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stawy parys ej. le tam teraz grze- pOWIetrze jakie clęZkie, znoJoe, wszystko, 

U l · k ł b&<\ się w jllkich cytrach lub ,Poważnych I co żyje, zaledwie ~ę w niem rusza. 
jfe elOB zam as~ art y UlU WlltępllfgO, wywodach 'artrkułów, samemu ich aothrowi Rozroszali nas, prawda, świężo "~pręży-

działającycH na nerwy I Lepiej te ostatnie ści\ ale tylko na chwilę, rozru zall Łódź 
zakonSerwowaĆ na wrażenia paryskie. Ńie- calą., ale nie nasz szanowny organ, powa-

Jestem jednym z najloja1niejs~ch ludzi na jednemn mogloby się zdawać, że na wysta- żniej takie sprawy biorący, z punktów wi
świecie' nikomu w drogę wchpdzić nie In- wie uJrzy okazy wieln firm znaj0!!lycn. dzenia: ekonomicznęgo (fabrykacya bicy
bię, plfunję tego, co do mnie' należy, a w- Gdzie taml Nasi fabrykanci zaprakty'czni kłów), hygienicznego, estetycznego (piękne 
redJl.ltcyi niniejszego organu pełnię obowiąz- na taką szopkę; rynki zbytu w innej dla kształty), towarzyskięgo i t, p. Zą.nim od
ki dostarcżyciela artykułów wstępnych. nich leżą stroniel a .zamanlfestowanie swej ;eowiedni sprawozdawca namyśli się, jakie 
Widzę juz, ćZytelnikn, jak krzywisz się z obecno~ci w szeregach cywilizacyi", jak ma zająć staoowisko, .spr'l'łyści" pojadą do 
niesmakiem i odwracasz odemnie. To ten z przesadą ndział nasz 'w wystawie niektó- Warszawy na drugie wyścigi, skradnie mu 
nodziarz, powiadasz, co nal! gnębi wciąż re pisma określają, wcale nie trana do 'temat felietonista, a ja wejdę także ostat
swemi stupudowemi społeczno-ekonomiczne- przekonania fódzkich krezusów. Inaczej slj.- 'emu w drogę. Będęż ja miał za ~woje 
mi kwestyami i zal!ypuje statystycznemi ey- dziła Moskwa, która obesłała wystawę ob- od krewkięgo tęgo męża i od redaktora, 
fraD1l, i to przy tAkiem gorąeul Bądz spa- ficie, choć również nie na zachodzie leżą za takie skorzystanie z urlopu I 
kOJny, szanowuy obywatelu łódzki, tYm ra- 'dla niej rynki zbytu. Moskwa zatem górą I - Proszę pana, artykuł "występny" 1-
zem lojalna moja natura zbnntowała: się nad Łodzią. I I . gndl'onit" p. Ciszewskięgo woła odedrzwi chłopak z dl·*arni. 
pod wpływem kanikuły i ogórkqwych cza- górą poraz pierwszy Ma ~euiecatorem " p. - Masz felieton zamiast artykołu, i do 
sów r na'przekór Abnegatowi, redaktorowi Rittera. PierWSZY zdystansował nal1eszcie tego' . występny", oj, • występny". 
i wszyst)(lm świętym opieknnom .Dzienni- zaCiętego współzawodnika; dotąd bowiem L, 

Pncmysł, handel i komunlkacye. 
ka", zamiast solidnego w guście kierowni- w relacyach z wystawy tylko o tym pier
ków tego prganu artykułu piszę obie llło- wszym' czytamy. • Gudl'onit" bez .euie
ch~ tpogaw~dkę. Nie myśl p\!z~m, ' 26 przez <;atora", zaraz obok, szezerząeego zębyi 
to gwałcę SW{)ją. naturę': mo~a ' zwykła po- Swiat się końCzy, albo p. Ritter zaspał. 
waga, to ty\l!:o jll·zybranl\. maska, w gron- Nie zaspał jeden tylko, jak się zdaje, z 
cie, jak to ,Pdwtadają, jesfem sobIe • weBO- większych fabrykantów ł6dzkich, p. Bieder- Drogi' żelazne. 
łym pasażerem", a jeżeli zazwyczaj staram mann, występnjllcy na wystawie jako przed- - Spl'awy kolei warszawsko-wiedeńskiej 
~ię być POWl/oŻI1ym, to tylko 'dlatego, że ... stawiciel wystawców wełny z Króle twa. weszły nakoniec, jak. donoszą pisma war
.Mikado tak' ćhce" , a ja, jak wspomniałem, Wogóle zbiorowa wystawa wełuy, zawie- szawskie, na prawdziwe tory. Po przepro
jestem lojalnym. Ale przy dwudziestu' !dl- rajlj.ca próbki 'Yl łp:f blisko ześćdziesięciu w dzenio nkładów między partyą belgijską 
ku stopniach gorąca, nietylko przybrauą najznaczniej,szYrJI ł>wczarru W Królestwie, a warszawską najpierw w Berlinie, a po
maskę: ' ale i wszystko radzibyśmy zrzucić jedynie odpowiednio przedstawia nasz prze- tern w Warszawie, doszło mię!hY partya
z siebie; w całej też pełni, wbl'ew Mikado- mysł; inne główne tegoż gat9z' świecą nie- mi do porozumienia, w rezultićie którego 
wi, użyję sobie dziś chwilowego " 'nrlopn, obecllo~cią. A p 'zecież istrueJe u nas wiel- IIiIt1łPlli z rady zarządzającej n" własne żą
którego sam sobie n\lzieliłem. " Zresztą:/ Jtto iii" przemysł tka ki, kopalniany żel~y, ' " Wybl:&ni n.ied'ILWIl'O człOnkowie pp. 
tam teraz ' w 'Łodzi będzie ezytał ':mbje al'- cUkrowniczy, garl\arski~każdy z 'toiIionową Gołowin i Ln.boradzki, wszedl zaś do rady 
tyknl.Y, jell1l wogóle kto je kiedy czńnje I produkcyą; znauem jest już zaszczytnie genel'ał-major iużynieryi Palicyn, który już 
'Wszystko, co ma pretensyę należelila do nasze szewctwo, prace kobiece, masarstwo, od lat kilkn zasiadał w radzie zarządzają
miejscowego ńijlff ' /,{U, rozjecbało się w róż- a wystawiliśmy w pokaźnym doborze tylko cej kelei bygdoskiej. W dalszym ciągn p. 
ne strony, lub jest . na wylocie~. Res;d;a wełnę. Złośliwi twierdzą, że to nas naj- Pallcyn obrany zo tał jednomyślnie na pre
przybita do bruku obowiązkami, geszef- trafniej na międzynarodowym popisie cha- zesa rady. Stanowisk'o to p. Palicyn przy
tern, lub brakiem ... wyższych aspiracyj, cze- rakteryzuje. W 'Przeszłości i w terażniej- JIj.t pod warunkiem atoli, że 1° obejmie 

'ka cierpliwie na otwarcie jadłodajni na He- szóści najwięcej był'o i jest wśród naS ta- orzą.d, o ile władza wyższa pozwoli mn peł
lenowie, o którego różnych ndogodnieniach, kich, co się stlozydz dawall. nić jednocześnie Uloząd prezesa teatrów war
czekających w nim pobliczność niel!podzian- Wielu mnych fabrykantów łódzkich, ta'k- szaws'kich; 2° że wy1\6r rady nastąpi je
kach, cndy opOWiada znany z krotochwil- że pewno Jla wystawie będzie, ale ... pod je- dnomyślnie plozez oba strQnnictwa i, co naj
ności niewinnej 'Właśeiciel parko. Inni wre- sień, dla.' 'szukania wł'ażeń, poprawienia tro- wazniejske, 3° że prezes mieć będzie s,wo
szcie mężnie znoszą kańiknłę łódzką, koły- chę homoru, sezon bowiem łódzki obecny, bddę zdania w kieruuko dobra lnstytocyi, 
Sz c si nadzieją zwiedzenia pod 'esieli wy- weale si pono ożywieniem nie odznacza; ni~ zaś stronnictwa. Wsz scy na te wsi'un-
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Próżne ,poszukiwania!... W Ma.rsylii wy
siadl' pierwSZYI a z peronu oddalił ślę 0-
statrll, przez co zdołał się upewnić, że p. 
Refaurełet nie jeChał 'tym pocląg;iem; ' zły i 
zmęczony udał się't!o sądu. Pisarz sądo
wy z nplozejmo§ci4, cecllnjącl} ludzi tego 
powołania, oznajmił mu, że 'p'an ' Refaurelet 
sp{;źnił się na pociąg, lecz ' że b~llzie w so
botę przed kratą tiryb'nnalu. uprzeJmy ten 
człowiek pollniósł ab szczytu doskooałoll'ci 
sn nprzejmość, obiecując Aih-Y8JlJ>wi przy-
8ł&<\ adres adwolt9.t8', skoro tylkO' się o nim 

. dowie. ."., " 
W rzeczy samej, nazajutrz, budząc się 

Adryan otuymal bilecik, pisany wyrażrlym 
stylem Woltera: - .Pan Ref8.urelst, hotel 
do Fr&n~oh\jłeu nr. 17". 

Wyskoc.żj'ł z łótka i pobie~l dd nr. 17, 
nie ' troszcząc się o'zwyczaj, nakazojący za
stukać do drzwi przed otworzeniem. ;Ji'rzy 
stóle, założonynl papierami, siedział człówiek, 
w którym Adryan poznał osobę tal<: nie
zmordowanie śćlgan, przez niegli. 

Zdziwiony tym' naJściem Refaurelet, wstał 
raptem.lI. I.. U 
• - Jakiem prawen\. pozwalasz pan s.obie 
gwałcić robje schronlenle~ 'cze~o parl'chcesz 
odeionię? ' ,I I ,. 

