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~~~~~~~~~~~,~~ rozsze~rz~o~n,~~~~ 
KARTKA Z DZIEJOW dzi óttlcb.O i wJnr!J W przysz/ość ! 8zkicu zaznajomimy k6... na galllY-io ubezpiem:eń. . 

• średuinl .Je~t arodklel~1 do rozbudzellla uczuć matorYIl opisywanej przez siebie z oka. W r. 1836 w W. k •. PoznalIskiem .. pro· 
rozwoju In8tytu~yj Ib8Zpl~Clz~n. obywlltdaklcb w r6znyoh sferach apolecz· zyi 'tr8Jlomnionego jubileuszu instytucyi, po- wad~ono n.o"y regu.!amln, przymusowe ~a· 

_W>_ nycb. . puedził pan Mrazek rzutem oka na po. I bezplecieol~ od ~nla, oraa oowy. podZiał 
Poezlltkowa wnakże dZlalalność towa· wstawanie i rozwój in8tytucyj ubezpieczeń na klasy OIeburnecze'atwa ubezpuJCZallych 

Od roz .. oju inatytucyj ubezpieczeniowych, l7.yst.. wzajemoych ubezpieczeń tawiodla u nas Widzimy sŁlld iż p'erwsz1 zaród ' przedmiotów. WartoAć ubezpiect:ona .. teOl 
o~ roz~zer~enia ioh działalności na ws~el · trochll. oczekiwania. Pl'Zywi'lzani~ do ru- takich instytuoyj przed~tawiaj .. za .. i"~1wa. : towarzy8twie wyn08i obecnie 230 milionów 
ku~. d.SI8~zl.ny 8tOlnnk6~ ~p6łecznych, aczo· tyny I form !Jrze~awn.ionych, .mech~ do ne na Zulawach gdaliskich t. zw. braotw. talarów. . .. 
kUJ' JeAII nleroz8trzygOl~a-co byloby zbyt zdobym:y postOpu I Wiedzy, małoduszna .. zajemnej pomocy je8zcze .. wieku XVIL I W r. 1866 .. Król. Pol. latllleJ'ca dy
pnypoazczeniem ryzyko .. nem - to bezw'lt. ostrożność i brak przedsi~bierczo§ci, kr~. Pocz'ltek ich 8i~g,\ r 1626 ZawiIJzywali rekcya ~Ió .. na ubezpieczeń uległa dece~. 
pieOla wielkiego olatwi.nla w roz .. i"zaniu puj"ca kierowników nieufność ogo/u sto- je z upoważnienia gmin 'nalei"cych do tra/izacYI, a .. nast\)p8t .. ie w r. 1870 Z ... I
tylu (I'OŹnyc~ i. za .. ikla~ych kwe8~yj 80· :"8':Zyszonlch i wyui~ajllca s.t".d "cie~ko,§ć" 1 zwi"zku, w6jto .. ie ich i r~dl1i. Był to ro. , nillCiuj wzam~a: utworzono 10 guberolal
cyalnycb, w J~kle obfituJo dob~ blei,,~. I nleru~hllwość lUllC.hIDy nd\lllnlstrncYJDeJ - dzaj ubezpieczeń pogorzelowych. Wyoa- nyoh dy~kc!J ). 
W tym tei kierunku wytllia II~ obecni o pO% .. ohly 8pekulncyJnym towarzystwom ak- grodzenia udzielnno w naturze w materyn- ! W GallcYI dopiero .. 1826 r. rrzypolJI' 
dzialalnołć 1!ielu rzlld6 ... , [lr!"gn'lcych lo· c~jnyl11 walczyć z wz~jemne.l\li z l?owodze. ' łach surowych i zielllioplodaJh. Po ruku niano sobie rezolucyo F!anciBzka. z ~ 798 
By ~la9 pracuJllcych wprowadZIĆ na zdro· Dl~m, a n!lwet wypler~ć J.o z Wielu p61 11772 wprowndzouo do ziem [lrzeszlych pod . roku. W latach lę34 I 1837 ~Jllly 810 Ł4 
we I normalne tory. dZiałalnOŚCI. W ostatnlcb Jednak czasach I panowauie ł'rus pru8kie in8tytucye rz~do. spralq zgromadzl!nta staoowe, Jednak bez 
~raz szerzej obj.awiajqce. siO poczlltko. towarzystwn wznjemnych u~elpieczeń wkr? we ubezpieczeń' od ognia. W roku 1804 ' a~ut~u, dopi~ro lę« r .. Fraoci8zek 'trze· 

Wllnll! państwa w !eJ. ~ferze, ~dzie tu w pa'
j 
cz~ly w uuwy okres ro~woJu. Zd~I!lly. 810 ustanowiono dwie pruskie .Iyrekcye ubez- , cle8kl post.awlł ... OIosek Jednom"śln!e przez 

~ę. I coraz pot\jznl~J8zym I. "8zech~tron. pozegn~ć z ~nstarzale~1l st.atutanll ~ Wielu pieczeń od ognia z siedzibami w Warsza- ,8tany przYJ~ty, co do uL .. orzenla to .. arzy· 
n!eJ8zym roz~ojem lD~tytu"YJ ubezpIecze. , zasadnlczotnJ. w orgaOlz~cyl wadal~lI, zdo. ' wio i Pozuaniu. Rz"d ksi~t .. a .. arazaw. stwa ubeIPlem:eń. ., 
DIOWych. DZIeń prawIe kaidy no .. e nam laly pogodZIĆ wymagaOla kontrolt og6łu 8kiego utrzymał te instytucye [lolllczył je' Wiele lat uplyn~lo, zaulm nl111ltrudzooy 
na tem polu przyno8i zdobym:e, nowll sfe- : czlonk6w z kouieczn!} w kaidem przedaio· ' jedułlk w 1807 r. pod jednym zarz"dem i nie7.rafony trudnościami "8zelkiej oatury 
rl) sto8unków życiowych .. ciąga w zakru bient .. ie i instytucyi finansowej potrźeb'l Administracyi generalnej w W Ks War- inicyator doprowadził .wój projekt do sk~. 
zbawieouej dzialalnołci towarzyst .. a8eku- : rzutkośoi i ruchliwllłci w kierownictwie. ~'zawskiom·. Po utworzeniu Kr61~st .. ~ kon. tku. Bezduszny biurokratyzm austrylclu, 
raoyjnyob. Pełni pl'llktycznego zmydu ano , Wydalo to jaknajpomygluiejsze rezultaty. gresowego gdy przeuly one z r6iu)'ch nieufność do ludności krajo .. ej z powodó .. 
gllcy i amery.kanie za.dz~wiaj"ce c~ynl" p.o',OdŁlld towarzystwa opo.rte nn wza)em~o§ci polityczny~h i innych powod6w, w stan politycznych, brak. zroz.umieuia własnego 
stljpYj zd,uJ" Zll nimi "szy8tkle "raje, poozOły walczyć zwycIozko z akcyJneml na opłakany namie8tnik je rozwiljzał w roku Interesu, ospaloAć I oboJ~tDo§Ć na .prawy 
nOlllIlO8 miauo cy .. ilizo .. anycb. I wszY8tkicb prawie polach. Spowodowalo to 1816 a' vi naatopn lo założył uowe towa. ' publiczne .. śród ogółu i intereso .. "nlcb 

Tyle cenny zmysl przezorności i prze .. i- na .. et w ostatnich cZ8Each przeobraźanie rzy~t~o ogniowe. bIll Ks Poznańskiego ' oajbliźej, intrYl!:i fUllkcyoDuj,cych w Gall
~ywID~a w jedn~tkach i o~le, tyle wai~e , 8iO spółek. akcyjn~ch na towJlnyst .. a opar· rZlld pI'u8ki założyl jednoc~śnie .,Krolew. ' Cli zagranic.zny~h to~arzyst'!' brRk .. iary 
1 r6łn1tee czło"leka na wyzszym 8tollOlu te na .. taJeńlnOścl. sk,. dyrekcyo ogniow,," W Poznaniu I ... e wlasne Siły I d?'''ladczeAla na tem ~o-
lmI wf1 Ilm"łowe; otł S"8E".ce;;O w CIeDl· Z Poczlltkowana niedawno i ulzeczywist· . ... . lu w'ród warat .. inteligctntuiejszych - Dle· 
no4ci I zdziczeniu, pl'1lguienie zabezpieczę· niona już C'~~ciowo my" połllczeuia W8zySt. W I'aństwt,'; aus~ryacl"e11l Je.~ .w 1799 zwyci\)łone stawiałr tll prseakody. Prz?, 
nia 8 .. Yc1l b1i11kicb IDllteryaloego kich towarzy8tw .. zajemnych w.ieden zwi". roku cesarz i'.rancluek I zatwlerdzlł.re~- i ruogła je .. szakte .sllna ... ola i e~ergla 
byto od przewrotów losowych i .. strzll'nień, I zek wzajelllny "elJ8ekul'lJcyjlly, pozwnla' wró· i lucyę, ~kreślaJlł.c'ł podsh .. y z~kladRnl8 In· przekona~ego o dOn!08/~'OI spra.r. Jedo •• 
w ubeZpieczeniach znajduje nujracyonal- żyć tym iostytucyom świetn, przyszlość i 18tytuCYJ ubezpieczeń od ognia.. Na t~ch : go czlo"leka. ~r~ecl88kl tet sI~nl. u .. a
Dieja,y I naj8kuteczniej8l1 środek dla swe. ! w8panialy rozkwit. :asadneh. w r. l~ll pO"8~ało klika ta~lch tanym by~ po .. I.OIen za załotYClela .poty: 
go wcielenia. Z tego punktu · ... idzenia, obok' Do towarzy,tw, które szczególnie wiele IlDs~ytu~YJ w r6znych ~raiach Anstrll, z l' tecznej instytucyl, któ.ra 8 .. ym oz~oJem l 

-8kutk6w natoryekonbmiczuej, przyznać na- nadziei w tym kięruoku budzIl, a ze wzglę' wYJlltklelll w8zakle Galicyl. pomyślnym obecnym atan!~ ataoo".1 .pra .. : 
leży instytucyom ubezpieczeń i "Y80kie ' du nl~ t.erytoryu\)ł s .. ej działalności wyjlIt· W Króle8t .. ie Polskiem po rok 1831 dzi .. y pomni.k obywat.elskleJ z~.lugl Jednej 
moralue znaczenie. Roz .. ijaj" one i pot~.1 kowlł p08iadnj" waSIl i na 8zczer" za8/u- utworzoue towarzy8two ognio .. e pnecho z tak rzadkIch .. poiród naa Jedno&tek. 
guj, owego "ucba przezornołcl i przewidy.l gujll sy1l1patyę, l1ależy kl'akowskie towa- dzi cioikie prte8i1enie wskutku strat z po· W 1860 r. po uzyskaniu zat"ierouuia 
wania, blld"cego pod8ta .. " bytu I rozwoju 1'Zy8two wzajemnych ubezpieczeń. W roku gorzeli, z powodu wojny i wypłaty olbrzy. ..ład z państwo .. ych, rozpoczoto praedw,tv· 
spoleczeftatw. ubieglym IIbchodziło ouo 25·letni, roczDi· ulwh wyuagrodzeń, poleconej przez rozkaz pne prace i obrady, a jut w roku nu~-

