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- - - -ryferamlma'jeszcze tę wldciwość;-że prze---Pal:a~ zarówno z powodu swej prężności,-woda wylewa się Z' kotłatak-dlugo, - dostrzenie, do których wchodzi cieple powie-I jakoteż z powodu wielkIej iloSci ciepła póki nie zacznie wychodzić pal'a, w któv~
• trze, blIrdzo prę dko
się ogrzewają, łecz I' niezbęduego do jej wytwol'zenla,
nadaje rej to ch.vili ciśn ienie momentaln ie się
I b8l'dzo prędko oziębiają, Dla sal po- się zuakomicie do przenoszenia ciepła na zmniejsza. Dlatego też tego rodzaju kotły
Odczyt inż, Arkuszewskiego, wygloszo- siedzeń f t, p, jest to wielką zaletą, dla znaczue odległośc i, wymaga bowiem rnr o tak u uas jak i za granicą są wykluczone
DY w ubiegłl) niedzielę na pOSiedzeniu domów zd łl!ieszKalnych właściwość ta bardzo niewielkiej ś,'eduicy i, skl'aplająo z pod ogólnycb przepisów o kotlacb pa romiesięcznem członków
sekcyl tecboicz- staoowi wadę, wypadaloby bowiem utrzy- się, oddaje bardzo znacznI} ilość cIepła, Sr- wycb i jako najzupe lniej bezpieczne, mogą
nej tutejszego oddzillłn towarzystwa po- my wać ogień w piecu doiem i nocę,
stem Ż ogrze wllui& parą, doprowaqzllnl) być ustawione w każdym domu, Para z
pfer nla przemysIu i band lu poświęcony \ Wielką też
dzieję pokładano w syste- do oddzielnych piecyków, z których skro- takiego kotła dostaje się do piecyka, gdzie
był kwestyi żywo tl'bchodzącej ogół, a mia- mle ogrzewania wodą, która, podobnie jak pIona woda, zapomocą specyalhych przy- się skralIla i j ako woda spływa sama z ponowicie kwes tyi hygilnlcznego i wygodne- i piece kaflowe, powoli wchłania, I
rządów, może być od/lrowadzouą do ko- wl'otem do koUa.
go ogrzewania mieszka6 i lokalów publlcz- razem powoli oddaje zawarte w sobie cie- tla, znalazl bardzo szybkie i obszerne zaMimo tej pozornej pl'Ostoty, trudno~<l caDych,
plo. Urządzenie ogrzewania tego rodzaju stosowanie wszędzie, gdzie istnillły koUy lego ul'złdzeuia polegała na regulowaniu
Prelegent przebiegł w kl'ótkoś~i bistoryę składa się z piecyków rozrzuconych w I'Ó- parowe. W Ameryce znajdujemy nawet ciśnienia pary w kotle oraz osiągnięciu i usystemów ogrzewań centralnych, zaznacza- tnych częściacb budynku i łl)czących się centraIDe stacye do ogrzewania caŁych trzymanin żądanej temperatul'y IV przejłc dodatnie I ujemne strony każdego dwoma rurami z kotłem położonym w naj- dzielnie miejskich,
W zastosowaniu do strzenl ogr.zewanej,
J lich i zatl'~ymał się w końcu dłużej niższej częgci domu, Za,'ówno piece, jak zwykłych domów mies~kalnych, nienalePrełegent przedstawił w tem miejscu
Dad o~atniemi udoskonaleuiami w tym kie- l rnl'y i
cioł są uapelnione całkowicie żącycb do jakiejś całości fabrycznej, ogrze- rozmaite śl'odki , do jakich uciekali się wyrunku, a w s zczególności uad ogrzewaniem wodą, która, przez ogrzanie w kotle, sta- wanie parą o wysokiem ciślł' iu wymaga nalazcy, i opisał szczegółowo system ogrzeparowem nizkiego ciśnieuia, z regułowaniem je bię gatuukowo Itejszą i wznosi ku gó- poz wolenia władzy na ustawienie kotła i waoia braci KlIrting, który, jako owoc
sy{onowem, systemu bl'aei Korting w Ha- rze; oddając zaś zapomoe!} piecyków swe pociąga za sobą koszty uw-zymania wykwa- wieloletnicb studyów, badań i do§wiadczeń,
Dowerze,
ciepło ot czajl\cemu je powietrzu, staje się Iifikowanego palacza, OPI'ÓCZ tegll, pal'a o ma rzeczywiście wielką przyszłość przed
Zasada ogrzewań centralnych polega na
n nie ciętsz'ł i spływa w dól do wysokiem lllśnieniu, podobn ie jak woda 0 - soblł i pl'zewyższa iuue Jiystemy tego 1'0rozprowadzeniu do ws tkieh sal bndyn- kotła,
grzana do stu kiiktidzi~sięciu stopni, roz- dzajn racyonalnie obmyślaoą koustrukcyą
ku p ł yn u grzewanego przez jedno wspólPod względem zdrowotności I przyje- grzewa piecyki ~elazne do tego stopoia, oddzielnych cz ęści całego urządzenia , • ie
ne palenisko_ W najdawniejszych syste- mnego działania na nasze zmysły system że kurz osiad ający na nich rozkłada się 1 wdaj~c się w szczegóły specyalnie techuimach płyue m tym było powi "'ze, a nastę- ten należy do najlepszycb, temperatura nasyca powietrze
szczególnie przykrą czn e tego systemu, zaznaczyć tylko muszę,
pnie używano w t YIII celu wody; w osta- bowiem wody nie moż e przekroczyć 90 0 C" wonią,
że syfonowo działający zbiornik do wody,
tatnith za ś czasacb pal'a zyskala sobie aby się nie wytworzyła para; lecz ta wla-I PI'zed 20-tu laty powstal wszakże typ skraplający się " piecykacb, jest pomyw tym względzie poważne prawo obywa- śnie okolicznoś6 pociąga, za so bą znaczne ogrzewania. nie posiadający wad powyż- słem nader praktyczuym, pozwala bowiem
tel twa,
koszty nrządzenia, albowiem rury mn, zą szycb, a mianowicie ogrzewalłie parq o niz- bardzo dokładuie regulować tem pera urę
u grzewanie powietrzne, zapomocl} ka- mieć znaczne wymiary aby zapewn ić wo kiem ciiniellil', Wiele fil'm zagl'aulcznych w pokoju i daje możność kontrolowania,
loryfe,'ów jest najodpowiednlejszem dla bo- dzie możn Olić odpo'ltłednio szybkiego kl'ą- pracowało w ciągu tego czasu nad udo, ile ciepl a zużyło w ciągu pewnego czasu
dynków, w których powletl'ze powinoo być l żenia, Okoliozność ta ntrudnia zastoBo- skoualeniem tego sy.temu, który stal się dane mieszkauie lub lokal, co dla domów,
często I w znacznej mlel'ze odświeżalle, wanie tego systemu do istniejących bu- w dzisiej szych czasach Dajbardziej używa- pl'ze,znaczonycb do najmu, może być I'zeczą
a wi~c dla kościołow, szkól, sal po~leduń dowli.
•
nYII do · ogrze"anla lI3I'6"no zwyklych do- dosyt wat ul}_
i t. p, System ten, Jako najbygieniclnlejMożna wprawdzie zmniej szyć wielkość mów mieszkalnych wynajmowanych, jako
Na zakończenie winieDem jeszcze ZWl'ó·
szy ze wszystkich, nadaje się również do- przewodów wodnj'ch, przez ogrzanie wody też w willach, szkołach, więzien i ach, biu- clć uwagę, że uasz odwieczuy piec jest Jebrze do ogrzewania zwyk łycb domów mie- do bardzo wysokiej temperatury, np, 1700 rach, a nawet i kośc iołacb,
dynem ź ródlem ciepła, nsuwającem zara8zkaJnyeh, po łada wszakże t~ wielk,! Ilfe- C" jak to by wa w tak zwanem ogl'zewaSystem ten składa się z kotia, wy twa- zem z mieszka 'a część zużytego powied ogod ność, że nie daje się łatwo zasto80- niu gorą cą wodą, w tym jedńak razie, Zll- rzającego par ę o prężnośc i najwyż ej o '/. tl-za, na miejsce którego wcbodzi nowe,
wać w budowlach już Istniejących, z po- r ówno olbl'zymia szybkość, z jaką kl'ąży wo- atmosfery większej od ciślIi,enia atmo fery, IIwieże lub nieś wieże, stosownie do miejwodn znacznej wielkodci kanalów, które da, jak i ezęściowe wytwarzanie się pary t, j, o niewysoki dj temperaturze 1100 Cel s, scowycb warunkóW'. Jeżeli zatem na wet
mu~zą być zrobione IV murze, j ak równieź czyni caly system bardzo niebezpiecznym Klapę bezpiecze6stwa takiego kotł a stano- przy stawianiu zwyczajuego pieca dbać
przedstawi a tr udności w urządzeniu w bu- i niedogodnym, To też, o ile system pierw- wi rUl'a otwal'ta, wysokości 5 metrów po- trzeba o urządzenie dostępu dla pl'awdzidowlach zajmującldb znaczną powiel'Zcbnię, szy, t, j , ogrzewan ia fQodą ciepłą, jest we nad poziom wody w kotle, W razie więc wie świeżego i zdl'owego powietrza, to
ponieważ kanały te mUszl) posiadać pewną wSlystkich miejscowościach dozwolonym, zwiększeOia się ci~nienhł. pary w ko tle po- kwedtya wentylacyi jest tembardziej nieokreśloną p ochy lość , Często teł w wię- o tyle ogl'zewRnie wodl) -gorącą bywa tyl- nad '/. atmosfery, słnp wody w rUl'ze (klÓ- rozdzielną od wszelkich innych systemów
kszych budowlach u ądzać trzeba kilkIl ko w wyjątkowych wypadkach i to nie we Iry IlI'zy 5 metl'ach wysokolici r6wnoważy ogrzewania, Nie wspominałem o tem, gdyż
piecó w kaloryfel'owych, Ogrzewan ie kalo- I wszystkicb państwach tole,'owanem,
włdnie owe 'I. atmosfel'y) podnosi się i rozumie się to samo przez się; najlepsze
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Spojrzałem na . Aph-Lina, spodziewając
si że zwróci uwagę córce na n iewłdci
wo§ć wy ja wiania swych ncznć przed czło
wiekiem, nie oędącym jej narzeczonym,
Lecz w tych sferach prawa kobiet są tak
wielkie, że wolno im nawet konkurowa
o względy mężczyzn, a Aph-Lin ani na
chwilę nie pomy~lał o zganieniu córki tak,
jak nie pomyślałby o sta wienin oporn woli

e,

I

Apo-Lin skrycie kiwną mi e-Iowlj, nie
jednak ani słowa,
- Nie ądź tak okl'utnyl-zawolała Zee
wzruszonym gł osem,-Czy możemy zapauować nad prawdziwą miłością? Czy sądzisz,
że Gy ukl'ywać powinna uczucia swego
serca~ Ale skądże pl'zychodzisz?
- Wśr,ód Tisbów - spokojnie zauważył
Apb-Liu - pl'awa kobiet nie są tak uznawane jak b ą&s, a w każdym rAzie gość
nasz s wobodniej będzie z tobą rozmawial
bez świadków,
Na te słowa Zee nie dała odpowiedzi,
rzuciwszy mi tyl ko pelne wyrzuto spojrzenie, ro~winęła skrzydła i odłeciaJa,
,
- Liczyłem na pomoc gospodarza w I)lebezpieczeń s twie na jakie 'mnie jego cÓl'ka.
naraża, - odezwałem się rozgol'yczony do
Aph ,LlDa ,
- Dałem ci najlepszll możłiwje pomoc_
Sprzeciwiać się Gy w spra wach sel'cowych
jest to popiarać jej sprawę. W kwestyach
uczucia n~ przyjmują one żadnej rady,
wyrzekł

