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- I Proszę sied,z1eć, proszę siedzieć! cóż
Ilju }>.\"zyszłQ do głowy? ~olciu sp6j.\"z
tylko ... Karolpiu , pqwi,edz mu...
Baronowa tywc~~em podeszła do stal'Q&
i ppch:vyciwszy ,gq ~ ~~ę, odezwała się
łagodme:
, .
- 'KtlJ 'lci p.ozwplił W,yj,~(\ z ppkoju, Wil.
helmie? CItodź, }fJ'ócimy tam, bądź posłuszny,
- Chc1ilłeIp , ~ię tylko zl,wolać, Karolciu,
Już idę - ollp~'ł starzec, ni~ rn.~z&jąc się
z miej sen.. Os.tatnle dwa wyrazy powtórzył
kiikakrqt'nie, przyglądają,c ~ię Arnolpowi,
wres~cie ~wolał ~dnie8iQllym , głosell\: Usią~ćł proszę IlBląść! tak, teJ;a~ dobrze.
K,tóż to ję~t ~E\n młqs1Y przy~tojny człowiek?
'feraz dopiero spostrzegł krawa~ ~Ia stor
liku; wyraz pr3iWdziwęj J·ozJ>.oszy .zaigrał
mu, na twarzy; cll)okając językiem, gładził
palcami f1iękki Jedl}'ab, szepczą" przytem:
-~ Dla mlJie, .;wszystkie dla ,mnie!
J'l'q nie, te \lie dla ciebie. Zostaw je;
masz przecież o wiele ladW~8Ze w swojej
Bzą.fiE\ -Iljówila baronowa. łagodnyl,ll, ]JrzekonYł"ającY!lł głO/lęm, o jllki zale4wie posąd'żać ją, bylo moż~.
..
- J:w 6j niebieski krawat o wiele jest
ładni~!\Zy, a tjln 1)~ązoWY; pomyśl tylko.Chodz, P9Jd~emy ~ę.im, przyjr~ "'
- Pójdz,iemy się przyjrzeć tJl1l ład.niejBzym krawatolD, niebieskiemu i brązo.wemu - o~pa..ł wC$olo starzec, pogardliwie
j

dał

się

wyprowadzić

To mąi biednej Karoliny - odezwała
po ,ich wyjściu.

