
. ~ 178. Dnia 10 sierpnia . SOBOTA. Dnia 29 lipca (10 sierpnia) 1889 r. Rok VI. 

PRENUMERATA. 
'" Łodzi: 

I' Rocmla lI. 6. 
półroen.i.e • . • ,,3. 
Kwartalnie • . • .. l k. 50. 
l!iesi~cmle . ,. -" 50. 
~ KRÓLESTWIE I CESARSTWIE, 
Boenie. . • • • rs. S 
'Półroemlol • • • .. <\ 

, , X wartalnie ,. . . tJ 2 

Prenumerat, na "D<iennik 16Mki" 
W Warua.le prtr.jmnje sklad Henry
ka lIirnfelda, pHy ul. }[uo"ieekioj, 
~ 16, wpro.t towarzystwa kredyto
wego ~emskiego. Tamio nabywać 
moina pojedynczo IInme., Daiennib. 
, Cona pojedynczego nomeru 5 kop. 

, 

PISMO PRZEMYSŁOWEJ HANDLOWE I LITERACKIE. 

CENA OGŁOSZEŃ. 

z. je.en wleru petne. I.~ za je •• 
.Iejlce 6 kop., • lIS~p.twem WfW. 
e.~8ciej powtarzAj4Cych oi, albo wit' 
bl1ch ogloe.eli odpowiedniego rabato. 

Neknl •• I: za kaidy wiol'9l 10 kop. 

Reklllly: za kaidy wiersz 12 kop. 

Slale 3 "ioro.o". ogłoszenia adre-
sowe po rB. 2 miesięcznie. 

Od .alei.dcl pr"'WY"'zaj9"ych 10 
rubli ns~pet"o dodatkowe og61ne 5 
proc. 

KALENDARZYK. 
D,iI: WaWfzytiea H. 
Jntro. Znzanny 1'. lI. 

BIURO REDAKCYI i ADMINISTRACn 
"UI,U)./\. P./\.84Ż JIE~ER./\. Nr. 5.,.. Ogłoszenia przyjmowane "'l: w Adminiatr&eyi "D<iollDib' 

oraz " biurach ogloozon Bajehmsn i Frendlera IV Warem"ie 
i w Ło<bL 

W.eh4d Błońoa o godz. ł m. 34. ZACbód o Jodz. 7 m. 35. 
Dlngoi6 dJli.a godl. 1ł m. 69. Ubyło dni. godz. 1m. «. 

Adre. telegraficzuy: 
.. :O~:N=" z..ó:oż_ B~kopi8y nadesłano bez za.tneionia - nie ~~ zwr .... ne . 

TARYFY STREFOWE KOLEJOWB 
Bil W f.2&,r.eeh. , 

-0-

Za2nlljamiali§my W swoim czasie czytel-
. ników "Dlliennika" z doniosłą ręformą, 
podjętą przez wE}gierskiegQ ministra komu
nikacli na kolejach l~dowycb. Chodzi tu 
millnowicie o radyklllną zniżkę taryf prze
wozowycb osobowych na za~zie ~wieżo pro
pagowanego p.rzez statystyka. niemieckie
go Engl.i. - podziału odległości kolejowych 

we zawlO a. ocze Iwań, JlIog a y sprowa-I auważyć na eży, że oznaczone m&XImum 
dzić doniosły przewrót w ~ystemie do tych- (226 kilometrów), ponad które ceny bile
czasowym eksploatacyj dróg żelaznych. tów już się nie powiększają, jakakolwiek 
Przyjrzyjmy się jej zatem bliżej. byłaby przestrzeń do przejechania.. 

.na strefy, z zastosoWllniem do stref tych 
ceny biletów pasażerskich, licząc od jedne

Poniewuż w obrębie sieci węgierskich 
dróg żela.znych podróżny może przejechać 
najwyżej od 500 do 600 kilometrów, z 0-
znaczenia zatem powyższego ma.ximum wy
nika., że około 274 clo 374 kilometrów prze
bywa. darmo. Płaci on trzecią lub czwartą 
ledwie część tego, coby zaplacił, gdyby ta
ryfa się powiększa.ła. w dalszym ciągu , tak 
jak wzrasta aż do 14 strefy. łiatura.lnie 
drogi żelazne węgierskie prywa.tne zmuszo
ne są, dla wytrzyma.nia współzawodnictwa. 
z rządowemi, również odpowiednio zniżyć 
taryfy osobowe na swoich Iinin.ch. 

Dwa. puukty zwracają na. siebie uwagę, 
przy studyowaniu nowych tych taryf. 

go punktu, wyjścia np. stolicy państwa. 
Ctekawa refol1Da, proponowaila przez En
gIli, została zastosowaną. na kolejach wę
gierskich rządowych przez ministra komu
nikacyj p, Bar,ossa i weszła już w życie .. 
od dnia 1 bl m. $ 

WIdzimy tam, że tylko na większych 
~ I I gg~:i'i:~~~~~ggg:i'i:~ przestrzeniach daje się uczuwać zniżenie 
~ ............ "" "" "" "'" "'" "'" ~ ~ ceny za bilety, na małych zaś odległościach 

W nowym systemie, wprowadzonym w 
życie przez węgierBkie ministeryum komu
nikacyj, oplata. za przewóz jednej osoby nie 
jest ściśle zastosowa.ną do przestrzeni, prze
bytej przez pl\s8.Żera, czyli nie powiększa. 
się proporcyonalnie do ilo§Ci przebywanych 
kilometrów. Poczyna.jąc od punktu wyjścia, 
który stanowi Buda. Peszt, ca.ła sieć kolei 
rzą.dowych węgierskich podzieloną została. 
na 14 stref (zones), (16 jeśli dodamy do 
nich taryfy dla. dwóch pierwszych sta.cyj 
od Buda-Pesztn)_ Od punktu wyjścia do 
jakiejkolwiek stAcyi w obrębie strefy, ta
ryfa się nie zmienia.. Oto tablica. stl'ef z ce
na.mi biletów w krajcarach: 

Nowa taryfa osobowa ppczęła obowiązy- ~ 
wać od półuocy dnia. 1 slerpilia. Od dni ~ I:l 
kilku przed tym terQlinem rnch osobowy .~ ... 
na poc,łągach, wycho:dzą~l'ch z Pesz tu, któ- ~ 

zaledwie jest ono dostrzegalnem. Cena. wzra
I :'Eg~g:'Eg~g~g~g~g sta początkowo co każde 15 kilometrów, 

........ "" '>"I "'" '" ~ ~ "" "., "" '" t- potem co 25, aż do maximum 226 kilome

ry codziennie wynosiŁ o\>oło 7,000 osób, ~ ~ ... 
9padat lstopniowo uż do 1,000 osób, mnó
stwo bOwiem podróżujących odłożyło wedle 
ploźno\IC1, swój wyjazd do oczekiwanego 

o tJ.·ów. lIożna tym sposobem przejechać prze
I g~~~~~~~~~~~~~ stl'zeń (lwa lub trzy razy dłuższą za je .. 

dnę i tę samą cenę. Z Bnda-Pesztu np. do 
., granicy Rumunii, czyli za przestrzeń 731 
.~- S :=:~~:'E~g~~~g~~~g~g kilometrów, placi się pierwszą klasę 8 gul-

.. 
przjlZ wszystkich cieka.wie terminjl. Wła
dzę, ,kolejowe i .oflcyaliści na4er .• wljlle mieli 
przed owym terminem zajęcia. Na.leżało 
przez jednę noc za.opatrzyć wszystkie kasy 
kolejowq w nowe bil!lty jazdy, ogł?szenia, 
instrukcye, tabor pomnożyć noweml wago
nami, gdzie nie ma wcale miejs!la na. wJę-

., we pak,unIP, gdyż na jednego podróżnego 
pl'zypada tylko o\.;oło 'I,. metra kubicznego 
tak że większe walizy i tłomoczki, dotąd 
cz,ęsto także przewożone w wagonach bez 
opłaty, muszą iść odtąd do baguży_ Pier'Y
sze pociągi, ~tóre odeszły z Pesztu w dniu 
l sierpnia' były literalnie przepl\łnionej tło
cząca. się na peronae,h publicp10Ść żegnała 

• je peQiemi zapalu okyzykami i gl~śnemi 
okla.skami. PraBJI. węgierska w slj.ŻlIlStych 
artykułach wzno~i lIymny pochwa.lne na 
cześ? ~lnialego reformatora, ministra Ba.
rossa i wróży ~ielkie korzyści z owej re
formy dla. ha.ndlu i przemysłu węgierskie
go_ Pr~sżłość . wyka.te, o ile te nadzieje 
były uzasadnione, gdyby jednak reforJlla 
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(Dalszy ciąg-patt·z Nt'_ 176). 