Tura,
- Zee - łagoduie odparł Aph-LinTish nie był JJarażony na niebezpieczeń
stwo l, mojem zdaniem, potrafi doskonale
sam się brohić,
- Wolałabym, iżby mnie poruczył cznROZDZIAŁ XXIV.
wanie nad sobą, Ohl duszo mej duszy, w
niebezpieczeństwie dopiero poznałam, jak
Za powrotem do miasta, zastał Aph-Lln
zawiadomienie o śmierci kuzyna i zapl'obardzo cię kochaml
Znajdowałein się w najfałszywszem po- szenie asystowania. przy pogl'Źtlbie_
lożeniu, Słowa. te wymówione były w obe-,
Ponielvaż dotychczas nie widziałem jak
cności Aph ,Lina i dziecka Bterującego ło- tu się ten' obrządek odbywa, a przytem
dzi" Wstyd mi było za Zee i odnekłem chciałem nniknl)ć spotkania z Zee, po progniewnie:
~iłem . więc Aph-Llna, aby zabrał mnie ze
- Nie wiem, czy żartnjesz s<lbie ze sobą, Sprzeci wiało się to prawu, niepomnie, co byłoby niewlaśclwem wobec tego, zwalającemu cudzoziemcowi być obecnym
te jestem gościem twego ojca, w każdym przy świętych obrzędacb"
razie Zee, twoje słowa byłyby uiestosowne
- Śmiel'ó An'a, który tak dlugo ' :iyl
, w ostacb mlodPj Gy, gdybyś nawet mówi - j ak mój krewny I prawdopodobnie znużo
la do Ana twojej rasy, nit! będąc z nim ny się czuł życiem, nważaną jest I'aczej
zaręczoną, Cóż o nich powiedzieć można, za spokojne lecz wesołe Ilwięto, a nie za
skoro są zwrócone do Tisb'a, który nie świętą cel'emonię - odpal'ł Aph-Lill ~ mostarał się zyskać twoicb względów i któ- żesz mi więc towarayszyć.
'
Idęc za malym pOlłańcem, który wlelć
ry przy tobie doznaje tylko uczucia szatunku l trwogi.
przyniósł, we&zlUmy do w pobliżu stojące-

Igo domu,lIagdzie
jednym z pokojó\v zna-,
A ty nie
poelaniu zmarlego, a przy nim swojej
Imówiono
kilka osób, Nieboszczyk
jak mi
znowu,
130 lat; Sl)dZIlC po
swojej
łeźliśmy

~

w

miał j uż,
łagodny m

uśmiechu,

przeszedl to życie bez ciel'pień,
Ku wielkiej mojej radości Zee unikała
mnie widoczuie, cb~c wzbudzić zazirość
jawnym okazywaniem wzgl ędów pewnemu
przys tojnemu An, który, jakkolwiek zal'umieniony spuszczał oczy i odpowiadał
skromuie na wzór panienek uaszego cywilizowanego świata (z w yjfłtkiem Auglii
i Ameryki), był wszakże widocznie zachwycony Ze. I bar dzo chętnie odp ow iedziałby
"tak,' gdyby go tylko zapytała ., ~ragnąc
z całego serca aby Zee uszczęśli wIła tego
I!IIQdU~li ca, zostawilem ich w s[lokoju przyglądadając się Jnnym parom, Wszędzie
powtarzało się tosamo: Gy ubiegały się
o względy zatrwożouych i skl'omnYl<h Ana,
Niewinne miuki tych ostatuich, zl'ęczne
unikanie wyl\4Źnej odpowiedzi na odbierane ho My-godne były istctnie naszycb kokietek_ Dbadwaj synowie gospodal'za, spelniający pł'zy mnie rolę opiekun6w, lIapastowaoi wciąż byJi przez Gy, zl'ęczdie się
od ;lIleII u wlaniaJąc,
- NIe I'oznmiem wcale - rzekłem dl!
sta!'szego, zamiłowanego mecbanika z pogll)dami wysoce filozoficznemi-jak w twoim wieku, z tak wyrobioną wfażliwogcią,
pozostać możesz obojętnym wobec 'tej Gy,
klóra ze łzami w oczacb (lddaliła się właśnie.

-

I

Dob,'y Tischnl -

z westchnieniem

odp&l'ł An - naj wlększem nieszczęściem
jest pojJubić jeduą Gy, kochając .ię w dru-

giej_
- Ach! więc jesteś zakochany?
- Niestety, taki
- A oaa nie odpłaca ci wzajemnością?
- Nie wiem, Czasami spojrzenie. 816,,ko jakle budzi w suca odzieję. nlrdy mi
jedoak nie zfobiła WYZO&UIL

m iłości?
Cóż
uwłaczać

być

szepnąłeś ji!j słówka o

Jakże
godności?

mógłbym tak
'mógłbym

Czy

do tego stopnia nie-A1łCm, ż~hy wy·
swe uczucia Gy, która mnie tego
wyznania nie zl'o biła?
- Przepraszam, nie wiedziałem , iż do
tego stopnia posuwacie waszą skromność,
Lecz czyż żadeu An nie powie Gy "kocham cię ", zanim od niej tycb słów nie
znać

us łyszy?

- Nie mogę powiedzied, aby ta den tego nie zrobil, lecz wówczas A1ła gardzą
nim, a i Gy,ei lekce~ażą, Żadna G-tJ
zl'esztą nie słuchałaby go, uważając, że
wdziel'a się w pl'awa kobiece, , a zarazem
óbraża skromność cecbować m8j!}CI) ród
męzki. Niepowiuienem wszakże sl'acit! nadziei - mówił dalej An - bo ta któ,'Ij.
kocham, nie stara się o względy tadnego
An, Czasami pl'zypuszcza.m, że nie zbliża
się do mnie z obawy, abym nie żądał
ograniczenia jej praw, Jeżeli tak jest,
nie kocha muie prawd'tiwie, bo gdy Gy
kocha, wszystkich praw się wYl'zeka,
- Czy twoja Gy jest tu dziś obecna?
- Siedzi tam i rozmawia z moją matką. Spojrzałem we wskazanym 101 kieI'unku i njl'lalem ag w czerwonej sukni,
co tutaj oznacza, iż panna nie ma jeszcze
zam!&I'U wstąpić w zwil)zek malżeński Szara sukni II we wszelkich odcieniach oloaen posukiwanie męża; ciemno·purpurowa,
iż wy bUr jot zbrobioQY; parpul'owa I pomal'lIńczowa jest strojem uarzeczonych 11&mężnych, jasao-ltiebieaka rozwódek i .~"
pragnl\cych wstąpić w po"tórne zwltakl.
Wog6le kolor JUDo-niebieski spotyka alę
bat'd&o rudko.
K:lbiety tDril-ya •• w"ystkle skońCHllia
pi~kne, tak, że trudno powiedzle6. która
jest plękołejsza lub bnydna. Wybrua
mojego przyjaciela um tylko r6iDlła . ,