się Klar3ł-

'
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R~kopi8y nade.łAne

WieIkun pałacu peterhofSkim. Tegoż ilńia. Handlem tyIh zajmują się bardzo gorliwie go w rOKu 1817Z-Mi\Kaijewa, wynoSlty
wieczorem w tymże pałacu odbyt się obiad żydzi, wyWierając przez to szkodliwy dla 26458,857 rubli, w 1827 roku 26,OS,!,70,!
familijny.
naszeg? rolnictwa wpływ wskutek zdroże rubli. w lS37 roku 41,896,623 rubli, w lS47
("Praw. wiestn. U)
nia paszy. To, co nam ma ulży6 w go~ rOKu 55',951,900 rubli, w 1857 r. 87,142,665
podarstwie, Niemcy wpuszczają do siebie rqpli, w 1867 r. 126,702,800 I'ubli, w 1877
bez cła i ściągają do siebie calą naszą roku przeszło 175,000,0(10 rubli, w 1887 ...
ospę, która doszła do niebywałej wysokiej prze,szło 185,000,000 rubli.
Przemysł,
ceny. Przedtem bowiem (do zaprowadzePrzemysł.
- Pau Łomonosow, technik, wynalazł
nia ce~ zbożowych w Ni~czech) żyto naDrogi żelazne.
sze płacono 5 rubli do 6 rubli za korzec, plyn, który przy l1Życiu elektryczności
- Na kolei iwangrodzko-dąbrowskiej, na a ospa kosztowała 1 rubel 50 kop. centnar n~y zarodek filoksery, oraz pa.~orzyty na
odnodze Strzemieszyce-Gvanica, wprowa- 120 funtów; w roku zeszłym korzec żyta jedwabnikach.
- Obfita ilość obstalunków nadpływa,
040ny został' od poniedziałku pociąg z wa- kosztował przeciętnie 3 ruble 80 kop., za
gonami wszystkich trzech klas, wys:hodzljo- ospę zaś płacono 1 rubla 80 ~p. za 120 jak donosi "Odesk. wiestu.", do przeniesiocy z Granicy o godzinie 10 minut 25 wie- fuutów; za owies 140 fuńl:ó . 2 ruble 80 nej z Warszawy nad :Ouiepr fabryki stali,
czorem i przychodzący do Strzemieszyc o kop. Przy' obecnych warunkach cena ospy pracujljocej obecnie pod firmą towarzystwa
godzinie 10 minut 41. Pociąg ten komu- nie powinna przechodzić ceny 1 rubla 50 metalw-gicznego. Z powodu nawalu 7.ajęĆ
nikuje się w Granicy z pociągiem anstryac- kop., ' żydzi zaś obecnie źą.<łają 2 ruble 25 część obstalunków, wynoszących 1,696,700
kim r w Strzemieszycach z pociągiem ko- kop. Jakich rozmiarów dosięga wywóz łącznik6w szynowych, wyrobi fabryka w
lei dąbrowskiej.
otrąb ' z Królestwa, dają pojęcie najświeź Krzywym RQgu 700,000 sztuk, resztę zaś
Handel.
sze dane nr2ądowe. W ciągu tygodnia od odstąpiła fab ..yc~ Lilpopa i Ran, oraz za- Depesza. "Knryera waraza",-skiego. 30 czerwca do 7 lipca wywieziouo za gra- kładom putiłow,skim i -9strowiecklm.
donosi co nss(.ępuje: Fabryka cukru "Je- nicę przez komorę vi Wierzbolowie 2.076
- "Nowo!iti" donpszą., iż osobj', prowaziorna" sprzedała spekulantowi 2,400 pu- pudóiv otrąb, przez Gtajewo 45,658 pu- dzące ha.ndel wyr()bami z marmuru, zamierzaj~
wystąpić do ministeryum skarbu z
dów IIlI}czki cukrowej krystalicżhlli z od- dów, przez Mławę 61,699 pudów, przez
biOl'em na stacyi Białocerkiew w !iIfcu po Sosuowice 14,258 l?ud6w, przez Aleksau- podaniem o zniżenie niedawno ustanowiors. 4.75; Rafałowicz apllkulantom- 10,POO drów 39,058 pudów. R&zem tedy w ciągn nego cła od płyt marmurowych (24 kop.
,
pudów li odb1orem na stacyi Woroncewo- tygodnia przez komory Królestwa ~olskie .w złocie od puda).
Horodiszcze , w grudniu pel rs. 4.50; hr. go wywieziouo za granicę 162,749 pudów
- Na jesieni 'Y. Kijowie odbędzie się
Branicka spekulantowi-fo,oOo pudów z od- otrąb.' Od początku zaś r. b. do 7 lipca zjazd młynarzy z gnbernij południowo-za
biorem na stacyj Bialocerkie.w w czerwcu teg<)Ż ' roku przez pięć powyżej wymienio- chodnich. POIlobue zjazdy mają. być zwopo l"ll. 4.55; spekulauci 3,000 pudów II od- nych komor wywleziouo ogółem 5,159,897 łane i w innych miejscowościach pań~twa
biOl'em na stacyi Holendry w lutym pó rs. pudów.
przed, ogólnym zjazdem w Moskwie, zapo4.42'/.; 3,600 pudów z odbiorem ua stacyi
wiedzianym na koniec r. p.
Jarmarki.
Holendry w lutym po rs. 4.47'/,; Nikołll.
- Dnia 27 z. m. .P9d przewodnictwem
Tereszczenko Brodzkim z kampanii 1891/2 gubernatora Baranowa otworzono nroczy' Wiadomości bieżące.
I',oku 50,000 pudów PI ~abiovem ua stacyi ście jarrnaTk doroczuy IW Niższym NowoBrowki w lutym po rs. 4.25' Teodor 'l'e- gprodzie. Większa częś'c towarów przyby(-) Poświęcenie rozszerzonego cmenlieszczenko Chariłonence z k&nipanii 1891/2 ła jnż do Niższego, lecz znajduje się jeszroku 30,000 pndów z odbiorelll na stacyi cze w skt'ad3:ch, a przeto na jarmal'ku ru- tarza ewangelickiego w Łodzi odbyło się
Demczyu 'Vi lutym po rS.I 4.25 za pud.
clm dotąd niema i sklepy przeważni(\ są wczoraj o godzinie fi po południu.
- No,wobudowany elewatol' ~bożowy w zamknięte. Dostawę towarów utrudnia
(-) Z powiatu łóckklego piszą do .LoPętersburgn mieśció będzie 800,000 pudów wielce niski śtan wody na Wołdze i Oce, dzer ZeitWlg U , tAl w nbiegłą niedzielę - w
ziarna, a zajmuje powieiozchni okolo 1,000 usprawiedli\viony srogiemi upalami. W dniu, kościele filialnym Chojny, należącym do pasążni kwaw13.towych. ·
,I
'II
otwarcia jarmą.rkl\, 'o godzinie 6 wieczo- rafii ~Iileszki, przyst@owaŁo pierwszy I"aZ
-, ł Korespondent do "Gaz. wa\-sza'w·." rem, bylo ua słoflcn 33 stopni ciep1a Ę. O do kO\Dunii św. 85 dziecI płci obojga. Aktu
pisze w liście z 2 sierpnia, co uastępuJe: ile ja\'mark tegordczny się uda, niepodobna. tego dopełnił ks. Szmugłewicz, który po u.Zie1Jllan.ie tuliejsi zamierzają wystąpić do teraz wróżyć. To pewna, żl') ~się z roku na dzieleniu komunii św., rozdał dzieciom na
władz właściwych z pro~bljo o wzbronienie rok rozwija. Obroty pillrw zego jarmarku pamiątkę tej uroczystQ~i krzyżyki na wstą
·ailicę. w NIższyrli N'owogorddzie, po ' rZliniesillniu żaczkach czer\\ooych. Po wyjściu z kowywozu ospy (czyli otrąb) za