, Równie ' szczę:lliWycjl dni .Klara nie y.a.
zna.ła. jesze.ze w życiu. Niepodobieństwem 
było okazać s~ę czulszyl!l, delikatnipJl:lZYIII, 
fepszym od Arnolda, . a. zarazem nie można. 
było z wlęk87A} cierpJiwo§cią, poddaniem sIę 
i zaparciem dotrzymywać danego przy1'7,e

ł... czenia, za:zqaczajll.c wszakże wyraźnie, jak 
I I ,mu to ciężkO przychodziło. Co pra.wda Kla-

I'a. ani na chwilę nie przestawała. się 1UI0-
sić nad niezmierzonem szczęściem, jakie 
sp·otka.lo ją po do~chczasowem nędznem 
życiu. Pytała siebie czasami:-czy to har
monil'l\ie z tem, co dotychczas ją spotyka
ło? e.zy to może t.rwać długo?.. Ale zale-

ł " dwie budziły się te wątpliwości, czyniła. so
bie wyrzuty, jż bra.~ jej ' odwagi i ufności. 

- Wiedz o tem, moja. droga-mówiła. do 
.' przyjlUiiólki-że tylko przez w~ląd na nie

gq nie chcę zrobi6 kroku, którego on mógł
by żałować i wyrzucać sobie przez cale 

• żyjliej prze~ wzgl~!i na niego tylko odgry
wam rolę pa.ni rOZl\ądku. Co do mnie, 

·wszystkie moje cierpienia.' i radości odda.ła
bym lIa uczynienia za.dość chwilowemu je
go kaprysowi. To byłoby nierozsądne, złe, 
grzeszne, a.Ie przypl\imniej szczere, - nie 
byłoby tuką. komedyą, jaktt teraz odgryw&-

i:.... .... ~ ........ "" "" "" "', '" co ~ denów, drugą-69.50 i trzecią-6 guld. 
~ ... ",,""00000000000000 Drugim punktem, zwracającym uwagę, 

... ~ "" .... <Xl;:::;ą ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~:?: jest przyjęcie stolicy za stacyę centralną 
.~ dla podziału na. strefy. Wszelkie zatem kom
'8 ... g~~g~g:'Eg~ggg~ggg biuacye taryfowe zależne są od tego Pun
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lio wobec n/ljszla.chetnieJszego i najszczer
szego z ludzi. 

- Gruba omylka.-odparla. baronowa ze 
spokojem, odbija.jącym od na.miętllych słów 
Klary, - i on odgrywa. rolę, tylko że uda.
tniej od ciebie. Doszedł do tego, iż potrafi 
takim się przedstawić, za ja.kiego chce ucho
dzić, i to mu sprawia przyjemność. Dla 
uczczenia. ciebie, którą uwielbia., a. na.prze
kór mnie sW'ej sceptyczce, którą nienawi
dzi, chce módz powiedzied: - Patrzcie, że 
wspa.nia.łomyślność, szlachetność żyją jesz
cze na świecie i w piersi pa.na Arnolda. 
Bretfelda. rozbiły sobie na.mioty ... 

- O niel-żywo przerwł\ł& Klara. - nie 
rozbily sobie namiotów, ałe mieszka.ją tam 
zawsze, musisz się o tem raz przekonaćl 

- Tymczasem jednak wierzę, iż dożyje
my chwili, gdy stamtąd wywędrują-odpar
ła Karolina, a Klara. zamilkła., ja.k czyniła 
zwykle podczas każdej dysputy z przyja.
ciólką. Z dniem kużdym jednak oburzała 
ją więcej niespra.wiedliwość Karoliny, i naj
mniejsza na.gana lub powątpiewanie zwię
kszaJy w niej tylko ufność względem Ar
nolda. Młody człowiek rozumia.ł to wszyst
ko doskquale, nietrudno zresztą było odga.
dnać, jak surowy sąd wydała Klą.ra na 
siebie samą, tym ska.zaniem siebie i ukocha
nego na chłodny stosunek obojętnych ludzi. 
Arnold odczuwał doskona.Ie jej walkę i to 
mu spra.wiało pewną ulgęj wiedzia.l, iż po
sia.da nad nią. władzę i da.wal jej to do 
poznania więcej, niż należało. Klara nie czy
niła. mu za. to wyrzntów, a gdyby na.wet 
chcia.ła, jedno proszące spojrzenie byłoby 
wszystko ułagodziło. Te drobne przykrości 
rÓzJ.lraszałY się, jak chn\urki na. niebie, a 
mił~ść Je rozświetlała. 

SzczęAcle, spoczywające w glębi dll~zy, 

gry ze wschodu na. zachód, z Kronstadtu 
(Siedmiogród) na. gI'anicy l11mnńskiej do 
Brnck'u na granicy austryackiej , trzeba za.
placIć 8 guldenów za 731 kilometrów od 
granicy rumuńskiej do Budapesztu i drugie 
8 guldenów jeszcże za. 262 kilometry z Bu
dapesztu do Bruck' ll. Cel zatem nowej ta
ryfy sU'etowej jest podwójny: pomnożyć 
ilość podróżujących na. wielkie odległości i 
wpłynąć I~ pomyślność stolicy. 

Za.nim Się wykaże w praktyce wartość 
nowej reformy, budzi ona za granicą oży
wioną dyskusyę. Obok dytyrambów po
chwalnych dla reforma.tora., nie brak tam 
powa.żnych zarzutów, skierowanych prze
ciwko reformie a. opartych na. chłodnych 
obliczeniach i rozumowaniach. Główny za-

odbijało się na twarzy Kla.ryj nigdy j eJ we
soło§ć nie obja.wiała się w tak dodatniej 
formie; ja.k teraz, i nigdy nie zyski wala. jej 
więcej sympatyi. We wszystkich domach 
gdzie udzielala lekcyj, zjednywała so
bie cora.z większą życzliwość, lecz nigdzie 
nie doszła ona. do tego stopnia wysokości, 
jak w rodzinie lIeibergów. Zachwycano się 
tam ciągle "dobrą. małą Klarą." , która z 
dniem k8.Żdym stawa.la się .milszą i zaba.
wniejszą". 

Hrabia. wskazywał ją ja.ko wzór swoim 
córkom.-Chociaż raz powiedźcie coś takie
go, z czego mógłbym się roześmiać - ma.
wiał do nich.-Bierzcie przykład z Klary, 
nie siedźcie ciągle jak lalki bez ruchu j za
ba.wcie waszą matkę i mnie. 

Uwa.gi te niemile drażniły dumę macie
rzyńską hrabiny, zana.dto jednak była do
brą żoną, aby czynić mężowi naj mniejsze 
wyrzuty. Siostrze swojej wszakże, hra.binie 
Eufemii, przełożonej klasztoru, wyznała w 
skrytości, że smutną jest rzeczą słuchać 
pochwa.ł męża (lla obcych, z krzywdą. wła
snych dzieci. 