..
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wych liltów zastawnych banków ziemskich
na 5%. Ósmego l1stopada odbędzie się
1090wanie do terminowej amortyzacyi. Wyciunlęte w 1080wanln listy będlł ogłoszo
ne do wykupu po cenie nominalnej na l
atycznia 1893 r. z tym warunkiem, że
włdciclelom owych lisl6w przyznaje się
St. LiIiecki.
prawo przedstawienia ich do wymiany na
listy 5·procentowe do 15 grndnla. Jednocze'nie wszyscy pożyczający, kt6rzy jesz·
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
cze nie konwertowali swoich 6% pożyczek,
będlł zawiadomieni, te od dnia I stycznia
ŁÓdj" dnia jOlU 1892r.
1693 r. pożyczki te będą liczone po 5'/•.
X Na tutejszej stacyi towarowej sprzeP ....emy•••
dano od piątku OW88 3,000 Korcy po rs.
X Grono przemysłowców warszawsk ich
2.70-2.80 I za wybol·owy po MI. 3.30, kar- w połlłezeillu z berlińskiem towarzystwem
tofti 25 wagonów po rs. 1.50-1.70, jęcz ~Dreifll8s i s-ka", na naradzie, odbytej
mienia 250 korcy po rI. 4.20- 4.50. Na przed kilku dniami, postanowiło wnieść
Starym Rynku sprzedano pszenicy 800 podanie do Wyhzfj władzy w kwestyi zakorcy po rs. 5.85 - 6, żyta 500 korcy wląunla akcyjnego towarzystwa eksplo·
po n. 4.50 - 4.65. . Popyt wogóle słaby. atacyl torfu w graulcach Króleatwa. InlCeny paszy nie ulegly żadnej zmianie.
cyatorzy zamierzają na cel powyższy wy·
X Hm·towniey tutejsi pozostawili na ty· zyskać torfowiska w powiatach: bialskim
dzień bieżący niezmienione c e n y o k o w I· i kou8tantynowsklm, gnberni siedleckiej.
t y, a mianowicie: za wiadro 78% w Towarzystwo plozystąpi do działania z wiosprzedaży hłlrtowej rs. 8.70, w sprzeda· sną roku przyszłego.
ży detaliczuej rs. 8.80 - 8.90.
X "Grażdanin" donosi, że gorzelnicy
starają się o ustanowienie przepisu, mocą
.lllc1"··
X Fabrykanci spirytusu grodkowych kt6rego gorzelnik
móglby, zachowując
guberoij Cesarstwa starają ,się podobno o przywileje udzieloCIe gorzelnictwu rolnicze·
obniżenie akcyzy od spirytusu do 8 kop. mu i odpowiedzialność przed skarbem, od·
sllłplć zarządzanie działem technicznym I
od stopnia.
Drogl żelazne.
handlowym zakładu innej oBobie, na ryzyX Prezes rady zarzlldzającej kolei nad· ko tej ostatniej.
wiślaliskiej, p. Leopold Kronenberg, pra·
"'yk ... talceole przemyałowe.
gnlłc przyjść z pomoc'l urzęduikom tejże
)( W minlsteryum dObl· pallstwa będzie
kolei do wyzwolenia z rąk IIchwlar~kich, rozpatrywanll
westya poddania wszystprzeznaczył z własnej szkatuły rs. 10,000 I kich szk6ł agronomicznych w pallstwie
na wieczysty fondusz pożyczkowy. Udzie· Instytucyl agronomiczuej, która ma być
lanie pożyczek zależeć będzie wyłącznie wkrólce założouą.
od dyreklora, p. Daragaua. Pożyczka nie
"'yUB"Y.
może być wyższą nad p61roczną pensyę"
X Wystawa nasion oraz produktów go·
ze spiatl) maksymalną w ciągu J8-tu mie· spodarstwa wiejskiego, urządz na starasięcy od daty zaciągnięcia pożyczki. Re- niem muzanIU przemysłu i rolnictwa w
wers mnsi być podpisany przez dwóch Warszawie otwarta b'}dzie w czwartek,
poręcz cieli z grona kolegów biurowych. dula 17 b. m., o godzinie 12 w południe.
X W tych dniach skończyły się posle·
dzenia pierwszej sesyi zjazdu przedstawiSpr~w-y urzędow-e.
c li ruskich dróg żelaznych w Petersburgo. Druga sesya otwarta będzie w dniu
• Według pogłosek, powtarzanych pl"zez
24 b. m.
X ZSI·ząd towarzystwa dr6g żelaznych gazety pelersbul·skie, W ruskim korpnsle
poJudniowo·zachodnich projektuje przedłu. dyplomatyezDym zajdą pewne zmiauy. I tak
żyć odnogę przylucką plZez Pll'latlu do ruski poseł w Koostantynopolu, p. Neli·
Cae asów, a następnie zbudowa6 nową dow, otftymuje inne stanowisko i zastąpiony będzie przez p. Onou, obecnie posła
odnogę od Łajewa do Czeruihowa.
w Atenach, do kt6rych w YBłany ma być
Handel.
X WIad •• 1fJ .... zwr6eiły .wan n...kodU",,. z kolei p. Żadowskij, dotychczasowy rad·
4slalalnoł6 drobnych h&ndlu'I, Ikupuj,clch .boło ca poselstwa w Konstantynopolu.
po wliach, prz-,.ezem ma by6 pilnie przeetrzeg.ne,
• Postanowiono w zasadzie szkotom lu·
aby ,boie opr.odawano b,ło na ".gę i żeby w ban·
dl. oj,,,ane był! dobre miary i ....gl.
dowy. nadać gl·uuty i do programu ich
wvrowadzić
warzywnictwo, • sadownictwo
Plenlł\dze l I<redyt.
X Zarząd bauku pailstwa zamierza I t. p. Władze właściwe zbi erają. stal"an·
zmuiejszyć liczbę urzęduików do szczeg61- uie materyały, dotyczące tej kwestyi. Spenycb poleceil przy bauk
oyallści zebrali dane szczeg610we, dotycząX .Birże y ja wiedomosti" donoszą, że ce stanu tej sPI·awy we Francyi, Austl·yi,
podpisano uklad o kon wersyę wlzystklch Niemczech i innych paIistwach zachodnio·
pozostałych jeszcze w obiegu S·proceoto. ellropejsklch.

ogrzewaqie bas przewietrzania jest I
bJgieniclnego pnnktu widzenia barb arzyń
,twem.
Przy ostatnim z opisanych powyżej aystemów ogrzewania, wentylacya daje aię
arzlldzić z wielk'l łatwo~ci,.
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• Gnbernator li1l8ndzkl wyaŁUIł do ml-, cilłgle wrażeli. To teł towalozyst~d';
nislra spraw wewnętrznych z projektem broczynności pomySlalo o inuych drogach
skasowallia kabla żydow kiego, istniejlłce· prowadących do tegosamego celu: zasile
go 11' Rydze, jako instytucyi, nporczywie nia kasy ubogich-a bardziej dla pnblicz:
n~~i ponętnych .. ZaprojektowlIl}o mianotrzymaj'lcej się kieruuku aotirz,dowego.
• .Swiet" donosi, te mlnisteryum skar- :'I'l.cle prz~ds~wlenle amators~le, .duno
bu wyasygnowało na rok pnyszły 26,000 JUI ~ Lodzl UI~ ~rz'ldzane. Od kilku JIIi ty.
rubli na roboty ochronne, zapoblegajlłce godOl amator~ I amatorzy ~rzygotowuj, się
wylewo. Wlsly.
twa"!'o ~o dZleł~, a ?czeklw~ne .przed ~.
• W mlnisteryum sprawiedliwości wy- łVleDla, JakkolWiek Ole~apowledzlaue juzpracowBpo projekt do prawa o karae. la cze nrzędownle, budzą JU~ teraz we W8~y_
liebw~ Sciganie ądowe lichwiarzy będzil, stklch sfera~h towarzyskich oaszego IDla.
rozpoczynane przez prokuratorów Slłd6w o. sta ~uże. zalnte~esowanle, kt6re. !,zr&lll~
kręgowych, ua mocy protokół6w, spisywa- będZie. D1ew,tphwl~ coraz b~rdzleJ w nll~
nycb przez urzędnik6w policyi, wskutek rę zbhżanla Się dOla otwarCia kas te tra!doniesień prywatuych, sprawdzouych przez nyc~.
'
.
.
śledztwo sądowe, albo też wykr 1\ inn'l
~Ierwsze przedstawieOle ~ne będZie II'
drogą działalności lichwiar8kiej. Jeżeli po. dnlO. 23 b. m: w teatrze !haha~ a wYP~ł.
tyczkę na procent nadmierny dano w ta- ul~ Je. tny lednoaktówkl w Języku mekich warunkacb, że była ona zbyt uciątli. mlecklm! oraz żywe obr~zy. .
. .
w~ dla pożyczającego i lichwiarz o tem
W dnlO 30 . b. 11:1 • .będZie pl zedstawleU!6
wiedział, to winny ukarany będzie um- w ~ea~rze • Vlctor~a, n.~ które ztoż~ .Slę
knlęciem w wieźy na czas od 4.ch mlelię' ~ wie Jednoaktówki polsku" muzyka, śpie"
cy do 1·
roku i 4·ch miesi y. Jeżeli
żywe ?brazy.
...
.
winuy, zalmujlłc się wypożycz niem kapiTrzecl.e pr~eds~awle~le ~lząa~one będz!8
tałów, ukl·ył nadmierność proeent6w, włą. ':'I po.łowle gludOla, ploglam Jednak nl8
cZyW8Zy je do sumy kapitału, Inb innym Jest Jeszcze 08latec.zme zdecydowany.
sposobem, to za to karaoy będzie zamklllę. . . - .:Ierws.za tam~ k~chn~a ludowa, k~
ciem w wieży na czas do l .go roku i 6-u lej u.lządzęDlem zaJ.muJą Się ~p. Poznano
miesięcy. Jeżeli lichwiarz, mając w liczbie ski I Baruc~l, wkl.6tce b~dzle ot,!art~.
swych klIentowosoby niepelnoletnle lub ~okal. dla te) k~chDl wynajęto za ?~O. rs.
prawuie nleuzdolllione, zachęcać je będzie I OCZOle ~~zy . n.licy ś.w. Ja~ub~, dZielniCY,
do wystawiania dokument6w na sumę, którą naJhczOleJ zamleszkuJ~ ~Iedacy.
przewyż dZljąCą wydaoą peżyczkę, w t,,- Szplt9;le. Powstał. pl.oJekt budowy
kim r .
winny podlegnie pozbawieniu s~lego szpitala w ~~IZIl I ~onstautynll
pra i z słaniu do rot al·esz lanekich na wie. \V obu tych mieJscowościach fuoduSl
termin zależny od stopnlll winy i od lago. na budowę ma być utworzony . ze skł~dek
dzących lub obciążających j ą okoliczności, dObr?woluych. ~o opraco~anlU, pl"OJekt
albo tet zeslaniu do mniej oddalonych miej- będZie P\zedsta~l.ony wł clwy~ wład~om.
scowości Syberyi. Tylko procent nieprze.
-: Po.lI cya. m~eJscow~ od ~llku ~DI zoo
wyższający '/ .. kapitału na rok nie będzie bo.w.lą~oJe plś.mlennelBl deklal acy~ml wl~.
uważany za nadmierny.
śClclell posesYJ. tuteJszycil do anal,zo~łrua
. .
.
•
.
wody ze studZien. Dla l' rzeprowadjeDla a·
• . Komlsyl pod puew?dnlotwem 1. . t. nalizy, każdy z deklal"aotów ma pozosta.
A~lIlna, polecono wYJ~ ll1ć kw.es t~ę, Ja- wiony tel·min, po opłynięciu ktorego obo.
kICh. zakł.adów naukowych UCZDlOWle b~dą wiązany jest przedstawić policyi świade.
~?gh. kOI zystać. z ~aryry al~owej przy p~ze: ctwo stacyi chemicznej. W razie niedoko.
Jez~źle drogami ~el~zoeml .. 1?!1 .koml.sll naoia analizy w oznaczonym czasie, posia.
m.aJą by~ powołam pl zed~tawlclele
zy t~ dacze studzien poeiągani będą do odpowie.
kich za~z~dów, do kt61ycb kompeten y) dzi'\Iności sądow J, a nadto a liza dokonależą lózne zakłady naukowe.
nana będzie sposobem administracyjnYID
ua koszt wiunego.
- P. policmajster m. Łodzi ogłasza, że
w uzopełn~niu swych rozporządzeli, opar·
tych na postauowieniach komitetu Banitar.
ne,o m. Łodzi z dnia 29 września (11' PB'
- Na korzyść biednych. Tutejsze to· ździernika) co do obowiązkowej I.Inalizy
warzystwo dobrocz~Qości, jak wiadomo, w6d studziennych pod względem ich wła·
lwią część fundusz6w swoich czerpie z za· I sności, zaleca włdcicie lom uieruchomośei,
baw i widowisk publicznycb, cieszących posiadającym studuie, aby oddawali wodę
się zwykle duiem powodzeniem. MlędLy ze swych studzleu do analizy w 18bol"atoinnemi, towarzystwo dobroczynności urzą- ryum chemiczno - baktel·yologic1.uem pp.
dzało w jesieni bazar kilkudniowy i z te· Boczkowskiego I Lipiilskiego, albo też
go źródła osiągało poważuy zasiłek. W ubie· łódzki ej stacyi ch"miczuej pp. Fuchsa i
głym roku jednak ul·ządzony bazar nie wzbu· Knichowieckiego, którzy powtórnie o§wiad·
dzit już zaintel·esowania takiego, jak w la· czyli gotowość do robienia analizy wód po
tach popl·zednicb, widocznie wi~c spow· cenach nader umial·kowauych, a nawet
Bzedniał lila pubłiczności żądnej nowych bezpłl\tnie dla tych posiadaczy nierucba-
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OdresżVkobiet, że spoglądałamniej du· wała jego wyższość na tem polU;-w prze:--=-NiestetYl-odrzekłem-nlgdynie~ -

