lrowl.

10: Oj
I Jj

11

n
H

Piotrkowa.

Granic!
So nowca

~'

1
39 2130
10 46
\ 3;
29
6.1j 10 '211

99 52 3 5J 10 30
1
2 3j 915

2 1 ~\l •

Ił TOlDaUO'W& •

"BliAa
"lwaugr.

}l.... .

,,0I)brO"1

n, tt.

~:I

" ll.. k"y
t1

11

""

\Vie.tui . . .

lir ko",a
\Vr.aeb.w'"

8'lI

Be.rliDł.

11)

JIO

U:s
00
110
U8

lO 15
2' 01

" P oterłbur~:\ .

,.I.,

3,

~I::

7 52

, OS
, 33

I

1 16

6

I

•

TO

5~·

o

l

~rollę, d.

Piotr·

kt:~~~:j~~~mi~~~~~!~~~~~~';re-

Jonatan

DUmerl\t ora. ogloazl"ol!, do ... ego wydawnleu,,,. K~ntor otwarty
OlJuetkt\ VI 3 1\ "tach. łow. W.ttlOana i od ,god.. l, r:"no dl) gocb. 8 Wl~lOremj
uiell.xi.·'e i j)vi~t& od god,... l·f'j do
Banera, mnąka A. !IillOek.ra, ptuklad l,cJ I'" potn,jwn.
2574--;-1
C. D&J1ielewskiego.
-----O S O B Y:
llosLer V~d...gold,
amerrku6Bkimiliooer p. Tokaralii
d kladni. obm,jmiony s pu.!..Oj ~ bu.
p~m •. \dllokata przy IrgIego
JonaUu Ttlp,kucbarz p. Trap ••"
cbalt'ln. korea odeot J~Eykó ... : nie· IV IDlegcle Hialynu4łolin za·
Tobia." ~aiqly, it'preml.cklego. pollkle,o, ,ulklelo I fr.n.a· mieszkały, prowadzi wszelkie sl'r8.C.~~ocei. tenor i kom-P. WIUkier
Iklego SZUK,'. PO ADY. Dobre «Corcn: wy cywilne i kl\rne tl\k VI'Z:; :ąOEyto.
p, C,dkow,ki
ey. ~a ł~d we. _ Uferty r.,., khdać dzie OkrAgow\'m l\' Gro!lnie J'l\ko
pod .Ig. R. O. lo\! w .\d01!wstraeyl t e · ,
Y.
o
.
,
P
Hro.tolune, hli,t"
1'. W~.nrn
o pun.a,
4 5- tez przy 1nstytucyach pokoJowych.
Proft.or Drr.nd.r
p. tą zk~w.ki
72 -3
Bnrriet, j ego lIio8trz.~Wspierajcie Ilrzcmy ł krajowy!!
nic&
p-M Nowi.h
Daro. ~choJt..
p D&.ielew.ki.
UŹYW.'JCU',
Arab.II •• jego siostr.. p-n. Sikoroka
SZUWAKS ghce •
Uolm ,adwoknt
p. Morozowicz
,.
rynowy.
MollY.l1łni w d. Van- trni BrouikQW'l.ka
.Billy mu" d"r~old.. p Ol,.ger
Gliul'\l{il'~O
SMA~~:!?:.O
do
}~r&Jl~Oilł. WSIlektor
p. ('zerwiiL ki
I-cl' gołt
1'. Walerlo".!.i
w 'rod~. d. 13 Ityuui" 18.Q'l f.
ATRAME"TY.
2 gi
"
p. Zabol"! i
•
I
w lokalu klubowym (dom Kon.erlowYJ
3-ei
,.
p. Barwszewiki
pnnktmuoie u S-ej \VI
Ir. m.
II ~
fabryka
Kncba,.
p. W' h><-ki
Big \StUdout uni","er-p-ni Barto'łr.ewaka
I wyrobów che.lcznyeb w W.' azawle
Bunt .ytetu w llv.to-p·ui Wi,łock
Ta JlllrZ:;ll1w \lzi'Jll1Iym:
Łodzi przy uliey ~iotr.
Grant
nie
p.ni liicl1ałowtk..
b I
, .. ,w'klej • 27,
Sberil
p. K wiatko" ki
"
tl.,OI W -/.:"C) Maj .. t:hatzL
'.2108.0
I"'yl
rteny
p. Z.ilor ki
HII~..a '" kil
2-gi rE'po
\1 • .H,l,mftn
l ' i
n 04<10, w dumu V wlergolda. pa.owie i
p Ile u )"!fC gowy.
p
dIUny w Monaco, kelo'"y, trAJCarz ,
OliH)l,Hlr.ó
,lróinJ. łoiął!y. Akt 1 .." U/'lIItollie, 2 fil
_ IneCOCTOłllCJlbłll)CTY Mell,J.e.J8 .ho.:1l1onl\r:o, :1 \1' ~e.lf-l(/rko.
D<> obj~cia ... yll\('"nl'J p" ..I.u.y - i lIilBClO:łI'O II • OClIuIJ 111:11 fi 12 C'I'. T"llr.
'0.1 lin k.mi o.,e~o jedll~ ~ .. uumo· Ho.\. CYM'!. 1138111J~aCT'J. KPCARTOIIOB'L
"
'
wanych tltejuY"h !&bryk. po ..ukuj~ Hre"rTO>lTC.1'111"~TlI: 4>np~H" .. H. Pn.
W I,ił ttk • dn .. 8 ,tyc.ni~ 1892 ruku
eiche"o Inb t_i cryno""o
seIl6.no",,," 11 1I11eK" U."HaMonll, :l
i w duia.:h ua.tępny h .. ie •••re..
~
To.,e IIchx"b IICIl>ł»1I"TH~lt1. "pc.,o