- No, to zależy od powiedzenia-brzmia
ła. pocieszająca odpowiedź. 
. - Nie można tego dwojako rozumied -
mówiła. dalej hl'abina lIeiberg - mnie nikt 
chyba. nie zarzuci, iż hołdnję rodzinnemu 
egoizmowi, ale to wieczne stawia.nie Klary 
za. wzór moim córkom wydaje mi się ... nie 
mogę inaczej określić ... wyda.je mi 8ię bar
dzo smutnem. 

Ciotka. Eugenia posiada.ła zdrowy roZBl}
dek, dzięki któremu i najdziwniejsze zja.
wiska. U1niała wytI6ma.czyć, i tera.z odpo
wiedzia.Ia.: 

- Stąd to pochodzi, moja. dl'oga, że na
sze (1zieci są nudne, a Klara wesoła. 

rzut opiera Się na tym stwier zonym a -
cie, że zniżenie taryf osobowych wca.le nie 
pociąga. za sobą takich następstw, jakie np. 
pociągnęło zniżenie opła.t pocztowych, wpły
nąwszy na. zwiększenie się korespondencyi 
i przez to z lichwą wynagrodziwszy straty 
z powodu zniżenia taryfy. Do ruchu pasa
żel1lkiego zastosować się nie da. wyciągnię
ty z faktu tego wniosek. Aby podróźowa.ć, 
na.leży posiadać czas i pieniądze te (osta.
tnie na. inne prócz biletów koszty podróży,) 
analogia więc między zniżeniem porta po
cztowego i taryf osobowych na. kolejach 
uader jest problema.tycznl!. Te sfery ludno
§Ci, dla. których podróże są zadrogie, ma
ją stałą pracę, przywiązującą je do miejsca. 
i bardzo niewiele ze sfer tych osób pocią
gnąć może do podróży nowa. reforma, któ
ra. zresztą znosi tak zwane rlmdresse i 9'8-

/<Jurbilety, możność przewoźenia. bag8.Ży do 
pewnej oznaczonej wagi i t. p. ulgi dla 
ruchu pasażerskiego. 
Powyższy zarzut ściągnęło na siebie prze

dewszystkiem rozumowanie wspomnla.nego 
Engla., głównego współczesnego propagato
ra. dawniej już podejmowanej idei zapro
wadzenia. zniżonej jednakow!\j taryfy w o
brębie da.nej strefy. Wedle obserwacyj En
gla, tylko 9,56% miejsc w klasie 1 prze
ciętnie jest zajętych na. kolejach niemiec
kich, 20,61% w klasie 2, 25,06°{. w klasie 
3, wreszcie 30,04% w klasie 4. Wynika 
stąd, że na jednego pasażera klasy l cią
gnie lokomotywa 2,405 kilogramów ciężaru 
martwego, dla. 1 pas użera. kiasy 2 - 1,115 
kilogr., dla l pasażera. klasy 3-920, a dla 
l pasażera. klasy 4-766: Na. jedno miej
sce w wagonie pasażerskim przypa.da. 230 
kilogl·a.mów cięża.ru . W r. l8Sli pielwsza 
klasa w Niemczech przyniosła. 5Of. ogólne
go dochoduj 2 - 2J3% j 3 - 49"/oj 4-14"/ •. 
Chodzi więc o to, aby wagony napetnić i 
pobudzić publiczno§ć do częstszych podró
ży. Tabor ruchomy kolei niemieckich obej
muje 12,870 lokomotyw, 20,892 wa.gonów 
pas8.Żerskich i 235,548 wagonów towaro
wych i do bagaży, co pnsiada. razem wa.r
tości 1,445 milionów marek. Wagony pa
sażerskie zawierają 976,594,000 miejsc, z 
których przeciętnie jest tylko 24"1. zaję
tych. Otóż zdaniem Engla, dlatego tak ma.
ło, że od podróży odstra.sza cena. biletów i 
różne ntrndnienia administracyj kolejowych. 

Długo powstJ.-zymywa.ne łZy za.błysłY te
raz w oczach hrabiny Meiberg. 

- Wiesz przecież, jaK: bardzo pragnę, 
aby moje córki wi9cej się uczyły, niż ja. a. 
moi synowie więceJ umieli niż ich ojciec
odparła łagodnie cichym glosem. - PI-zy
znasz mi chyba, że mam słuszność, iż nie 
podzie1am zda.nia. wielu z naszych, jakoby 
pogoń za uczonością za.bijała. zdrowy roz
sądek. 

- Bo widzisz ... -wtrąciła. EugelliA, lecz 
hrabina mówiła. da.lej: 

- Nie, tego mniemania nie podzielamj 
moje dzieci mają się kształcić, życzę sobie 
tego, ale z tej właśnie przyczyny nie mo
gę zmienić ich pow8.Żnego kierunk.u myśli. 

Eugenia pl-zyznala, iż ilItotnie zmienić 
tego nie można, ale swoją drogą czuć się 
da.je w domu brak weselszego żywiołu I na.
leżaloby pomyśleć nad zaradzeniem zlemu. 
Po dluższej naradzie, obie kobiety powzię
ły zatniar, do wykona.nia którego miano się 
od jutra. zabrać. 

Na.za.jutrz, gdy Kla.ra o zwyk.łej godzinie 
przyszła na lekcyę, poproszono ją. do hra
biny, która powitawszy bardzo życzliwie 
przybyłl}, wska.zala. jej miejsce w pobliżu. 

- Chcę z panią pomówić - zaczęła lira· 
biua. lIeiberg. - Vhcia.łam postawić jedno 
pytanie, prośbę... Odrazu przystępuję do 
rzeczy-dodala ze łzami w oczach.- Wiesz, 
pa.uno Klaro, jak drogą na.m je tell... - I.zy 
przelwały jej da.Isą mowę. 

- Je zcze leplej wiem o tem, pani hra
bino-odparła. Klara-iż zarówno od ciebie, 
jak i od całego domu, dozuawałam tylko 
życz)jwo:lcl i przyJun1. 

- I zawsze tak będzie l Tyle dobrego 
nam pra.wiau swoj, wesoło:lcit, I'O%W_
lasz nas, a my potrzebujemy tego tak bar-
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l<~ogeJ dzieli sieć kolejową tylko na 3 tre
(y ;l 9 ro~zajaDji j)iletów, proponując tę re
lormę na podstawie cyfr wyżej przytoczo· 
nych i przeciętnych, na nich opartych obli
czeli, w 'które nie będziemy się tu bliżej 
zagłębiali, wspomnimy tylko, że statys yk 
niemiecki, miał poprzedników pod tym 
względem. Byli nimi Brouder i Galt w ta
nach Zjednoczonych i Anglii, Bertzka w 
Austryi, Perrot w Niemczech. Posuwali się 
oni jeszcze dalej w dążeniu do swego idea
lu - ustanowienia jednej, jednakowej na. 
wszelkie odległości taryfy. Proponowaną 
refOl'mą. obejmowali oni i ruch towarowy, 
następstwa takiej inowacyi na tem polu 
mialyby jeszcze donio~ejsze znaczenie, 
wplywając na przeniesienie wielu punktów 
śl'odkowych wytwórSl;wa i spożycia i wo
góle na zmianę wielu warmtków ekono
micznych w danym kraju. 'l'ymczasem je
dnak poczekajmy na rezultaty ciekawej re
formy węgierskiego ministerynm komuni
kacyj, 

szczw'ów, dzikich królików, chomiki>w, lue
tOw, lisów i t. p.; na udoskonalenie maszy
ny do deptania gliny, używauej przy wy
robie cegly szablonowej; na udoskonalony 
sposób malowania i ry owania na porcela
nie, wyrobach ceramicznych i szkle; na 
sposób bezpośredniego otrzymywania czy
stego tłuszczu wełnianego; na udoskonale
nia w aparatach do parowania, zgęszczania 
i dystylowania płyuów; na udoskonalenia 
w broni repetyerowej. 