Jeteli wplyw taki wywierajIł' nawet in. cO 8wego założenia. Dało to pocbop 8e- Najwyiszy. W r. 1838 postanowieniem ra- pnym w majn, krakowskie towarzyst .. o 
styrucye 'lIa spekulacyjnych oparta podsta· kretarzowi towarzyatwa p. Mrazkuwi do I dy administracyjl!ej Kró\. Pol. ustanowione wzajemnych ubupiooze6 rOI,,,ol'10lo 
waoh, z .. i§ltsza sill on odnośnio do towa· Dapisauia i .. ydania mooografii, zawieraj.. zoatały przy generalnej dyrekc;yi to .. arzI· działalność. Skromne to były pocz .. tkij 
rzystw wzajemnł'ch ubezpieozeń. Dodać tu cej krouik~ ć .. ierćwiekowej dzialalnołci stwa, ubezpieczenia ruchomości od pożarq.... do'ć na pierwsze 

• bowiem należy Je8zcze ducha solidarności, in8tytucyi. Jakkolwiek monografia ta I'rzed. W tymże roku reprezentaDci wolnego mla- : potrzeby kilkaoaście 
wyrabtaj'lcego siO wśród 8to .. arzyazonych stawili tylko czysto kronikarskie .. ohl·olo· sta Krakowa powzi~1i uch .. ał~ założenia ty8iooy dr., pożyczyć musiano pod solidar
w 8zlachetuym celu .. sp6lnego odparcia gicznym porzlłdku ulożone zestawienie fa· towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń, któ· 
ci08ów, godzlłcych w podstawy ich ma- kt6w, daje onll jednak zupelny obraz ży- ra wszakże nie weszla w życIe dla braku 
terlalnego bytu. To 8ill w od· cia i znaczenia sympatycznej od uczestnikó.... W roku 1842 w Kr61estwie 
dawaniu chwili do C2a86... ukazem dzialalność ist-

KOBIETA. zdrow" mamkIl celem, biety, r6źne i ekonomi· 
troskliwll przez pierw8ze wszelkie inne zabi· ' c~oe, należalo m1wi"c o 
dziecka. - d"18zy nek serca i umysłu ciem czasu VI( mota i dzieci. Wdo· ł czło .. ieku, .. spomnieć " o duszy, 

Słudyum socyalno· psychiczne 
pr ... 

• 

potrzebuje czegoś willcej niż znajomości wy, rozwódki, 8tare pauny, mIltatki bez· I o tej lepszej, szlachetniejszej .tronie, kW" 
hygieny, niż zdrowego ciala i silnych ner· dzietne, dla autora nie istniej". Wazyst. 1 post~p, clwilizacya coraz bardziej roz .. ija. 
w6w. .Mllż powiuien prncować na dzio· kie te kategorye bIlrdzo ryzykownie zali- Antor energiczuie domaga .ill rówuoupra. 

D-ra 'JI'holle. cko i źon~· )lowtarza 8ię po nieskoflczon" cza do "rzadkich" wyj"tków, do których .. nieoia matki i tony, a nigdJlia nie ... po-
-W>- ilość razy przez cal" ksi"żkll - .praca ko· ani prawo, ani uawet z .. yczaje 8poleczne I miua, ba, na .. et przeciWlly jest do pewoe· 

• biety po za domem jest zgub, rodziny·, ramek ~ .. ych rozszerzać uie potrzebuj"j tu I go stopoia wyUlemu wykaztalceniu kobi.-
{DokOlwunie - tJatrz Nr. 167). dlatego też obok hygieny, autor zaleca na- i owdzie nawet przern.kiwa zlekka, ie ty - inteligeutny m~tos)'zna nosy sill, IDa 

Panna, .. dowa, cieszy siO .. zgl~dnll swo· uczanie jakiego rzemi08la, któreby, pozwa· .istoty· kt6re 8it;j .dobro .. olnie" skazal, ua • życie, wyrabia charakter i pogl"dy w ci,
bod", mote rozporZlłdzać maj"tkiem, praco· laj"c kobiecie zarobkować, oie odrywało od samotność w życiu, uależ" jakby do mniej ' głem łcieraniu siO z lud!mi rozmaitych 
wać według woli w obranym zawodzio, dzJe· domu i dziecka. Zważyw8zy, że ksiażka doskoDalych,-na szczególniejaz" u .. agt;j nie ' przekonali, jeat zatem stokroć wipj ało· 
dzim:yć, i t. d. M\lżatka, matka, zajmujljca przeci/łżonll jest 8tatystyk,., wykazujllCJł ja- zaslnguj,. Stanowczo twierdzi, że uawet .. iekiem uH oajtrOlkli .. sza matka, kWra 
llajkorzY8tniej8ze stauowi8ko wśród kobiet, 8no, jak marny je8t wog61e zarobek ko· utalentowana kobieta willkszlł przyn08i apo. ' 81lełniwszy przyrodzo", lobie czyonołć ma· 
jełt zarazom małoletni", u!egajljCłl .. e biet, jak wielki procent ginie z nied08tat . łeczeńatwu przyslugl,j, wycho .. ujlłC dziecko I clerzyństwa, pózostaje nadal dozorm:yni" 
w8lyltkiem rozporz,.dzeniom meża, kt6re- kn, jak z"esztlj przy najlepszych nawet wa· niż pracuj"c w jakimś innym kierunku. i pierwszych krokó.. a .. ego d:deeiau. .Te· 
go, w dodatku, rzadko bardzo 8aUla wy· runkach, kobieta niezdoln" jest rękami za· .InteligentDa rodła mote urodzić jencle ' tli uktztałcony mllŻ by... marnotrawnym, 
bierał stosuj,o ail) wedlug zwyczaju do wo- robić na dostateczne utrzymanie, cale roz· bardziej inteligellłuego syna" piszo dość ' despotlj., nieukeztalcoaa kobieta Przl naj. 
li rOdzicó.. lub opiekun6w. Po za .IDIl- działy opiewaj'lce spokojn, "'egetac,o z bazardO .. nie zreszŁll- zdarza siO bo .. iem ' lep8zych uawet ch\lOiach zbyt mało pUN. 
tk,", dla autora i8tniej, jeszcze pro8tytut- dziecit,lciem w ramionach, wydajlł sill Idyll, dość czosto, nie8tety, le talenty rodz .. idy- : sta .. ia g .. arancyi, teby j" do rowuych praw, 
kij z .. ielkiem .. spólczuciem pisze ~ całych tem śmieszniejsz", żu pislll j, człowiek ro· ot6w, zail .. azelka wyżlm zdolooAć zbyt d9 nieogranicnonej władzy aacl forta.", i 
zaatllpach "uieszcz~liwycb wydziedzlczonycb zumiejllcy .. ybornio istotny 8Lan całej spra· rzadko siO objawia zar6wno u mvtczyzn i dórastaj'łCłl dziat.... d0r,u6cić. Tam zał 
ofiar. falufwych atOllUnk6w spolecz. "y. Nieud~lnoś6 do szerszej ']ziałalnolici u kobiet, - willO może należalobl jlł gdzie .. yiuo§Ć urny lu n e gra ładnej roli, 
nycb. Właściwie cała kai,żka, jakkolwiek tak Ull [lolu politycznem, jakot.eż nauko· wyzyskać odrazu, nie czekaj,c duplikaWw I najoz\)Ściej pra .. o siły rozatralga w I8lkie 

. zawieraj,ca wiele cieka .. ych 8zczeg616w, weOl, motywuje organizmem kobiety ulega· w na~~pnem pokoleniu. Przez autora prze· kwest)ej robotnik i .. yrobDica porozu iej .. 
kwe8tyi kobiecej nie posuwa ani na krok jlłcym częstym 8łabościom, boi 8io; pl·zyt.em, maWia przedew8zyatkieUl francuz, patrz"Cy : sill bez pomocy prawa "dla .cer wyWIch. 
jeden. Pisz"c o wycbowaniu, antor pot~. żeby kobieta uderzona urokiem 81awy, nio z przerażeniem na zmniejuajllc, si~ ilość Autor sqdin,d I'O%UIllUy, pnli 'el,ki, 
pia w8tystko co dollld robiono, .. ykazuJe wyrzekla 8ill macierzyństwa, nie Jlrzekazała mieszkańc6w ukochanej ojozymy, pooc3as 'zblt jest doktorem- hygieni t,., • umalo 
.zkodli .. oAć obci"żania umyslu niepotrze· wszelkich cilli,\r6w kobietom mniej zdol- s"siedzi ~iemcy mnoit.8io li pner~ża-18ocyologiem, Itlj.d !:et i .. u;"'b jego o-
bnemi .. iadomościami, wym8ga tylko zna· uym, runiej szcz\lśli .. ie przez nnturll obda- szybkoścl,1 W prze"ldy .. aolu .. oJny, bok neczy IUlkomltych, wid_uyob bra. 
jomolici bygieny, w zaatosowauiu do hodo- rzouym, .. 6wczas bowiem wytworzyłaby Sill bylby każdy kamień pnemieoić .. ki .. udoto! Natomiut • yl prawdii .. ie 
wli dziecka. zgubna arystokracya umysło .. a wgród nie· zdrowego francuzal Nic tei dal .. nego, te fraucuskil 617 tronnie poWita Uiał., 

Jest to naja/abeza 8trona ksi"żkij m6 .. i,c wiut: najłwietniejsze egze~lIplar~e sIanowi· we francuzkach .. idzi przede .. stystkiem sil- czyta .iQ jak najIJ.rdzi i po-
o wloro .. ej matce, wci,,! jll rOZURln., inteli: Iyby pewn" s~kto pośredul." . mllldz~ . Wilż De OIII8I>:nl do pr~d!,kc .. aai~. p~yezłlch wie6ć. Kiedy teł my tak pi 
gentn" nazywa, a jednooześnie .. iadomoścI czrzn, a kobiet., matkamI I karmlc",I~,\. o~ywalel!, tembarcbleJ, te lI~JWIPJ nawet 
jej ogranicza tylko Cło jecluego dzialu, bar· mi z08~ly~y tylko. upośl~zone, pozba .. lo" plerw~t.D1 refor~a~ny macleraytiat'!o u-
dzo watnego zre8zt" a/e nie wycbodlflCego . ne amblcyl OSObOIkI. NIe przeszkadza to .. atah I u .. daJ" Jllko gł6 .. uy cel jyC1ll ko-I 
nad poliom eleme~tarnego ukuWcenia. jednak autorowi utrzymywać, że kobieta biety. Należało jednak owzglOdnić rollD&-



• 

t DZI ENNlK WDZKL Nr. 169 , -
~, parane" założyoieli to &fzy.tw.. od 11t'!I~o~ • T~m ... ow •. i 160 k.mieui .... I.t garbar. przedsb.wioDY towarzystwu opieki nad wodz" p. Gilnthera, wraz z ori:iestr", wy· 
Jednego z bankierów krakowakicb. Zoba· Ik!eJ hlo".kl.J gr.beJ. ~o Brnl n. Ssl .. k". ,u,lrya· l."ierzotami, a nastOfini& okazywany wobec konal mszo Heydn . 