'l'

lody

c:,łowiek

Zygmunt Kokoszko

Towarz, Cykhstów ŁMZ!jcb.
.- - -

S. GIill ldcrro
S.
, , Gliil.:kieu:o
S. GIi Id elXO
filia w

Walne zebraniu

PO-I:~;;:;~~~~;;~:;~~';:~:I~,

\I)' t~P)

re61lól, Ika

ZDanego \lledeń~klego

TERCETU na CYTRACH

z ka~it.lem 4-6 ty"ęe, rubli. Oler~~'k!~~ H. ]2 w flmilli:<lracr i 'J:ł!~e~l-

"ŁODZIANIN"

kalend Fil lororma yJnG- dreao .. ,. ... r ok J88&.
)(iMci~" obi '. opr '<!Z 7iał~1 lite
·iłil'~. dzi t a·lreJQwy Ol s iulolm.aCyjny. z wJeraJłCJ. tar... ~ ,1 Jmu"'. t n'r....he z poAbiałem. nil rewiry ~d:ljów
jl<lkoju, taryfę o/,ła' k .Iejo"yeb., nolV~ taryfo .eJn" t.ry(~ .templolOł i gildJJ'~. proep"y o opl'Łach I atkDw1ob,
.. el~l!" ust .....1 o uajmi. robotników, pU.l'pJIY poc.z. W""!y telpgranune i metr·I.,lgi~
.
Do .na~yei ..... "!f,.rn· rh. Sklad głów.y n WldaWcr C. RICHTERA
li.. Ce 'elmaua ,. 4 nowy.
41\-3- I

-

~aJIl

Koncertowa.

-

w pi\tek, dnia l (15' tyc•• i& l 9'2 r.
Z..oy w śwleolo '.łym PRESTlDIGITA·
TOR, BRZUCHOMDWCA, loll,t. n. wero·
fonie I ledyny w Iwolm ukresie wlrtuOl aa arfte eollklej

Dr S. EPSTEI

.w.

STARSZY
• ud.ialem flzyka J. KROSSO ze
oj·
~~ymi, k&lek.y~ obraz6w olk.,cyoh, b~·
IIZlf" IDlll ZfUtZC'Zyt dać wielkie, elekto~nł', na1lr.wyeujuo
faut.slftlnO·ezarodzleJ~lile

.przedsta.·

wleale

w trzecb odd,iał.cb, .lrlaolojae,ch si~ •
dOlhyiadczeń magieEnych, brz;uebom6w
.t,.. •. kOllcertu na or6i. Eol. k.iej I olruIly.h uikoąeyob obraJWw w dohch ruzmiarach, o.s"ietlonyeh
.
4

I

8watl'elu I)rulnIIlO·uda.

innemi numerami n-m ł'psuinL plorwazy raz jl<lk '''''rm
"KOKDH" c.,li pn.' miau IP.,i.nity w.JW d'l!l~.
Por.~tek ,p~.. d.ta".i,"i& .. god •. 7", wi,:tzorew, ,... z-gólowy progrA!O llr~p.:d8t&Wlel1Ia, ~,jz:te mf'lr;na. do:iłal! w kaslo Bilety wue'olej nA.by"'Ic; mOlnl. w cukJe-rul \VUatehubego a W" daień prz.ethtawitnia. od g(\d&. 6
im.W~i••••t.or•••,n~Pmr,~y=-k.a'~i.e.w~••al.i.K.·o.n•••• rat.o.w.~~··"""""Im3Ba731.-~\!~-~I"I"~
.

b~dzle

Pomiędsy

Bl'E~lmIlWl

l

pstauracya Frankfurta

R

A.

I

-

Kantor

Łódzki

13 stycznia l 92 r.

Bi~unl1J

ra War, za,,, Idego" '.

"I( urj

l Ilniem 17 :;rn loia 1~1l1 r. .. mi.leoe lodzl otwarty ..etal, p"', nli<
kawoklel." 281 (~). TeleCoou ltI 313.

\fetORU.
We

s z

o

Ł

oa Admini tnie) i

Łódzki.

Teatr

G

OllpcAt._1elł1ell'" l1eTJl'"
K1I8c"al'O Ollppalllro Oy),ll 01'" 18
r. Oł:Ofl'la'J'e.lbIJU'h

l'OPQII1·, 'ITO

,llcn~ł6plJ laPl

Zoprodllkowar:c będ~, m"lodio . ..rtrA JII~~~~~~~~~~~~~~~~lcpor.h,l;.:rH IIponhpICI1 )l.O.uOB1U" TlJe·
uounnili 03DlIQeuIlblii aeCOCTOBTULxylopbou. WeJś ie bez p ła,nZ _ l .
Dro":l Zelazna Fabryczno
1I0C-ru naallaqell], ua 18 <l>eopaJH

7 3

LECZNICA
PRYWATNA
•
••

!ódzka.
(I MapTa) 1892 1'. 11 q'ro llpost"
Z powodn oAwi...lozeoia odbieroi~r.go )<,1 COCTClIITC8
upl1c)'Tc'fuiu r.
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Kaooa gotowizna w biletach bankowych i bllooie
Rachunki przekazowe w baukach prywatnych .
Skup weksli oF~trzQuyob oajmniej 2 pudpi~ami.
Za.sr RWy ubezpieczone
a) papierów pallstwowycb
b) Ustów ....t.wnych
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Papiery wartołclowe własnoć banlm .u.oo,.i~ce
a) państwowe i prz I r"ld por,.l.O.o
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