Wyklztałcenle profelyonalne. 
- Zarząd szkoły haudlowej prywatnej 

W \ arsza'Yie podaje ~Q wiadomości, że 
zapis, tak dawnych, jakofeż uowo\vstępują, 
cych uczniów zacznie się z dniem 2U sier
pnia i trwać będzie do dnia 31 b. m, Do 
ki asy T przygotowawczej przY,jmowani bę
dą uczniowie, którzy ukończyli cztery kla
sy średnich zakładów naukowych i liczą 
nie więcej nad lat 18. Do klasy II przy
gotowawczej wstępować mogą. uczniowie, 
którzy nkoilczyli pięć kla śt'ednich zakła
dów naukowych, jeSl~ złożą odpowiedni 
egzamin z arytmetyki, języka niemieckiego 
i franclJSkiego. Kandydacj z prywatnej 
edukacyi powinni nadto zlożyć egzamin 
z odpowiednich kursów gimnazYll.lllyeh, za 
wyłączeniem języków starożytnych. Zapis 
do klasy l Sjlecyalnej odbyw,at\ się będzie 
ua w&l:unkach dotychczasowych. Wpis 
szkolny wynosi w klasach pl'Zygotowaw
czych po rB,75, zaś w klasach specyalnych 
{lO rs. 100 rocznie, O bliŻSZyCh szczegó
łach , dotyczących zapisn, dowiedzieć się 
można w kancelaryi szkoly handlowej CO'
dziennie od godziny 9 do 12 zrana, 

"Plan budowy, podlug projektu budowni- by a mianowicie: na p. o, insp ra giDI-
czego Ottona Gehliga, sporządził architekt nazynm, a Z&1'&7Am nauczyciela. języka ru
Pl'okofjew, a wykonał budowę pod, nadzo- skiego, geografii ,i historyi zamianowany 
rem tego ostatn,iego majster murarski 1- został nauczyciel języka ruskiego i geogra-
machowski. fii w gimna.zyum męzkiem płockiem, p. 

"Przy polożeniu kamienia węgielnego Ela1WtulCZi-na nanczyciela matematyki na-
był także obecny tor-dyakop parafii znaczony zos.tał, wykladaiący tenże przed-

-go Jan& R. Schmidt. miot również w gimna.zymn m~em w 
"Mamy nadzieję w Bogu, że rozpo~~ Plocku, p. Służews";i na nauczyCIela języ

w wierze i mlłości chrześciailskiej budo 1.;' ków starożytnych wanowano nadetatowe
będzie i pozostanie świętem miej cem, na go nauczyoiela tychże języków w I gimna
którem nam i potomkom 1IaszyDl Slo :o zymn męzkiem na Pradze pod W1!.rszawą 
Boże zawsze sprawiedliwe i czyste gloszo- p. Kr.amegoi-wreszcie nanczycielem kali-
nem będzie. grafii zamiauowano zajmującego takąż sa-

09 d4 Booe, Amen!' • mą posadę w gimna.zyum męzkiem w Łom-
(-) Z teatru, Paryżanie, zniecierpliwie- ży p, GrY!llWowicza. Nauczyciel języka nie

ni do~ćdługim wypoczynkiem ulubieńca mieckiego w miejscowem glmnazynm męz
swego, Feuilleta, zarzucili go pl'o~bSlni o lUem, p: (Jriinagel, mianowańy został nau
napisaule komedyi, ktOraby odzwierciedliła czycielem języka niemieckiego w gimna
ich życie małUilSkie w nowej erze, rozpo- zymn męzkiem w Łomży, a n& jego miejs
czętej od wydania nowego prawa rozwodo- ce do Łodzi przeniesiono nauczyciela języka. 
wego, Zniewolouy glosami wielbiącej go )ljjlmieckiego tegoż gimuazyum p: m 'óblew-
publlczno~ci, Feuillet siadł przy lJiurku i sKiego. .. 

Przemysł, handel i komnnikauye. 
Drogi żelazne, 
- Z; powoli u odbywającej się wystawy 

powszechnej w Paryżn, oraz trzeciego mię
dzynarodowego kongresu dl'óg żelaznych, 
mającego się zebrać w mięsiącu wl'Ześniu 
r. b, w Paryżu, rada zarządzająca dl'ogi 
żel. warszawsko-wiedeńskiej postanowiła 
wy lać na koszt towarzystwa dl'ogi żel, 
warszawsko-wiedeliskil\i pewną liczbę u
rzędników na przeciąg od dni 15 do 20, 
oraz c;zterech staI'szych l'zemie~ów, ce
lem zapoznania ich ze znajdujl}Cl:mi się na 
wystawie wynalazkami i przyrządami, ma
jącemi związek z eksploatacyą kolei żelaz
nych. Na wystaw~ tedy z urzędników po
jadą: pomocnik uaczelnika slużby drogowej 
inż, Dworzy\\ski, naczelnik oddziału II inż, 
Kozlo,vski, pomocnik naczelnika oddziału 
II inż, Wolski, naczelnik wydziału mecha
nicznegp Altdorfer, inżynier W&l'sztatów 
głównych chiinfeld, inż.-m chanik Sclu'am, 
pomocnik iuspektora służby parowozowej 
Piechow,sJti, naczelnik wydziału rucHu Po
piel, naczelnik służby ekspedycyjnej Le~
nie'Yski, pomocnik naczelnika służby tele
graficznej in, Grabowski i inżynier nowych 
budowli Holewiliski, Na kongl'eś między
narodowy dl'óg żelaznych delegowani zo
stali: naczelnik służby (lro~owej inŹ. Koż-, 
niewski i naczelnik służby parowozowej 
inż. WOj/lO, • 

Przemysł, ' 
- Do w&I'szawskiego oddziału towarzy

stwa przemysłu i bandlu nadesłali w ciągu 
dni ostątnich: p. L. Rappaport wniosek o 
podwyższenie ,cIa wchodowego od octanu 
wapna do wysokości rs, 2 od puda i pan 
Ignacy Tymowski z Miechowa podanie o 
udzielenie o,Piuii co do wynalezionego przez 
niego strzemienia, 

-- Departament handlu i rękoilzieł otrzy
łI\ał po1niędzy iunemi prośby o udzieleuie 
kilkoletnich p"rzywilejów: na wyrób mate
ryałów f&l'bUJących na kolory szary, bron
zowy i . analogiczne; na sposób przeistacza
nia naturalnych fosfatów na termofosfaty, 
przy pomocy ciepla; na udoskonalony lęk n 
siodła; na środek do wygubienia rozma
itych zwierząt szkodliwych, jak: myszy, 

dzo przy l'ózlicznych troskach naszego p<t
łożenia. Ach, jak ciężkiem jest to życie I 

- Bywa ono czasami ciężkiem- nie bez 
ukrytej myśli powiedziała Klara. 

- Obyś tego ulgdy nie doświadczyła
mówiła hrabina, przyglądając się ~uczy
ci~jce jak dziecku, mówi~cemu o rzeczach, 
których nie roznmie- i obyś nazawsze za
chowała tę wesołość, którl\i widok taką 
ulgę przynosi, nam szczególniej, że .. , chcie
libyśmy tej ulgi przez dłuższy czas dozna
wać. Dlatego, kochaua Klaro, stawiam ~y
tanie i $ądzę, że nie zechcesz fałszywie 
mnie zrozumieć: czy to jest możebue? 

Klara poprosiła o bliższe wyjaśnienie. 