- Od czterdziestu ośmin godzin ścigam 
pana, aby ,lUn to powiedzieć. ' 

I I I ~ " II 

o c w· owym o pocz u, i potrze nym szt! opoWle eć ea e to wy al'Zenie Je-
dla .odetchnienia, AdJryan zaczął znowu ,to- doemu ze swych towarzyszy, naczelnikowi 
nem prezesa sądu layminalnego: batali.onu kwaterują.cego w Marsylii. 'fen 
~ Przeszłego czwartku, przed południem, w towarzystwie kapitana swego pułku roz-

10111 placo św., Sulpicyusza, ukłoniłeś się pan mówił się wieczorem ze świadkami Caro
młodej .osobie w stroju panny młodej, która baJ·diego. Wojskowi chcieli zapaśników po
wchodziła do merostwa... Wyraz twarzy godzić, lecz ich usiłowania spełzły na ni
paliskiej był nbliżający, " a co najmniej 1\0- ezem wobec nporu cywilnych. 
dejrzany. Oczeknję, mój panie, ka1egory- - ' Idzie tu o honor kobiety, -była nie
cznego wytłómaczenia w tym pl'zedmiocie; wzrnszona odpowiedź komisantów han
mam pra.wo wymagać tego, d10w ch a wszystkie-Pl'óby zgody. Wreszcie 

Adwokat spojrzał bacZIlle a m6wfącego o nowi ono, ~e bić się będą nazajutrz na 
i odpowiedział mu tonem spokoj niej szy.m: szpady. 

- Mój panie, jestem obciążony pracą i Dwaj przeciwnic:l( spotkali się w nie-
nie mogę tracić czasu na bezpożyteczne dżiblę rano Vf kierunku .Montredon, w miej
przerwy. Proszę się oddalić. scu jakby umyślnie na to stworzonel)l) aby 

- Nie wc~śniej aż ~n, u~ielisz mi tam Indzie mOgli się swobodn,i.e mordow&<\. 
sa ysfakcyi, Której ShlSzni~ llfę domagam. Obadwaj bYA mało doświadczeni w SZel'-

Refaru'elet wzruszył ramionami i znaczą- mlerce, lecz Camba.rdi, popędliwy zarówno 
cym gestem w~kazał mu dl·zwi. w słowach, jak i w czynach, pJ;zy pierw-

Cambardi podszedł ku niemu z groźbą szem złożeniu się rzucił się lIa szpadę p. 
w okno RefaUl'elet i przebił ,sobie , pra.wą rękę. 

- Ja. pana zmuszę do odpowiedzi. PQjedynek zatem dłużej trwać jut nieJllógł. 
- Wych.odź pan, lob każę służbie wy- Honor był uratowany ruetylko Cambardie-

rzucic!pana za dl·zwi. - A~w.okat pył blisko gó, 1e z i kobiety, nieznanej pięcio z sze
komiuka i' pociągnął za d~wonek. ściu zebranych w tem miejscu; rozłączono 

- Jesteś pan błaznem, - zawołał Cam- się grzecznie. Adwokat, człowiek łagodnych 
bardi, wściekłY ze złości. obyczajów, wyrzucał obie, ze pozwolil ię 

- A pan waryatem. I zamięszać w S~l'awę, rozwiązanie której 
- Dasz mi pan za to zadośćuczynienie. było prawie tragicznem. Sumienie jego nie 
- Jak się ~atin podoba. - pozwoliloby mu powrócić do PaJ'yża, gdy-
- WJniótce aam pann znać.o sollie. - by nie wyraził rannemu żalu i nie wytłó-

I Adryan, rzucając swoj bilet wizytowy maczył mu niejlOrozumie/lia, kt6re włoży
wybiegł jak szaIony. . lo im brOli do rąk. .Młody człowiek był 
'. W kawiarni ilu' Ch nfl/er/'e, dwudzies u sam; leżał w lóżkn więcej z przezorności, 
przyjaciół I gotoWych tzyjąĆ jego stronę, aniżeli z potrzeby. 
ofiarowało mu swoj usługi. Wybrał za - Panie-powiedział RefaUl'eleŁ- jestem 
świadków dwu swbich dawnych kolegów, plozygnębiony tern, co się stało. "ie znam 
z których więcej ~ol'liWY ' obiecał zająć się powod6w pańskieg.o obw'zenia na mnie; 
~orąco ~prawą. . '~ wiem tylko, że zbłądziłem, ustępując chwi-

Refaurelet, wysźeil!szy, i , trybunału, lowej, nagannej żywości, zamiast wysłu
gdzie przez pięć godzin .bronił sPraWy, I!0- chać pana i odpowiedzieć mu z grzeczno-

" 

ki SIę zgodZili i p. L. Kl'one\lberg I p. Dysen. 
P. Krpnenberg nadto, obrany wice-prezesem 
przyjlłł ~ razem wybór, p. Konstanty 
Górski uczynił toż samo. Przyjęli oni te
raz, przedtem odrzucony przez siebie, wybór, 
cnąąc dać wyraz dobrych chęci w porozu
mieniu i zgodzie, która zawisła wczoraj 
nad zebraniem. W skłonności wzajemnej 
do ustępstw, zgodzono się wreszcie, że od
tąd ma zniknąć podział akcyonarynszów na 
krajowych i zagranicznych, że gospodru:
stwo kolejowe będzie prowadzone oszczę
dnie, ale i rozumnie zarazem; że oszczę
dności nie pociągną za sobą usuwania 'pra
cow:niJc(i kolei; źli wog6łe rzetelne do
bro instytneyi będżie hMłem, pod którem 
rada pracow&<\ zamierza. Następne posie
dzenie rady odbędzie się w piątek i wtedy 
skład rady ostatecznie będzie ustanowion,l:'. 
Obrany też zostanie nowy członek na miej
sce ustępuJącęgo p. Gołowina. 

- "Bel'lin. Bors. ztg." donosi, jakoby 
rada państwa przyjęła projekt )ninistra 
skarbu, co do wykupna z dniem l stycznia 
kolei I'iażsko - wiazemskiej, mającej 650 
wiorst dł.ngogci, i morszańsko - syzraIiskiej 
(198 wiorst). Od nowego roku zatem w 
posiadanin rządu znajdow&<\ się będzie cała 
linia kolejowa od Wołgi aż do sGacyi 
Wiazma na kolei moskiewsko-brzeskiej. 

- Zapowiedziany wyknp przez skaJ'b 
kolei terespolskiej i połączenie jej z odno
gami JJrzesko-chełmską i malkińsli.o-siedlecy 
ką, jllok sję dowiaduje .Kur. warsz.". Q.a
stąpi stanowczo z początkiem roku p(21-
ulago.. W ~ 'w1l. wkl·ó.tc.e.-.prz,y
będzie do Warszawź komisya, wyznaczona 
ze strony ministeryum komunikacyj, skar
bu i koutrolera I!alistwa, dla sprawdzenia 
i przyjęcia budynków, linii, tudzież taboru 
i inwentaJ.'za. 

- Z Petersburga donoszą do .Kuryera. 
waJ'szawskiego", iż sfery odn.ośne postano
wiły rozszerzyć sieć kolei żelaznych. Azyi 
środkowej dla względów strategicznych. 
Z tego powodu wielu Ulozędników otrzyma
ło polecenie udania. się na miejsce. 

FinansB. 
- Według .Bil'Ż. Wied.", w tych dniach 

ma być rozesłany przez banli. paryski okól-

śCią, j ieJ mam zwyczaj Używać w moich 
z ludźmi stosunkach. 

Adryan, czuły na tak zacny postępek, 
rozpoczął, lecz w innych już wyrazach, o
powiadanie, które był zaczął w tak gwał
towny sposób 'Vi hotelu de FranC/on. Wtem 
wydał okrzyk. 

- Co panu jest? - zapytał adwokat za
lliepokojouy,-czy tak pan cierpisz? 

- Zupełnie nie-lecz odnalazłem na twa
l"Ly pańskiej ten sam filuterny wyraz, któ
ry wywiódł mnie z cierpliwości i popelinął 
w pogoli za panem. 

- Achl już wiernI-to moje dl'ganie kon
wulsyjnel Kalectwo od dzieciństwa, z któ
rego nigny nie mogłem się wyleczyć. 

Adryan wybuchuął głośnym śmiechem. 
- Miałeś pan słuszność, mianując mnie 

waryatem! 
- Rzeczywiście miałem rendez - vous 

w kwartale .dnLuxembourg" i przypominam 
sobie, że przechodziłem przez plac św. nI
picynsza. Czy ukłoniłem się komu? nie 
umiałbym tego powiedzieć. W każdYm ra
zie, mogę pana zapewnić, że nie mam za
szczytu znać panny GaodrincoUl·t. 

- W1elozę temn-i zaw tydzooy jestem 
przykrością, jaką mu sprawiłem. Racz pan 
uwzględnić mój serdeczny żal. 

- To ja powinienem przeprosić pana. 
- Za ukłucie, które zadałem sobie przez 

własną nieostrożność? Ból jest niewielki 
i uwolnię się od niego po kilku dniach od
poczynku. 

Serdeczne nściśnienie ręki zakończyło 
tłómaczenie, którego Adl'yan tak daleko 
szukał. Miał już tylko jednę my~1: biedz 
do stóp Ernes(;yny, w żalu i pOk01OZB cało
wać brzegi jej &krzydełek niepokalanych. 

Doktór zastał go robiącym przygotowa
nia do dl'ogi. Był to młody człowiek, świe
ŻO zainstalowany na naczelnem miejscu 
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nik, za.wia.damia,jłCY yndyk&t.~ który uJ- cm_ kDląi wąikotOl-owej, t~ ta prawie kaulnicy przemówić w o dJIiateL aał: się takpożDym, śe wyruszyły na ra
mował się konwersyą 5% pożyczki zewnę- takie same oddaje usługi, jak zwykłe l[atki ich bowiem, robotnice, by nie tracić tunek wszystkie oddziały straży, traty 
trznej z r. 1887, że operacya konwersyjna drogi żelazne. Koszty zaś budowy, za.rzą- czasu przy krzykliwem dziecku, upajają je zrządzone przez pożar znaczne.-· ,Vlaariciel.e 
została już za.kollczouą z czystym zyskiem du i administracyi na kolejach wąskotoro- odwarem maku. • ie potrzeba dowodzić .~"Ó/D galantel'yjnytA sprowadzili z wy
dla syndykatu w wysokoW:i '/.% umy wych, jak róWnież taryfy przewozowe, są jak strasznie ten grodek oddziaływa na u- tawy paryskiej zapas w-obiazgów, ktÓl"e 
emisyjnej. o wiele mniejsze. l ajgłówniejgzem za.ś mysł i organizm łudzi dorosłych, a f.embar- rozdają bezpłatnie knndInanom; oprÓCll tego 