__.:...'-,,'1""~I"':-,-..--.-_·-:-""""
______·_ zachwytu, poczem
5)"" '''''II. .I\!f!
J ,
z pokoju.

JN~W USA'
!! ' CO DA wtiEJ !'
N O' W E L A. '

Ogło8%eoił\ przyjmowAne są: W Admini8tra.eyi "Dsiennika"
oru ." biuraeh oglos.el, Rajohman. i FrontUera w Warszawie
i w Łodzi.

Adre. telegraficzny:

dnia godz.1m. :18.

- W Peterhofie dnia 21 lipc'a (s. 5.) Ich
Cesarskie Moście powitali llrzybyłego z zagrani~y' Jego WysokoM ,Księcia . czarnogórskiego MIkolaja z l'o~ziną, to jest 14ięciem
następcą H'onu Dani/em, oraz księżniczka-
mi Milieą. i' Anastazyą. Na 'dworcu peterhofsklm oczekiwała warta honorowa z bronią i sztandarem ze szwadronn pułku uła
nów lejbgwardyi. Z Aleksandryi' przybyli
Jeh Cesarskie Mo cie Naijaśniejszy Pan i
Naiiaśniejsza ParlI, Ich Cesarski'e Wysokokości ' Cesarzewicz Naśtępca tronn, Książę
Edynburski z Małżonką. Mary'!; Aleksandrówną i inne Najwyższe Osoby. 1iaiia~1liejszy Pan mial na Bobie mundnJ' geueralski i 'wstęgę órdem ~w. Andrzeja. Kajjaś.niejszy Pan ' bbszedł front watty i po7.<lrowil ją. Gdy nadszedł pociąg, orkiestra
zagrała hr,rou czarnogórski," pDczem Nliiillśniejsi Pamtwo przyjaźnie 'powitali Księcia
czarnogórsliiego i Jego rodzinę. Po przyjęniu wartyl Ksh~~ę czarnogótsklprzyjmował deputacyę m. Peterhofu, która ofiarowała mu chleb i sól Jla tacy z herbem
Czarnogórza, a Księżniczce Milicy, dostojnej Narzeczońej Wielkiego IMęcia Piotra
Mikołajewicza, wspaniały bukiet z róż. Po
skończonem przelj.stawienin deputacyj i osób
~wity, na~tąpil wyjazd z dworca do Wielkiego pałacu. Od dworca .na drodze przęz
park: łańcuch tWOl'zyl~ k01.llcy własuego J&go Ces!,.rsk.iej Mości konwoju. W ogrodzie
przy Wielkim pałacu wartę trzymała rota.
batalionu , saper6w, grel}lI\\Jetów Jego .,{)e~ars)dęj Wysokości Wielkiego R;sięcia Piotj'/l, ~olajpwlcZą.. Po. przybycill do pałacu
Najd!1s0jlliejsze Oioby udaly się wprost
do 'ier~wi gdzie spotkąło J .e duchowień
St.~9 4wprskie li kapelaąem Ich CesIl.l1!kich
Mo.§ci, protowe~~yterem J;l.Dyszewym na
c~ęle i przyjęło fk'i-,zyżem i wodą święconą..
W 'cerkwi odpl:awione zQ~ta~o nabqżeństwo,
zako)\czone m~twą o najpłuższe lata dla
tch Cesar~kicll :lrIo~~i ~ :po~ Pa,lIującegOj
z 'w:pni'enjebie!Ą WySOKIch :!:'lIrzeczonych.
Zaraz po n/lboźeństwie Ich Cesarskie Mer
śpie ' n!Ial~ ~ię 40 '~eksandryi, a Osoby z Ęa
milli OesłlJ;skiej j dą ąwoi~h pałacó.w. Ksią
żę czaruogó ski li rodzlDą zlUlllesl!kał w