Wiadomości bieżące. 

ullpisał komedyę ~Divoree de .Jnllette ,po - Podrz~e. "MIeszkanka m. Ko
temat do której sięgnął , w ulubioną mu ina., Ch, G,~P !K' ęchawszy do .Łodzi pod-
sferę rodowej SI'ystokracyi francuskiej. - rząe.ila 4 mi' liezące dziecko. Dziecko 
A więc Rogera d'Epinoy, kochanka wego, -to 'otldanolla c owanie stróźowi. 
żeni księżua. Klotylda de Chagl'es z przy- (-).4Jpouby dodzielakle. Do autykwar
jaciólklt swą, Juliettą, która dowiedziawszy ni Mitlera prz:\,: )llicy Piotrkowskiej przy
się;, że mąż ją zdrll~ z· księżną, po taua- chodził często niejaki A. F., w celu zaku
wia rozwieść się z nim, na co prz,ystaje pyWania kSil\źek . Za każdym razem, gdy 
Roger d'Epinoy, jej mąż, lecz w ostatecz- przyszedl, nie kupiwszy ni(\'W sklepie,'wycho
nej chwili oboje m~łżoukowieJ jl'00zą się, i dzlł. Niedawno właściciel' antykwarni ZJ'O
na tem kończy się sztuka, TaKi jest temat, bil ]?rzegląd swego ' towaru i I okazał się 
na. którym osnutą zostala trzyaktowa ko- brak wielu książek, lecz nie podejrzywał, 
medya starelW Fenilleta, do której, prócz aby mu F, brakują!!,.e książki pokradł. Wy
powyższyoh osób, jV])rowawJj księcia de kry]l 'to dopiero wtedy, gdy F, przyszedl 
ChlLgl'es, Piotra de Rh$s i artigny'egó. do jego sklepu z ksil}tkami, których kupno 
W komedyi PQwyźszej trudno odszukać ta- zaproponował M. Okazało się,' że F. kra
lentu autora, jakim się w.llróżnia w sztu- dziOńe książki oprawiał W inną okładkę i 
kach napislluych ,Q wiele wczegniej. Zuać, tym sposobem chciał z nich korzystać. 

(-) Protokół, j aki w (Iniu 6 b. m, sp i- że autol' zadawalni~i.ąc, rzeszę wielbicieli, Czelnego złodzieja aresztowano i pociąg
sano i zamurowano przy poŁożeniu kamie- którzy, chociażby widzieli bjęąy, nie prze- nięto do odpOWiedzialności. 
nia węgielnego pod przebudowywujący się staną mu hołdować - naprędce sklecił ko- (-) Kradziei. Z, fałh'yki W. Liirkensa 
obecnie kościół ewaogielick,i św. 'rrójcy medyę, nie opatrzywszy się, że nie zaehwyci niejaka M. ,skradła przędzy wełnianej 
w Łodzi, brzmi: ona Em'opy, Pomimo to, zasłużonemu auto- na sumę rs. lO, Zlodziejkę aresztowano. 

"Gmina ewangelicka w Łodzi, a z nią rowi błąd ten wybaczą wszyscy, choćb:y ze (-). Teatr łói!zki, Dzi~ w teatrźe letnim 
piru'wszy kościół powstal w roku 1826. w7.ględów na wykazaną przez znakQlllltego Selliua dauym będzie po raz pierwszy me-

"Po 63 latach, z powodu uczuwanej po- au~ora głęboką znaJOI~o§ć ~hara:tE:rów l~- lodra.matjv 7 dbrazach p. t. .Rodzina ży-
trzeby, kościół został przebudowauy. dzl, co w .Rozwodzie Julietty Jest -WI- ąowska" przez Mosenthala' przełożył z nie-

" Kamień węgielny pocI przebudowany docznem, Rogera d'Epinoy'a grał beueli- mieckieg~ R. S, ' 
kOBCiół zosta ł położony dnia 26 lipca (7 sa~t szlachetnie: Rolę Juli! pa~li BO~'awska Pan Ko' ielecki uabył od'·pp. Golaliskie
sierpnia) 1889 roku za pano',Vania Ale- P?Jęła, a nadaJ~c kreacyl tej pewle,n od- go; Popła'l"skiego far!lę, granI}' dotychczas 
ksandra nr, CesSl'za Rosyi i KróJ,a Pol- <:Jell ,sentymentaliz~u, odtwo~'Zrła J~lię ta- w WarSzawie p. ' t. .Adres mojej żony". 
skiego. Generał-gubernatorem warszaw- ką, JakI!- być ~oWIDDa. Kslęzna e Ch&- Sttuka ta zostanie wystaWioną w sezonie 
skim był Generał-Adjutant Burko, guber- gl'es, wlelkośwlatol}'a dama, znalazła w bieżącym na scenie teatru letniego.' · 
natorem piotrkowsliim-geuera.ł Komarow, pannie Romanowicz przedstawicielkę lid&" ' '. ' , 
Policmajstrem miasta Łodzi-kapitan Danil- tuą, P. Stas~owski rolę Piotra de Rho- KRO N I K u['''', 
czuk, Prezydentem miasta-Wł. Pieńkowski; lies zrozumiar i odtworzył ją z powd- A.' ,i 'A 

- generalny snperintendent biskup Ewerth; dzeniem. Co do tłómaczenia, zarzucić mu- /. ., ,1'\' 
pastor miejscowj KlemelJS llerthold Rond- 'simy młodemu literatowi pewne IJSterki sty'- , - Warszawa! " 
thaler, jego pomocnik Antouj Rlltkpwski. lowe, którą W poważnej komedyi rażą; lecz' Ministerrjtlnt s~rbtt J udzieliło p, 'Klimowo
Członkowie dozoru kościelnego: L, M!lyer, to niewyrobienie literackie zatarte być mo- wi pozwolenie na otwarCie sali ' Iicyta(;yjrllj 
R. ]'1nster, 1", Rathe, A. Agather, H, że pracą jego, jeśli ' zechce nadal upra- w lVarstdutie. - No!oe ffanf)t/,Sl(ie towa1'ZJj
Gehli~, J, Erb, E. Geyer, D. Goltz, G. wiać niwę piśmieuniczą· - Benefisant, pan stwo łwe"ne.:,zeń :!yciowyc~1-. I/ó~ firmą 
Bliem. Mi6lnicki, przY,jmowany był pI'Zychylnie .1'lJrbain~ti przyf(ywa w warszawie do 

.Komitet budowlany, op\,ócz dozo~u ko- przez tutejszą publiczuość, która okazała, liczby towarzyll,t~ as,ekuracyjnych.-W ze
ścielnego, stanowili: K. Klukow, R. Ziegler, że artysta ten cieszy się jej sympatyą, ze- szlym tygodniu odbyła się w szlachtuzie 
J, Kammru'er, E , T. Neumann, ~. Frie- brawszy się w teatrze dość licznie. wejskim ' na JSolcn próba z aparatem do 
drich, R. Fischer, L. Strauch, F. Kinder- R. , ogłUSzania Z'llJW'ząt przed ich zabiciem, 
mann, O. J. Schult,z, Ed. Modl'ow, T. Stei- (-) Ze szkoły. W roku' bieżącym 0- pomysłu pana 'Kleiuschmidta! ~owy apa-
gert, J. K. Simchen, A, WelJSke, G. Weg- tWSl·te będą klasy siódme w miejscowych rat okazał się odpowiadającym celowi. -
ner, M. Weigóld. Kantorem był A, Schwab; gimnazyach klasycznych męzkiem i żeń- P. M, Raum uz>,skała pozwolenie od wla
sekretarzem ko§cioła - H, J. Gottschild; skiem, Z tego powodu liczba uauczycieli dzy szkolnej na otwar'cie w Warszawie VI 
zakrystyanem-N. Friese; dzwonnikięm-K. w gimnazyum męzkiem powiększoną będzi1l klasowej sztoły żeńskiej. Oprócz nauk 
Be~'ner; gl'abarzem-A, Reiukę. od początku roku szkoluego o cztery oso- klasycznych uczennice uczyć się będ, l'Ze-