muie, mniej pewną się czuła swych praw
kobiecycb. Zauważyłem, iż rozmawiając,
spogląda od czasu do czasu w stronę mojego przyjaciela.
- Cierpliwości-szepnąłem mu-ta mło·
da Gy kocha clę.
- Lecz jeśli tego powiedzieć nie chce,
skądże przypuszczać mogę, ~ mnie przekłada nad inuycu?
- dzy matka wie o twoich uczuciach?
- Być może. Ja jej nie m6wiłem. Byłoby to niegodue Ana zwiel·zać się z podobneml słabościami Pl·zed matką. Mówi·
łem tylko ojcu , może on jej powiedział.
Pozwól mi na chwilę iść posluchać roz·
mowy twej malki z gkochaną. Jestem pewny, że mówią o tobie. Nie bój się, nikt
mnie nie zaczepI.
Młody An przycisnął rękę do piel·si, do·
tknął zlekka mego ~zoła i pozwolił odejść.
Zakradłem się nie postrzeżony za siedzenie
rozmawiających kobiet.
-Niema wątpliwości co do tego-mówila Bra-syn mój albo ożeni się z jeduą ze
swoich wielbicielek, albo też połączy się z
emigrantami I nie zobaczymy go więcej.
Jeżeli istotnie kocbasz Lo, powionaś go
prosić o rękę.
- Kocham go bardzo, ale nie wiem, czy
zdoJam jego wzajemność pozyskać. On taki zajęty swojemi maszynami, a ja nie je·
stem tak uczona, jak Zee; boję się, że znudzę go "krótce i po uplywie jakich trzech
lat zażąda rozwodu, a ja już innego nie
mogłabym poślubić.

- Nie tneba koniecznie znać 81ę na
mechanicel aby uszczęśliwić człowieka, meehanik'l gJówoie zajętego; lecz taki czło
wiek, raz zdobyty, .,rędzej rozstałby się
ze swojemi maszyuami, liii z żon,-m6wi
ła Bra.-Bo widzisz, Lo, my rządzimy rodzajem męzklm przez to gł6wnie, iż jako
• i1oiejsZ& połowa ukrywamy aWIł 8i1ę. Gdyby' ty lepiej znała się na mecbanice, ulż
.yn mój, dawałabyś mu, jako żona, zaw·
Ise do poznania, iż lepiej potraftsz robić
zegary, a Ata we wszystkiem chętnie nRaje wyższość Gy, byłe ule w swoim facha. Zarazem jednak lub), .by Gy OZD"

ciwoym razie przęstaje ją kochać, a na· dę w stauie używać tej przyjemności. Zee
wet rozwodzi się. Lecz prawdziwie kocha· zapewniała mnie, że używanie ski-zydeł
jąca (]y pI·zywiązuje się do wszy8tkiego, jewt dziedziczn
zdolnością i że człowiek
co jemu jest mile.
mojej rasy dopIero w jakiem trzeciem po·
Mloda Gy słucbała w milczeniu, po cbwi- koleuiu mógłby fruwa!!
li ubmiecbnęla się i podeszła do zakocha·
iech ci~ ta myśl nie smuci-odpar·
nego w uiej An. Dyskretnie Pl·zyglądałem ła mila księtniczka-bo dla mnie jak i dla
się młodej parze i, kil wIlkiemu zdziwie- Zee nad ejdzie pora, że Iwiuiemy skrzydła,
uiu, zauważyłem, iż młodzieńca obejście by- a wtedy może będziemy zadowołoue, iż
ło bardzo chłodne, cbciał uawet oddalić ;vybraoy przez nas An również skrzydeł
się za zbliżeąiem (]y, lecz ta poszła za nie ma.
.
uim i wkr6tce ujnałem Ich oboje unoszą'
Tur tymczasem oddauł się, a mnie było
bardzo przyjemuie w towarzystwie czarno
cych się w powietllfu.
Właśnie w tej chwili pod zedł ku moie jącej siost . 'l'ae. Odważyłem się ua po·
gl6woy naczelnik państwa, który bez wszel· wiedzeuie komplemeutu, że .żadeu An, kt6ki~b wyróżuień chodził między tłumem go- rllgo 'ubierze, mimo . posia uych skrzyJCI. Nie widziałem go dotychczas od pierw· deł, nie pomyśli o opuszczenitl jeJ". Sło·
szego dnia przybycia, a pl·zyponlniawszy wa takie mówi tylko An po oll·zymauem
sobie słowa Aph·Liua o jego wtroku na· wyznaniu miłosnem i zaręczeniu si~, to też
dem nI), zadrtałem ua całem ciele.
piękna Gy przez chwilę stala zdumiona,
- Słyszę wiele o tobie, cudzoziemcze, lecz nie urażona wcale, a po kilku cbwiod mojego syna Tai! - mówil Tur, kładąc lach poprosiła ·mote, abym jej towarzyszy
mi rękę na glowie - twoje towarzystwo do Bąsiedniego pokoju, dla posłuchania
sprawia mu wielką przyjemność, a i ty, śpiewu plaków. Wszedłem za nią do pumam nadzieję, czujesz się dojn·ze z nami? sIej sali, pośrodku której bił .. fontanna z
Mruknąłem kilka o,iewyraihych słówek, błyszczącego płyuu, naokół stały wygodue
mającycb wyrażać wdzięczność za gościn- kanapki, a jedns ściana otwarta wycho·
ne przyjęcie i zachwyt dla tutejszych sto· dziła na olbrzymią ptaszarnię, w której
suuków, lecz słowa pl·zez g8.rdło nie prze· gromady ptaków wywodzily swe mełodyjchodziły, bo w oczach stał mi ciągle nao- ne pienia. (]y zajęła jedną kanapkę, wsk,,·
strzony uót. Wtem posłyszałem słodki głos zując mi miejsce przy sobie.
przj s o b i e : .
- Tal! mówił mi-rzekła-iż Aph·Lln
- Przyjaciel mojego brata drogim być prawem zabronił zapytywaniII cię, sklld
musi dla mnie.
przychodzisz i jaki ceł twych odwiedzin.
Obejrzałem się i spostrzegłem młodą (]y Czy to prAwda?
około lat szesnastu; stojlłc przy Turze,
- Tak, to prawda.
8J1oghłdała na mnie bardzo przyjaźnie.
- Czy, bez przestąpiedia zakazo, mogę
lUoda panna nie dosięgła jeszcze zwykłe· zapytać, jak wfgl'ldają Gy·ej 11' waszym
go wzrostu, była zaledwie trochę wytsza kl·aju? Czy sI! tllk juue jal: ty I nie wyi·
odemnie (tak okolo pięciu st6p idziesię· sze?
do cali) i dziVkl tym miuiatm·owym kszta!- Nie s~dzę, piękna Gy, iżby m przetom, wydałll mi się uajpiękuiejszą ze stąpił zakaz Aph·Linll, odpowiadaj'łc na
wszystkich spotkanych Gy.ej. Oczy moje to niewiune pytauie. Nasze Gy·ej S'ł o wie·
musiały mnie zdradzić, gdyż młoda panna le jaśuiej8ze odemnlll, a co do wzrustu, są
jebzcze życzliwsze rzuciła mi sPQjrzellie.
conajmoiej niższe o głowę.
- Tal! mówił mi, że dotychczas nie
- Nie są więc nawet tak sil be, jak na·
pI·zywykłeś jeszcze do o*ywania Skl-zydeł-Isi Ano? Prawdopodobuie oiezwyk!. sił.
od"zwała sl9 Gy - martwi mnie to, bo wrila zastępuje im t~ niższość pod wzgl~chciałabym pofruwać z tobą.
. dem fizycznym.