- .Birż. wied." donoszą, iż po ostatecz- udogodnieniem przy tych kolejt.eh są pIat- dziej niemowląt. Wypadałoby więc obja- cieszą się powodzeniem w Warszawie pa
Ilem sprawdzeniu przez kontrolę budżetu formy podjazdowe, na które całe wagony śnić nieświadomych o zgubnym wpływie plerośnice z wystawy paryskiej., z metalu 
za r. 1888 okazała się przewyżka docho- wraz z zawartością przesuwane być mogą. upalania dzieci tym odwaI·em. udającego złoto, z emaliowaną wie'4 Eifel. 
dów w sumie 80 milionów, czyli JOo/. ogól- (-) Kasa lódzkiej strażJ' ogniowej ocho- Kończąc niniej~zą kronikę, przystąpię -Z ,,Kuryera warszawskiego" czerpiemy 
nt;j sumy. Gazety zagraniczne zamieścily tniczej otrzymała rs. 200 od firmy K. Schei- jeszcze do sprawy teatru letniego. prawa wiadomość o zgonie jedynej córki Kazimie
podobne uotatki, otrzymane orl własnych bIel' za. dzielny ratunek od ognia fabryki ta obchodzi mnie ppniekąd z powodu oatat- na Brodzińskiego, autora "Wiesława", >l. 
korespondentów. • Tivoli" i od p. Rosenblat/\ rB. :;O, za ra- niej kroniczki. Ażeby być zupełnie bez- p. Kamliny Bożemly &ew/DeI Zmarła u 

Handel. tunek jego fabryki. stronnym, podaję poniżej, glos jeduego z wód w Neuhauzie, w tyryi.- la wydr/wie 
- Z Jędrzejowa prawozdanie o od by- (-) Zaćmienie. Dzi~ przypada drugie miłośuików teatru: "Niewdajl).C się w I"OZ- jednego ze składów wyrobów żelaznych w 

tym taDJŻe jarmarku iiwiętojallskim, po- w tym roku czę~iowe zaćmienie księżyca, biór sporu, powstałego llOlniędzy ,,głosem Warszawie znajduje się kołyska, zaopatrzo
mieszczone w • Gaz. kieleck." brzmi doHć a obejmie blisko połowę tarczy. Zjawisko : z miasta" a reżyserem teatru, jako częsty na w mechanizm z kołem rozpędowem. Ko
pocieszająco. W porównaniu z r. z. jar- to będzie widzialne u nas i da się obi er- widz pozwalam sobie zaznaczyć, że_ przed- łyska, Pl!łą'l1lona z motorem parowym, ma
mark przedstawial więcej ożywieni/\ i ruchu wować dobrze, gdyż początek zaćmienia stawienia w rzeczywistości zaczynają się szyną do SZY9ia i t. p., może być porusza
IV dziale ekonomicznym i handlowym, nadto przypada ua godz. 10 m. 18, a skońcZ)- się zbyt późno, bo aż o 9 wieczorem. Przy- ną za pomocą pasa, bez użycia pomocy ludz
przewyższał r. z.liczbą dostawionego inwen- o godzinie 11 m. 28 wieczorem. znać trzeba, że największa pod tym wzglę- kiej. - Kol.!} konIIII zaprowadza w roku 
tarza i jego 'wartością. Warto~ć ogólna (-) Nowa przędzaln ia sukcesorów ~. p. dem wina ciąży ua naszej publiczności, bieżącym kilka nowych k;ursów. W tym Cl'
koni, w przybliżeniu, wynosić może do rs. Ludwika Grohmana została już w ruell szczególnie "parterowej", która, jak to w lu ułożonych będzie kilka nowych ZWI·O-
36,000; przeciętna warto§ć jednej sztuki puszczoną. Fabl-ykll. ta mieki w wbie "łepsZYc)I" sferach przyil}to, późno s ię zja- tnic.-NO/bU dom pndrzutkó/b z funduszu po 
wypada po r8. 125. Podaż przewaźała po- 20,000 krosi~n. wia .na bule, zabawy... po ledzenia i 00 s. p. L.udwiku Kociolkiewiczu, ma wkrótce 
pyt, z tego powodu '/. części wystawiont;j (-) Poiar. Onegrlaj wy~uchl pożar teatru. i)limo to przedstawienia, sądzę, po- powstać w Warsza.wie.-Na bkyklu do Smo
na sprzedaż ilości inwent31"Z& powróciła w fabryce p. Rosenblata. ~a mie~sce wy- winny słę rozpoczyna6, jak, Ogłoszono na leńska Wył'USlył z Warszawy dnia 9 lipca 
do rlomu. Bydła jak i owiec rasy popra- padku przybyła natychmiast straż ogniowa, afiszach, o godz. 8 ' (oporną r.lde~trę zmu- subjekt haudlowy, p. Ż. - Dmie 1Jalllly Z . 
wnej nie do tawiono. Trzoda chlewna by- która w bardzo kJ-ótkim czasie pożar uga- sić do punktualno~ci); reżyserii. i artystów przed paru dniami opuściły Warszawę, u
la z ledwością nabywana na wywóz za- sJłą. 'traty niewielkie. nikt winić nie będzie za hałas przy wcho- dając się}la ;Kaukaz, jako nauczycielki pry
graniczny. Wysokość tranzakcyj zawartych (-) Różności 'lO). 1' urkot bryk, powozów dzeniu public~ności, a i ta ostatnia, skut- watne.-H~lci.ye sa1litaJ"fle W u/liegłym ty
o zboże , doszła do 15,000 korcy. Z Kielc i karet rozlega się po brukn naszego kiem tego, powoli przyz*yczai się do 'ycze- godniu kQmillya saUltarne zrewiąowały 343 
i miast pobliskich przybyło okolo 50 han- . miasta. Zastępy pieszych przyśpieszonym snego przychodzenia. Za gust co do sztuk domów w \Varsza.wie. W 59 ,po~esyach zna
dlujących różnerni towarami pierwszej po- krokiem dą~ą ku jednemu z punktów )nia- odJlowiada publiczność jląina i zapewne po- leziono niepoloządki , za J..-t9re wł&ścicieli 
trzeby, ale nie cieszyli się oni dobrym zby- sta.. Pył mgłą otacza śpie zącycll na wy- dobają s ię jej ' więcej ilramatyczne wpde- pociągnię,to do odpowiedzialnogci sądowej.
tem. Ogólny obl'ót jal1lHlrku dochodził do gcill'i. Roi się 0(1 ludu plac cyklistów. wile, niżli "muza pod~asllJla", je~li qo fe::- f(la~y !JI·ZI/,;olo/Cr/,Ol··t, p!'zeu aw?ma. laty 
pól miliona rubli. Sygnał dano. Jak strzala wypuszczona tru uczęszcza. ~V kazdYl1l razIe należy Się zamklllęte przy wszystkich prawIe gwua-

Wiadomości bieżące,. 

(-) W sprawie feryj. "Gazeta sądowa" 
pisze: .Corocznie z powodu feryj letnich, 
wielu sędziów 110koju korzysta z urlopu, 
zastępstwo za§ wtedy powierzonem bywa 
sędziemu innego rewiI·u. Otót zastępstwo 
podobne zmieuia z natury rzeczy porządek 
zajęć w (lanym rewirze, obrońcy zaś i pu
bliczność niepoinformowana dokładnie o 
zmianie dni sesyjnych, gOllzin przyj ęć i t. p., 
tJ-acą napróżuo czas ua peregrynacye po 
sądach. Zazwyczaj dopieto ogłoszenie na 
drzwiach, lub wiadomość od sekretar7.8.słu
żą za informacyę. Czyby plozeto p. prezes 
zjaz(lu, lub sami sędziowie pokoju, nie 
uZllali za możliwe przed rozpoczęciem fe
ryj, podawać do publicznej wiadomości o 
zmianach i zastępstwach w rewiI'ach poje
dynczych? Dla licznych intere antów było
by to wielkiem udogodnieniem." 

Udogodnienie to wielce byłoby poźąda
nem i u nas w Łodzi. 

(-) WIadomości informacyjne. ędzie-
go pokoj 1\ 4 wydziału m. Łodzi zastępuje 
podczas feryj letnich sędzia pokoju 3 wy
Mjału. 

(- ) Wiadomości osobiste. Pełniący do
tychczas obowiązki naczelnika kantoru po
cztowego w Łodzi, Jl. Komarnicki, został 
zatwierdzony na tej posadzie. 

(- ) Kolej wąskotorowa. Donosili~my 
przed kilku dniami, że \ arszawskie biuro 
techniczne n ' lavonia" rozpoczęło stndya 
nad budową kolei wąskotorowej z Łodzi 
do Pabianic; otóż dowiadujemy się obecnie, 
że wspomniane biuro , llrzystą.piło także do 
studyów nad kolejami łódzko - zgierską 
i łódzko-obwodową, do budowy której ma 
przystąpić po zl·zeczeniu się tego zamiaru 
plozez w·ogę żelazną fabryczno-łódzki}. Że 
projekty te przyjdą stanowczo d.o skutku, 
należy przypuszczać, gdyż biuro .Slavonia", 
prócz znacznych kapitałów krajowych po
siarla energicznych i doświadczonych w bu
dowie kolei kierowników. Co do prakty-

ouc es- u- one, uważny, p en goto
wości, lecz aż rlo przesady troskliwy o 
swych chorych. 

_. Nierozważny!- zawolal-- zakazuję ci 
opuszczać Ilokój Przed upływem miesiąca, 
lub za uic uie ręczę.- I ażeby dodać wię
cej wagi swym przepisom, nie mówi! o ni
czem inuem, jak tyłko o gangrenie, która 
latwo wdać się ,może w ranę, czem oebło
dzil gorące pragnienia zakocbanego, i za.
tlozymał go na trzy tygodnie zamkniętego 
w czterech ścil\llach. Nakoniec po rlwó-
11ziestu rlw6ch dniach Aw·yan, odzyskawszy 
swobodę, udał się do Paryża. 

Pierwsza jego wizyta była natul·alnie u 
p. Gaudrillcourt. Zobaczywszy go, 11an
dlarz ornat{JW zadljał. W ej~cie wożnego, 
niosącego zaprotestowany weksel, nie by
łoby go więcej zdziwiło. 

- '1'0 pan? 
- Nie zależalo odemnie przybyć tu wcze-

śniej; zapewne otrzymaleŃ pan parę moich 
depesz? 

- Być może. 