to jest ... - hrabina zaIriilkła 'Ilagłe, wysti-a- kazała zawołać Chouchou'a 1 Baby .. 'M&H cieplarnię, do ktłIreJ z -g-ati!lietn JlrowadZi
szoua swą porywczością, dzięki której zbyt chłopcy z okrzykiem ri!.dości rzucili się na ly dnże oszklone dl'zwl. 
wiele opowiedziała o stosllnkaęh rodzin- Klar,ę. . , . Baby i Chouchou tymczasem, ule zdolni 
nych ~o obcej zupełnie osoby. - Spo~~ie- ' I - I))a.czego nie prllYs~laś?lwołał star- ocenić słów matki, ciągnęli KlSI'ę .bezustan
wam SIę, KlSI'o--zaczęła znów po chwili- ązy z oczymą napuchniętemi od płaczu, - nie za. ~uknię, szepcąc jej Iło ucha: .Chodż 
że nikt mnie posądzić nie może o zbyt~i~ OhouC;hol\ płacze już tak dawuo, C)louchO'U z nami, chodż prędzej; tak tutaj uudnol" 
gad~tliwość ":' rzecz~c~, d~tyczących mOJeJ myślał, że ni~ pl7YJdziesz więcej wolał Wypuszczeni WI'eSZC\6 z pokoj "biegli z ha
rodzmy; mówię do CIebie, JaK do osoby za- malec i wybuclmął nowem lkaniem.. Baby lasem znajlJljając wszystkim ',ie .dobra" 
nfan~j, ale ]?~O,s~ę, ni~h s~ę to dB;iej nie tymczasem zawiesił się , .il\i na szJ1h, cało- Klara zostanie z nimi nazawsze. Wiado
rOZlllesle; chcle~ uł~tWlć. :moJe zadawe. wał i pie~cll ~9wiąc: . ' mość tę franclJSka, bona Chouchou'a i an-

Klara odpOWIedziała, lZ p,ragnęłaby te~o , _ Gdy ja w'osnę, a ty będziesz mała, gi~lka, ~a~'~\ przyjęły z .bardz? skrzy
z całego 8erc~, na c?}ll'abrna ob~ypała J~ to przywiążę .• cię.. w nasllYm ]po,koju, żebyś wlOneml, nun~, a KI~ra Wiele, tl~du .z~-
tysiące~ po~z~ękowan, \yybuchaw, r~do&9ł nazawsze tam została. , , dać I!Obl&mUSlał!l-' aby Je US~OkOlĆ, ze ~eJ-
ze przYJęla Jej propozycyę, ze zgodziła Się , ' ' . . "sca Ich pozbaWiać wcale me ma zawaru, 
poza Hikcyą z dzie6mi, poświęcać im całe -. Patrz, !O~, o Jak Clę kochaJąl - pl ze- Lekcy;!. w,dniu tym rozl!0częła się bardzo 
popołudnie. /j ~ó,,:,ila .hl'~brna ' l w~zwa:wszy ~hłopcóy{ do późno i ciągle 'pyła przerywana. Najpierw 

_ Całe popołudnie, pani'lll'abino? - za- 81~~ei" 0śwladczyła UD" ze Kl.ala ~ dula, 'zjaw.ila się ciotka, aby pąw'iedzieć Klarze, 
wołała KlSI'a zmieszana.-Przepraszam pa- ,dZlSleJ~~o 'P~y~hodzlć. będzle , no IlIGh na iż myśl zdobycia jej dla domu nna dłużej" 
nią, czy o to mamy się umówić? ca!y dzien, DZl,ecl podmosły okyzyk ~ado w połowie przynajmniej od niej poChodzi. 

- Pozostajemy tego lata w mieście do 
połó1!'Y lipca, ze względu na na.$zego Emi
la, kt6ry zdl,lje powtórnie egzamin dojrza
łości-mówiła dal~ lu'abina.-Zostawiliśmy 
go zeszłego roku z korepetytorem, ale sa
motność źle wpływała na niego i chociaż 
biedak mozolił się nad książką, patentu nie 
otrzymał. W tym roku pozostaniemy przy 
boku naszego syna, a miastp w lecie jest 
tak smutne, puste i niezdrowe .. , Czynimy 
to, jak mówiłam, dla naszego syna, ale w 
podobnych okolicznościach jeszcze więcej 
da się uczuć brak we olego żywioln w 
domu. 

Hrabina zdawała się mocno dotknięta. ŚCl,. wobec ~61 ~go . Klara, t,l'acila wszelką 'rQtem przyszli rodzice .. lu'a'biny Meiberg, 
_ Mamy się UIIIawia6? O kochana pan- moz~ość c.of~ęcla SIę· Hl a?rna tymczasem zamieszkujący dl'ugie piętro pałacu. 'Radoś6 

no Klaro, co za slowo I ~1}ędzy nami nie zaklina~a. ~ą Jeszcze, aby me cofał~ słowa. ich z zawartej 'umowy z Klarą, wyrówny
potrzeba żadnej umowy, am rachunkówl - ~le ządam wcale. ofiary-mówiła z go- wala rad\lści małego Chouchou'a i Bil-b'ego, 

Nauczycielka z pomieszaniem , spwlciła dnośclą,:-:-G;dyby ~o 1IIIal'a .b:fć ofiara, ~ze~z Sympatyczna ta. para staruszk4w, 'posly-

- O, paul lu'a1)iuo 1- zawołała Klara
a moi uczniowie,Baby i Chouchou,czyż ich 
nie bierzech w rachubę? 

- Zapewne, zapewne, biorę ich, ale dzie
ci idą tak wcześnie spać, a caly wieczór 
trwa jeszcze tl'Zy godziny, Później zuów 
dziadkowie odwołują starszych wnuków i z 
niezadowoleniem odzywają się o nich, gdy 
dzieci znużone nauką niedo 'ć wesO'ło roz
mawiaią z niemi, lub niechętnie toW&l'zyszą 
grze w karty, Oni tego żądają l słu znie, 

oczy. ' prosta, IZ me p~ZY.Jęłabym Jej, . Są I!0łóze~a szawszy o umowie zawar~ z Klai'ą, po-
- Mam po południu trzy godziny leki w których na zadIle o~SI'y ~e ~lIewa ~Ię ~pie'sz-yła cz'emprędzej" na dól, pl:~erywając 

cyi-szepuęła cicho. względ~, ":' któryc~ me ~yśli SIę? oble, hawet zwykłą partyę szachów. Starzyaziad-
- 'rrzy godziny! Nacóż się pani tak a co \~lęceJ, ~aponllna Się o te~, ile razy kpwie tworzyli istotnie Dfider milą parę: 

trudzi? czy t.o potrzebne? odinawla6 sób,le, byliśmy zmuszem. ~e, 'na oTloje jednego WZl'ostu, rzeźcy i weseli, u-
- Zobowiązilłam się do tego; moje UCze- to 1l0tl'Ze~a JUz oru:ęb~ego. Ill!pb~oblellla... bl'ani stllJ:bmoanie, bardzo efegancko i sta

nice liczą na mnie. trzeba wDleć ~mawlać sobIe l metylko w t8.!lnie, Szczycili ~ę tem, że w ciągu pięć
. _ P~'ze~e& lekcye na rano, ~ub p~rzu~ wi~lkich, ~Ie 'I drobnycII rzeczach. C~ d~ ~irs!ęciole~ul!lgo m.al~eństw'~ ule, 1'0zlą~zali 
Je. MusISZ SIę panno Klaro załatWIĆ z mew. mme, pÓSla~~ t~ sztukę· pla osoQlSteJ się ńjgdy na 'dłutej ,J ak na parę godzrn. a 