Na,sze Gy·ei nie posia afąSily wri5,
mimo to Sił bal·dzo p tężne, a An rzadko
kiedy bywa szczęśliwy, dy nim nie rzą·
dzi (]y.
- Mówisz z nCUlciem ~ napół smutno,
nap6ł ostro odparł siostra Tae-pl·awdo·
podobnie masz żonę?
- Nie, zapewuiam cię, że uie mam.
- I nie jesteś zaręczony?
- Nie jestem zaręczouy.
- Czyż podobna, aby żadoa Gy ni8
prosila cię ~ I·ękę?
- U Das oie Gyei, lecz Ana proszą o
rękę.
•
- Co Z'8 dziwne przewrócenie praw oa·
turyl i co za brak wstydu u mężczyzn I -:z"wołało _młode dziewczę. - Lecz ty 018
oświadczaleś się dotychczas żadnej (]y?
oie kochałeś nigdy ' jednej więcej bad
drngą?
.
CLułem się zażenowany .temi pytaniami,
odVowiedziałem też, iż przekraczamy za·
kaz Aph·Lina.
- Mogę ci tylko powiedzieć - dodałem
- iż raz kochałem i byłem przez Gy ko·
chany, lecz rodzice zezwolić nie chcieli.
- Rodzice! Czy na seryo mówisz, że ro'
dzice mieszają się do wyboru swych córek?
- Bardzo często.
- Nie chciałabym mieszkać w tym kra·
ju - z prostotą odparła (]y - lecz spo·
dziewam się, że I ty nigdy tam oie po·
wr6cisz.
W milczeniu sldonilem głowę, B: GI/,
biorąc mojl) twal·z w swoje dłonie I P'-trz~c czule w oczy, rzekła:
- Zostań z nami, zostań I kochaj • .
Drżę na myśl, jakie uiebezplecze~tl'O
groziło mi, jedno sł6wko mogło mnl8 fi
proch zmienić. Naraz cień dwóch skrl1'
deł padł na promieuie jasuej foutann1, a
przy nas stauęła Zee. Nie mówiąc sło."'!
njęła mnie za ramię potężuą sWIł dlowł I
oprowadziła, jak niegrzeczue dziecko. ~•
trzymaliśmy się dopiero w moim pokoJI,
wtedy Zee dmuchuęła mi w czoło, dotkD~·
la piersi łaseczkl! I..• zasuąlem.

lD. c. n.).
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PZlENNIK loODZKI.