- KOI·espondencya za pomocą drntu 
telegra~czn.ego wskazywała zwłokę bardzo 
nieprzyjemtią. - Moje post~powl\ni~ z po
czątku musiało wydać się pann ... 

kandalicznt'm! 
- Och! 
- Poszanowanie dla samego siebie za-

z łuku , pędzi cyklista cienkonogi po wa- uznanie lódzkiej trupie w'amatycznej, że o zyacp, bbecnie z pozwolenia mi~t.eryum 
wrzyny. Pędzi bez tcllll, wytęża siły, by ile może j aknaj więcej wystawia komedyj n .. ogą .byj!. vonownie ot)V~eI;ane, z waru n
dotrzeć do celu I,ierwszy, bo tuż za nim i stosunkowo większą korzy~ć publiczuości klem, ze koszty utrzymalIla będą ob~cza
rywale ... chcąc go zwyciężyć. Dociel'a na- przynosi niż niektóre teatloz,yki ogródków Iy pewne specyalne tylko fwidnsze gl.Dlll3-
reszcie... pocony, bez czucia, z za.szłemi w31·szawskich." zyalne. , 
krwią oczyma, zeskaku.je z żelaznego ru- 'l;akie są sentencye wielu... A do tego Z t , alrll. P. Ja\lusz Sadowski, sekretarz 
maka, na~rodzony burzą oklasków. '1'0 głosu z mej strony rlodam te słowa: teatru Iw w kiego, zaprosił lit gościnne 
wystarcza , by nanowo odżył. pogląda Wszelka sumienna "prac", winna by~ uale- występy na sezon operowy pp. ;Helenę 
zwycię ko po tłumie, lekko schyla czoło życie nagradzaną. Hę!man i Myszugę· We wrześniu podążyć 
przed trybwlą i... oczekuje nagrody. Po- II ,f" I Sytf. mają do Lwowa na gościnne wyątępy pp. 
między bukietami lóż szmer pełen uwiel- (_) -:- Nekrologia. Onegdaj, w śrc:fdę, od- lf31'czello, Ładnowski ,Rapacki i Kotar-
bienia, jakllŚ para oczu rzucili!. elektrycz- prowadzqno na miejsce wiecznego. spoczyn- ,biIiski. Ten ostatni wystąpi sześć razy 
ne spojJozenie w stronę h·yumfatora. On ku zwłoki ś. p, Ryszarda Vorwerką., zmar- Z311l.Z z początlciem sezonn jesiennego 
rozpromieniony, plozyjmuje powinszowania, lego za gl·aniC4, w sf,ac.yi klimatyczn4\i. Yi • l!~!6!U Akoście" , .Hamlecie~, ~RolD;eu 
ściska, zadowolouy ręce życzliwych. Obok Nieboszczyk cieszył się sympatyą zerokie- ) Jolu I t. p. Prócz tego zawIera p. Sa-
grupa zwyciężony~b z zawiścią spogląda go koł~ 7.nojOlJlych. dowski umowy z autorami i tłómaczami 
na przeciwnika. Za ogrodzeniem kilku ! zaangaż.ował już kilka osób do op.eretki 
obdartusów naśladuje "politw·owanych" i I komedYl. 
dalejże w zawody na nogach do mety. KRO N I K A - Petersburg. 
J tu zwycięsca. Szybkonogi Kuba zostaje • ' - ' .. Dzienniki petersbUl'Skie dowiadują się, 
wybrauy wodzem wyprawy. .. iż departwllellt de 8p1YJlll obr.f.rlt mywu,i 

Skończyły się igrzyska. Uwieńczono zwy- Warszawa. zajm.uje się obecnie rewizn ustawy o ko-
cięsców. Dzień schylił się ku wieczorbwi, Ś. p. HortmlIy/L kro Ma'lachom'kl/, znana ściele ewangielick-o-Iuterańsk.im.- 'l'eżsame 
z piersi "niepocieszonych" dohyło się f:hp. z czynów dobroczymlych 'filantropka, zmar- dziennjki dono$zą, iż plozy rlJ/orU/i~ i,i 
rem westchnienie ... za nagrodami. Uzupel- ła w Warszawie dnia 8 b. m. - Na 1Irzę· IItytucyj 1I/i4rniLozycl. postanowiono utworzyć 
nienie o JgJozyskach cyklistów znajdziecie tJzie pomurnika kurator/J warszawskiego 0- w}Ioskwie radę składającą się z 6 członków, 
w felietonie. kręgu naukowego, zatwierdzony zostal IOZ. jako najwyższą in8tytUCyę we wszystkich 

Zejdźmy na inne drogi. r. st. Popow, dotychczasowy naczelnik war- sprawach, tyczących się kartografii i mier-
Z napływem ludności plozybywa także szawskiej dyrekcy~ naukowej. - NaQzetnik nictwa. - llający się odbyć w Petersbur

wi ęcej chorych, nasuwa się tedy potrzeba d.v.rekryi nllt/koWfj ,zwrócil się do władzy gu w styczniu r. p. zj/JuJ ·/eka.'oz.v ,; pr.y
powiększenia szpitala. Czyby nie można policyjnej z wnioskiem, aby robąty o~oło rodniktJl{J ząjmie się kwestyą zabezpiecze
otworzyć filii zpitala św. Alek allw'a? odnawiania gmachów szkolnycjl ludowych nia praw lekarzy oraz zorganizowauiem 

zpital ten, jak i prywatne, nie wystarcza- najpóźniej koilczyły się w ,połowie sierpnia kasy e11lllryt&lnej. 
ją na pomieszczenie ChOl:ych, Stąd dają i ażebJ' składka szkolna wnoszoną była PrOJfkt uliuimia !cary qiele81/~i dla wło
się słyszeć narzekania biedaków, że w całkowicie w oznaczonym termi.nie. - A,·tu' ' ian w prowincyach nadbaltyckich zostal 
mieście tak bogatem tyle nędzy cierpią z s t i malarzf warszawscy otl7!ymali zawiado- 1.atwierdzony. - Syst/tII kypoler.llly w gu
poworlu wydatków na leczenie się. Założe- mienie o tworzącej się w Paryżu wysta- berniallh nadbaltyckich oIegł obecnie zna
niem filii lub nowego zpitala powillny się wie artystycznej. W komiteci za.si~. cznej reformie. 
zająć jaknajprędzej sfery wplywowe. p~ozedstawiciBle. tych wszystkich krajów, - Źyrardów. V. Mar"e/in, jedęu z dy-
Niegdyś n .. szpaltacb "Dziennika" poru- których artyści wezmą udział "IV wystawie. rektorów fabryk miejscowych, zmarł' w u

szono niezbęduość biw·a wywiadowczego. -()!lTfJ/JIIla burza szalała nad Warszawą d. biegły wtorek. Zmarły powszechnie był 
Co się z niem dzieje? Podobno glos nasz 10 lipca. - Figlet. Przewoźnicy na Wiśle lubiany i szauowauy. 
plozesze,dł bez wrażenia, a plozywilej na... zauważyli przed pal1l dniami zwłoki topiel- - Lublin. "Gaz. lubelska" donosi, że 
uowy browar słyszałem uzyskano. ca, płynące rzeką. Po bliższem zbadaniu w oJrolicagt Każmierza nad Wisłą bawi 

Zapewne nieumiejących czytać glos po kwestyi okli.zało się, że to była lalka wy- agent londyński p. HaUes, który' zakupuje 
niższy nie dojdzie, zwracam się tedy do pchana. słomą. Ktoś lekkomyślnie narażał liczny transport śliwek węgierek, gruszek 
szanownych kaznodziejów, aby i'aczyli z chętnych zawsze przel'{oźników w niesieniu i jabłek dla Anglii. 

pomocy tonącym, na miepotrzebriy trud: - - Kraków. Zarząd tutejszego towaJozy
Nil So/,,.v wybuchł pożar 9 b. m. Ogień oka- stwa edagogiczne o plOZ szkole cztero-

azuJ mI lIazwać je ta , Ja 
sługuje. 

n/\ to za- ~ neml ,wp ywami organlWl żywy l 81 ny: 
prawdziwa uat\lT~ :mweli~, ue~ta z pod 
~edynego i wyłącznego wpływu babuni, 
rozwinęła się pośród tow31ozyszek równych 
jili wiekiem, plozy nauce, stosunku z obce
mi o obami i pJrzy zastanowieniu; gorące 
uczucie, o którego , istnienin ppwątpiewano, 
tlało i l'OZŻ~ało się pod delikątną powło
ką, ~otowe pożarem wybuchnąć przy pierw
szej sposobn9ści. Dzieweczka przetazila 
się, PQczuwszy, co w duszy swej czuje, 
zaczerwieniłaby się w towarzystwie, gdzie 
powielozchowność nad wszystko cenioną 
była; lęlf,a.łai!y ię, żeby nie odgadnięto w 
piej takiej siły ' życia J. byłaby sądziła, że 
błąd I!opelnia., gdyby iustynkt nie mówił 
jej, że nie na to jest stfo'0l'zQną, żeby się 
J.l0ś:wię~ać wymaganiom kon,wencyouąlllym 
świata, któremu hołdowała pani de la (touv-

- Niech i tak b~dziei może plozest:ani':l!z 
pan byl! tak surowym, gdy mnie wysłit
chasz. 

- Nie Jlotlozebuję rlłużej rozmawiać z pa
nem. Zresztą mam zaszczyt powiadomić 
pana o małżeństwie mej córki. 

- Hę!-z kim innym? 
- Bądż pan łaskaw polecić osobie, na-

leżycie upełnomocnionej i zaopatrzonej w 
kwity, ażeby odebrała podarki, które uBwię
cony zwyczaj pozwolił pauu ofiarować mej 
córce. Wszelki.e stosunki między nami uwa
żam za skończone. 

- Kawet 'handlowe? 
Kupiec nie dodał ani słowa, ani gestu 

więcej i wrócił do swoich skladów sztyw-
uy, jak lokaj IV tragedyi. . 

- Ha! więc cóz,- pomyślal Cambardi, 
nie tak bardzo mutny, jakby sądzić moż
na-snać było już tak napisane w księdze 
przeznaczenia, że nie ożenię się z panną 
Gandrincow·t. 

Pomimo całej nienawiści, jaką czuł do 
Napoleona, bohater uasz lniai coś w sobie 
wspólnego ze zwycięscą. z porl Jeny-był 
on fatalistą. 

Kouiec. 

.' 24) 

DRUGA MATKA. 
-()

Tlbmo.cEenie z franeuBkiego. , , 

(/lalszy l,;ąg - pfltrz NI' . 153). 