Dziwnie prędko czułość lu'abiny zmieni- prtYJelpuosml.mc lIIe robię· Nle~aWno temu to wspólne ' życie nadało p'ewne podobieil
la się w sw'ową stanowczość; na wszystkie ~cz;y~arn s?blę' tak bSl'dzo, pO~Ję~.zy~ mo- st'\"'ó Z,&I'ówno rysom twarzy, jak obejściu i 
uwagi Klary odpowiadała krótko i zbywa- J' c!eplarlllę, .1l:asye~' pOWIedzIał, lZ JII!! ma sposobie wyrażania się. .' 
ła je bezwzględnie. ' Nauczycielka zmiesza- pJelllęllzy, no J.:. r<lbul· ustępstwo. Gdy Chouchou z Babym ztvr6cili ' ię do 
na i oszolOl,niona, nie wiedzia~a. jak , się wy- . ~Lra milcz!l;lli, ?Iśni0.n~ bili ki~1I'I wi4- ~ch~dzącyc~, aby ~c~ow!Lć ich r~ tl, stara 
dostać z tej ~ieci, w którą lIIeO'patrZDJe 1'0- kieJ cuoty; s1łr:twśJąc u;muech, SpoJfżAła na Iiliabmil- wYjęła ),lospleszme bat:J:lltO'wą chu-
jladła, gdy IU'abiulI ięgnęla po dzwonek i prześliczną, dl'ogiemi ro~Jlllami zapełniollą steczkę i wytarla im lI~ta. , I, 
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miosl i robót kobiecych. - N«zwa szkoły kosztowno.fci, powstało przypuszdenie, że cie Abdun-achmana. Strzelił do emir~ żoł
tvelen.f'Uł1Vinei w Warszawie'Z1nienioną zo- napad był zemstą o obistą. Podejrzanych o merz i zranił go w rękę. 

liezbi. chłopców 2. dziewesąt l, dorosłych l, 
w tej liCJibie m~ezYłón l, kobiet-, & miauomcie: 

Gustaw Rotyeki, lat 42. 
sblfa na in eterynaryJnY: kuje popełnienie zbrodni, owczarza l jego syna, Paryż, 8 sierpnia (Ag. p.). Około 2,000 

_ w instytupie miejsc 30, na kt2re kandyda- aresztowano. Są pewne poszlaki, że oni· LQ francnslótĄ i zagranicznych studentów w 
ci przyjmo~ będą po uJrońezeniu e&lko- istotnie doko/lali napadu. kostynmach z chorągwiami, wyruszyło dziś 
witem szkoły, zkoly realnej luh 6 klas l \-ano dla pewit8.nia Pa.~teura, na uczczenie 

St.rozak, .. I: dzieci do lat 15-tu zmarło-, 
" tej liczbi. ehłope6 .. -. dziewuąt - dorosłych 
- , w tej liczbie mp:czyzn - kobiet - a mia.nowieie: 

gimnazy/lm fUologicznego. przy podaniu u ,I, , którego w'ządzili Qwacyę przy olqzykach: 
I)a.leży dołącz~r opróCz zwykłych dow'Odów l! R O Z Dr A T O S C r. .' n:N.iech żyje Pasteur I" Pasteur kłęboko 

• ~imnazya.lnych , kopie wszystkicb dowodów ., 1 wzruszony, dziękował młodzieży, przyczem 
na ll~'a.e ł}Vyczajn.YJll rr- -Przy tuwszej ,ł zWl·acają.c się ,oc.dzie~nie do delegatów za-
Szk~F2IIIdow6j l poezątliiem u().WE\'- .. X C,aoe Wykopaliska odkryto nieopodal granicznych Wliwersytet6w, zapewniJ, że 

, ~o rokn szkol~ego otwarta będzie ~lasa Orvieto, jak donosz" z Jtzymu. Znaleziono po- 1!'r~cy,a nigdy nie zap01llni ok/l.za.nego jej 
przygotdwawcza:" Do zwykłyph dowodów sąg brollZowy cesatza Gey., brata Caracłlij współczucia; I- a zakończył wyrażeniem: 
lf.andydatów do szkołJ' "rilalńfl:l n !ety do- k"tóry go kazał zamoJ;dowRÓ oraz lVób lom- Schylam. p szacup.kiem głowę prZced wasze
rączyć -rotografię kandydata j świadectwo bardzki z 2elSZDlł zbroj, i ko8Zto'wn.mi złotemi mr sztlmdaraml, jako godłami waszych 1.'0-
zajęci" !'.i~ ;."t R '~ł łJ' ecz~us[(i ,gZIło ant· ,.j\'f,szystkie te przedmioty spr. le dziunyc krajów. • 
wi8Z9 zapis M a~ Palił 1.5 rs., d ktu- ~stiIt.iiiln nowoyorskiemu za 270,000 fr. Londyn 7 81ell1nia (Ag. p.). Cesarz Wil-

rych odsetki mają hyć obracane na n8{Io- X Kardynał kaiąie arcybiskup Otlmuń- helm, zach~ycony serdeCZllllm przyjęciem, 
dy dla uczni~'f ~ P/y OROlam. -; Dowi ca II . Filrstenberg, ~odczas przechatbld 'Vi przedłożył A'vrój -pol1yt w Anglii do piątku. 
dujemy si . P1sU warazawftich, .$o ~ oHcach zamku owego zgubił najkos~~iej Pi!' W.czoraj rano obecnym był 11& manewrach 
Diettrich z Zyrarilmud ofiarował na rzecz ze swoich pierścieni-p/ericień biskupi. Al'cy- flot;r brytallskiej, wieczorem na bankiecie, 
szpitala ew'tngitmcłio.augSbm'rueg'Ors. 584. biBku)) ~ie nie spostrzegł zguby, zauwa2ył wYl!rawionY,ID przez królewski. jacht - klub 
Cyfra ta odpowia,qa lic,zb' Jec~nyeh w ty~ j, dopiero później i wn'et zarzqdzi! j\LknajŚc;-' w Cowes, poqczas którego książe Walii 
szpitalu katolikó1li. zobowiązWi arę. ślejsze P?szukiwania, .lecz okazały si~ one wzmósł zdrOWie cesarza, dziś zaM przy tom-

, podobno rpkroęznie składa.jl takąż SUJllę . - daremnenu;-przetrąśUl~to nawet poko~e arcl- nym był na manewrach wojsk lądowych w 
P. (Jhmr~ n;M!~ zd swólm llaJonmn bawi bisJ..-upa, lecz naprótno. W kilk:i dru 'p6tniej Aldershot. 
w WarszawIe. - Nie;;łIJ!JldyJm góJcieIII wm'- zauwu.żono szczególne zachowanie si~ indyków Portsmouth, f sierpnia (Ag. p.). Królo-

• t , ' szatIJslfjm jest p. KaifMz Leduchowjlki. syn domowych . ~.fbie.rały si~ one colhlOn?io l na p~ wa przyjmowała dzisiaj deputacyę swojego 
.. poJą.. zOO\li !~)[ał~ 'IV 1raifza. Go§~ -.nym P:ur:~ przeznaczonego dla mch traWDl- pryskiego pułku ' W'3~QUów gW&l'dyi, zaś 

nblera ię sti'óJ WSchodnI. 'lf111'lZze ią;. ka i .z hWści'lo.. pozwalały si~ stamtl}d odpIJ- c sarzowi ' Wilhelmowi priedstawiała. się 
o. dmve poszukują następujących 8Pa.dki~· 1'- ~ć .. Stnły kołem •. wpa~one Vi zi~ę,. nawo- deputacylI. różnych korporacyj w Cowes i 

ców: wal'llz" sW ął) ł>law;o~. kIJ! I ~~!uj"" . !łOŚDO WiajeInme' l :vi Iw"",! j~den ~ wręczyła , adres, w IkroI'ym wyraziła życze-
o po zn1arłl?h Młc'lt nie Slk6rsk!ej, J' .Ii ~ OW itrcybis~upa .. auw~ył taN~, ~ s.ejlpi .ma ściślejszego i przyjacielskiego związku 