Od nalehojcl prze..-yższających 10
rubli u,ttp3two dodatkowe ogOlne 5
proc.
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SIa/e 3 wienzowe oglos.enia &llr.·
80we po
2 miesi~znie.

chorobę

I-

- Zdaje mi się, że t.ak.
- Pani nie zna. tej historyi?
, - Nie, ' gdyż Karollua nletbętIlie mówi
o przeszłości, a od obcyc1r nie chcę mę o
tem dowiadywać. Wiem tylko, że po wielu
latach }'ozłąld, zuałazła męża. chorego w
nędzy i że' opiekuje się nim teraz, jak najtroskliwsza matka.
Zapanowało dll1Ższe milczenie.
- Co za życie, co za widok dla pani po
' calodziJmn~j nużącej pracy!-zawołał nagle
Arnold.
'
,
- Jakto ... dlac~egóż?
Aruold przerz!lcał w tej chwili kartki
znalezionej ' ha st'óle kSiąż!ti. flyłQ to nowe
dzWo angielSkiego pUjal,'Za o buddaizmie.
- Któż to czyta?-zapytał.
- CzytUję tO . ln9~~j przyjaciółęjl-odpowiedziała Klara,
~ Czyż to odpowiedni pokann dla pani?
czyz to odPoczynek? - wybuchnąŁ Arnold
prawie gniewnie.
- Tak, bezwątpienia! Powaga jest odpoczynkiem, Hwiljoteczną rozrywką po całotygodniowej wesołości.
Al'IIold wzrnszył rami\lnami, oparl się o
pOI:ęcz krzesła i ,z zacbwytęm przyglądał
się Klarze, która s~ciwszy oczy przed jego spojlozeniem} :/l wyrazem pomięszania na
twarzy siedzi ara' w fnilczeniu.
'A.rnold był w stauie pochwycić ją w tąj
chwili 'v l'amiona ~ zawołać: .Jesteś moją l
Ko.cllam cię, kocham twoją sympatyczną
powierz'chowność, twoje myśli, twojego ducha i chcę go nadal strzedz qd każdego 0strzejsz~ powiewu. Cierpienia twoje się
skońc.zą; nll.dejdą dni szcz,ę:lcja, w których
szczęśliwy człowiek nauczy cię szczęścia

-

Sądzę, że można.

To dobrze.

A czy w!el\Z pani

także,

iż przyszedłem tu w bardzo wyrainych i

stanowczych zamiarach?
Klara oclpowiedziała sllnym l"Umieńcem.
- Zamiary te dotyczą paui, mają na celu pozyskanie sympatyj uczucia twoj~.go,
naj droższa Klaro?
- Arnold wyciągnął przez stół swą rękę, na której zwolna, ale bez wahania spoc~ła drobna rączka kobieca i znikła w uścisku dwóch. męskich dloni
- Jeste$, panie Arnoldzie, dobrym i szlachetuym - prz~mówiła Klara. - czujesz dla
mnie litość, a szlachetne twe serce chce to
czynem okazać.
- Lito§ć? o nie mów że litośćl Kocham
cię l-gwałtownie Zo."\wołał Arnold-a pe.ni,
a ty Klaro, czy kochss1: mnie choć troszkę, czy nie jestem ci zupełnie obojętny?
- Nie, nie 1- żywo odparła Kłara.- ale
dlatego właśnie muszę czuwać nad panem,
gdy sam tego nie potrafisz. Powiedz mi
pan szczerze, czy nie uważasz, że jestem
już sterana życiem, nadwiędła?
- Gdybyś nią była całkowicie-zawołał
Arnold-cieszyłbym się tylko, że pod moinl
da~hem, wśród otoczenia, jakie ci tworzę,
odżyjesz, zacznie z nowe życie.
- Odżyję ... na jak dłngo? Troski i smutki dokazały swego; wiem, co Z1laczy cierpieć... i co gorsza wiem, co zuaozy cierpienie nlcrywać. 'l'o na. nic, lepszem c:r.ło
wieka. ono nie czyni. Pan powinieneś na.