t k l t d · k' .• kun po n. 626 kom,... Zapotr .. bowaUlo welnv k I b . ',' S I b I ~.. b'l t k . d czymy W ~r y U ~ naa opnym, O Ja lej no rJnki a •• lryaclrie ...... oglo oit obecui •. \V EI(. o a pu H:znO .... I. umO ce e rowa nas pOle JU I a SI" z 
8wletlloGel I rozwoJlI ~ lak skro E,wetgradsi. kupinuo do /llaly 1,200 pudów weloy elektryczna. • Waru. Dnie .n do· k ooik Gabryelaki, pro oszcz ze Zgieru; 
CZlłtku towarzy.two po lałach 'D'-IIeJ po n. 8.60 i 100 ~udó" pe .. gouu po n . ,iO, że 2& dziesi~ dni rOJpoeso podczas sumy głosil słowo Boże wikaryusz 

K ł.. I~, TS;. ,nR .. ~.IIO c:ea woloJ pol.kiej 'eukiej siO okolo pierwszej .. W rszawi. k,i,dz KosiCiski ze Zgierza. Cbór ko~ciel· 
. ~: "':~ioc i. ."s ... ~ 1a~~1 ,,~!.=;ukoi~· ~~;I~ kolei która pójdzie od roga· ny po.d dyrekcy'l. p. Łopatowskie«o, wra.z 

~PR!1II0ZDIKII TI HGOY/E. iii. "t?g~lo obie2lym. Targ war.zaWlki •• .,... tek około Belwederu, Pro- z orkiestr, wyćtnCZooll przez p. k~pelm.l' 
\I " II. II. II. •• . ~ . ooy byl OIP~i oe~J " '?Fle poEOItaly oi ... menady, Marcelina do oni Sielce. KCJlej atl'la Dietrycha, .. ykonał msz~ MOnl.u~zi:l. 

omleo_e.. • ... i ~ Y OlfJeO .ni!, .... 1_ 6.,łl. o· ta jednai: przyjdzie do skutku tylko w ta. Na urocz,8toAć przybylo Wielu kSIOzy z 

d 
. G~I~lłt)'lIkoW' IL8prowO&.d-~e trg~""iowe (do F.:;.-~=~o '~~n'!.~wu.!aw~~:,t,~lomo ... mb·,I~,·ge\fl~~:I· kim razie, jefeli pl'lwiębierca ugodzi ie okolicy; naply .. pobotnych był ogromny. 

nI. pca • • •• prseol"'O p.pl ..... m rOl]J' ... ~ • "'" b I .. i:' kl' k . P fia' t T ~. t I P 6 k .ki .... J.kkolwie~. by/lon ........ itt.I., nie ""'Ił. p~ _En j w nJ ""rJo i.J (peregooo~ le;oo z ~".\tzystwem e glJa lem o ~I oone}, '!B n~e ~rzyl .COI I .. lIł yn O a s tl 
trw.ó wlec .. ie; powoli OII.Wr .laki. p6I . 1 Ule prl no ma, gdt+: 0!l!O ce.y ueuk!e. ponl waż szyny olet elektrycznej wypad Ole kWlatanll I Zielem,. . . 
pilm. niemieckie oie mogly powl,r .. ó .woim ooy., Do_ m_lo: Dl. on,k.n~, ... lel~l.h kOIli'; .. układać na uiewielkiej przestrzeni (okolo (-) Z teatru. Sobotnie przed8ta .. lenle 
telnikom cod.iennie tych •• myeh pouurych prsep ... U.dowego. ulekt.6 .. y poll' .cse UDU.UCS.J' ,we!. I 60 .. żoi) tam gdzie sit znajduj, relay to. komedyi Wielki dzwonn Blumentbala nie 
"iedni ni .... m nieo.ooadlllooJch Zd.je .iO ie Uf Da .kJlldMh płlwat01·h. Z b o t. pro",e UIC I i .. k' . ł n t t G 'b" 
chwilo;'o k.m ania JOli ultoli.Eo~" Bardso' ko 1 Di dowieciooo. N, larp panow.ła "ilu I Dio- I warzy.twa be glJ lego. przymos o zasZC1:ytu ar ys 001 p. ra lU· 
roy.loie odcb.ia~aI n' gieldg artykuł "JonTo,I'. de , chOĆ do kupna .. Tr~Lt .p .. toicy .proed.oo po. I Nowo otwarte koleje ielazne. Przesyłanie s~iego. Niei:tóre. role grane byly stftran. 
St. Potenbou'g," wykatuj,cr .01, be ..... doo.!c) d!ug prób do ,!'.trlk!,,,, 1 fabryk k~~hmalu; '" korespondencyi na obu otwartycb liniach nie, lecz całość niedomagałII. Układ sce· 
wycleo .. ~ -pOInhłdo"!,oj pruy. nie,,!ieckioj. ~. I p,er" .. y.b dwoc~ dnl.cb plaoooo ~OI"J °T46 kop., kolei żelaznycb: siedlecko. małkiuskiej i neryi był nieszczeg6lny dyalog "Iókl siO 
tych .... Jedo.k mewl.l. popraw"u 110 u.poaoble. ' a w u .. ~poy.h Je"cso O jo kop. lIlioJ. .kie iy. . •. • r . I . b' ł d tat . 
oie dla papierów ,.,yj,kich, ,łówllie dla logo, te ta oal y"!.ć .nio. chcu.no~ locz I'ooy 'Jta ut~ymkly brzesko· ch~łmBkleJ J~i '''0 rozpoczOło. ~I\ p~wo I, a I ro e D1e y y. os e~zOle~· 
organ ",du rOlJj,ki.go " Irtykule W'pomUlao,m, 1 "0 ronl~J wIęcej n. P?",omlo P,,!,,,rl~l,godolo,,ym. drodze kolei żelaznej siedlecko· małklCi· mlane. Komedyo wysta"l~no wIdocZlIle 
pomlo" oupeloio politrcso,.tront 'pra"y pooi .. ? k o W 1 ~ a. ~U1 koo~u t,~odo .. nIe t.6rsy d)"lly.,lakiej przesylka sio odbywa bezpośrednio bez naletytego przygotCJ .. aDlll, upewne z 
wu ntd niemiecki ani oIow'.m .nie poltpil sj_dli· .~.nhJ .ule ohcl.hl'pI~",ó dotly~bCUlOod cwyoh 08

M
n ."J' miOdzy Siedlcami i lini" kolei żelaznej powodu. iż towarzystw:l ujote by/o ci,. 

wyob n.pUcl na lIn.nle ro8Y)łJlue powltala oba. lOale 1 w.trzyma 1 .lf~ lUpa 018 .. opo.. Ima 1 I . ób· . . k d' Z 
wa, ie .(.,uolei pelity .. o. pomiod~y Roo,. i Niem- to eonJ Ed!,ltły .10 ,!lnymaó i ni •• pr~o,,~oo o.i· l warsuwsko - pelersbursk.4, oraz oklllnlL z g eml. pr 1\011 z naJuowszeJ o~e yl a
<lami., nopr~.ooo Dopóki oba ... la iltoieje I io lej ~68-1I07 Co ku,. N. targ. 010 "O nlolSokolowa do Wogrowa I z Telak do Kas· lewsklego ~Małie6atwo Apfeł. Dobr" 
moioa .pod,ie.au ·.io .tanow ... J poprawy Q,;"'''' .mieoilo. Popyl na .. , .. kt o.'lobl, o po"odu nit· 80wa. Na drodze zaś brzoslto • cbelmąkiej: gr" odznaczyli ,iO w soboto pp. Grabińska, 
~ieoia dla NiefÓ1lf rOlyJ.ki.b Pomi!,," Die.,.II. "JdC~ noto I wao hE Pektenltb01hga. 1 tMOIkdWY; sb,1 r'16 . bezpoAredoia miOdzy BrzeAciem i kolej" Idzi.ako .. ska, Halioki, i:tóry bardzo dobrze 
J.oyoh ukupó" n. rachuoek fr.ncu.lu kunJ Ich oa J w g o ... c t OIt oc JOl n. oWJczaJ ma 1· d' d I da d t '1 M . M J 
niewi.le ,mlooily lit", tygodniu nbieglym, gdy t N. ~~ .. b, miej ....... nab~"aoo nic nie."a~",ee na wlśla68k4,. oraz I~kal~a o. W o wy. pr~e. s aW:1 ar~JDa urnera, - arszow· 
pobHcsoo.!ć l"ywal.a d.,u,., .. ciUlo no".,o m.· llośc, I placono u : Hermanow 2.00, C ... "k, M,cb .. Stacye Huta I Urszuhn, Jako Olepotrzebne, ski I IdzIakowski. 
tUJaI .. do .proedały Da gielchi .. 1'0 za obrohem !ów. Kou,l.ocJU i EI!bief:ów 'L8i ' /" Łuboo 1.771,1, bOd" zniewi me. W niedzielQ, na przed,tawieniu .Halki", 
papierów ~yi.lrich ,i.l~a je.t u'!lO!0~ion, bard .. Zo akoatk!. ,~ tkJ.cb W

2
" Y·lk,ch llobrYZk plka.otnk~ 2 8~', W KIelniach gub. wołyóskiei odkryto zna. zbierał .. p. Leicbnic SUle oklaski w roli 

dubr.. SW18toe urod"J. "Au.tri' , WVgnech lO ute UGC' I, a 86 .. m' o. a Ol 1 • "-I I d ., t t I . N 1. -,~ ta . . h 
., uMłem ciUI.go ołyWlooła dla larlo papierów brylel ~"ODia". " ornyuiacb p/AooDO '.1.71'/, •. Z. · czne pok a y torfu.,. y. u owej. a ou~ pr~8. w~eDlac pu· 
an.truolri.b, I pomyiloe .prowosd.nia o .. ielu po .,tc&ltO pl~n~ :UO, oa m'Ulko .' c-.k. 1 M" Rewlzya fabryk. Z polecenia departamen. bhczność zebrala SIO doAć hczol? . 
I • ., pnemJ''''' wpIJ "aj, korty.toie .. oceno pa· ahalowa OII.""'.Oto 2.46 .. kamIeń i4 ruutowy. tu medycznego w ministeryum spraw we. (-) Koncerl Na ogródkowej Il!tradzle 
p!~ .. p .. emyolow}ch .. Pr.'ytem ogromoa ~ha~ló i~uJ loJ~k~J~jl,d:Je,w~,g ::rpd~ F~t;'~:~~i wnotrznych ma być zarz"dzon" szczegóło. w Pl&radyzie popi8ywał siO dwukrotuie 
pleolgd.y proycoyOla 11~ wlolc do utr'ym,nl. 8'0 • .'''''', • . l .. . • . , b h d' d br ś' lód k J se B . d' dl "dobrem u'pOIobieoiu. Pieni,d, końoomie- w.trzy.,,!uJ, .It jedoak od .. " uJ)Ów pe .ooie t.k wa rewlzya mleJsco~o.~1 ,a rycznye ,g zle prze pu Ic~no CI' . z ,p. o rln 18, 
lIęcEol aGarowono" jak n.jwiokllJch ilo6. iach po wJ.~kleJ .. Jed ... ra~ry.k ukupila I~ too. (6.2 .~ odprowAdzaoe .. ścieki wód lub odpadków ~krzypek amery~a6si:I.. Gra tego ady~t~ 
2'". Dawoiej lak ni.lt, .topa proceoto •• n.w.~ pudo .. ) 10Ju anler,k.naklego, po ceole oMi ... oeJ p'lynnych, używanych przy fabrykacyi; o Jest doA€: pospohlIi, nie gorllll, ale te~ I 
w dJ.koncie pIJ"a.tllllm oaldola d.o ,~.d.ko.!cl. na Wara .. "'g ł.4O ." pod. . . Ile siO okde, te odplyw nie uskutecznia nie leps", od gry solistki p. West w to· 
W waruo!<aeh tolricb togul~cJa kouooMlellVCE•a W~. B.! 11 n, 2~ lipca. Na . largu. l.leJ' si~ z pODlOC'" rzek lub kanaló specyalnie warzystwie baletowo. koncertowem londyó. 
odbywa lit • """lo, latwo'.,,, .sym c .. oa powlo ... ,la "t " tygodOlU olJlegtyl1l y.. w,. . ' ... . 