warszawskich był następnjllcy: było cho - niet na nabożeństwie w domowej cerkwi IT-ej oeryi l02.6'Htd., - .-kuQ-, m ...j o."';' 102 60
D1ogli.
rych 30, zachorowało lI, wyzd row iało 15, poselstwa ruskiego, gdzie. licznie zebrana ••d., - .- kup.; IV-ej o_r1' 101.90 itd·; V...f
_ P. pollcmaJ'ster m. Łodzi ogłasza, i e omarło 3, pozostało cborych 23, w tern publiczność gorąco powitała Jego Ce8&r- ..,ryi 101.75 ąd·, - .- kup, VI-ej ooryi 101.76
itd.. 101.5Q kup.; 5'1, obligi mi.. ta Wr.rua"y
sgodnie z zawiadomieniem naczelnika po- żydłw 3.
ską Wyst>koM. Cesarzewicz Nast~pca Tro- doie 1U115 ąd .• _ ._ kup.; taki.. małe -._
" iatu tnreckiego z dDia 21 października
- "'Iool ••ek. Z Włoeła.. ka dODO"t. ił" nu wizytował al'cyksiąi ąt w Hofburgu I itd, -.- kup.; 6'1 listy .... ta...... miasta Łod.U
Ja XI 14,778, odebrano od mieszkańca 08. .....rt.k, "gmini. LDbleń ...ldcici.1 " '1 Golle, przyjmował hr. Kalnoky'egoj audyencya I ..,ryj 101.00 "d.. h-ej aoryi - . - itd., ID... j l&UDlej6w, Herszona Piaska, D. astępnJ·ące Wł.d, aław Wali.. _"a~i, sabity ..,.tał pru. pa· trwała trzy kwadraose. Odbył się wielki 1')'i l00.łO "d., 100.20 kup., IV...j aoryj -.- i4d.,
si" w za- robka, Adam. Kne .. inł· Zab6j ... li••y saled .. i. obiad dworski, lIa którym byli obecu1': ce- -~ kup.; 6"/, listy
mi.. ta rc.,.
pr zedmioty, które pn:ecbowuJ·"
..
't
lat 2ó. PnI.'yDt "ypadko była .omota
"YŁ1'ł'
li... - . - ltd, taki •• miasta LobIin. 105.25 ąd..
rządzie gminy UDłejów: 1) sześć 1I0wyc/l eOD • • peD.yi :.. niedbal.t"o ro, 'ol. Spotka".. y SIU'Z, cesarzowa, wdowa po następcy tro- taki .. mi.. ta Płock. - .- i,d.; S·I.lIsty ....ta"••
kosznl damskich, 2) trzy Dowe serwety W." ogt'ocbi. d"oukim, K. szpadlem trsykrotni. nu, arcyk s ięt na Stefl\nia. Cesarzowa we- wilodsk.i. -~ .,d.; 5'1, taki.. - . - i~, - . - k.
białe, 3) trzy nowe niewielkie obrusy bia- chl.boda".o .".go w ..... lko od.nył.
nła do wielkiej sali parado~j na obiad I>y.'ou"': lI.rliu ł".. [,oad,. 3".. Pary. 2'1,'",
Wiede.d 4°J., Peterabnrg 41/1°/.. \Vutojd knvoDII s
le, 4) trzy takiesame obrnsy w jednym Die·
S
od rękę z Jego Cesarsklj Wysokościlł Ce- p~r...ni.m ~',.: H..y ............ l i.,u.lti. 181. ~.
rozciętym kawałku, 5) dwa ręczniki kolotraazna zemsta. Z Brześcia Litew- slll'Zewiczem Następclł 'fronn. Wszystkie ....... I , li 66.7 ł"hld 17.1, Ii.tr lik"id&<>IJ"~
rowe, 6) sześl\ ręcznik6w białycb z czer· sklego dono Zlł o strasznej zemście, doko- tutejsze gazety pogwięcają Jego Cesarskiej 172.1 poiy ••:" .r.mi ..... l 159.7, II 81.5.
~.lerob.rD, HlIstopada. W.U1e u. Loody. 10l.50,
wonemi brzegami, z plombą fabryki żyl'ar- Danej oa całej rodziDie k oniokI' dów we Wyaokości przycbylne artykoły.
dowsk iej, 7) dwa Dowe wielide obrusy z wai Zastrzykach. Wieś słyuęła oddawna z
Wiedeń , 14 li topada. (Ag. półu.) Wczo. II poi, •• k~ .... bodu .. 102.15. lli poi,o.k~ .... boteisamei fabl'yki, 8) J'eden stary o- różnych sprawek jej mieszkańcó , a zwlasz- rai' leczQrem Jego Ces81'ska Wysokość ,I.i 10U!7, ł'I.'1,/ioty ~,s"" ..oe kredy L zl.IRskie
Plom'"'ł,
'
.
k . k d t
kt6
.
Id
167.75, kk·TII h.nlu, ro.kiego dla b~Ddlu sagr... i••.
brns bi ały z cyfrą G. P., 9) cztery nowe cza z '01110 l'a z wa,
I'emu Się Ol a- Cesarzewicz Nast~pca Tronu wyjechał D.~' ~67.25, p.ter.baraki.go b.okn d,okootowego
białe kretonowe pl'ze ścieradła, 10) jeden wali z zamiłowaniem uietyłko w okolicy, stąd na Woloczyska. Cesarz odprowadził no.oo. baoku lni~[I'Yll&rodo ...go 43ł.OO, nrMIU'nowy obru~ lniany kolorowy, 11) 42 łokcie lecz i w dalszych naweL miej scowościach Jego Cesal'~ką Wysokość na dworzec.
.ki6ił1 b. . ku dy"kou"'''8<{o -.-.
białego towaru w czerwone kwiatki, tak powiatu. Na czele złoczyńców zastrzyckich
Neapol. 14 li ·topada: (Ag. półn .). W
8.rlla, l ł·go Ii.topad. RaDklloty r •• kl. ...... ,
zwanegq perkalik n, 12) 9 łokci kaszmiru stała rodziua Iwańskicb, składajlj~a się z dniu dzi iejszym, w pałacu kr61ewskim w 201.70, oa uu..... ,,~ 20'200, .. d.. l••• War".,Y~
•
6. eiu os6b. Okradzeni przez Iwaliskich
201.45.
P.t.rsburg lr. 201.30. Ha p ..... bnrg
r eapolo, n hi~cia n&.stępcy tronu włoskie · dl. ~OO.95 , Da lIoodYD kr6L 20.35'/,. Da Loo/lyll M .
czarnego dobrego gatuuku. 13) dwie nowe
koldry kolorowe itakisam obrn! 14) 17 włościanie niejednokrotnie się odgl'ażali, go, odbyło się śniadaoie na cześć J ego 2(I.2l'I" D. IVi.d.6 16990. knpo", e.lo. 32UO;
lokci bialej obszywki ze Uemplem .Perge lecz ~roźby te Dle skntkowały. Przed ty- Cesarskiej Wy~ukoścl Wielkiego Księcia 5" . Ii..y z......."u.. 63.90, ('/. Iil'y Iik .. idacyjD.
b' ł
k " . godDiem we w I Jagodzińcacb skradziooo , .
Al k
d
i
. J
Al ł 6125, poły. ska "".k. ł'l, • 18R'1 r. 96.70, i"" s
K a II sz " , 15) cztery l o k'
cle la ego 1\ 8oml·
Wł ś .. I . h
g T'
:sergiusz&.
e san row cza I eg
a· 18Ji7 r. - . - ~.,•. r.l\t~ .Iou. 10380, 5',. r . • ł .• ISS'
tu, 16) 6 łokci towaru tJałego, uży wane - cztery konie.
a clcle e lC pll Cli Się w żonki.
r. l02 M . p.*y".k~ ... <bodniL 11.,Q. 6ł20 . fi[ ew.i.
go na ręczniki, 17) 30 łokci płótna białe- pogoń za złodziejami. Ci ostatni, I,rzewi·
Paryż, 14 listopada. (Ag. p6Iu.). Ich .,i d62(1. 5'" li.ty n ..... " •• m.ki. 10UO, 5'1. pf)o
go z plomb'ł fabryki żyrardowskiej, 18) duj
niebezpieczeństwo, postanowili si ę Cesarskie Wysokości
Wielcy
iążęta lyelk~ pr.Ulio..... 1801 rokn H7 90 tak .. o 1866
nowa halka popielatej barwy z kolorowym okryć w poblizkim lesie; aby jednak konie Włodzimierz i Aleksy Aleksandro lcze je- r. 138.00.Lkey. drogi hi. ...........k .......I,,,. ",j
nie dostały iA z powrotem w ręce swych
198.10, uey. lu.dyw ... e.'''f",·kie 161.25 . ..".,.
deseniem, 19) stara cbustka do nosa z cy...
't
•
•
ździli dziś rano z prezydentem
aruotem " ......... ki.go b.nku haudlo ...go _ ._ , dy.konl<>
frlł C. J., 2Qł pięć podkładek (pat fek) wł~clc!eh, złoc~y~cy w okrutny sposób ~e do lasku buloils iego.
, ".go -.- , df.koD'" oiemieckieo:o loaok. pOń."••
haftowanych z cyframi R.
Właściciele zarznęli. W lośCla~~, znala~łs~y ~we on~e
Paryż, 14 listopada. (Ag. p6łn.). Po- 3'1.. ry """" 2'I,~',.
wyszczegółuionych rzeczy, celem ich roz· martwe,.p~stanow~h stras~hwI~ . lę z~m~cI~ lowaniu w Rambouillet sprzyjala piękna . l • . yft.. H·go n:topada. Potf.~ka ~••ku 1!lBII r.
poznania I otrzymania, wzywani Bił do za- na z.łodzleJa~h, .00.e WljtPIi!c, IZ byh. mml poga. Ubito 750 sztuk . Ich Cesarskie fi .D1J8yl 97.20 ~ l,. I(ou.ol. ~nl!'l.\8kle 9'/'1".
n'du gminnego unieiowskifgo.
Iwanscy. DZieWięcIu włOŚCian ze WSI ,Ja- Wysoko' .'1 Wielcy Ksi'.ę'- 'Vlodzimierz
!f.ru_wa H-go liotopada. r.r .apl .. u w ,tko".
'f
,
• • •
•
b I
d Z t· k I
.c
.. - ""
.kleg. P••• " ..
'd. - - - , pstra i dobra
- O c elność strzału . Przed kilku dnia- gO<lzlDlec pizy yo w .no~y o. as IZy
' Aleksandrowicz i Aleksy Aleksandrowicz - - - , a' S31 -Mu "fuo,n ... 615-655 . "Yt,
mi w poblizkieJ okolicy odbywało się po · oto~zy~szy chatę Iwa.usklcb.c~lustem, pod- zabili każdy ploze ało po 150 8ZLUk. Pre· ..... ~... ł70-5OJ, 'red.i. 470-500 . ".,111"'-lowanie, nil któreIII zając stał się przyczy- pahło JIj odl:az~ w kJlku mleJsca~b. JedeD zydellt CMllut i jego Wysocy Goście byli . -.J~r.sw,."
1-" .., .L - -: - . o~i.o 2'70n' rozprl\wy b OI'OWfJ' Bdo tak' DwaJ' z braCI Iwansklcb, ocknąwszy Się wczas z zapałem witani pl'zez publiczuogć tak 316, gryk. - - - . ".plk ł~tlu - . SI"O") ~...
•
J '
b d '1
k ' k'
.
h
- , ..epak " 1" she - - - si\'oeb polUT - , my4liwi stl'zelali jeduoc Die do zająca, ze snu.. z. u Zl s.wy.m I zy le~ lOoyC. podczas wyjazdn do Rambouillet, jak pod- - ,ollkro", - - - . (...ol~ _ _ _ 1& kor....
łtÓI'Y padł, lecz niewiadomo od czyjego Wło~~laUle, u~broJeDl .. "'. noze I k.osy, za- cza' powrotu do Paryża .
k":,,1A jagl.u. - - - . olei r"I,.ko"y _ _ _ •
, strzało, gdyż otrzymał jedell tylko nab6j Stąptli drogę I od~'Zuclh. lcb z powl.otem ~o
Petersburg, 13 listopada. (Ag. pół n.). Na Inlauy sa pQ.L, karton. - - - z, ko- •
. W glow.
Tymczłsem obsJ' myśliwi honor I plonącej tzby. Męzczyznl, kt6rzy Się chcle- odbytem w doiu dzisie;8zym c gnieniu po . "80
.
.
D.. " I•• ,...... p.... ,., 600. 'y'" 1200 J~
..
Ii przedostać przez łańcuch zbroiny padli
'
...al.UI
abicia go przypisywali sobie i żaden z nich i
. '
" t y c z k i premiowej banku ziemskiego szla- - , o.... 50,
I, .. polbe"o - "or.;'.
Die chciał ustąpi. Skończyło się ua tern, ' pod UU~I zenłaml not6w. Ty~ spo obe~ c~- checkiego główne wygl'ane padły jak naW_!".WO , a 'go Iiotopada. Oko"i ..... lIorL 01<1&11.
że obaj, nie zabrawszy zająca z pola, roz- ~a rodZina lwańsklllb tragl.czną. śmlerc l'ł s puje:
u "ladro lOt)": 11.,,3 brotto s potąc. 2'1.. 10.81
tto
D
dokonała. Zbroczem krWllj 8wycII