Gerpi na
mózgn i niedługo zapewne nmrze. " '
- W takich warunkacli, oby jaknajprędzej.
'
- ' O, niel-żywo przerwata. Kłal'a-,-niech
żyje jaknajdłurej. Tak bardzo przy\vią.zany
do. życia, a ,i ona czułal!y si~ J\ieszczę§liwą,
nie mając 'dla .kogo praGo wać.
.
- Pani Karolina wspornWała; ' ii' zna
moich rodziców-po chwilowej przerwie mówił Arnold-a i ja przypomiuam sobi!) teraz, że słyszałem o niej w dzieciństwie.
Pochodzi za !lJnakomitej rodziny i wyś~ła
za mąż wbrew woli rodziców?
- Tak, tak właśnie?
- A on był młodym oficerem, nieposin~
dającym nic więcej nad niezwycza~ną ' pię
kuość imały 1 talent muzyczny, o 'którym
wszakże miał wysokie pojęcie. Czy to się
zgadza z prawdą?
'
- , zgadza w' Z1lpelności.
\
- W takim razie znam caly l'OmllllSI zawołał Arnold. - Młody baron, o~enlwszy
się, porzucił służhę wojskową i oddał się
całkowicie sztuce. Urządzał bai'ffzo k6sztoWIJe koucertysktad'jące się z własnych utworówl byŁem raz nawet na tyoh cudactlvachdodał Arnold ze śmiechem, którego dźWięk
onie~mielRjąco działał z8lWlIZe na Klarę. ,.•
towll.lozyszkę życia. obrać dziewczynę mło
~ Mimo to znajdował ten artysta wojak
dą., niemającą smutuej przeszłości poza. &opewlle.koło słuchaczy-mówił dalej Mnoldbą, nieznajllcą zła i powszedniości... U080składało się ono przeważnie II grona .lIrbienie prawdziwego wesela. Powinien . lian
tysŁów i artystek~, których hucznie podej- kosztować lU
ożenić się z panną, ne.leżącą do twojej sfemowai i z którymi 'wesoło' życie '. pędzi!.
Nie po"iedział Jegp je<\nak, tylko za" ry-mówiła dalej, nie IJO%Wala,j4f. ArnoldoW końcu popadl w sidła operetko#ej su- pytal:
'
wi dojść do slowa-z kwiatem uroczym, a
brety, J...óra go okradła, oszukała i porzu- Czy sąrlzisz pan], że moinl\ mi za- nie z p<lŻyteczuą rośli." nie z praeownł~
ciła; r Czyil. nie tal było?
llfllĆ?
B. do tąo jeszCZ6 tak biedną, jak jB.1 1(6)

,
}Ii
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DZIENNIK ŁÓDZKI.
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Giełda

stanowiła ogłosić ,na Krecie stan oblężenia.

Warszaw ska.

Żądano" k06cem gi_llly
Ateny, 7 sierpnia (Ag! p{lln.). Konsulowie
Z)l .okałe krótkll" .'''.1
pI'ze1tstawili rządowi, aby pr~,edsięWziął , na D_TliR ... 100 lur.
środki .\'Pskromienia gwaltóW, jakię,b d.IiPu- , ~ LoRd,.
za 1 Ł.. . . .

S2czają się mnzułmaB,e na Krecie.
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Paryż ,

7 sierpnia (Ag. póln.). Na ban, wydany)!\ 1f(llo"aj pl 'ilz Warń
IJT·alJ.Cm,!Ul;11 dla 1ekal
ruskich, bil. wiących
w Paryiu, zawdzięczając' gOścinne
pr~jęeie nil iłft'ltI! klej lekarskie j w Mo,.
skwie, I Wymieniono IV ~ toastów, z żyt;zeruaml pódtrzy\n ania cpry.yjaźni i jedn()\jcJ.
między francuzam i i l'osyanam i
,I
Londyn, 7 sierpnia Ag. póln.). Rzą.d grecki rozes.lał ' do wielkich I 'Ilocarstw notę, )V I
. sl!~no.l'iill.. IJ~t~~~ ~.p\'I,)'po,nu.je. aby pr?:yjęły pOlirednic;o..
_,
l
dkU na K '
yrzy"ruC
en tu purzą
reCIe,
przedstawiając, że w lprzeciwnym l-t\zie
GrllCya ~lUszoną będzie sama IJrzedsięwzi.ąć . ~ro<lki opieki na greckimi poddal.
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UWAGA. Cyfry oznaczone grubazym 11rllkiem
wyrażaj ........ od godziny 6-ej wieet:orem 1\ 1\"dziuy 6-ej rano.
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asy8. Uniwersy tetu Warszaw skieg
IM"I" łekarz zdrojow y"' Dmll'.. .
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pSTA PRZYJEZD~YCH

. Jlo eJ ~oJ8k"