GitłW. P e le" b D r " 29 lipca Na tutej. Je .. c .. b.rdoiej. Spr .. dano tylko kilk ... iOh-IOh W tym celu zbudowanycb, zapelruaDle od· s~leloi w grze p. BrlOdlsa J~at wprawdz", 
•• ym targu "ek.lo"ym wJattpila ~0i.6 .. aeoniej ... partyj YI.I~y b'udnej, po cenlO niedOl~g .• j.,cej ~ padltami stawów, jezior i wogóle wód sto· wlo~eJ brawury, 8myczek tOlQ .po .strunach 
po<a.ł WlwO""y~ trat n. "Il'anl.~ •. ~ ~ pol,. m .• lutyobm f.brykaotom .oku.. Wllielclolc lI1e J"cycb, zo.tanie surowo wzbronionem. Po. z wlQkszym rozmachem, ale wiocej wtem 
C&COIU , "ył .. eml noto,,~ul~m, berliu.kl.not, wy· ch.c. eg.dEaó .10 na bdoo Il.ltpolw.. SUodJ tu· lecenie to wywohl raporty policyJ'ne z o. w8z"8tkiem polowania .na efekt aniżeli 
wołało -poprawo U.po'OhI8Dl&. Podał pnewdała teJIMI " obeCDltl dOtkonele u,opatnoue we wlzy't-. .. • .Y . ,j • J. 
popy\. OOlroW •• O weble no Lood'D po 21

'
/ .. , kie galonlri we/oJ. . kohe nnasta ŁodZI O zatamowanIe stawów prawdZiwego artyzmu. Co do czy,toścl 

D • .Berlin po 178'1 ... u. Am'lerdam l'" 1000',.. ,!& . 1Y.rno. H r I d f o r d, 28 H\",&. Wel, a .pokoj przez pobliskie wrbiaroie i skargi mieu. tonn, powiedz!eliby'n~y nawet,. ż.e gra p. 
P~ył .po. 221,'/ •• l'óhmp.ry~y. nabl .. aoo 1'0 conte Dle, l",!" .~Ie, p .. td ... 'PokOlol ••. n,bJwcy ocooku· kańców Bialegoltoku tejże treści. West zasluguJe na plerwaz& mIeJSce. Jak 
nl •• mleOluneJ w bar'lso malej 110'CI •• kutklem bra . . J, ob,"ien,. cen, tlt.olDy b,. sml.ol· Z Tyftl b • d ," nu "" .. ódek artyzm p. Brindisa jest wy. 
ku .pnedawcó,,; oa kopo.y celoe pI.oooo 182 '/,1 &_ 11 a y r e 2~ lipca. Spned.llo lU przy y. o " arszawy agent, w ".' . . . 
-II.. Na targu p.plerów publieE1lyoh poprowifo 792 bel. Iiordoo ordyo~rJl"a Loui,i .. , 1;7.110, gor. celu werbowania robotników s1.ewckich do st!,rc~~J"~y, a. co do oklasków zdaje Się •. z~ 
.it u'P"':"bieoie. .kotkiem pok~~ wykoDyw_nyeh 'EI 64.00, Georgi. dohra or<1J"orJjll' 68.00, ordy. fabryki obuwia, założonoj tamże przez wiocej zlJlera Icb skrzypek.murzyn, aOI?eh 
p'''o .nit~owców, , IaUo.1tu K,em ukopó'k j" naryjo. 67.00, Da lp. 68.60, "' .ior.·"r"·Plt. wla~cicielu garbarni i prezydenta miasta skrzypek.artysta. 
doelo ,wIelkich .peknlaot.6w. un akCYJ o e· 62.76 n. Ii.t gr .• 1. 60.80 nA lL GO 80 Ooml·. .. M f A t k' () Zmarło w lodli w tygoduiu ubie 
jowI ch rybiil.lricb podniÓlI .It do 8~, a .. rJcyu- dob"; ordynaryjna 60 00' Uroach doi".' ordyua. ormianina a 100wa. gen ten puszu u· ł - d d . n6 dł' 31 r ch' • 
• lrich do 16H'I .. pod .... gdy iune a~c,e kolejowo, ryJna 00.00. . , je 100 robotnikó .. , i jak dowiadujemy g.1m o nla ~ ? w JlCZOIe IP.ca, le' 
p~wałnio pooollkiw.ne, u.tny~al, ,,~ " IUpeloo. siO z nGazety polai:iejn, kilkuuastu zdecy. CI do lat 16: katolików 57, ewangelików l!~, 
601 pnJ ku'!a.b ~prr,edlllch. Z akoyJ )l.nkowy,,!, dowało aio juź na wYJ'ud żydów 11, - razQID 88j dorosłycb: katoh· 
........ '''l··kg OI",,·tly .. oJzk" kam.kle, E. UÓ· P t!l d l . K '1. . '. kó 12 rkó 6 Ż dó l ra ... płacono pnJ kouco gieldJ 704, prywatoe po rzemys, an e l olllullIl\.acye. Hodowla drobiU. Jeden z obywateh w w ,ewange I w , y w ,- • 
prawil, .it Da .U-42i. d,'koolo ... DO 180, ro- bliskości Warszawy, jak donosi nKuryer zem 19. . . 
or}ol". n. 828'1.. I od .... gdy m'Otb,,,arodowe o . warszawski~ rozpoczyna bodowlO drobiu Ogólem zmarlo w tygodolU ubleglym 
hro"aoo po 611, Iylko po ~IG mogly .. aleió ,a· Warazawa. .spójka o/1)ocarlka. Dma 10 (szczególnie" kk' . d kó ) slo siędm osób o 411 wi~j aniżeli w ty· 
brwoóbw1 a C8U

Z 
Irltalo~0toh oawel po ~7"" o.hywd.Ó ,ierpnia wierzyciele odbOd4 ostateczn, na. IkalA ~ acze I lU Y w na &seraz, goduiu poprz~nim Smie;telnoś6 W~lIIO' 

nI. o e.ano. a 0yJ wany.tw O",,'plOOEen o rad .. co do W8 ólkl' k" PK" I i . . .. . d 
bry ... popJlem ri .. oyly .it rOlJj,kie któryoh kon Y. p. owocan I~J •. rp.: a· g a s O pOllll~lIy dZiećmi o 39, poIDIO zy 
po.biW.it do 189 •• a akoy. pie~~..,go tow.ror· C.yńlkl ,. Iwan,?wskl, J~nkowskl I r.t:alhom. I dorosłymi o 3 wypadki. W porze letniej 
.twa planono 1861, ,. akcye drUjl",o lowany.i_ me, maj" WZ1"(: udZiał w zarz"dzle; zd Kronika Łódzka podczas upałów co roku WZUłaga 8io Amier. 
dOdl!06, Ud akCJ

k e toW."I.lwt
a .,sRoo,·lamandras" 618. p. Tadeusz Kowlllski zostanie cdonkiem - • telooA~ romiQd:y dziećmi' w i:aidym razie 

po .... 8 , I 01" to"""')1 "a.. J'" o aro"a· rady nadzorcze' S ól t . . r, .. 
bO p.. 89H. Z"ac.o. ,,,,,iki OIitc.fly potte,ki ' . I· P C8 ej propo~oJ~ zaznaczamy, te AmiertelnoA€: ta. prawie ze 
pr .... iowe; .k,:", emi.,i pi_ .. ej podniW Ol' do ~ardzo Wielu ogrf!dy do rozponlldz~ula I (-) Z kołclola. W nieilzielQ obchod?o podwoiła aio w ciuu ostatniego tygodnia. 
260 •. a dr.ugIOJ. do 2I.O-~, •. DOIJó mOCuo ,troyma. J~dY~4 trudnoGć, Jak dot,d! stanowI brak no solennie W parafii Wniebowzi~cia N. P. (-) Zabójltwo. przy ulicy WólcLa6skiej 
11 ~Ig PchOZJco~ wró",hodo!el, oabY"h,ne.po 991 "1' K~r. pleDl~zy ze 8trony lnicyatorów pro· uroczystość Ali'. Anny, która przy· w domu Matza pod nUluerem 730 mieszka 
'1 I.D, ... PIO" pa ... WOlO)". nte D OJ J .a· J' Aktu kl' W . . . 'd . k 
d .. j smia.ie. - • . we wtore , zesz ego tygodDJa. o· małżeństwo Gampe, strasz Ole ulez$o ue JII 

Targi .... .-.-kle. Sprawoadani. lWynalazek. P. Tecber, .mechaOlk, odprawił zrana ksi"dz Teofil P14skO' I opowiadaj,; kłótnie i bójki pOlDi~zy mało 
(do dDia 50 W el u a. W oa. azł do błyakawlczn kazał w jOZyku niemieckim ksi"dz zonkami siO nieu8tanoie. OtÓż 

llO ctr. d chór kościel I w kłó-

W. BESANT. 
na w pallii o 

slO, z wielkiej za· przywitała j" nodzy. że myślimy o 
pewne. . Okolo północy wróciła do domu. Po u· w tej cbwili. 'ećl~eńahro doprawdy u· 

- N~ech tyl~~ ~r6c'ł, powtórzo im to, licy wałOsaly siO jeszcze dzieci, i:tóre cze- znaje wiele absnrdów. 

D"W''''' co mÓwlła.m dZISiaJ. .. . I kały at zasn, icb pijani ojcowie. W bra· Tymczasem Wioletta z błyucz"cemi o· 
~.Ił\i~ .- TWOJe słowa. zruart.łlly Ich prawdzl' macb, na progach domów, staly s,siadki czami i wesol, twarz" rozmawiała z oży. 

p O W I E ~ Ć W D W Ó C H T O }[ A C H. wie - ~de~~ala 610 Lotty. zajote rozDlowlł. przeważna jednak cz~ wieniem w drugim rogll pokoju. 

• aDlIlelalllello 

A. Morżkowsklej. 
101 

(DalłZ!! ciqg - palrz Nr. 166). 