Rs 200000 serya 12 964 nr 3
8•
bez potrąc., sa 1ł!': 8.60' brutto ". potr. 2.,..
J'ecbali SiA... do domów pow aśnieui . Nikt. zywota
8
ł •..
d \..
t' d
.,
,..
.ł3' D.t", bez p0tlłC- S.yuki .. ..1.drO 100"
Z reszty os6b biorlłcych udział w polowa- 0!o",. w O~ClalJle
u a.1 SIę n~w ęplll.e o
" 7 5,000
337 "46.
11.18 brotto • potrąc. 2"/.. 10.96 D_tco bo~
nia nie przypuszczał, że uieporozumieoie bę· naJ?"~szego urzędll. gl!lln~e~o . ~ sami od" ' 40,000
4,789 • 13.
potrąc., .. 78': 8.72 brutto" potr,c. 2"1.. 8.51'
dzie miało dalsze konsekwencye. Tak się dah Się w ręce p~hcYI wleJskle~ .
"25,000
10,735"
l.
D.tto be. pOtl'. .
wszakże stało. Nazajlltl'z obydwaj zaeie- I - Emlgracya zyd6w z RosYI, '!stl'ZYPo I'S. 10000: ser. 5815 nr. 48 ser. . 8orna, U -g? listopada .. P.....J•• US -162, Da
tl'zewleni lłyśl' i przysłali sobie sekun- maoa z powoun.cholery, . zn~wu S!ę roz: 3,986 Ul'. 40, ~er. 11,471 ~1'. 37.
'
~~~U:!~!~'~"'~~7~~ l:·~;.;!r:~~!f
dant6w, kt6rzy zaledwie z wi~lkim trudem I poc.zęla: . Z RosYI połudulOweJ emlgraucl
Po rs. 8,000: serya 2,896 nr. 5, serya 138.26.
.
'
zdolali obu adwel'sarzy do zgody nakłou ić.. . wYJeżdz~Ją do Hamburga, a stamtąd do 6.198 m'. 14 ser. 11170 nr. 42 8el·. 80B3
llv.rpIII,l2-go listopada. Ba".łDa. SIJra"o.d .... e
. _ Zł t
I
W
.'
b II d'li Ameryki.
18
. '1420 ' . 1
'
,
k06eo".. Obr6. 7.000 bel, • tego Da op_knl.ey~ J
O e wese e.
CZOIIIJ o c o Zl
I t t t I k ki dl k h' t N
n r . , sel.
, I Ul. •
"1 .. 6. 500 b.1 Spokoinie. Uiddling ameryk....k .
50·le~uią I'ocznicę małżeńskieg? poż~cia / . na. y" u e a~.. a o le . '. ~woPo rs. 5,000: serya 13,572 nI'. 24, ser. o. listopad grodzień ~ń/n "przedaw.y, Da gredzi:6
Jan I J6zefa Kochanowscy, zamleszkah w Je ~rem la . d~llo8ł, ze. do decyz!1 lady 8.266 nI'. 5, ser. 3, 191 nI'. l, ser. 14,860 .tyez.ń l"/.. cena, na aty••oń Inty i''t.. ••0', Da.
Konstantyuowie. Nil ul'oczystość złotego panstwlI ,,:,meslony bę~zle prOjekt I.nstytu. nr. 11. sel·. 14,416 ni'. 45, ser. 14,564 nr. I~~,. mars•• 4"1.\ "~r~.da~.rl Da marz.. k"ieci_1i
weselll przybyło 31 czlonków rodziny J'u- I tu lekarskiego dla kobiet, tak DOWiem ZII- 31 ser
082 nr 9 ser 10514 nI' 49
ł./.. ..,!UI, Da kWI.clen m~J i !t~ ceDa, Da maj czer·
'e ' n n
A
•
k'
l k . k'
•
.,
.,
.,
..
ona Da e.....lee lipI'" spr••
bllatów.
•
mi IZO ~ aZWII" wyzsze UJ sy e ais le
Po I'S. 1,000: serya 14,897 nr. 29, ser.
N,w.y,rk, 12-go Ii.topada. K~wa K, .... 71Si".
- Amatorzy hałasu . Od kilku tygodni dla kobiet.
2,130 Dl'. 13, ser. 1,624 nr. 31, ser. 1,954 Kl. ... li 7 lo" ....Ii ••ry U& grou. 1565, na I.",
prawie co noc mieszkańcy tulejsi niepoko- I - Wyst.awa nahlału. Towllrzystwo wol· nr. 32, ser. 15,868 nr. 32, ser. 10.405 nr. 152:;.
,.
".
jeni byli ciągłą strzelauiUl~ Da Ulicacb. , D~ . ekonomlczne w Petel'sbUI'gu drządza na. 38, sel·. 6,348 ni'. lO, Sili'. 15,588 nr. 20, o,~::'i!·Ś.k , a·go listopada. 8a"./u. 9 " . .. 1' 0".
Celem zapobieżenia temu policya przedsię- wiosnę rok n przyszłego wszechruskljo wy- ser. 10,470 Ul'. 27, ser. 2,484 nr. 48, ser .
I,
:sos
wzięla euel'giczue kroki i ujęła j kilku- stawę przetworów mlecznycb.
5,390 nr. 17, sel'. 3,285 Dl' . 35, sel'. 12,486
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
upstn młodzieńc6w, którzy, powl'acająo do
nr. 19, ser. 14.977 Dl'. 49, ser. 3,119 nr.
domów, lub Spaceruj.ąc po mieście w lIOCy,
CAŁEGO ŚWIATA.
47, ser. ł,072 nr. 14, ser. 2,631 Dl'. 39,
Z doia
dol. 15
Giełda Warszawska.
stl'zelali z rewolwer6w. Oprócz pociągsel·. 2,155 ni'. 15, ser. 9,637 nr. 38, ser.
Zapłacono
nięcia Ich do odPowiedzialności za niepo3,014 Ul'. 39.
wek.11 krilkoler.d.ow.
kój, odebrauo im rewolwery, Da posiada.
• ** Liczne potom8two posiad a królowa
Wiedeń, 12 listopada. Komisya parlam8nDie którycb, jak się okaza,ło, wielu nie Wiktorya. Obecnie urod.iło Bie 13·to jej pra- tal'U1I koła polskiego ncbwaliła w sprawie na erlia.:la 100 mr. . . .
49.65
4980
Ol
LoDd,n
za 1 Ł. . . . •
10.05
10.08
miaio pozwolenia.
"nDcre- .óroclka ksietny Lnd"ikowej B.tten· wychodźctw a z G Iicyi wystąpić w kole
Paryt ... 100 fr . . . . .
40.25
łO.3ó
- • Na nowym cmentarzu żydowskim berg, córki kBietny Alioyi Hesko-D rmsz"dz- Z wnioskiem, odradzającym wuo~zeni iu- D. Wied.ń la 100 U.
•
8\.50
8\.70
rozpoczęto g"zebanie ciał zmarłych w ze· klej. Wogól. ma mooarchini Anglii 55 tyj,. terpelacyj w pełnej izbie, lecz zlllecającym
:tłdaDO • końe.,. ęi_/dy
szłym tygodnin.
cycb potomkó,,: 6 dzieci, 36 "onez,t i 13 ulożeuie memoryalu W tej sprawie i r~Za papiery pd.t ....
• '- W starym piecu ... W tych dniach na prawDocz,t.
czenie go 'l'aaft'emu.
Liity W",i4acyj._ Kr. Pol. drob. 99.10
99.10
* K&llał panam8ki. Podłog planu NiOłomunIec ; 12 listopada. Ksiljże al'cybi- Rllia potyczka "BChodwa . . 1/)3.25
kobiercu ślubnym stanęla para, z której
103.25
4-,,, poi. "8Wo..
"on" liczy 25 lat wieku, a .ona· ... 63! · cland'a, kaDn! panam! i bedzie nko ńczoDY .. skop Kobu przyjmować będZie w ponie95.25
95.25
Małżeństwo to, ja\: zwykle, . ojarzył urok pneciągo ośmiu lat. Koszty bndo"y wyoios, działek deputacyę czeskich posłów z Mo- Listy suto zjem. Seryi l dnze . 10't80 10240
małe. 10250
10HO
pełnego worka panny młodej...
I 485 ,000,000 fraDków, a kKpita/ .akladowy no·
raw, kt6ra przybędzie pod pI'aewodnlctwem LI.ty11 ,6 .. "m. Warn ... lli
Ser. L . 102.60 102.60
- Z.c~wala krad zl~ t: W DGey o poni.d.illlkD .DI ' wego to .. arzystw. panamskiego 180,000000 Fandel'lika wyrazić mu żywą radość lu101.75
10175
.. tor.k, 8,_dmIU z1_dZlel ",ydrąiyło otwó
ek
'
d ś·
k' "
b
Lilt1
;U[.
tn."Lodzi
Seryi
Di. domo KuchDickiego i Bławata przyoliry Piotr. ma.r .
.
no CI ?zeS le! ł': Jego wy oru..
.
101.- 101.li
kowaki.j i dOBtało się do ,kl.du firmy .LaDdan i '
Zbrodni!'. D--:6ch !odZł zamaokowanyeh
Paryz , 12 listopada. Wczorajszej nocy
100.40 10035
W
100.40 10 0.~ 5
Weil.·, skąd wyniooło 26 8zluk towaro ",.IDian ..... targD~ło. do m,eazkaDI& mihoDera !r~ssard . '! znaleziono przed gmachem, mieszczącym
go przed8tawiającego ,,",""4 okolo 700 rl. Z to- Leodynm I zamordowało go sztyletanu I młot,ml .
d k
P t't J
l"
lb6' d
.
Giełda Berliń8k a•
..~reUl tym złodzi eje podąiali ulicą Kr6tką, gdzie Z~uim ws.ak'" ,dołali zrabowa4 kOlO, .dołaoo ich re a cyę • e.~
ouma, n
~
yuam~ieb apoalrzegł strażnik Chrnb.towic.. Nfti "iutc UJ~4.
towy, zaopa.tl "o oy w . lont . . D1V6c~ I!.0h- Baukuoty ru.skie .araz "
201.75 201.50
pomoey, 8trażnik obawid .ię apłoBzyć złodzi_i, Dl.
cyant6w zaD1 osło nabÓj do blul'a pohcfi.
n
n na d08t&",~
201.75 202. utrzymywał icb .tedy, le.. 'iedził, idą. za n~i:
TEATR I MUZYKA.
Paryż, 12 listopada. Prasa tutejsza Jlie 0111.0uOO pry"&tne . . . •
'J.'/,·I. 2'1.'1.
Gdy "eBotli Da .nhcę Wld.~w,ką, Jed~
olod •.'el
**
DZI'ś
W teatl'ze .VI·clol'l· a" odegl'ana daje wiary doniesieniu
Matin" , jakoby w
,po8trze~ strazmka, rzucił towar 1 począł DOle·
. ł b'
d "
p
.b .
koć. Widząc to r ...ta jego tOjVaroy8'y n.'YDillo będzie po raz pierwszy komedya K. Za. sobotę t,nl~ lĆ po pisany weteis UI(
t08amo i zDikn~ła " .iernDo'ci.ch. To .. ar por'l\jlo· lewskiego .Oj mężczyzni, m.,żczyzni".
gu prehllJlUarZ przymierza rusko·francuny prz~. Dich 8t~at.Dik zabrał. i złożył w biorz.
W sobo~ę również premiera .10 dni w s1tiego.
p. komls.r~ polieYI II go r."..n m. ŁodZi.
Pil'en &.ch", wodewil z muzyką V l11'Deya.
Pe8zt. 1'4 listopada. Wczol'aj zllchoro·
Adwokat proy8ię!ły
*. W imieuiu komitetn telltru p ol,•- kiego w wało i tuc ua
cholerę os6b 6, zmal'ły 3. Na powr-'clł.
- " ' arszaw • . Mnzeum etno- PetersbuI'gu, p. WI. Spasowicz zwr6cił
epl' d e m'la.
się pl'O W li yl. -.~erzy 81'"
't
g t a f I c z n e w Warszawie otwarte będzIe do redakcyi .. Kur. warszawskiego" z proPe6zt, 14 listopada. W Kapuwarze SI·O·
DZIENNA STATYSTYKA LUDHOSCI.
dla publiczności w przyszłą D iedzielę·
pozycyą następujljeą: .Komitet teatl'u pol- 2y się cholera. Od grody do soboty zacho ·
Z.arli " dniD Ił liotop.da:
Zmal'l w Warszawie po dinglej I cięt- 8kiego w Petersburgu praguie wy8tawlć rowało tam przeszło 30 os6b, a 13 utw.. gl.lioy: D_ieei do l.t IS-t• .",arlo 3, " tej
kiej chorobie ś. p. A I e k s a n d e r P ó ł- sztuki, zalecoue przez konkUrs • Kuryera"; mado.
licsbi. chłop.6 " I, dai."•• ,t 2, doroo/,eh 1.
" t.j Iic.bi. m~lySll -, kobiet l, • miano .. icie:
k o z i c N i e w i a r o w s k i, gł"śny nie- odegrane będą tylko te 8ztukl, kt6rych
Bosyna Laog.. lat 81.
Ostatnie wi1ldomości handlowe.
gdyś powieściopisarz , autol' .Laokoona," wystawa I obsada okaże 8i~ możliwIj; teSt.rozak ••• I. Daleci do l.t 1!>-to lUIIarlo ł, .. IoJ
Wanza.a, lł.go liltopad.. Welulltt krO c.. term . n &: U.. bi. cbłopeb" 2, daia"C&łL 2. t oru,lych 1,