Kioto_l, 1\. j8&&("1r, A. Wołówlki; ' Grlli18pan z W&rśzawy, l'radkin z Czernigowa, Totesz z Chersonu, Ks. Mleczek z GrabowA,
8eharf z Kutna, Romoeki z Piotrkow ... Penc z Ra·
domi~l Pr.ger o Kalisza, Pauer z Kik, J . Zemseb
• !'I.adl>rz Ib, L. Peli .nt~omia
Hot... V ('torl._ ltord,!ind, .Likiernik &.
&l8Z&wy, Karski z SaudomieJ' R, \Volfsobn
z StArzye, Ganllzl1D1Vw; V9nd.row ~ Moadoku.
,"ot.. 1 Xan,e'Ilt re •. J. L_w~ E. l(jrseb ofl
z Od.sy, Said.nb_r!:, Wolt. Tanryuzka•
• Kijowa, HakoSor_ter z Piotr-

zar
i poważne wywody, chyusposobionej sluchac;llki nie
uczone frazesy, &ni wyszu·]r":Zp.r.znll'~. W czasie tej waJki Ar.1l"'l{I~",W: Icilll",k·rot.,nie n\, maly OD aByla to akwadyletAue 4 niepoZOl~WlOnR wszakże pewnego wdzięku; amiłow~nie, " z jakiem wykonaną była, pokry..
'wa\o u terki ' samej ' roboty. Przedstaw iala
dWIe dzfecixcl! t\Varzyczki, ehłopca i dziewczynkę; '!;k' . cze~bll1iej udl\Ml&jąco byla podobna do J staru~zk:a, kWl'y opnedme go
dnia; tak silnE\. iM'obił Wl'aienie na Arnoldzie. l
"
," ....., CzarująGe główkI-powiedzl"ł Arnold,
przygl,d"jąc się ób\·azkowi.
~
l,.u Zle Ru\lOwane... prieze mnie! 'fo nibje
'dzieói-«l tlparla ' b1t&lf a.'
.,
- Odgadłem zaraz, że to są ~zi~i laskawef pmu:::- - _ . - • . 'Były p,z' I!.
'arolI _ - to bY'
e dzieci. teraz nie ży~ą, Syn _umarł,

J~ sKońc~Jiśmy i
zwykłym
wszystkic h dysp.ol,
kaide zostało przy sw()jem zdaluu.
- Zdanie pani batonowe j osądza mnie
jako nieodpowiedniego na męża. clla pani,
moje zdaąie br7;mi . wpro t przeciwnie- z awoła.ł A)-Dold.
.
Klara 'spoglądała napr1.emian to nil. opiekunkę swoją., tO na Ar\lolda.; .wkońcu uldp,kto. przetl naronową, a obejmując rl\nUOllami kościstą jej figurę, Zl\cv-ęłll. bhLgalnym
glo,sem:
- .K~'olino, nie. bądź tak RurOwa; i jll
wczor&j ,Iwlalam 11111 tOZ1tllźyć dobrltl\, .2:\nim poW\;imie ' t.&nowczy zamia,', lecz cóż
robić, gdy ,nie cbce adY,lslucbaćl' My jo'steŚlny l'Ozątllliejsze, uczl'ńmy wi~c ,iako
rozsądnYJII pr:iysto:; jl tąpmy.
Amold poskoczyŁ. ku ulej z wybuchem

-

O,}yłko

pod pewnemi warUlJkami -

przerwał&... łagodnie KIru.:a jego. po.clzięko-

wania;- nie trzl}1>a się Sllill:\zyć zbytecznil'.
się ll!Jlłrnowała, a 11)4
ni~
k~ On przyęllP d, ~8rolino. ~kf) tl\rają y sil;
sam j,kby nie. ży~. o L,
u.
moją rękę' po)"iedzmy Il/ur
jaW}lu!J'sl
oMa wzbuiIZdo się ucz\lCle ko znajomy, który chce nas pr~ychodź
poznać i sam
ja\;;by nienAwiśc i ku tej zimnf'~ kobfedle. tak dać się łoznać. Gdy
zaWemy mu o!lwi~
o1>oj~uie ,,\ó"l)'ią.clti ,
~WOH:h dzillj:iac)l. dzat nlłl, wyohrazi
Cl~a1 pOW W i wypsyKitąć: "Bóg się złj,. zamknięto. Pozwólmyąobie, ie. raj przed nim
mil w spokoju obsertU.]1I nad biednemi stworzeni ami, kti)re ta- woWać
i dajmy spo.obność przekonani!!. ~ię,
ką huały ' matkę. ' W jego' Iloza hl znajdue jak w rzeczywis
to:lci jest u n&.~; wtedy 1Il0przebaczenie (Iz~ecko, które od,WJ;óc~ się,ou że sam umie I!łę
- kto \\ie uawet jak
ciebie, chocia:i;by 'poszło drogą w.Y~tępku i. prędko I
gI1zecłul~I'" Z ·now .. sił4 zJ;mdzilo się w nim
Po nowych' zarzttt:\cll J uwag~ bIlro'W8półcEIł~le dla Klary l teraz "nIe była to nowej
pro blUlh i planacb Arnolda, pogojuż' Sama lniło~~ dla której cbci.ał posi~ć dzono' się o tatecznie . Arnold
otrztmał PO"
KIa!·ę.. ~Ie zl"t~ze\n. up41', Aby.pos4l?i~ wbre~ zWQleuie przychodz
eni&. dwa I:azy w t.Y~"
wolI. łeJ óplekunki. Zapr~yslągł Jej w tej dniu na godzinę, mbowtązłL
I Mię ,1ednĄk,
chwIU. )Yll;łkę
walka Hll~ła wyllftaać, kto nie będzie poza Ollll'lll. m f"""zlIlaf:lf'
ebył ~i\n1eJ z •
wania się z Klarą, alu u~iłowl\ przy l' •
A:11rold me ochłonął jeszcze z pierwsze- ddenllyeh \l0tkl.1liach pOzy. kat<.
ją IUa 1Ii~lJie.
Qburzenia, gdy za drzwiami daly Mię
lekkie, d001'Zll mu znane kroki i
. stanęla na pl'Oga. Ze ~uwienia. We
Słow&' wymówl& l '