- ~ihe Wiem, d~prawdy - ciJłSntła Me- mieszi:a6ców apał... TIl i owd~ie odzywa. - Wiola, - szepnęla Walentyna, -
lenda - któr4 z OIcb wi~cej nie cierpi O; czy ły aio pijackie Apiewy, jakkolwiek wieczór miała atak nerwon po powrOQie do do· 
to bek~o, .czy też to drug!" ~tóra ~atrzy~a poniedziałkowy n.aleial do spokojnycb wie· IIIU. 'l'ertlz jednak ni..t nie po;nałby po 
na m~le Jak na !arogll I Ole chclalll 810 czor~w ~ tygodnIU. niej, Że tak przykre miala dziś chwile. 
~ozgmewać, tak Jak ~Iaudlusz. Ta cbyb!, Llza JUŻ spa/a, Lotty czuwala dot~. Koło Wiolett)' stał Jan CODyer8. Oczy 
Je~t ~01l>:, .a~e t~ ~D1e. OIC nie obcbodzl. . - Melendo :- 8z~pn~ł.a - jeżeli te ~a. jego Aledziły pilnie obydwie panny Mildred 
Nie C1erplO JeJ, nie ClerplO ~bydw6ch. D1e powróc4, Ole gOlę waJ ty si~ tak na Dle. oraz Klaudyusza. Nie odkrył jedoak nic 

Po wyj6ciu nieprzyjaciela, cisza zalegla - GdybYID. była na twoJem miejacu, Me· - Jedna tylko powinoa była przy jA€: - pewnego, obydwie byly podobne do brata. 
pokój. Po godzinie milczenia, Melenda o- lend~, pogodzlłabYI1ł sio z niemi. One cheia· odparla. - Śpij L&tty, przecie Polly nigdy Kilka osób, wiedz"c o pCJkrewieństwie, 
dezwala siO pierwu.' ły CI dopomódz. . nie miała li08try bliźniaczki. które ł~zylo Klaudyusza z jedu, z panien 

- CieazO lio. łem ich odprawiła; ogl4- - Dopomódz, .mn~el... W!>lałabym um· Mildred, przygl"dało 8iO im równiei cieka. 
dać nas puyu/,. ... niech pilnuj, 8wego UD' rzeć z głodu, aOlieh. żyć z loh łaski. Co ROZDZIAŁ VII. wie. Po chwili Walentyna ~piewać zaozola. 
aa.,.- Wygłaszala różne tym podobne zda· zaś do Polly, teraz JUż ona dla nas stra· Posiadała pi~kn1 ciepły glos kODtraltowy 
lIia, kt,óre nie odznaczały siO wprawdzie cona. . .. Tego samego dnia wieczorem lady Mild· dobne prowadzony, frazowała wybornie. 
wykwinlnym doborem wyrazów, wypowie· . - ~o ubrame tak J" zmieniło. I my red przyjmowała gości. Klaudyusz rzadko - Klaudyuszu, - ozy 'y śpiewasz?-
dziane by/y jednak z ogniem silnego prze- lOaczaJ by'.my wygl"dały, gdyby na8 kto bardzo bywał na wi~kszycb towarzyskich zapytała Wioletta. 
konania. tak wystroll. zebrania oh. - Nie. Nie mam woale głosu. 

poczem znowu cilza zapanowała. - Niom4drll juteś, Lotty. Pleciesz bez Jasno o~wietlone sl&lony, Amiech kobiet, - To tak jak ja. - Ale pewnie rytujesz? 
O dziewi,tej złożyły roboto. sensu. gwar rozmó .. , widok rozjdniouych twarzy malujesz? 
Wtedy Liza wy jola z szafy kapelu.z z Melenda włożyła kapeliii i .Y8zła na zebranycb, bujl&j"cycb, zda si~, w a~mosfe· - Nigdy nie miałem !JOdzl" aai kred. 

piórem, na szyi zawi"aala pon80w4 W8t4' ulicO· Codziennie wieczor wycbodziła na rze szczvAcia, wszystko to odurzyło na ra· ki w r~ku. 
teczkO, w/oiyła płaszcz czyli okrycie 81uŻll- przecbadzko. <?d dziewilltej do północy zie i zachwycilo Klaudyuaza. Dot,d żył - To dziwne. Malarst .. o, to jedyny 
ee w zimie i w lecie, tylko ie w tej osta· mnóstwo robotniC spotkać bylo moina lIa I oddany procy; towarzystwo, takicb jak 00 mój talent. Zapewne uie zua~z siC wcale 
t~ej porze roi:u nieraz sllkni pod niem ulicacb Hoxton, Pitfield, City Road i in' ; ludzi przyjmuje tylko wtedy, gdy sami po· na baCcie. 
DI8I08. nych przyległycb. traliJl wybić siO ua stanowisko. - Nie, ale umiem tłómaczyć greckich i 

_ Lizo, wróć ,.c"eśnie - prosiła tot. Melenda przeszła nlico Roxton i doszła - O czem myślisz Klaudyuszu? - za· łaciń8kich autor6 .. , a to może jest pewnym 
ty _ iN, nie rozmawi~ wiocej... I tym do mOltu lIa kanale. Czerni si\l w nim pytala Walentyna. rodzajem baftu • 
panem. woda, przykre na patrz"oych sprawiaj"c - Myślalem o różnicach i niedorzeczno· - Czy lubisz matematyko? 

Dic nie odpowiedziała. wraienie. Podobno niejedna biedaczi:a w ściacb. - Brednio. 
_ Włoiyła najł~niej.", w.t/łikO - zan· tej wodzie ży~ie 1.a~oń~zyła .. Melenda stli· -: O kontraście pomi~dzy. p~poludn!elll - Ja zaś uliałalU wiocej zdolności tlo 

wdyła LoUy ~.ieJ WYJściu. no'a Da mowa, oplera)łC SIO na balustra· a wieczorem. Tak. Lecz Jeśh zaczOlesz rachunków od Walentyny. A czy lubisz 
MeMDda milcz &. W tej ehwiii nie Li. dJie. W głowie miała zamot. Przyszła robić poró .. nania, przyjdzie ci na lIlyAI, że z,!ierz~ta? 

." leci liostrO miala jedynie na myAl}. do .niej jej. własna 8iOlltra, ~ ona odepc~no· my drwimy z biedy innycb. Co powie.dzia. - Niebardzo. 
_ Ochl - uwołała - ż~by cboć J~Da la)4 .gr~bl.ńs~o •. Dawno JUŻ zapomDlala laby. Melenda, gdyby nagle atanola między -: Szko~a, - bo jl& przepadam za duo 

tylko byla pnyaał~j ale me, .przy.szl~ leb o. ~tnleOlu .teJ. lIostry •. Może my~lała o nami? żeml p8a~l. A muzyk\) lubisz? . 
dwi . u8miec,bały III~ ... ładna nIe wlwlała, nieJ czasami, Jak myślimy o znajomym" - Coś bardzo medorzecznego - odparl - LublO -lecz sam nie gram i oie 
która • aieh jelit mo';" ai08U.; roz,l,dały który oddawna popłyn,ł do A nstralii, by Klaudlu8z. śpiewam. 
lit ciekawie. Znie6ć tego nie mogłam. nigdy nie wrócić. Lecz mała Polly, prze· - Zapewne spytalaby, jl&k możemy Spie. (Dallzy riqg nall'IPi). 

• 
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wszetlI do mi ja małżooków Galii' w w uycb, p. Gri- I (lo..... kieeh portów "w,,"ko .. you 8,000 bel, .. y 
n wlaścicielll domu, Adolf Matz, upo· gorowicz. hada6 jego do. miejscu T E l E G R A MY. wioelioDo do W. BrylaDii 111,000 bel., ~o I~. I. ,t.· 

•.. kó" k t "ż ł ó ch lego 8,OO!J boI ZaP"" 1!It,()(\3 bel. 
IIUU...,O w, ze go· o aza o s'ę, I s up w graniczny I Hu,", 50 IIpÓ.. Good ... r.;" d.ulos na "U-

domu icb musiał wyrzucić przesunivtych .zos.talo przc~ prusa~ów, a l Peter.buru, at lipca. (Ag. p.). Naj • . 108.76, n. pot. 109 U, o. h.L 109.76, o. er. 
z mi akania. z powodu ci~lycb awantur pewlla CZO!ć ZIelUl po Btrome gramcy ro· wyższym imiennym uk .. zem do zarzlldzaj ... 1,10.26, D •• 1.. 110.16, n& ij. 111.26, o. mr. 111.76. 
pHlIigdzy nimi. Czy na skutele tej inter. eyjekiej zaj lt, pr~ez ni~D1c6w . . M.~jl}c t, 1 cego roinisteryum polecono: W celu pole. ' c..ny utuy",au •. 
wencJi, czy też z innych powod6w, co już na uwadze, p. Grlgorowlcz 8fłdZI, lZ rzl}d , . ..• .. 
~edztwo wyjaśni, wywil}zała siV klótnia po' rosyjski zmuszony wkrótce b.;<lzie wejAć w l pszenla plemvznyćh kurs6w wmość Jako ·rł;Lt:UIU ..• 1t CAlIU.Ulur ł:. 
miV<!zY Józefem Gampe a Adolfem Ma· ul:łll~J z P.ru9llm! co do przywrócenia wła' l spłaŁV dlugu banku paflstwa la OZ&80WO 
be~1 w tl'l\kcie której Gampe porwoł nóż śClweJ gramcy. Że ZliŚ granica oddalOna wypuszczoae bilety kredytowe w anmie 
kieszonkowy i ugodził nim Adolfa Matza narDszon~ została przez niemców, to nie 330 000 000 rauli na fundusz wymiany 
z tyło pod lewą lopatk~. Cios był śmier· ulugn hdnoj . wątpl!wości. ponieważ mapy.(O 000 000 rs. zlutem z kasy obrotowej 
tellly; A. M. zdążył aiV ledwo wrócić - ur~ędowe stwlerdzAJI} fakt ten dostatecznIe. b' , . . . 
i padł na aehodach bez życia. GaOlpe zoo PJ'ÓCz ten p. Grigorowicz zebmt wield no- an.ku, z tym warnnklem, ahy odp~wledOla 
8 ~ch i wycb danycb o wzajemnych stof. llnkaeb 1'0' ceOle kupo zlota sUlUa, byłlL odpIsana 7. 

(-) Dwa wypadki zdarzyły się granicznych lIIieszkańcó\v 'lube"nii kalis· achunku czasowo wypuszcsonlcb biletó. 
w niedzi~l~. W Mani (pod mlllstem) uto· kiej i plockiej z prusakami - dauydl:; klió'- kr dytvwycb a przeniosiona ou ratbuoek bi. 
n~ło jakieś dziecko w staWie, o. w letoiclt re ja~kru"o oświetlają storodawno .preten. ' let6lYkredyt~wychwypuszczonycbw~bieg za-
łazienkach p. Sem .. pod laskiem, utol1'll !f0 m.rurow do tych dwóch guuernlJ KrÓo ' '. . . 
chłopak 17 letni. lestwa Polskiego, gdzie oddawna obiegaj, betpleczenre~ fund.u.~u wynllaoy. Dalsze. 