'/ 

~ adchodzila pora, .kiedy trzeba py10 
dziewczynkę w świat wprowadzić i Ilani 
de la Rouvraye, pomimo calej dyplomacyi 
nie mogła byla tej chwili uniknąć. Z pea
wa i obowiązku pani Ryszardowa powin
na była przedstawić świa~u Ewelinkę. 
A więc trzeba ~yło oddać ją z domu, stra
cić nad nią władzę, o ktorą pa,ui rle la 
Ronvraye tak bardzo była zazw·osn.ą.. 

Babunia była niezmiernie zaniepokojona. 
C'harak~er dzieweczki nieugi~ty, nie zl&go
dzony wychowaniem, wybuchał czasami 
gwałtownie. Eweliuka .byla siostrą Ed
munda i córką swojego oj<;a. Oboję.tna 
grzeczność wychowawczyni uadała jej po
lor zewnętlOZny, sztuczny w latach jej dzie
cinnych; byhL wtedy dziewczypką przy
jemną, ego:,rlq i dobrze wychowaną; w 
oczach ~wiatlł. zd&wała się 'by~ dziechlem 
przykładnem. Ale trudno zlalllac zewuętrz-

raye. . 
Byłto • świat cZl\rujący napoz(Jr, ale w 

rzeczywistości próżny i pusty. Kobiety 
tam były dobrze wychowane, mężczyzni 
,*wali się być bez Z&lozutu: opinie ich zawsze 
były umiarkowane, czyny rozważne, uśmie
chy 'miarkąwane z obawy, żeby się ,w gloś
ny J Śmie\;h nie zamieniły, bo .śmi,ęch głośny 
jest glninnym i zostawia ślady w zmarszcz
)rach na tW31ozy. To te:t kObiety były tam 
wiecznie ładne; sw·oŚć objawiaOl. się tylko 
przyćmieniem cery, której blask jednak 
umiano przywrócić i naprawić inDe błędy 

- I 

poIl "',:: •• ,..C,, 

Wiadomości bieżące . 
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,. 154. DZIENNIK ŁÓDZKI. 3 
klasowej na K1epal'Zu urządza kurpus wa
kacyjny, do kUn'ego przyjmowani będą 
uczniowie uIt udowych. Korpus ten bę
dzie odbywał wycieczki za miasto, podczas 
kt6l.·yeb uczniowie, pod okiem pedagogów, 
zajęci będą zabawami, ćwiczeniami na wol
nem powietrzu i t. p. Oplata za cały se
zon wynosić ma II zb'. 

- Wilno. Towarzystwo wyścigów kon
nyeh lIl'SIjiha w roku bieł4C.J8I wystawę 
rolnlczo-przemy lową od lil do :!5 wrze
śnia. 

- Z Odely. 1'rupa p. Texla w Odesie 
rozpoczęła przedstawienia w teatrze Grand 
Hotel w sobotę. Na pierwszy ogieil da
no "Chatą za wsią." Sztnka się podobał&; 
licznie zebrana publiczność oklaskiwała 
aktorów, grających wybitniejsze role. 

- MOIkwa. W tyeb dniach francuski 
areonauta miał tutaj puszczać się balonem. 
\\' chwili, gIly nUał siadać do balonu, żoł
nlerze, trzymającY sznury, nie zroznmiawszy 
komendy, wypuścili je z rąk i balon bez 
pa!<&~I'jj. wzniósł ,ti~ i zginął w obłokach. 

ROZllfAITOSOI. 
, 

x Nowy proch strzelniczy. erbak.ie ko
I" wojskowe bardzo obecnie interesuj, sil) wy
nalukiem nowego prochu .trzelniczego, doko
nanym przez pułkownika l'antelicz&, komen
danta ątadeli be ~. Spo!IÓb wyrabiania 
tego prochu trzymanym jest dotfłd w najwięk
_j t&jłl/llDiey, zdołano jut jednak tyle si~ do
lI'Ioozleć, *e do wyrobu jego utynn,. jest naj
zwycmjniejszlL sfoma, naturalnie obok innych 
ingredyencyj. Zarówno przy wyrobie, jak i 
przechowywaniu tego prochu niebezpieczelIstwo 
eksplozyi jest podobno st.8nowczo wykluczonem. 
Wybuch następuje me I1rzez uderzenie, ani nie 
przez tarcie, a nadto proch ten ma posiadać 
niezwykl" aiłt, któnt motoa zmniejsza.e lub 
Zf1'i~kszać wedłll8 upodobania. Lufy kar&binu 
nie zanieczyS2CZIL, a odgłos strzału jest krótki 
j umiarkowanej mocy. Jeśli. wiadomoolć o tym 
wynalazku me jJlOt prostt ka~ dziennikarsq, 
na które wlaśnie po ...... nadchodzi, w takim r .... 
zie przyznać nalety', że proch Pantellcza prze
wytszyłby wszystkie dotychczas z ... ne gatnnlri. 

X tydzi i wiejll;zowina. Dziwnym zbie
giem okoliczności Berlin, który le wszystkich 
otolic posiada n&jwi\)cej tydów w swych mu
rach, jest Jednocześnie miastem konsnmuj"""m 
najl'.i\)~ ilość wieprzowiny. (lo rok import 
szynki i w\)llzonej słoniny wynosi kilko. milio
nów kilogramów, a oprócz tego zabijaj" c0-
rocznie w Berlinie 481,832 sztuk nierogacizny, 
tak, te na Jednego bcrlióczy,ka pwpada 11. 
cz~ć o\\,ego nieczystego, a tak .macanego two
rzenia. 

T E L E G R A MY. 
Z raj_ 

Piotr 
Cetynli 

dla odwiedzenla rodziców Sw~jej narze
czonej. 

Pet .... burD, 10 lipca. (Ag. płn.). Mó
wią, że inspeJ..'toI:owie podatkowi mają być 
powołanl do udziału w nadzorze nad insty
tncyami kredy to w emi wiejskiemi i nad 
działalnością funkcyonaryuszy gromadzkie
go zarządu wło§ciańskiego, w przedmiocie 
pobierania i przechowywania opłat pienięż
nyeb od włościan, oraz w przedmiocie czy
nienia wydatków z kapitałów gromadzkich. 

Petersburg, 10 lipca. (Ag. p.). Z chwi
łą wprowadzenia w życie prawa o naczel
nikach ziemskich, bim'a gubernialne i po
wiatowe do spraw włOllciailskich, wraz ze 
stałymi ich członkami, zostauą zniesione, 
w zamian zaś" za nie urządzone będą biura 
gubernialne do spraw wiejskich, a zamiast 
biw' l\owiatowych oddzielne instytucye ko
legialnę, z funkcyami adlninistracyjnemi i 
8.dow~ni. Posada naczelnika ziemskiego, 
na Którą minister spraw wewnętrznych, na 
przedstawienie gubernatora, opierające się 
na ' porozumieniu z marszałkami szlachty: 
gubernialnym i powiatowym, mianuje kan
dydata z liczby miejscowej szlachty dzie
dzicznej, zalicza się do klasy lI-ej, z eta
tem 2,500 rB. rocznie, w czem 6fiO TS. na 
rozjazdy i wydatki kancelaryjne. 

Wiedeń, 10 lipca. (Ag. p.). W delegacyi 
węgierskiej hr. Albert Apponyi oświadczył, 
że ympatyzuje z celami polityki hr. Kl!,l
noltyego, ale różni si~ z nim w zapatrywa
niach na środki, prowa<lzące do osiągnięcia 
celów, wskutek c;Eego nie może się przy
łączyć do wyrażeula zaufania, jak to pro
ponowała komisya delegacyi, która obra
dowała nad bndżetem ministeryum spraw 
zą.granicznych. 'l'eodor Andrassy, yn Ju
liusza Andrassego, oświadczył podobnież, 
że nie widzi zasady do wyrażania nieogra
niczone!\,o zaufania do polityki ministra. 

Paryz, 10 lipca. (Ag. p.). Podróż La
guene'a i Deroulede'a w departamencie Dcr
dogne, wywołała liczne manifestacye stron
nicze. W Montronee zaszły wczoraj bójki 
między bulallŻystami i antybulanżystami. 

Wiedeń, 10 lipca. (Ag. pJ . Hr. Appo
nyi rozwijał wczoraj na posiedzeniu dele
gacyi myśl, że Austrya winna wziąć na 
siebie kierownictwo w sprawie wschodniej. 
Delegat Czernatoni odparł, że ' kwestya 
wsch04nia zawiera się we współubieganitr 
się i wspó!zawodni twie wielkieh mocarstw 
właśnie o to kierownictwo; gdyby zatem 
Austrya ogłosiła, że występuje w roli kie
rowniczki, i'ównałoby się to wypowiedzeniu 
wojny. 

Londyn, 10 lipca. (Ag. póln.). Z wyspy 
Malty p9słano do Egiptu dla wzmocnienla 
czynnej armii dwa bataliony wojsk angiel
skich. Znaczne posiłki wyrnszyły do Assu
anu, zagrożonego przez zastępy derwiszów, 
przewyższające liczebnie zaŁogę angieiską. 