i

tutlij?-;a pytala w końcu, przydo siebie.-Może mieli~e paiułtwo

jl\ką. f\)alnowę między ~-dudklll.
ko, otlga!lując polożenie rzeczy.
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lleiicTepa 'l'BOIepl, AaCT'b
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lIelodramat V{ 6
Mosellthala, przeŁożyŁ z niemi~~ckii e-I
go R. S.

nonb3y 0811lECTBA KPACHArO KPECTA

KORnE·PTm.
l IJ;1lHA M1lCTAM'I>:
ł1tcTa K3 P"AiJ' hlj li

CELARYA
PRZYSIĘGŁEGO

przeDlesloal\, została do do;mu
Piotrkowskiego, przy ulicy
kowsklej gdzie cukiernia Meyera-.
1211-0-0
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PIRRWSZ4 ŁÓDZK4 P!BRYl8 PlUlI ÓW
i

szlifiernię

uarQwa

Jednocześnie nadmieniam, że otworzyłem w So.nowlFilię mojej fabryki.
;Mając nadzieję, że Szan. moi odbiorcy jak doŁY/lhczas,
tak i nadal zaszczycać mnie będą sV{ojem zaufąniem, polecam
łaskawym ich względom także moją fililj w SOSDowicach i
pozostaję
I
;ł gŁęPokim, /lZacnpkiJ}lll ,

-q

CJItJlylOmie 6 pll;'O\I'L no
aa oxo;." 60 IWO., .ll.lITH

Uaclaw natlatko.

1249-1-6
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r. o godz. 4·ej po
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południu

W administracyi ,,Dzie~& Łódzkiego" są do
nabycia

ogrodzie HELE.~O WIE

Towarzystwo śpiewackie pod dyrekcyą swego kapelmajs~ra
z udziałem lotejszyell towarzystw kośelelnych śpiewatlIclI
kapelma,jstrów Wlrtba liitbnera I \Vars'lllfskle~o TowI'
śple't'aekle~o (Liedertafe1) pod dyrekcyą. kapelmajstra Tlschera
da na rze~
"

przyjmJdęL Towarzystwa Krzli~ 1IC~~rWijn~[o ,
w' elki wokalny j ' instruHHmtalny

P:=!n:~::!~~~ !;j~L:Zie:;a~}~I~~~ r.
SIlIfana Kos nlba,

pyrektor.. zakład6w żyrard

ski9h

Riellego i l)jtt.I:ieha;

I

PRZEPISY OPR!~Y, ~4tOL~TNlCp ~~~O~NI~Ói
IKsiążki Jabryczne

,

KONOERT '
grać bQ.dą

moją firmą

I

dera..
cach

n.rOT"T'b 25 Itou.
KouąepTR COlGl1Ieu'L (iYAeT1> <l>EllEPBEPK'L
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no 01l0B'l3Uio
W

l py6. 60

110

~niejszem mę.m zaszczyt "zawiadomili Szanowną, Publicznoilć
miasta Łodzi , okoli~y, ze istniejącą. w tutejszym Jijieście pod

przeniosłem do domu. W-go F~dyoanda tnde przy ulicy
Piotrkowskiej nr. 682 (nowy 257), naprzeciw.ko Karola. HO-

OOJl1ll1ofi BOKallHT.IH II lIllcrPYMelu'aJIl,H1Ifi

r:.- IIJ'patL 6~yM. 1I01lepe~l'kllHO !l.03 OpHIlCTpa.
Łagaąowskiego

N

B" BOC/lpllceuie 30 bOllll 1889 r,o~a B1> 4 'Iaea UD nOll}"!l.IJI

Rofiina Zydt~

Karola

E

-

Łódzki.