Pojmujemy, że wypadki utonięcia mogl} uhyci i jawni misyoDnllze charakteru po. go umorzema wyoueD\onego dlugu dokonać 
zdarzać aię w gliniankaoh lub stawach o· litycznego, przygotowujlIc gruot dla oiem· 1 po bliższe m rozpatrzeniu sprawl praez za· 
bok fabryk, .dok'ld ~ieostl"Ożoi chodzą n!e. c~y~uy ... " . . I rZ'ldzajllcego ministeryum skarbu, albo przez 
1'1!z kąpać 81V, pomImo zakazu, - .nle Ja· Gazeto. przyponu Da z tego powo~lu n!eOl" lI'no8Z~nie złotlI do kasy funduszu Wlmia. 
klm sposobem wypadek ten mógł SIl) lido.· com 1l1arCOWe, które tuta,) WInnO I 1.. ' 

rlJć w basellie kąpielowy ni, gdzie pnecież b~ iej sa sowune z cał, 8uro. ny na wyzeJ ,ok.reś.lonych. ~a~dJ\ch, albo 
powinien by4 dozór należyty, tego POjll6 wafei,,: przez wycofllDle I niszczeOle hllet6w kredy· 
nie możem~1 .Nalei.v przypuszczać, ii fZ,d rosyjski, towycb, nic krVpujllc pienivżnego rynku 

Na ulicy Piolrkow.kiej pokłóciło siQ pr%ekon WS1.y siQ dosta czuie o tern, te I toloIie sil) do obfitości nagromadzonego 
illOZorem trz~h. mQf;csyzD, n~e. PLUSJ )awDi& i ukryci lozcillg!'j'ł s~ pa· dota lub biletów Ikredytowvch w kasach 

do .klasy robotOlCZ8j. Jeden z wch nowanIe w tym krajU lIachodtlllll, Ole b~· • 
przeciwniko"i wojemu dwie rany no- dzie dłużej robil ceremonii z niemcumi i banku pafl8twa. . 

um w ~lecy, poczom próbowal zemknąć, równie jawnie wyp~dzi ich ze swych gro.· Pelersburg, 30 lipca. (Ag. p.). Ogłoszo
Itcz schWytano go i oddano w r~ce P()· nic, jnk ks. Bismark Wl)l~dził poddanycb ne zOltaly Najwyżej zatwierdzone uchwaly 
licyi. rosyjskich z Poznańskiego. J edolllrłe w8zyst· rudy państwa o porzlldkn zaliczeniu jedno-

(-) lIapał6. Tui obok fabryki p. Po· 'de te pretensf8 uiemców do ziem rosyj · czesn 'cb wkl d6 ł ś l 6 t h 
aoa4aklego kilku ludzi napadło w tych skicb, z kt6remi, jak mówi lodność miej. ) . a w w o c a? pa s wowyc 
dniach dwi& pB:nje.. przecho~zllce tamtv.dy 8cowa, . niemcy wyst~po ali przed nią, ro- na ~morzente opIat za ~dzlaly; o .podw~ź. 
hez mlJSkiej opIeki; czy bylt 10 robotolOy blone Jakoby były sposobem legalnym. szenlU opIaty patentowej w gubernIach: Ir· 
fabryczni, ciy obcy ludzie - niewiadomo, - Teatr w Radomiu. \\ dniu 24·ym z. kuckiej, jenisejskiej i w jakuckim obwo
du6ć źe porozrywali soknie nil ouu kobie· m. nastąpiło w Radomiu otwarcie no\r6go dzie' o zllstosowaniu do obwodu zakaspij. 
t .. ~ i pobili je niemilosierni~. Na .krzyk teatm le~lIiego wz~ies~onego przez braci skie~o uiekt6r ch rze isów ustawo o la. 
Jwbl61 o kIlku męzczyzn E geo,anow, wł śClcleh browaru w Szy. y . p p p 
z dolllÓw p. leez dłowcu kosztem ~,OOO rub. Pudynek wy. lech trunkowych .1 tabacznych. 
napllStnicy umknl}ć kybczony nietylko starannie i z uwzgl~dnie· Pelersburg, 31 hpca (Ag. póln.). Ogło' 

(_) Dor~bek ~piewac~ki . . Od roku prze· oiem pewoyc~ wygód, .Io:oz nawet. wykwiu. azone rozl1orZfłdr.enie o żandarmskich ko· 
~ło, os!edll!a Sl~ IV mIeŚCIe naszem p. Ju· tOle .. Dla WIdzów n~leJsc Jest. 8ledz'łCych mendach forlecznych, pol cllj"ee ~arazem 
ha LelcbOlcóW':la, laureatko. konserwuto· ~OO I 14 ló~. W <lOlU otwurcla truppa p. stosowole do tegoż rozporządzenia rz st.ą. 
ryum warszawskiego. Porzuciwszy knryerv l'eksla odegrała .Halk~." .. . ~ y .. 

utalentowana śpiewaczka obrało. _ Z prasy. .Prawit. wiest.· w dziale pIĆ natych~1I8st do zreforDlowanl~ IBtnl~J'" 
.. bia za"ód nau:lcielki śpiewu. § rozporUldzeó praaowych donosi o zatwier· cyoh obccme komend żandarmer)'1 w tWler· 
,ocz'ltk,li ' ,zlto jakoA tr no, potem lepie ; dzcniu w godności red ktora .Gloso" pana dzach: No ogeorgiewsku, Brześciu Litew· 

lecz w oatatllicb CZftJUlc~ !iczb .. P?' Józ~fa .Potock.iego. \V ty.mio sall~ym dzi~le skim i Iwangrodzie. 
lekcy e śpiewu zmn .. eJSzył~ Sl~ znajdUJemy wlado~ośó, Iz .cz~S0I'~SIUO .Tel. Nikolajew 31 liIlIla (Ag. pól n.). Wczo. 

,wie uuczara. Jedne uczenOice wYJecha. lus,· z dwutygodOlka zalOlenll~ Sl~ na ty·. ' . . 
oa letnie mieezkaoia, drugia zaprzestały godnile. Wreszcie .Kraj" petersburski po. ra~ odl;ył» SIę l1roC'tyste otwarcIe oC'Lakow· 

nauki ze wz«lgdu na ci\lżkie czasy i t. d. doosi cen~ rocznI} oa ra. 10 bez przeaylki, sklego k:lnalu. 
i t. d. W takich warunkac l, p. L. zde· 1~ I·S. z przesylk~. Paryż, 81 lipca (Ag. 'póro.) Generał 
cyd~wa~a eiV wysl!łpić 0<1 ~z~su do czasu .- Gł.6wny zarzid poca~ i telegrafów za· Boulaoger wyz wal J uJ I uua Ferry'ego na 
g06cillDIe na deskaoh lotOle~ sceny u p. wmdamla, że przy oddzlllle p~cztowym w pojedynek za to, :le ostatni w wowie pu. 
Grabiflskiego. Otóż podczas jednego z tych Mczew~'6 w gub. wl\l'łlzawsklej, zaprowa- bl"' I B I Ił! 
wyatvpów mianowicie w niedziell), do mie· dzone zostało przyjmowanie telegl'8mów IczneJ I~azw~ . OU angera ge~er em J:90 

SIkania śpiewaczki zakradli siQ z.łodziejo i wewov1rznycb. . .., ~o.lucyo "lst~ 1 uzył wzglIJdelll DIego obrll-
zabrali jej sporą cz~ć ruohomośCl, wartoŚĆ - W SOSDowIeach częla~nlk piekar kt znJlłeyoh OpltetóW. 
których kilka razl przewyższa honoraryum Edward Eppńer., pochodzllĆY ze Szl'llka, Juliuez Ferry przyjlłl wyzwIlnie generala 
otrzJmane za wyyt~p. P. Leichnic?,,:na !ty. otrzymał po zQlarlyo\ we Wrocławiu swym. BoulaolJ<lr! . 
łaby zadowolonll, gdyby zwrócono JeJ przy· .trYJu, spadek \!ynoRZący pl:zeszlo 20.0,000 Wiedeń 80 li r A ółn) CeS8 
najmDiej patent konserwato~yum . wars~aw· mal·~k. S~\lzęśli,,:y spadkobIerca UIlHe za. .' pca .\ g.. P •. . rz 
Bkiego, skradziony wraz z IIInelDl pap!er~. ledWIe czyl;jlć.1 pIS!ll:. Franc~szek J6z~f 5 ~Ierpnla przy bodzie do 
Illi. Może zlodzieje bW. tyle grzeczlu, ze - Nekrologia 8. 1). Jan Hanus:;, młody Ga~te\Du dla wIdzeolu SIV z cesarzem WII· 
przychylfł si~ dl) jej życzenia. i zdolny nasz lingwisto, zwarł prz.d kilko· helmem. 

(_) Upały. W sQbollJ i w niędz,ielQ ten~~ "I" doialDi "Paryżu. Urod.zony. w Sam· 
peratura. dachoW;i~ w s/ońcu do 37 WpOI borzu w roku 1857. utrzymujl}C .l~ wł8snl} 
ciepła w dlug Rcamura; .nieDlniejszy lIpał pracl}, skończył z .celnjl}cYIll s.toplli.em girn
był też wczoraj. W clemu było od 25 do nazyum w Stal1lSłl1WOWle I un,wersytet 
29 etopoi. Bruki i eb.odniki, z~ledwie Iwows~i. Nast~poi.e pr~cowal IV Wiec\niu 
skropione wodl!> wysychaJIl natychwlast; z pod kleronklem MIkiosICza, zdał doktorat 
tego zapewne powodu stróże z.apr~estają w Berlinie i osiadł w Krn.kowi~. Grun· 
znpełnie ekrapiBllla. Odbywa SIO. Jeazcz.e towne pmce wydane w tym czaSIe, otor~. 
gdzieindziej ta czynność, ale w mewłaśel' wały mu drogI) do docentury na wszechO!· 
wej gdyż z samego rana, kiedy ujlał cy wiedeńskiej, gdzie mu powierzono wy· 
n~'łRlliej kład aanskryLu. W rok bież'lcym udnl 

_) Dziś w letnim tealrze przed.tawiouI} si~ ~o Paryża w celu .d~~zych studyów i 
b zie po I'az trzeci forda w 3 aktacb pp. tut~J zmarł IV skut~k CI~zklego tyfusu. 
Raymonda i Gartine'a p .. t .• Sąsiadeczki", '. p. AlieczvslIJlo Bocl/B/uk, doktór prDw, 
oraz 2.gi akt operetki "Zycie paryskie.· pl'olesoI' ekonomii politycznej na uniwersy. 

• tecie jngielloDskim, C2 onek komisyi I"Zl}do· 
li HONII<: A wej egzaminacyjnej oddziału adruinistra· 

c;jllllgo, radca 'uiejski, ZMarł W Krakowie 
KRAJ O W A I Z A G R A N I C l N A. w 47 roku życia. po ci~ikiej sercowej cho. 

_ Wanzawa. Zabytek sztulri. P. Helio· 
dor Gumi6ski, odmywaw: obrazy w ko· 
ści,1e pobernadyflskim, odkrył niespodzia. 
nie _ na jednym starlm i p~psutym od· 
nowieniami ohrazie, monogram I zoale Car. 
boatin'a, malarza weneckiego, z wieku XVII, 

robie. 
~. IJ. Jf1lad!lslaw Dluinuwski spólnik fir· 
my Paprockiego, ruchliwy billliolil i wy· 
dllwca, zmarł w Warszawie w 29 z. '". 

ROZMAITOS CI. 
który . z manIery Tycya· A Przeniesit!nie zwłok lapoleona IIJ·go. 
na. Obraz. ten, b rdzo przed,tR' Wkrótce zwłoki ąeBllrza Francuzów Napo· 
wia I'odzing świ~tlł, Marka Ewangelistl) i leona III i jego syna wajl} być przenie
śwIttego Wi'Dcentego. .. Biolle z ~mczasowego grobu w Chislehur. 