i Rrak,! n&tury. ~nocj.zi ludZie ładnie się RouYI'aye dOWIedZiała się, że W1Il1KChCla nOlerali i ' kłaniali się cu40wnie; panny wy- popełnić samobójstwo, pierwsza byłaby chodzUy za mąż i ani jedn zmarśzczka przeciwko niemu głos podniosła. Nic w :iwiena czole ich młodem nie zdradziła nigdy cie nie może być ordynarniejszego nad weWll~tr ej nieąRoRojności; ałe rzecz usilowfl.nie samobójstwał 
zczegółna, .że młodzi ludzie z tego świata Bawiono się więc dobrze w Rouvraye nie tenili się z temi panaarni; bawili się, pośród towarzystwa. bez zarzutu eleganctańczyli i rozma.wiali,-potem znikali i po- kiego. Jedynym cieniem, jaki padał na wracali w jakieś łu'e lata żonątYJIli lub ten obraz, była obecność lIieuniklliona dadygultarZami. lekiej krewnej, wd<lwy ,z dw~jgiem doro-- Żeniono sil} tani jedna~ esasami, ale mło- słych już dzieci: synem i córką. de panny. wycl/Odzłly za ludzi już- dojrza- '-'Ludzie ci należeli do I'odziny nieboszczyłyeh jdórych łysinę umiejęt . kryła ~n- ka II na de la Rouvraye. W każdej, choka fi'Yzyerska; namiętna miłość, burze, ciażby najpit}kniejszej rodzinie, znajdują się niepokoje nie dręczyły nigdy tych istot osobistości, z któremi niewiadomo co robić, przykładnych. Byt tam raj ziemski, zapeł~ a od których uwolni~ się niepodobna. PJ/t niony szpakami, -perukami; nie było tam kne posiadali nazwisko, zasłużyli się kraani Ewy, ani węża; były tylko panny na jowi, ale zubożeli skul.kiem różnych niewydaniu. 'n szczęśliwych okoliczności. Ojciec rodziny, Niekiedy ukazywały się twarze wzbu- umierając, zostawił żonę i dzieci z funduTzone; szeptano wtedy pocicbu rzeczy za- szem zaledwie wystarczrć mOEącym na ich pewne okropne~ ale nazajutrz zaraz porzą- .utrzymanie; matka ~eż ' z ' wielkim trudem dek zallanQwywat, na twarz powracał zwy- wychowy wala l. kształciła dzieci dwoje. pakły uśmiech; czasami ktoli zniknął z tej danie jej jednak powio o s.ię w większej komedyi dobrego tonu, ale nikt nie pytal, przynajmniej części, bo syn jej, odbywszy co się z nim stalo. Jeżeli przypadkiem ktoś świetnie służbę i praktykę w szpitalu. ~yJko nierozważny albo roztrzepany wymówił na- co otrzymał stopień doktora medycyuy. :wiB.k.o Oioby, kt.óra aniIda., milezenie w:y- Dórka, młodsza, ośmnastoletnia, nie była mowne było cał~ us"to odpowiedzią. ani ładnlł, ani elegancką. POlnimO to jed-Ewelinka, pomimo swej pl'zenikliwo,ści, nic nak nie można icll było wyłączyć; trzeba lego w~zy8tklego nie widziała, ale cog było r~dZinę tę zaprosić, bo pani de la odgadywała. Sledmnasty l'O~ zlliCZyuała, Bounaye nie znosiła przygany, ~la którąa wzrost jej w~ okll olśniewająca piękność by iJię z pewno&l:1ą naraziła, gdyby tycJ~ nagliły do wpI'l}wadzenia jej w świat. Le- lndzi pominęła. Gdybyż chociaż pani de tnia pora nie ł!yła. wlaiciwą do forllłllolnych :Ę'l'esances nie głosiła pl'Zed światem, że ł"ystąpieli, ale pani ae la Ronvrayel.zajll·a ... syn ma zamiar osiedlić się na wsi dla naszała do siebie wiele gości. Wycieczki, za- brania praktyki! Trudno przypnścić, !ł.Ż.ebawy ogrodowe, i inne przyjemno§ci, a wie- by Presances mógł brać jakieH czterdzie§ci czorem tańce uzupelniały często pro&ram su od chlop'a za poradę. Powinni byli zabaw. pozostać w Paryżn, gdZie jednostka ginie Edmnnd, nkończywszy kurS dwuletni w§ród tłumu! Ale tak pani, jak i pali ile w Saint-Cyr, miał wejać do wyższej szkóły Presances me mieli wyobrażenia o tem, co w Saumur, ~ tymczasem brał udział we wypada, a co nie wypada. Ewelinka sluwszystlriclt ,pt7.yjemnościach. Wyrósł na chała takich rozumowań i zanim poznała pięknego mlodzimica, piękną miał postawę rodzinę de Presances, dobre o niej miała i pomimo pozostałotici melancholii, był we- pojęcie; gdy ją zobaczyła, uznała, że wszys-ołego jIIIpOllllbieni&. Tajemnica chwilowe- cy jej członkowie ~ p08poliei go _hl ~ego ~e zachowaną była przez Bert.a byia eiętką I niezgrabną, ale mlaOtylię i Ryszsl'ds. bo gdyby psnl ile la ła oczy piękue i dobre! KIedy temi oczy-

Ost.atnie wiadomości handlowe. 
KA,ol! 9, lIledio łO Wilkiuaon 10'/" Warpcopo 32 
Leea 8'/" Warpcop. 36 Rowl ... d 9, Doubl łO Weston 9"" Doublo 60 .wykły gat. UI'I" 32" Ll6 -- dya. 1&+16 grey tbniny z 32r46 174; mocno. Warszawa, 10 lip ... Weksle lu. term. na: Berlin. Ha.yre, 1«>-r. lipca. Ka"a good average Santo. 2 d.) 48.35 i3d., 48.~", 20 kup.' .Lond!" la .. ~ ~I~P. 83.7, na wrz. 84..75, u grad. 85.25 

(3 m.) 9.~ "ąa.; P&ryz (10 d.). 39.35 :~'" 29.25 .. 22.~ New-York, 9-go lipca. Baw01o& 11'/", w N. Orknp ; WIedeń (8 d.) 83.00 żą<!., 4 '/o IilIty lik.". l . 10"/ 
Król. rolak .. d\J.ie 88.30 i4d:, 88 knp.; m&łe 88.00 ~:-YOrk:' 9 lipca. Xaw .. (Fa.ir-Rio) 16'/" Rio &&d.; 6 1. por1yezk& .... hodnIa nem. 99.30 ąd·; I OL 7 I <li .• 39 41/. pot. wewnętrzna z 1887 r. 84..00 tąd.· 6"/0 lioty " . o... or n&ry na SIerpIeń 1 . 2, n& pudz. sa.t&wne ,iemskie I-ej oer. 98.30 źąd, 9lI.15 Imp.; lU 2. 
:;;\l\i~ ~~~ ~~~g i~~; ill"t.95~ 'i;i.; !!'!!!'!!!'~"'-T"'E"""'''''''G'''R''';''';'''Y'''''G''''''''''-''''''''D'''O ... W"'E""-"'-"'-........... _ .. • 95.30 klip.; IV 95.35 ąd., 95.20 kup.; V 95.25 i~., !JI:< lU. U>1J • 5°'0 obligi m. War ..... ."y duie 91.00 I:ąd·, 91 kup.; I 6'1. listy .&at. m. Ło<W ser. J 95.60 ląd., n 93.75 Giełda Warszawska. z dni .. 10 Z rlnill 11 tąd., m 9;,\.25 ~, IV ~2. 75 ż4d. Dyakonto: Ber- I lin 30/., Londyn ~'/,"', p&ryż 3°J., Wiedeń iO'o, Po. :1:9""00 z końcem giełdy teraburg 5'1,., .. Wartol!t kuponn z potr&c. 5".: .lilIty .... t. ziemsKie 23.'7, war ... I i n 130.6, Łodzi 91, Z. wekale krótk.ler.i.owe 
lio~t~.~~~g:\~t~m~:~~ ~v.nI,f~~~oo, :: f:..~;nz&Z&I'r Łm:: : : : n pożyczk& wachodni& 98~ .. m lJOży.w w .. ho- p' 100 f dni 98 8 ". l' na aryz za r. .. . a '/ .. poiyeska z l r. - .-, ~ 1,1. ,aty n .. Wiedeń za 100 8. . . . zaatawne kredyt. ziemskie li9, akcye bwu ru-skiego dl& handlu z&gr&nieznego 242.00, petersbur- Z. papiery pablwowe. skiego b&n1m dyakontowego 610, b.nlm między-narodowego 5al 'I" warau ... akiego banku dyakonto- Liaty likwidacyjne Kr. Po\. wego _. Ruaka pożyczb w.cbodnia . Berlin, I(}.go lip.... Banknoty ruakie zalU . , 4% paź. "ewo •. r. 1887 . 208.~, U& doatawę 2Oi.00, wekale na W&riIZ&w~ Liaty ... st. ziem. Seryi [ . 208'.!~1 na Pete't'burg kro 207,60, na J;>eterobug .. .. .. V. dł. 2Uti.OO, na LOndyn la. 20.43'/" na Loadyn dl. Listy za.t. m. Wa .... Ser. I • 50.36, n& Wiedeń 171.55, kupony celue 324.70, "" v·, V . ~) listy zaat&"ne 63.00" ~." li.ty Iikwid&Cyjne l.;'ty zast. m. ŁoJUi Seryi I. <17.00, poiyezk& l'1l81ta ł.'" • 1880 r. 89.60, 50'. z ., n. 1~ r. 1O·~.10, 4'1. ~ 1887 r. 04.20, 6'/0 renta zlot& r l , lU . 112.10, I,otyezka wachorlni& nem. 84..00L m .mi- Giełd B I ' ń ayi 63.60, 5°'0 listy .... t&wne ruskie 101."';, 5Ofo po- a er I ska. łyczka premiowa z 1864 roku 177.00, ~ z 1866 Banknoty ,n.kie zarnz . . r. 157.50, akeye drogi żel. warsZ.&wsko-wiedeńskiej ' 1 0' na dO!łtn.w. 213.60, akcye kredytowe austryaekie 161.75, akeye Dyskou to pry"&tne. . . . ........ awakiego banku budlow~ _ .-, dyakonto-wego 76.75, dyakouto niemieckiego b&nku państ .. a a.,. pryw&tne 1 '/,'/0-
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LoodYl, 10 lipca. Poiyezka rualta z 18ą9 roku n em. 89, 2"/. Kouaole angielskie 98'" . Monety i b .. kooty: Not.on:ęd. Not. nieurz. 
ImperylLły i )!ÓHml'eryały żarl. lIt. Warazawa, 100go lipca. Targ na pl&eu Witkow· skiego. P.zeni ... $lD. on!. - -, p"tra i dobra -- - , biała - - 600, wy\1<>roW& 630- -, iJto wyborowe łłO--ł65, sreduie - - -, wadliwe -.-, j~mień 2 i 4--0 rzęd. - - - , owies 300-330, gryka - - - . rzepik. let.ni -, zimowy -850, rzepak rap. zira: - -900, groch polny - -

- , cnkrowy - - - , fasola - - - za korzec, baza jagl ... a - - - , olej rzepakowy - - -, lniuy - - - za pud. 
Dowieziono pszenicy 200, żyta ó<Xl, jl}CZmienia -, owaa 100, grochu polnego - korcy. 
Warszawa, IO-go lipca. Otowi~ 78"10 z akeyzą po k. 9"/IQ• SWlIUllek proca do wlr.dra lOO--307'/~ Hurt. skład. za wi&dro kop. 835'--838' , Z& garn. 272 -273. Szynki za wiadro kop. 848~I', za garniee 276-277 kop. (z dod. n& wyach. 2",.>. 
Pete'lborl, 9-go lipc&. Łój w miej .. u "-00, PIISenica w m. 11.50. Zyto 7.10. Owies w m. 4.25, Koaopie w m. ~.OO. iemie lniane w m. 13.75. 