felietonista ,Gazety wal·szaws!r.iej" (gwiazd- atr honorować b~dzie sztuld według norka), później redaktor • Gazety codziennej." my przyjętej po 1'8. 5 od aktu.· • Red'&.k- B.rlin (~ d.) ł9.6 5, 90, 65, 62'1,. 60 kDp.; LoD- w tej licabie lD~n 1, kobiet - , a mi&Dowjei.:
(3m.) - - - - kliP; Par1' (10 d.)- - - S..j. Lipowi.., l.t 36.
,ADtl'aktn' i t. d. Od lat dwudziesto kil- cya .. Knryera" oświadczyła gotowość po- 41.
kup.; W,ed.6 (8 d.) - - - - - kup.; ł", HAt,
"arta " dniD l i listopad ..
ku Niewiarowski pisywał do wszystkich parcia usiłowań komitetu, od autorów zu lill .. ,d..yjD. Kr6Ieot". Pol.ki.ł[o dah 99.10 ttd,
[10 •• ,1'1101: Ferdynand Poilort a P.olią Fiedler.
kDp.; taki.. maI. 98.80 *,d., - .- kup.;
prawie dzieDnik6w warszawskich już tylko oczekiwać 'będzie zastrzeżeń w termiDie
6'/9 nuka POAlezka .... bodnia li...j emilyj 103.00
pod pseudonimem Aleksandra P6lkozica.
dll'ntygQdniowym.
USTA PRZYJEZDNYCH.
*tu.. - .- kop., U1••j .mioyi 105.25 "d..
Suma, potrzebna Da budowę w War8za_ _ __
-.- kup.; 6'1, obligi baako ul.. heekiego 191.50
H,t,1 Mute.trel. D.wido .., Bender, BriłtI s Warwie od dawDa projektowanej t. zw.• m o 1'ttd·, - .-t.: 6'1. ra.k. po*lttUa premio... a 186ł r. ..."y.
g l" I ma być wniesiona do budżetu miejl--ej emioyj 239.00 ąd.. -.- kup.; taka& s 1866 r.
8r.1II H.tel H. GeiUager a Zurychu. CaIul a :Bern ...j .m. 217.60 i.td., -.- kup.;
roi. " .... ~" ... lin.. L Banta a Parył&, S. lolieW/to;' a JlOUt"1,
Ikiego na rok przyszły. W projekcie koszt
..
ryj
l-ej
95.25
*łd,. 95.00 kup, taka& -,,1 ill-ej ~wn~P~t,W~"1,~BnasW~
budowy obliCZODY jest na rs. 10,000, praWIedeń, 14 listopada. (Ag. p6In.). Jego 95.10 ttd., -.- kop.; 6'1, lIsQ' aaata .... ".Ul.k,. cławia, M. Weiatr&oD a Kijo" ..
wdopodobnie jednak da się zmniejszyć.
Cesarska Wysokość Cesarzewicz Następca ,-ej daie 102.80 "d., - :- ku".; ~eł małe
Hot81 Vlote .... A. F _ • Lackt.n, F. IIaaMaOd dnia 5 do 12 bież'lcego miesi'łca, jak Tronu odwiedzi! ce1l8rski grób w klaszto- -.- itd., -.- kup., taki.. II...J.eryt -. - qd.1 borg a WU'Oa&"1, LI.leoo s Piotno_
Ul-ej
••
ryl
mała 102.60 itd, -.- kup, 'I"'J
HoleI
ADtoaowies a Piotrkow.. KaIt6Ju
dono.i • Warszawskij dniewnik" ruch c h o- rze kapucynów i złożył wieniec na grobie oeryi - . - i~, -.- kup.; ~'1. Uoty _ta.... Ło"i ....PolIki.
LoDdoll a
W§łyk s 8eł..,
ry ch choJ ery clny ch w azpitalach aUHtryacklego nutępcy tronu. Był rów- mi..ta War ... ", I ...j ouyi 102.60 ttd., -.- kap., K1I,imi6Iki s Warna,.,.
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Ka.lenda.rze Józefa. Ungra. na. rok ISS3.
ULENDARZ \\' AnSlA USKI IL USTRO\\' ANY
POPULA RNO-N AUKOWY.
Wydany ob....,i. kalend.rz na rok 1893 li.y ~8 rok iltnienia, midci w lObie artykuły eewiejoyeh " literaturze na . ei pi
d%ial informacyjny. taryt~
domów nowej numeraeyi, przepisy pocztowe i telegrafiezne. (leDa k.lendarza kop. CMl.
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KALENDARZ ŚCIENNY.

_

"c

wszystkich towarów tylko

W godzinach przedpołudniowych

do dnia 25 listopada r. b. włącznie
po zniionrch prawie o połowę, lecz absolutnie staen
łych cenach, bez rabatu.
nr- ,~ Mamy honor zwrócić uwagę Szanownej PubliczDOSCl, i e w tym 1'01\0, kntldem zybldej wyprzedaiy zapas resztek .je~t bal'~zo duiy daje więc kaMemu okazyę
do rzeczywISCle tam ego zakupu.
a>-

Wdowa wśrednim wieku,

Dr L F!NK!1I0W(lKI

LaboratorYllm chemiczne Inzyniera
Joachima ]'ryszmana

Dr. W. Micewicz
Inkasenta mego

Skradziono
noey z dni a 7 na 8 b. m. s miellhni.
Stani, la",a Bocheński ..o, w domu )fi 154

Zielona liI 1
2267-0 - 1

Przędzainia bawełny

~::::i~;r~:~~~t;t~1:~:J;Fr~~~:~: (poprzednio
l. Suszyń~ki
w
lat 17 komISarz •••

Konstantego Kobyłeekiego i Władysław.
Kwiat kowskiego, teńnin którego npłynął
29 kwietnia 1890 r.., 2 na 100 rB., wysta. .
wiony prze. Jn!Jnoza Hoffmana na okazieiela, be. terminn, a zatem upr.""a .i~
o nienabywanie tako wyeb, gdyż od, owiednie " .. tr.eżenie jnż zrobiono.
Łódt, dnia 12 listopad~ 1892 r.
St. Bocben... I.
_ _ _ _ _ _:----::--_.::.23::1:;:
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od dotychczas pobieranych cen absolutnie
w dalszym ciągu.

stałych

tr;"a

&Israelsohn
i Herzenberg
"'te"

~ie::~~oa~:~~03 ~

ADWOKAT
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~I

naszeg'o skladu towarów

k ~n to ru

.z dniem dzisiej8zym u w ol n iłe m od obo...
witzka, nprauam przeto o nieuak oteeznie.i. b dnych wyp łat n ni~o, gdyż wypIat t akich w t_dnym ra.l' n"gl~dnia6
nie będę

~

Q)

Gusta.Wa. Ka.hlfUrsta.

uJ. llikolaje" ska 22, wprost poczty.

'W

gardła.

tI\

'"

PR E AZ ·c

osiadaea weblu na tra ..... 78.00
c..
wystawio.ego prze. pp. .... !!lau• •
11 \)
dRa ~ (lo. na W~lb: lIlftller, pro· powrócił. Przyjmuje jak da wn iei
.. ony Jest o zgłoszeme 819 po zapłatę d o . .
•
.,
Piotra Byk w Sierod%u.
23'0-3 ulica P IOtrko wska M 243 (lIowy).
23 41-3

ohoToby UBZU. nOla l
(r6g Piotrkowskiej).

WYPRZEOA J4 -

C.

inteligentna, p.. iad~ .C& wyu.. muzykę,
tyczy lObie P"1.!~ miej ... w zamożnym
s k le Do opuścIla pru , I Jost do
domu do towar1.stwa i . arz.du domem,
nabycia w kantoru wyd awoy,
lub opieki nad &ill\!mi powola6 .i~ molo na rekomoudscy. po . • w mIejsen.
Piotrkowska Nr. 7 I we wazy, t.
Oloby i.teresowaD. r •••19 .głaazaó 010·
kich mieJsoowyoh kl lu arn ll ch.
1311-0
bi,.i. do kantor. botelu P olskiego od g.
dlC)CO'C)40.c)4C.c~D 9 rano ,do 4 po polul\niu.
2348-1

wlględu. że Obywa t. tU~11
z08tr.li do b'81enlc.no-ba .. terlolollczoe10 .badonJa w6d atudzieo .najdnjłCyeh się w ich poaesyaeb, m.m
honor za.wia.domi6 W .P ., ż e pracownia
.01& apecy&I.'. do ..zbiorów tako·
wyeb pnygatowa., ..,tIII.
Upraszam &. Obywateli, ch eł eyeb
um6wiC: analizy, o pn~ld.n ie do pfacoWlli mojej litro ,, ~ buteIk, g"iei:ej
1'ody.

23,

..c

;ęzykach

'7.

ź,

Q
Q.
Q

w
rnskim, polskim i ni.mieckIOl.
.e.bee aloty6 ofer~ wadmirL ,.Dziennika',
2342-3
pod lit. 8. G.

Uo""i~..ni

D
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C1c>c:>c>c:>c.c>C"'r Kto sobie życzy brać Je cye
linchalteryi i korespon~encyi

P

6

'"'CI

Cd

na rok 1893,
Nakladem I druk le. W. Ko1l6.

L

ulica Piotrkowska

c

(Jen. t'pempl.r•• kop. 1:5.
DO NABYOlA WE WSZYSTKIOH K!I~GAlUnACH.
Osoby z"mie..kale nr. pro ~eyi, j d eli pod . dreaem wydaw.y nadelZl~ ruiti. jednego na. po"y' . e trzy kal•• d. ..... otrzymaj. tako"e Iranco, j ote
li zaś nade..J~ naletnogó na którykol wiek eg.empl ..rz r.0j dy6cll1, " takim razie
upra. za .i ~ o doł~..enie po kop. 10 do kudego ...emp ar". na konta przesyłki .
Kalenda... na ź~danie WYI,ła lię • • zr.lic.eniem. doliczaj.e 10 kop. za
kwit poczto" y.
Adres: JÓZEf XGER, Warszawa, Nowolipki 2ł06 (7 DOwr) II'pro t DzikieJ,
2288-3

lliEHDARZ:BUIORYSfYCZMY

A.

~ Herzen erg - Israelsohn

(lena eczemplar ... Ol.dobnJe oprawlone",o "op. 30.
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PiotrktJW6k" 23.

2296 -

•

dowy) .ot...or~. • .... ka.neelary~ w ~o· ~~-o6~'i:i'6Ob€!ł-~
~~O
l)r~e.dDJm m.JeJKu zamle8zkaDl& ~uh~a L.:::;''::~'::~'::~';::;:''';::;:''';:~';::;'''=;''''';:=;''''':=;'';:=';:::::'~~':::::'':::::''~':::~':::~;::::::'';:::J
:>Vld.e,,"ka, dom Sztarka). Prfóll "!nJ'·
Intere.~tów zr&~a od god •. 7 do 9 I po
Żelazna
połndwn od gOd%lUY 3 do 8.
21ł7-0
Db
k
. ,
ą
ZWłerz~t I wzoro- podaje do ,!iadomogcit.;; dnblikaty. frach·
L{j a
Ił
wa Kil- tOw Ootrowlec-Ł6dt ... li 1903 I HIM
NI'" "'oglel.k. P,lsyj (Dl\ie na sta- z doia 10 października r b.. • agin~. i
• leczenio koni. i poy i ndziela porady jo'eli posiada.. t.kowyeh mezgło... 81'
" kudym ez&Sie. Prawidłow e i trwale" przeciągu 30 dni od dnia ostatate{\:'
kucie koni, uJ. Mils.a )fi 821-0.
!'.!!ło •• enia, to towary wydane zosta.. .
Warlkoll' I KWI"lew,kI. Dltrychowi.
2328-3

Droga

r "crtnJca

dla

Iwangrodzkorows a

w

~ ARSZA WIJjj,

ma zaszcz.yt po dać do wiadom o~ci o otworzeniu F I I . . I I
sprzedaży swych win w mieście

Łodzi,

Nowy Rynek Nr.ll

Wina produkowane przezemnie w Warszawie z wyboro wych gron miej scowycb, odznaczaj!} si ę przedew~ zystkiem czystością i trwało§citt- F ermentowane są na zasadzie najnowszych zdobyczy nankowych na tern poln, hodowane bez pomo·
cy §zLnk kiperskich, nie zawieraj ą żadnych obcych przymie·
szek, jak spirytus, farby, giiceryna, salicyl, sztuczne 'zapachy
i t. p. Filtrowane filtrem Pastera, pod dzi ałaniem ktÓl"ego
wino 'Wollle jes t znpe łnie od wszelkich bakteryj. Ostateczuie
za~ jest sterylizowane w baLelkacb.
Z ~kim nakładem pracy otrzymany prodnkt, który do·
piera po dw4ch la tach istnienia zostaje zakwalifikowany
do sprzedaży, s anowczo wyróżnia się od wszelkich win
w tej cenie.
Mam przeto nadzi~ję, że uznanie. jakiem cieszą się wina
moje w Warszawie, zdobędą sobie wkrótce n mieszkanców
miasta Łodzi.