_ Cz,slkowe zaĆlllieni~ ksi.~źyc~ wl~zlal· scie <lo mauzoleum IV Farnllorough. 
nOlll bpdzie u nas w dnIU 3 .. l1n sle.rpma, t. X W starożytnej Romie IIlubienice stroi· 

• d d 9 o Iy si" w werbeue, którl} w snor~cznio mu· 
j . ." środ~ przyszł, o go zlUy ·eJ wlecz· siały zerwać i uwić w wieDce. Zwyczajem 
reDl do g. !l·ej m. 26 przed pó!nocą. też było posyłać sobie wz.jemoia w dniu 

- Stosunki pograniczne. Z objazdu gra· ślubu WIeńce z ostrok\"Zewia, zamiast dzi. 
nicy zachodniej p. Grigorowicz, dele$"at siAiS'''yGh. 1Ii1,t6w..z ami. Obda. 
n,in;-teryum 8]1"" eWllvtnnyoh, wywlod -, 
aporo materyalu, , mO~lłcego p.oaluź~u ~o rZl1no si~ także... ochronIl 

r 6 k przociw złym d atci,· 
ch.ą.kterystyki stosun w rosyJs o·OIenue· skie wie6czyły akronie tarninI}. Kwiat 
ckioh. Wypadlk .w~drowoych ~łupów gra· pomarańczowl, uiywany obecoie na obu 
nitz.yc~·, o .którym wsp~Oli':la.hśDlY w s,,:o· pólkulach do wieilc6w ślubaych, wprowa. 
im czaSIe, Ole by~ bY,;ł!lt~leJkilk~os~~~li~ dzony zostnł przez SaracłllfZów, albowiem 
nym, leu .'I:U'0~~. z . wIe i.... Oto zre uważali oAi IMIWę to kwiecie za godło 
clł!ej r6WPlII .w~uJ'C8J jlran -rh .; 8sft~§liwoMł MłlHmkiej. 
sztll relHla, Jlk J~ poda~e oRu~. kllrJer. 

"W WIerzbolowIe baWI ODeCDle delegat 

OS'fA'l'NIH WIAUOMOSCI HA NDLO IV&. 
P.'orsllutg, 29 lipca. Wekale n. Louuyn 21'/ .. , 

na Berlin 178'/ .. nR Am.terdam 106'/ .... Parył 
22~J/h .i~perJały 9.84.. rOl'yj. pre_lowa połlozk .. 
1.cJ em .. y' 269'/" t.kd II em. 248'1" l"OIyj.ka po. 
ł.yo.~a I roku 187S I~G. li potyc .... w.cbodni, 
9&'/1' lU poź. w.obodma l 99'/.; 6'/. reota data 
102/ .. 6'1. lilty n,l .i ..... k. -.-, akey. ro.yjak. 
wiei. D. 2. 210'/.. kol.i kurako·kiiow.klej 871, 
pet.enuunki bank f1l'lkO'llto"y 178, WArU_Wlk, 
bank dy,koutowy 800, rooyj.ki ban~ dla hudlu 
.. gr. 824, peto .. boraki uaok mi.dlyoarodowy 51&, 
DO"a 4'10 pożyo,k. 83'/ .. dr.konlo pry .. atne .1/ • ., •. 

a.·rUn, sa lipca. Uil~ł., hallk" fOl'tJ.'kIHJ.{O 
178.40; f'l, liaty udil.wne 6620, 40/. II,Ly l.kwtllllo 
O{juU 61.70, 6 A I, poł.1czka ' .. CUOtlllla 11 ł~'" 6b.OO, 
l I B,"i.yi M.60, "~I. ,wLJU",Ir .. t:. lijSfJ r. 79.40, fi-', 
list} zul.awne fOlyjlkie 91.80, kupony Mit ... 82290. 
6°/0 poiy""k. f)rłłmio .... " łł:łta roka 1-' •. 10, tJLka~ l; 

1866 r. 191.60; ak.,. I .... h 1o.)I/"0,",og075.60, dy' 
akouLowego M.bO, ur. UL wam wiotJ. 26~.76, ak~ 
nJe .kredrt ..... """ .. uatrlAuklO 468 MI, renta kolejowa 
rOIJJ.ka !)!ł. 70. 60'. renta ru_,j.kll 106.00, flr_kont..) I 
fi '1., prJw.tflo 1'1. 'I •. 

Londyn, 50 lIpcI. VoI:)'ozk. r .. yjok" • IS7~ 
r. U4. KODlol. a0«i.laki. 101"/ ... 

p.larsbutt, 29 lipca. UJ w miej.ou 46.00, 
na ~i.r. 46.-. P .. eDloo w m. 11.00. ~yto w m. 6..0. 
OWlel w m 8.90. Konopie "111 •• 6.00. Siemie Lniane 
V( m. 14.26, cleplo. 

8arU •• 80 lipo.. Pilenie. 1G8-18~ ". 
lp. 180'/,. nA Ii,t. gr. lóG'/ •. ~,to 116 - 1~6, n. 
lp .• ier. 116'/,. n. Ii.!.. Kr. 121'/,. 

Lond,., 29 IlpoL CoJoer J .... 9G proc. IS'/. 
Ipok~jDie; cukier huraJcow1 12'/1; oieregularnie. ' 

Lły,rp •• ,:a!.l lipca. .1prw.wtndauUł pou.,Lltm\l'. 
PUlpun.cqIIlJ ohrót 7,fnJ bł,1. lpokojuie. Dzienoy 
d."o. 1,000 bel. 

Liverpool 29 lipca. Mprawultdanie Itońaowp. Ulir<.ot 
8,00(.1 b(ll. & ,leICo UIto .pakułae1\: I w,.ós 6Of) 11oP1. 
L.Dl~O. M'ddbnK .... r'kaÓlk. n. lp .• ier. 6"/ ... 
Da 'Ier. wrL 61"., Da wrL pat. 61/111 na paj. 
Ii.t. 6'1." n. Ii.~ er. 5'/ .. , n. gr .• L.6''' .. na 
.1.. II. 61/ .. , n. II. mr. 0'/ .. p. 

IIl •• hular, 29 lipca. W.ter l~ 'f.ylor G't.. 
W.ter 50 Taylor 9'/ .. W.tar 20 Lelgh 7'/.. W.ter 
SO ClaytoD 81/1! Mocl< 83 Brooke 8'/. Mule ~ 111. •• 
yoll 8/,,, M.a,o ~ Willti_n .'/ •• ' Warpoop. S~ 
Le .. 7 la, W.rpoopI Sil RowIand 8'/.. Oouble .0 
W .. ton 9, Ooo.ulo to s ... ykłl ~. 12 Sl" liG 
yw. 16X 16 «re, ~k.ninJ s !!I/CO 1118, ~pok.jn;o. 

N •• ·York, lI9 lip.. !la,"""u. 10'/,.. w ~. "r' 
I •• n, •• a'/, K.... (F.ir Rio) 19'/, dlo. Rio 
Nr. 7 1010 ordiOlrJ n •• ior. 17.80, n. "paL 18.00. 

II • w ol n J p .... T"ieaio'llll w lfrJ4aia ul. ,I/-

Gleld. YiarlraYW.k •• 
7.,.I~uo t: kO'lC8la KIeMy .. 

la •• hl •• "I~oI .... I .... , 
ua UuJiu xa 100 ilU". • • 

" LoUUJll u I tł. . . 
"ParJł. II 100 (r. . . . 
" WittdbÓ II 100 d. • • • Z. ,.,1 .. , ,11i., ••• " 

LillT J.,kwi,t lIr. l'ul., • . 
l\po. Vol. W,ohodfU. . • • 
Li_t, Ił .... ZitłlU. I Sił r. 
Wat, Z .. t. 1\(. War ... Hoor I 
»n .t n Ił 
Ił n " :1 far 
U" l' Ił LV 

Lilt, Zut. III. c.o,I" !lor. . 

• f' .. " " 
tt u '" II III 

GI.lda B.rlH\.ka. 

I. .1 .. , SG l dnia. l 

~C'I 
(G.ł() 

9120 

'9S2~ 
9996 

. 1111.-
ltCl -
9960 
9'J.BO 
U9UO 
96-
95.-
91 r;o 

fA ~2'/, 
1189 
.6Só 
91.35 

i·a 15 
!r.J.bO 

101.16 
100.
DUO 
99.96 
9~.3' 
98.-
96-
9~.60 

Sanknot1 rOtyjaki., .a,u o • • 17'.4) I7g 10 
" n oa dOllt . . l7d.:U 170 !U 

WeluLe 11. W ......... o kro • 171.00 1119.10 
łł iewrsLur, kro . 
.. I' dl.. 

177.1.. 178 SJ 
17016 :17.00 

fi Lo.dl0 kr. . 20 86'/, 20.86 
,. H dl... ao!:l9 !III .:.>9 
• Wiad.il kro . UjU'J 162.60 

OJ.konlo pry ... tue 

Gi,hla Londyńtka. 
Welnla u .. Peter.hurt. . 
Oy'~Oftto A',. 

1'/. 1'/. 

I 
iIO'~ .. 

DZI~NNA STATYSn'KA lUD~OSCI, 
Ut.d ... au dni. as do ~I Iip<>a .1 OUli. uy'''' 
W par.11 hlol. O.leot tywyob 86, a mi.nowicie: 

chlopców '9, dziew"",! 40 .. , tej liclby d,ioei olu h· 
D)tb 79, ui8Ślubnyoh 6. ~\ei,wo urodzooych. S, 
w tej lio,bie aluuuych S, me.luuQyab -. 

W parani awu. Dzieci ilwloh 66 a naianowiaie: 
chlopcó .. 8~. ullewe. SI, I tej lic,by "'ieoi aluu· 
nrch nioślubDych 6 N,.źlwO DrOOlOorol' 1, 

ślDbnych 6, n,dl.unrbh i. 
Dzieci źY.Tob IZ, • "u.nowioi .. 

chlapców 9, a.ii~i~"!~;S, • tej liasby Ilubnyob 12, 
oidrubn,ch -. N "rodzonych -Y< tej liCI· 
bie alubllJoh -

lIałUltl •• zawońAI .. SI) i SI l i poe: 
W rara.11 Iti, • miaaowioie: JóuC 

I Kooltanł, Wola,leiu • 
Glo ••• 

Graumau. 

, 
Ma'y.nnt 

Marcin 
K .... -

Sur .. jjtani. 
& S. •• juko,.-

Puhjbl Friiblic.b , 
.rnt • Jtili ...... 

I Kar) aallł F.rob,....,.. 
IbliD"" 11:1 ... _ 
L.d,.ik MarY'Ólki 

4, • Jfti.nowici~ ~
·.HlUlt • Bmlli, 
Martt Uohl1elJ, 

IW ."rajll 
mil Jloppe I 

Drew., Antooi 
Joliu .. Tonn I Br. 

Slaroz.konnych -
'lII.rK vr dni JIf) I "I I i p o . : 
KatoH"" dzieci do lat 11I·tn .. "ario 16, w ""J 

liczbie chłopców ll, clziewc&'lt 6; doroełycu " w tej 
lic,bie moł.cz1zll 2, kobiet 2, 1& mi, , .. 'oie: 

JÓ,.f. Z ... d,kłt. I Kubickieb. I.t S5, K.je,""n 
Sehifer, lit 68, X.l«onala Walter, I.t 7ó, Woj
ciech Winkler, lat ro. 

"' .... I.lley: a.ieIi do 1./ 1~1u ,marło 8, .. uj 
liOlbie chlopuó_ l, :mO"""lt-; doroslycb -, w I.oJ 
liethie met~1sn -, kolJiet -, "ntiauowioie: -

BI.'o ..... ..,I: d&i6ci do I.t 16-t ..... rło 2, • toj 
Ii.Lbie eWopcó. l. <hio"" .. t l, doru.lroo 1 lO trJ 
licabu, kobiet. l •• mianowicie: 

ujndla I.t 68 

LISTA PAZ'tJf10NYCłł 
Hotel 

J. 
tel'lbu.rg .. 

G. KocIl. biosun.si, 
Goldarbait.er & 1'.-

ROZKŁAD JAZDY POCI~G 
od dnia l (13) maja r. b. 