Ciepło. 
Ba,Ii., 1~ lipca. P .. ~ni ... 177-192 na lip. 187.00, 

na list. ~d. 187.25. Zyto 143--152, na lip. -.- , na lip. aler. 100.75. ua 1ilIt. 11'" 155.75. 
LOldy., 9-go lipca. Culner Jaw& 96 proc. 25 spokojnie, cullier burakowy 26.00 st&le. 
Liyerpool, 9-go lipca. Bpr&wozd&nie końcowe. Obrót 10,000 bel, z tegO na apekul&Cyę i .. ywóz 1,000 

bel. Stal.. Middling amerykańska: na lip. 6',,, sptzed&wcy, na lip. sierp. 6' /" sprz,dlU',eYt na sier. - - - - , na. aierp. WIZ. 6'/1, sprzedawcy, na wrzes. 61/" sprzedawcy, Da wn. paźdz. 5411", nRr 
bywcy~ na patd. IioL 5" .. spriedłowey, na 1ilIt. gr. 5u / .. sprzeda.wcy, Da gr. IItyC. 5 J1/n. nabywcy, na styez. luty 5 ł1!u uabywcy. 

M.nchester, 9-go lipca. Water 12 Tayłar 6'1" W&ter 30 Taylor 8" " Water 20 Leigh 8, Water 30 CIa n 8'/ , Mock 32 Brooke 8', lIlule W 

(Emioyi 17 gradma \886 roku)' i8~ 
PóHmperylLły atare .. . 
Marki niemieckie . . . . 
Auatry&ekie b&nlmoty. . . 
Fruki ... . ... . 
W&rt06Ć robi .. Iaed. w złocie 
Kupony celue. . . . . . 

48". 
83 1,. 

39',. 
M' 

157'/" 

DZIENNA STATYSTYKA LUONOŚCI. 
MaI!ebtwe za", .. rte lO duiu 10 lipca: 
W parałl katolicki.j -
W parani eWAlgieUckleJ -
StarOlakol.ych -
Z.arll w dmu 10 lipca: 
Katolioy: dzieci do )&t Hi-tu zmarło 2, ... tej licabie chłopców 2, dziewcząt - , doroał,eh l. " ~ liczbIe mężczyzn l , kobiet - , a miaaowicie: 

Tom&. .. Pawlak, lat 52. 
Ewangelicy: d.ieci do lat \5-tll zmarło 3, w tej liczbie chłopców l , dziewcząt 2, doro.łych 1, :i!!i: liczbie mężczyzn 1. kobiet - , a miuo-

Xarol łlatbejka, lat 38. 
Starouko •• l: dzieci do lat lo-to .marło 2. w tej liczbie chłopców 2, dziewcząt -; dorosłych 

-, w tej liczbie 11l~czyzu - , kobiet -. a mi&1lo· 'Wicie : 

LISTA PRZYJEZDNYCH 
HOl ... Victoria. E. Ulucbanow z gub. :muakiej , Z. Slobodkiu z Jeremicz .. ka. G. Mł1lle, • War .... wy, F. R&diacb • Biały, O Stankiewicz z Lnblina, A. Brtlck z Toma.zowa, J. S&eh •• Weingarten z K .. lis, .. 

ma spOJrzała, we można by o ją rzy ą zpetny Jest, y ~ię zaczerwieni ten nazwać. Pani de Presances musiała być pan Val'coUl·t - pomyśłała Ewelinka. kiedyś bardzo piękuą; ale widocznie nie W tej samej ch wili, nie zczęśliwy, kt6-zadawalniała się uśmiechem; zilolDłodn mu- rego oczy niebieskie, wyłupiaste spojrzały siałA.. ił) dużo i głOlinQ śmiać; ZDl&rszczki W stronę pięknej panuy, spostrzegł, że o tern świadczyły. Będąc starszą, wiele pła- Ewelinka patrzyła na niego i mocniej jekala, to też twal'Z jej widocznie od łez szcze się zaczerwieniŁ 
zniszczoną była. Ile~ jednak dobroci w - Boże mój!-jakiż on bl-zydki-dokońtych rysacb zmęczonych, jaka słodycz w u- I czyla w llIYśli młoda dziewczyna siadając śmiechu, który wykazywał brak dwu zę- obok swojej kochanej pani de Presances. bów! bo wdowa i matka nie lniała fundu- Zdarzenie chciało, że ,Terzy de Presanszu na wprawienie sztucznych. Ten brak ces v.najdował się o dwa. kroki stamtąd . zębów szczególnie gniewal panią lle la. Czy wie(lział, co Ewelinka myślała o jego Rouvraye. matce? Czy cierpiał, że te piękne panie - Nikt nie ma prawa prezentować się i panowie zanied.bywali j~go kocha!lą .maWJ ten spo ób publicznie,- mówila. podraż- te~zkę, " która, .zeby z wego zrobiĆ czł~Iliona.-Każdy powinien mieć wzgląd na WIeka, .następnle doktora, wyrzekla S ię osoby, u któryeb bywa, bo w pl'Zeciwnym wszystkieg:o, a nawe~ .trudno--- w.yzus.ć:razie zarzucić mn moiua nieumiejętność 0?Zy straciła, napra~JaJ,e koronki za. plezachowania się. mądze. Bądźc.obądź SPOJ1~t po raz p~erw-Ewelinka spojl'Zala na usta pani de Pre- sZY. na E!"elinkę_ z uś~et:he~l pCJ:dziękosances; jej uśmiech chwycil ją za serce i warna. . DZle,weczka zalllllllemla SJę pod niewiadomO', dlaczego polubiła tę twarz tem . sP.oJI'Zew~m. . . słodką ehoć zwię!J.łą. -: Nareszcl~ ku.zynka zallJl~zkala w tej . ... . okolicy,- powledzu!.ła do pam de Presl\n-- -. Nie powUlUas sUl ta~ ~Jmo~~ć. pa- ces. Dotąd nazywała ją zawsze "pani" nianll de Pl'esa~ee$ -.powledzlała. Jej lazu ale że nazwa kuzynki zdawała jej się milpewn~o babUl.lla - we są one z. nasz~go szą, poufalszą, więc ją zastosowała do tej ~owalZystwa I ~J!ll sposobem zaruedbuJesz kobiety, która tyłe w życiu plakała. Inue . osoby godmeJ ze., . _ Zimą i latem mieszkać w na zym . Większość. młodych pal!len, a nawet I domk'll będziemy - odpowiedziała. jej psni wetylko pamen, ma w sobie clucJla sprze- de Pl'esances. 
ciwieńst:wa. Tell. dllch wła§nie obudził się . - A córka nie będzie się tn nudziła. w: E~~lince W. dniu, w któl'Yln Ói\bka zro- - Nie będziemy miały czasu na nudy! bIła Jej powyz zą uwag~. Gllybyś wiedziała, jak dużo, ię ma do 1'0-Ewelinka spojl'Zala na osoby godniejsze, boty, gdy trzeba się zao zczędzać! A wre .. do których się epitet ten sto ował i nie szcie wieczorami będzie z nami Jerzy .. . zualazła ich wcale godniej zemi. Pośród Mamy nadzieję, że go nie będą często towarzystwa stał z gracyą, podobny do w nocy budzili. 
klosa. żyta pośród pOla owsem 1.asianego, Ewelinka spojrzała znowu na Jel-zego. pewieJ). pan de Varconrt, znpehIle odpo- 'fo prawda, że doktorów budzą nieraz wiadający wymaganiom świata eleganckie- w nocy. .. ' ie wydawaŁo jej się to dot)-chgo: łysawy, dobrej tuszy, trzymał Się pro- CZlll! na.dzwyczajnem, a jednak :&&8t.anowiwsto, monokl mial na jednem oku w złotej ~zy ~ię, mW!iało to być bardzo ruepraJj6łlloprawie ... • Przytem byl blondynem, więc nem. Jel'Zy odwrócił się; zd&l.ek& tylko mial pleć delikatną, różową i przy każdem profil jego widzi .. ć mogla i długo lilII ~o: wzruszeniu czerwonością pokrywała mu się plozypatrywala. 
czas1.ka, przez l"ladkie włosy prześwil'ca-
jąca. 

(II. C. II .). 

Jt 1M. 

T E l E G R A MY. 

DZJlI' .. NlriIK ŁÓDZKI. 

Ostatllie willlluUloliti bltplllQwe. 
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DZIENNIK ŁÓDZKI. 

o G Ł o s z E N I A. 

POWrÓCi.lem z za"ranlcy i przyjmuję w mym zak.ł'adzie leczniczym chorych wenerycznycb I łfardlanycb od 9 - 11 zrana, z ehorobami zali 
liobieceml od 3 - 5 po południu. ~to",uJę :na8s'a"e i apparat prof. Charcota bierna extensia w cierpieniaeh mlecza. 'IW ' o8łableniaeh męskich 
(Impotentia) l w cborobach nerwowych. Ulica PlotrkuwMks Nr. 16. dom Rosena, 2 piętro. 

1130-3-1 JIr. B •• Ułewlc~, Specyalista chorób moczopłciowych i kobiecych. 