W ogrodzie Sellina.

ADWOKATA

:hi 177

do zapisywania lllalotetnich 1'obótnik6w,

KSI.Ą.ŻXI

,.'

do zapisywania dO\\l\1dów legltvmaevJnycK ' ~ObO~ ,
tnikóu'.
( I
1
.~ I

naprzemiany .dwie orkip,try , , ..

CE '..1\. MIEJSC:
Ił
miejsca ~3 rzędy) po rs. a, następne 5 \łlęi1óW 'po 1'11. 2,
rzędy po rs. 1 kop. 50, Z& wejście 50 kop., dzjeći płacą.
25 kop.
' "
BILE'l'Y na miejsca rezerwowe"jak ,ównillź bilety wejściowe,
do nabycia czeanieJ w . ęgarniach pp. SChatkj.4o i Fisgera,
tego tylko ))iletYn ej ścio~e są. do nabycia u , pp. Zieglera,
ReymoD.da, Serhelkego i, !Me scha.
I ' ..
Po
kpllcertu, spalol\e 'żbslilną ' Ognie sztuczne.
1305-5-3
, .
)

' 1'\,nm''''n1iVllT'A

IE MA BÓLU ZĘBÓW
KTO UŻYWA

I

EUksirll \VłelebJlycJ~ 09. Benedyktynów
Opactwa w Soul a" (Gironde) I
,.ynaleaiony
... rolm '

dO!l1~~I:"~ITQlUollJ. llolotl.eUIaIH

j313' Piotr
'Pr..., przeora
I
.. Boor•• od I

.
lIam bonor
tejozym przy

l

",(I

vu\,,,,e,UlY llra.wdziwą usłvgę ,naszym

CZrl~~v11;: i n"',tp('~ch
tp;
.• n'~ '

IDa s.a~ówl Dotoin i~&&&. ~. .

'

Inłlt!elfł. t
• ł l" ~oady.le ł8~~
Cddzlenne życie kil~u ~opel Ugo
zbawientlego eJiksllll zap'0bHlgatpró<;lirt'ieruu zębóW,'któryill
naah.Wala~a,stro
wą białość l wznlacnia dZią.sla i o!l§wle'ia wybórn e usta:. "Jest to jedl'lle lekarstwo, które sklitecznie leCf'y
iębó'w.

oraz wszelkie druki i ksią:!ki
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SL' SAIt,§:KI '
,f,:~ ~Jt )'lĘ DRZ W'J,C, zt ~ 'UBRM)ET,y h ,N,Y,{Ił':
f'

w r6ŻPy.~ ,g'I. llok.Ch 1\0 ~ena. cli )l~kicl!l przyjmuj'ellwuelkie obotalunki
r6'woi .. ref.iacle w 'l"kreo ten ~odząee, ~t6re., lfY1<pO);W&ID z
!luiiriemłe§ąuł! i\ starannością. IpO cenach pmłarko,,&D:Y.ca. W Ill4łziei t ! że
uoowna:lPubilezoof<! przekon.,.... ;>.' orlę o wykoAeteoin " dOb~~j i trwałej
rol/oty, ~&S~~.yei mnie .... emi względ&IDi, po~o.t.je .'
I I "
I
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l
ł ł s ,nazanowaniem
I

P.

l

,

KOŃ
żą

(kasztan) z
i wolancik j
konny

do sprzedania za 1501's. w Siera-Wrl:yjm.uj~
dzu. WiadomoŚĆ tamż~ w U~l"~~"I",arła"J,.łów
St. Idzikowskiego.

1If.7i, W~r~zaviskjf .BIURO TECHNICZNE
TECHNOLOGA "'
"
A ..Pezachowicz8I
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INZYN1ERA.~
1

:Mechanika :aządpw l 'r.ub?ruia;i~lp,h S\lwl"lfs~~g~ i ŁO~NMkiego.
'v, .,t'R~zl
A: • .gars::CIl~~owllka . N. ,JJ.8. 1
, 'v
.
W z~res dz!~r.lnoścl lII.ra wchollzl: 'J?yJlj:o 'specyaJ!le oqmul'Owy;
warne kotl(,w parowych, według właSnego, oryglUa~ego Wstelllll
,
Pl'zy k,tórym osiąga się zupełne zuiytkdwanio paliWA. . '
UWAGA. (Na potwiel'dzenie- przedst&wMne być mogą śwladeclira
wydane jpI'zez osoby, u których dokonano r6bbty.
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