• lAl .. 
H.b •••• : 

pUJohoo., 
do Kolanek. • 
Ił Skieruiewia . 
"War".wl . 
" Alek."nrlrowa 
Ił Cieoltociuu . 
" Piotrko"," al. • 

., C.'C.t.ochoW1 . 

.. Grauie)' . . 
" Sotnowca • 
"Toraa.s&Owa • 
,_ n.ia . o • 

., lbdomia . • 
" Kiola • . • 

ol<> L .... bi 
, .. yc ..... : 

o<lchou. 
• J(olu .... k • , 
Ił Skierniewic . 
.. W anu _! o 

Ił Albbaudrow 
"C:echocinka . 
li l'iotrkowa o 

.. C,~tocbolO T • 
.. tiraulOI' • • 
ł Sosnow(':M. • . 
łł Tonu JO .. a . 
.. Dzin o • o 

n Radomia • . 
_, K.ielc • • • 

UW AGA. e) Irl 
WJ"",,, e.oa oJ 
·T C4j-... 

41 

:lJ 

~I 

I 

" 4ł 
II 4. 

110 
41 • 

:add. 

• 



DZIENNIK ŁODZKI. 

::.-- - ~ - :;..:-==-= -- O - -
f; " : ' 

We w'dn,It-a.' f Wr1tY łsm l ' - -

• , h, t~ 
Uf .t( uHU:: ,fe' 

• caxoe 
XOKIIO 

Idol:>takowej 
vądiulll w 

~29) lipca 1887 r. 
Prezes L. Gro •• u. 
Biura A. 

mam zaszczyt 
mieszkańców miasta 

f..odzi i okolicy, te z dniem 20 
lipca (1 lierpoia) r. b. otworzy. 
łem przy uhcy })zielnej (KoJe. 
jowej) pod Nr. 1371l w domu 

p, J. Vogel, 

UCYONOW!NE BIURO 
INFORMACYJNE 

(la sz.kaJ4e)'e. praeT I sIliby. 
B. PJllpczyil8kl. 

944-1-1 

resem : 
\Y' War~Zlwle 

916-3-2 

Moailnicki 
Kancerar!ll1\' Ło. 

N01<Y Rynek Nr. 7 
943-3-1 

od rano, 
I SU'ILISTYCZNElIl 
3-5 po południu. 
zgl~nieni. 
~ -~-

Dro Sikorski 
• domu 

Iklepem Hordliczki, na 
~!.l~ 833-8-7 

AeBJ. DpoAaK" 
JU..ło~aJo, :mu 19 AB. 1887 r. 

CJ,ł(iI4 ... 1t llpKC'l'a ... Bho)'COB1o, 

Zgu6fono 
wydany przez lac:zell~ikal 

,1,1 936-1-1 
ł:.alk, Da imill 

940-1-1 

Welle'" 

BerU. •. (- -\ 
.. ..... (117'10> 

"'De .je ... _ ... _ta baok. 
"'I ,. _. 

LaadJ1l • • • • • • 
• • • • • • " .. ParJI" • • • • • . 

W~d.: : . : : : . 
• • (lU-) 
• • • • • 

" . RoI. Pot. W. 1_, 
IW " .. Ił" 100 
.. II ~ UJ" 

Boo. Pot Pr. or.I~1ł 1:::1 
tJ. " " n 1866l1ł 

Bu"" B .... Pa6. RoI. I .... ) 

ł .." " " • • • I. lU .. 
Ił ~ " " IV •• 

ReDta kol.jawo . • • 
"1. roi. weWD. I ,. I 
LiOtJ "'1. Ziem, S. 111& 

ł. • ... ",. 

• • • 
" H 

: : «.r:u 
ol.. .. 

f" l' .. 
" Ił »er. W .. "",. .. "" " .. .... Ber. V lilA 

" • Ił tt lił.b 
" .. n" a&ł. 
• ... Sery. V.& 11. 
• ""..ł' ...z. LlatJ _t. ID W ...... B<w.l 
.. " .. ,.,. U 
.. .. I't fi " Ul 
Ił ,. U,," JV 
,r .. ".l! " V 

",. ObliJl ... ~ .... 7 "1' 
" " n J! .. ał. 

LW,_t.._ ~i" I 
.... "1Ił"~ ,. ... ".,. 

I 'h\J _t.. .. Luli .... 
H "'L'" Plocb u.. •• \. a. 1:. W. dr. Z 

L1oł;f .,. WiI .... 1de dl. 

dł. tar. 
kr ,*" 
<1:1« 
kro _ . 

dl, "". 
kro tar. 
dł, tar_ 
kro I« 
dł. tar. 
kr w. 
dl tar. 

6 
6 • • • • • I 
6 • • 4 , 
• • I , , 
• 6 • & 

- - - - -------
'" ~ Ił~;t.~ '" IU4,\ d , ao 'I p c •• 

t d 
I d. 
j d. 
a .... , B _ , 

10 d. 
10 d. 
a d. 
I ol. 
Id. 

ZA 

... r. 
100 ...... 
100 .. r. 
100 .... _ 

I 1., 
Ił.. 

100 .'r. 
108 ) 'r. 
100 lor. 
100 ..... , 
100 n, 

a 
« , 
2 
t 
8 
& 
« 
ł 

• 
w .Ił!!" ".ldJ 

-.- -
66.20 -- .- --.- --.- -
IU8'/. --.- -
łMO --.- -
1/1.20 --.- -

" ""J'4'I. 
(n 100 n.) 

AkoJ.D.t. W.,.·W 100r. 

11 87'1. 

!,g 
.s .. 00'" 

-.--) .. .. W. -lIyd.600,. , 
6 -

--
-.- - .--.--,-
- .- -.-

9416 
-.--.--.- -.-- ---.- - , 

-.--.- -.-
-.-1 

--.-- - -.- -.-

",. ., 100 f. 

Tere.p. 100r. & 
.. "Jo·abr •• l.ód&kieJ • 
H 

" . N.dwill .... k. , 
~ lIaukm Haudlower> I 

.. "'.n."ie260r. . 
.. Wor. Hau DJ" 260 r. 
" 1100. IL W r.oo.i 260 '. 
.. W .. :l'u ... Ub.od ocaia 

I wpl. n. 124 260'. 
.. War.1'ow.FCokrll6QQ 
.. Co.r. Dub .... L 600 •• 
.. " J618'6" 2IO;r. 
" "Cunk 260 r. 
,. • Bermauó.i60 r. 
., " ~ll&ko .. io.260 r, 
" " Litouów i60 r. 
'J " Ct.I.lt.ocioe ~60 r. 
, T. W. ~. Słali 10 Or 
., Tow. li,pop, Kał! i 

Loe"OIlOhio 1000,. 
• 'l'ol... Iletal. B. 

j 
ł .. .. 

-
---
-----

-. -
- .- - -- - -.-
- - .-
- .- --.- --
-. - -,--. ----.- -.~-

-- -.-
-.- -.- --- .- -.- --
-.- -.- -.-
-.- -.- ---- -.- -.--.- --
-.- - --
-.- - .- - .--.- --
-.- --• • I 100 .. 1000,. - -- - - --• , 

• , 
I 
I , , , , , 
• • I 

-.--.--.-

-.--.-
-. -
---' 

.. 

-.-

Warloła .... poD •• potr.6'" 
- .·-II,ill. ... ..W)'oh • 60.1 
-.--). .. .... W_. I i II 167 O 

-.-1 

-.·-1." ". tAKI.i • 1174 

- - -.- --. 
-..... - . - --

-,-
- - .--.--.- -.--.- -. -.-

Li l likwid. . uu 
Po&. rrtim. 71.... 2i' 

.. ., Uem 1808 

N 
Nr. 169 

Kokainowa 
LaboraŁorium- chemiczoego 

"ValeŁudo" 
uśmierza 81ybko 

BÓL Z8BÓW i BÓLE W USZACH. 
DooItać możoa w aptekach i 

skladach aptecznych. 
934. 6-2 ~~~~~aw domu ,tl Nr. 514. 

932-3-2 

Doński Bank Ziemski 
do publicznej ze wylosowane listy 

Dońskiego Banku oraz pł:atne ku-
pony wykupuje w W i Łodzi 

Kantor i Filia Banku Państwa, ornz 
dom bankierski W·a Landau. 

Dr. E. BECKMANN, 
powróciwszy z Wledlla, dok"d parli miesillCY temu udał si~ 

na studya 

chorób kobiecych, dziecinnych i akuszeryi. 
mi~szka obecnie nie jak poprzednio w domu Karola Ebhardta, 
lecz w domu Lldwlk I lIe)'er'a pod Nr. 5ł4 na rogu ulicy 
Piotrkowskiej i Pa~aiu Meyera i przyjmuje chorych codzien
nie od godziny 8-10 z rana i od 3-5 po poladniu. 

945-3-1 

Mam zaszczyt zawia']omić Szan. Pp. dokŁom 
i ich I'nryentólV, źe ua mocy pozwolenia Piotr
kowskIego Urz~u Lekarskiego za Nr. 564, 
otworzybm wmleśele todzl przy ulIe)' DzlelaeJ 

(Kolejowej) w dO.1I p. Flse.era Nr. ł376 

Specyalny Zakła~ prawdziwego 
leczniczego 

Niniejszem mam honor zawiadomić Szanowo, Public~no'ć, że 
z dniem dzisiejszym otworzyłem przy ulicy Plotrkow-

8klej 'fil domu W-so GIseso naprzeciw W·so LorelZ&. . 

Fł. ł ~ hurtowego ł tleta'ie.nego 
. składl papieru I materyał:ów pismlennyelI. 

Przytem mam zaszczyt nadmienić, że poniewd fabryka papie
ru I!ifO(JZEWKj~. powierzyła mi sprzedaż swoich wyro
bów, zaA p, Bratolann sprzedaż kopert, a tt_ Irul_ 11)'1, .. 
p. Maybaum, naelto posiadająo właan,pośpleszl4 "'karal~,jesteei 
w motnolici taniej niż konkurencya sprzedawać to .... r. Upraaza
j"c o zaszczycenie mnie i nadal tem zaufaniem, jakiem cieszy
łem aill przez lat 28 i zapewniaj,c najrzetelniejUll i najpunktual-
niejsz, usługIl, pozostajll z uezanowaniem . 

896 4-1 L. 8 A C H 8 . 

NiniejBzem mam honor zawiadomić Sz"nowó, PublicznoAć, !e 
otworzywszy w Łodzi, przy ulicy Piotrkow8kiej, w domu 

Rozena Nr. 254, 

FILIĘ ZAKŁADU MOJEGO 

Jubilerskiego i Zegarmistrzowskiego, 
eszystlj4eego w PIotrkowie od lat 2ł, 

przyjmuj~ wszelkie reperacye tak jubilerakie jak i zegarmi· 
atrzow.kitl. Ceny umiarkowanej za dobr, robotv. roczt;, 

z uszanowaOlem 
911-3-1 I. M. B-UTElWBEG. 
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