T ea tr Łódzki. Do sprzedania 
~~~r;!~\:~~~I~~ydOmU z dllŻym placem ~ Lutomierskiej pod Nr. W ogrodzie Sellina. 

w niedzielę, dnia 14 lipca 1889 IC::=-='='~:::"' __ =':""'::""":'- I::-~~'; 

w dobrym punkcie, 
dwa powozy, dwa 

tl'oj e sani i sześć 
WiadomoŚĆ u 

Walka o Córt~ 
Melom'amat w 5 
tami i śpiewami m·"",;.,.1.,;" 
sany przez Pawła K-;;ś;J.ós~d~:o l ---;;~Th(),;Wlm~~~-'-

z muzyką. Kornela NowrulkiElgO. 
Odznaczony na 

Muzycznego" w roku 
Grany w teatrze Alchambra 40 
____ ~zy~z~r:zę~d~u::... ____ llnie:szkania 6. 

Letnią resta 
Niniejszem zawiadamiam zanownych Konsumentów miasta 
Łodzi i okolic, że otworzyłem przy drodze żelaznej łódzkiej 

W dniu 11 Lipca o godzinie 2-ej po południu opj!.trzony 
ŚŚ. Sakramentami zakończył życie w Tomagzowie ś. p. 

ICNACY BIHRNACKI 
A 

b. PoeztOlajster lTrzędu roeztewego W WII, 8Jtatulo 
Pomocnik 'Naezelnlka Poezty I Telegrafn w'fomaslowle. , 
Pogrzeb odbędzie się w Sobotę o godzinie 5 po południu, 
na który pogl'ą.iona w smntl-u ŻOIl& z dziećmi i rodzin'ł, 

zaprasza przyjaciół i znajomych. 
1141 

w HELENO WIE 
na placu ~ 9, pod firmą. . 

otwieram w iedzielę dnia 14 b. 

"Edward GoltlbergU NIE .MA BÓLU ZĘBÓW 
kład materyałów budowlanych i węgli Elik .. irll Włeleb!;~~Ż~~. Benedyktynów 

WielId wybór luster 
kryształowych w ramach i bez ram, 
!lolek z mllrmnrowemi płytami i bez, 
.,edł do skład. lt1IIanteryjnego 
921-0 Lad .. lka Benl,. 

Do sprzedania 
dobrze utrzymane i jeszcze w 
chu będące belgijskie: dwu 
'ly paro''i'e z Bulierami 
50 koni ; d wa ' v liki 
wolfe); j e d e n 
jede'l 
nici J:I '!\(lenl~nnel' 

w mieście Łodzi, przy ulicy 
nej pod.lii 11 i 1 położona, za 

i prowadzenie takowego powierzyłem panu M . Polo8m. 
8ldem .. ~, Łodzi. 

Polecają.c moje przedsiębierstwo względom Szanownych 
Konsnmentów, pozostaję z powaźaniem 

.Edward Goldberg. 

Promenada, róg ulicy Zielonej. 

MUZEUM BOlWA 
pozostaje w mleSCl8 Łodzi tylko j~szcze do 

niedzieli, dnia 2 (14) lipca, nieodwołalnie, 

W muzeum pokazuje się cud optyczny 
jeszcze nie widziany w mieście Łodźi. __ 

1117-5-1 
przystępną ce~ę. Wiadomość u 

rządcy. 1133-3-111~1~~~~~~ 

pisma. 

Od l-go października 1'. b. 
kuje się obszernełfo 

pokoju 
przyfamilii Oferty pod lit. Z. Z. 
przyjmuje administracya 
ka.'l. UilU-'''-

W administracyi "Dziennika Łódzkiego" są. do 
nabycia 

Pra.wo Fa.bryczne li d. 3 (15) czerwca. 188a r. 
wyłożone i uzupełnione przykładami i wzorami przez 

Stefana liossutba, 
Dyrektora sakł.dów żyrardowskich HielJego i Dittrich.; 

PRZEPISY O PRACY IAtOLBTNICH ROBOTNIKÓW 

Ksil\żki fabryczne 
do zapisywania maloletnich robotników, oraz 

KSIĄŻKI 
do zapiSyWAnia ~owodów legltymacyjnyek rebo

tuików. 

Opactwa w Soulac (Gironde) 
1ł')'Daleziony 1313 , przez przeora 
I, w roku I 'Piotra BOUl'sand J 

N31lrodzoDy zl lelll~ lIedlllml w Brokselll t880 r. \ w LoDdfDle ł8U 
Codzienne llŻycie kilku kropel tego 

zbawiennego eliksirn zapobiega próch
nieniu Rębów, którym nadaje &l&bastro
Wił białość, wzma..cnia dziąsła i odBwie
ża wybornie usta. Jest to jedyne le
karstwo, które skutecznie leezy ból 
zębów. 

Oddajemy prawdziwą. nAługę II&szym 
czytelnikom, zwracając ich uwagę na 
ten starożytny i użyteczny prep&l'at 
Daj lepszy z Islllej,eyeb środków lellzli. 
ezyeb, zlpolllegtJ,ey II'szellil. ' elerplt . 
Ilem Z~~ÓW. 

Oprócz eliksiru, wyrabiany jest'jesz
cze przez OO.1;leuedyktplów proszek 
i pasta do czyszczenia zębów, kt6r~ 
również nabywać można we wszyst

kich znaczniejszych perfumeryach, aptekach i składach materyałow 
aptecznych. Agent główny l'jełfoill, Bor.deaux 106 & 108 Croix 
de SegninJ' 000-0 
~ ' -/." I ~ 

KANTOR, oraz SKŁADą i 
znajduje się od dnia dzisiej:izego w domn "W-go M. 
Heimann, uJica CEGIKLNIANA }(g Z12. . 

, Meye~ let H~~mann·. , 
, • I ,,, i i ~ 

Zakład Tap'cer6ko - Dekorq.qJJQlI 
Aleksandr.a"Haubold 

Warl!lZaWał ulica Rażowlecka Nr. 10. 
Ciesząc sl~ od dawna zaufaniem liczne] klij~nt~ w ID, ŁÓ~, a jlr'lI'U'l.c rOI· 

szerzyć zadaru. swej działalności w tymie mi •• cie, .ma"l ' I\<>nor zawiadolDll, że 
przyjmuję i wykonywam wIzelki. roboty w .akrel b,lo.r.twa wdo~z.oe. 

Podejmuję się wszelkich robót dekorlOyjn3loll om. kompletayu: .me_lo.d 
apartallleato" w różnyc~ styl'l"h od najskrpmni'1,j8SYch , do naJ;l"Jkwi'lfnlejpaych. 
Rya.nkl, próby m,.t~rlal'w, calkowlte kolltory'y I cenniki wysyłam ' na ;,danie 
i bezpłatnie. ł.,i ., I' J , 

Zakład wysyła specyalnych ludzi do "rkoilczenia róbót na miej s.a; bes źa
duych dodatkowych opł~t prócz kOlIto", koląl. 

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

Z~ad pąsia4a na .,kłodzie z9""'n,y ~p&' .otowyo~ mebli do ubrania "'0-
nów, buduarów I ,ablnelow; meble zaś d. atołowych I ayplalnyoh ,Ok" " PflM1:tg 
specyalnych modeli (w naturze 'i ' wzorach).J\vykOn:rwaj'ł:Bi~ w jakn~d •• ym 'ie. 

~ (leny nlldii" leczJ-sta I e. 
"""'"""" ,. ,,,,aoa'aA" jak l.ju.I ... lej.z., "stawa br.in.lra. I .' 1017-8-'1 

, f '. 

dla ~ą1ÓWzDI~roinur [illi;YCh: "U •• laI DOM:,' ZBDŹnWO·HKSPEDYCY JNY 
, 'Korolec et Kopeć' ' . 

Syn mój ludy Szuezkllwicz 
Szulzek w'. w roku 1869 
niec Wa1'szawy, fryzyer, 
r. b. przyjechawszy do 1'!ler~I{U8..I_ Skła.d szyn kolejowych i tregerów starych 
WY.iął nowy pa zport i od ~1~::i:~~IIIP(,trzebDYch do budowy, maszyn i kotłów zużytych, oraz 
zl"'lIf· Kt?by w~~_iaryłmiE~nio,ńEl~:oll.ela:ztw'a. Wszystkie te przedmioty sprzedaie bardzo, tanio um.ieszk&nl6 wyzej" " 
niooh da. znać do ojca 111.. w. !jClltJ,~Jłłer 
cizi ulica Stare Miasto w domu własnym, przy ul. Wschodniej naprzeciw 
Szuszkiewicza vel Szuszk:i. 

113&-1 

W" O~TRO~VCU, gub, Radomska. I 

Kupuje i pi:zyjmuje w k:omis 'zboże za 101. komisowego i 3 rs. 
od wago1/,u 2& ekapedycyę ze wszystkich. ,stacyi m:ogi tl\l&Z11.ej 
IwangrodZkQ-Dlłhr,owski,ej. przyjmujll za:m.Pwieną. , ną P8:4llni
cę do siewu S~oJDler~ z Jl{\jwięcej renomoWanych gospo
darstw. ~6wnre~ 'zajIl\uje się 'ekspedycn wezelkich tRwarów 

1fl śtacyi ~~trow~ec, ,po ~ch unyar"'lliWanYch • • 
H/87-?--;:l 

DZIENNIK ŁÓDZKI. 

o G Ł o s z E 

Teatr Łódzki. 
W ogrodzie 8ol1in3. 

w faąi'o C~~[t] ~~~~~eC'Oo4Il'S-i3<B3-- I I 

W ll1WL 

Promenada, róg ulicy Zielonej. 

MUZEUM BOZWA 
" '~~I~I ~J~. ~R~il~'II~b~III~"~llb\EIIIO~~:!~l: w m'esCle Łodzi tylko jeszcze do 
_ niedzieli. dnia 2 (14) lipca. nieodwołalnie. 

DO Sl'RZlffiA:."lA 
.,derlłch,o,,,oić W muzeum pokrlluje się end opt,yCZlly j...... ni, widziaD,y w mieści, Łodzi. __ • 

Od \·go .". 

pokoju 

W a.dJIlIIlIJtrKJI ,,DKielllllu L6dakHfO" Ił do 
ubrda 

Pr&wo F.bryc .... ci. 3 (15) czorwC& was r. 
W)'lololla lru:upeluloQe pnyklwllI l I w~oraml pnez 

SteraDa h lStt'" 
1",,*""" ..... ~ łyru<:\I .. okllll H~ ł DlttJIcH ; 

PRZEPISY O PRACY IIWLET!ICH ROBOTNIl~\V 

Ksi~żki fabryczne 
do 1-apisy wania mllJoleluicb robotników, 

KSIĄŻKI 
110 u,181",aola .o""lIaw lf5l1ylucyJI)tll 

tJllUw. 

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

OI'IIZ wszelkie druki i ksiąiki 

fila ~ąfiów ~~t~ill i [minnn~. 

l. 

J"" 
N I A. 

ł 
W dDJu 11 LIpca Ił ,odKia16 2~ po poładnIl '~II.)' 

śś. s.u-nWld uko6tął trde II'T_1rie .. P. 

IGNA~Y BIBRNA~KI 
•. Pout."sler ruellt fłUltWer' w WIJ, tlLalał. 
Pomou lli Naeulllka Peutr I Te1t!raru '" Te.au.wle. , , 
Pogneb odbędsle się ., Sobotę o rodzima 6 po południ u , 
11& kM!')' porrtioma lir gm,.U;u ioaa I cbletrAI I redIIIIllł. 

,\&praua pnyjad6ł i maJ01&Jcll. 
Holi 


	Dziennik Lodzki 1889 nr 154 s1
	Dziennik Lodzki 1889 nr 154 s2
	Dziennik Lodzki 1889 nr 154 s3
	Dziennik Lodzki 1889 nr 154 s4