Sobolewskim Aleksaudrze Wolańskim Ja- maycze. a zaClekawwny. , wsnD,ł ; ~Ię ffil~!1zy ,między Anglią i Niemcami. Cesarz odpo
'ni~ Dzik<i~ ózeł I<?h.'ve!> l.ł~e ~y~te. grono j Qdkry! na .trawi~ .iskrz~cy 'edzia!, że o ile to od niego zaleźy, sta
Fmkus KazlUllerze !nocKieJ Ju 11 iIlalew- l€ pleriClell, który budzIł tnkw zajęcie w m- r ć się będzie o wypełnienie tych życzeil. 
skil)ij J q.ie ~lnł ~skim~l kelllWI\, Gay, ~kacb. cenną, zgubę lokaj z~nióif 1lie"'rł~cz- Wledell, q sierpnia. (Ag. p.) . Na za
Br' 'le iH~iilie} KonsUńt RaI- swemu if.DU, . któr~ ~ Wlel~ zaj'JC1ern stępcę z1p&l'&go generala Filipowicza. wska-

, ceWM, Hepl'yi1l- Rotliaewiczu, Janie rzy- SIuclI. tze~,.łów znaleZlewa Idejnotl.. zllją dow6deę korpusu In'. Gruene. 
g<Alzklm, WładysłaWie Ojrowskim, Ahtoni- ' W wojskowych sferaCb frallcu~ich Wiedeń, 7 sierpnia. (Ag. p.). "Frem-

,nie Pusło~.skiej, oraz TOlllaszu Łojęk; ~ajmują siQ o}>ecnie kwestn zastąpieni .. ' goł\l1;i denblatt" pogwięca górący &l·tyknł pamięci 
obrońcy . p!,okąratoryi po zm&l1ych: Emilia-- pocztowych przez jaskóJki. Minister wojllY po- gęn~'ał~ Filipowicza i wyraża się, iż Au-

, nie Po.dQwskim, Karolu Bugajenko, Karolll. leci! gubernawr!lll'i foriecy Lilie wybrać sprawo- strya raciła W nim naj mężniejszego żoł-
Pawłl\-w~~, Mar annie NaJ· dowie zdawce, r.ybI przed niedawnym czaae w nierza i naj dzielniejszego wodza. 
-po ge1'l'e,:a1e. liP!p. de &11 SOl'O ckie; ullaix o onane JIl'I!~ jaskótek pocztoW)'cl\ Włedeń, 7, sierpnia. (Ag. p.). Ces&lOZ 
sę'dzlii lIokoJu~\JiltlzIału IV: 'Po Ick~ FIj'- ocenił potl względem ich przydatności do ce- dziś rano przybył z I schlu i przyjmował 
dmanie, oddziału V po lIatenszn Reputa- lów wojskowych. Szybkość lotu jaskq~ .~s -zal'~ mi)listra Kallaya. Audyell,cya była 
kOW~' - ,9ddz' łn XIV po ~wardnEli nadz .. y~n Podł~ 1 obliczeń spall:lncińiego długą.-
FI' ens ~ie, r c!/l sędzia pokoju oJl- odbywa ona w p Li,gu godziny 125-130 Wiedeń, 7 sierpnia. (Ag. p.). Sejm da.l
dz łu X ~o ~ajli FrajdH . izeT. - Bt; kil'ometró,,; szybkość ta- jest znal)ZDiejsza ot macki postanowił budowę w'ogi żelaznej 
r. s . '1Jt "'łez mianowany został uacZeJ- naj zybszegg . ~oci'łSU o§piesznego. Teraz do- ' do Kuina. ' 
pOOeul wars7;. dy,iellcyi' naukowej. ::.... Pro- k~nano kiJl,.'t! pra'k;tycznycb doświadczeil 'ł Z Creil Paryż, 7 sierpnia. (Ag. p.). Ostateczny 

tJJJekt nstliuowlenia przy szpitalach miejskich 'WysłaDo obok' kilfu~i ' p'o«Ztdwycb, jaskół- ]'ezultat wyborów do rad gtmera.lnych, za-
• pd1iiocńi~ k~k1·ch·· skompletmvanych ze kę, ·1Mrej gvin!z!lko 'eszcZOTJ,O ' w· p~wnem komunikowany. przez ministra spraw we-
,I Studentów: kończących kw'Sy medyczne, mieście półrtocn'e) yi, oillliglem'łd 242 ki- wnętrznych 'radZie miuistr6w, wykazuje 
uzyskał zatwierdzenie' władzy.-W szpitalu lometry od Creil. J ólka przybyła l'I. go- 94lr l'epublikanów ' i 489 kbnserwatystów. 
Ujazd'owskim. otW&l'ty Izostał pod kleruu- dzłhy przed"pierwsz1Dl !gołllbiem; cliociil.t . nlidła er · ostatni ~ys)(ali ' mandatów 29. 
ki lDi q-l~JluJwida- oddział lecz&nia wście- do walczenia z p~Wnym wiatrem, szy\lkbść Paryż, 7 sierpnia. (Ag. p.). Wiadomość 
"luny !lys't.elue Pastew·'a.- Ogród Doliny jej loto wynosila jidna'k 150 kilom. godzi- ,Pgdą.na przez dzieWliki, o aresztowaniu ka-

f1:tVgjC(1,t ki . oświet.!onl zostaL ek.tI'ycz- n byteczneID· I uwydatnianie maczenia )lita M Bujac, pqdejr~auego o szpiegostwo, 
no§cłą·- gj ~ wgilawle l'oll~·-.Jl t iiic'znego nowe,i poczty: . Rozkaz, ~ nie potwierdza się. W ministeryach spraw 
czlfi ma .za!niJ ~IłÓ' ud 'ał za !J3dI;zedł o póttorej j!odziny w'pieDW nit inn, ,,"ój Y7 . spraw wewnętrznych i zagranicz-
em kilk'tr'ogt-ódnik~ ~graniczny h. , o gać może bitw~ lub strategiczne i 131<- lIyę l)ic o te nie ,wiedzą. 

- Piotrków. Na o.stlltniąm zebr!1lliu de.- tyf,Zlle jej przygotowanJa. Chodzi ' tylko o"to? Rzym, 7 sierpnia. (Ag. p.). Zmarł tu-
lega.tówtaksowych dyrekcyj szczegółowej to- ozy jaskółka ·.da siQ IW tensam ' śpo8Ób ~bży'ć ·taj k&l'dynał Massaia, niegdy§ misyonarz 
warzystwa l\redytowep:o ziemsKiego w Pio'tr- i O~WO!ć jak ołębie. Pos~owiono ~e'ln" i- afryka.ński. 
kb~i 'p'ósttłil:owMiło dla lepszego ollznaj! 10M. J~łek cłu>V{ać we fra~lOdsin6h forte
~en~a Aię ~ $tanem go.spodarstw i łatwjej- ~ li w odpowiedni sf.0sób wYjlczyć. /I p~~ 
szego. nad memi w razie potrzeby nadzoru, szłym miesiącu' mr. si~ odbyć ptze!I' delegowa
tudzież dla zmniejszenia koszt!!.. zjazdplV. ~ oZ ministeryum wo,Jny uI:Z\ldIQl<a'l\i więlka 

iadomości handlowe. 

przy fOl'JnbW~i' pijóli ·3.aiiliiić mll,jątJd PJ'~ jg,skółek pocztowvch. l . W 8 ,. . I l· 
I w az lJ.l!ItP Efl Joąuę O O ltJ nic . X wan...J<ukulł~)'Ilcz~Sakcl"8kl, Wlb~ta! (2 d.) i7.60dąd" l7ffJ.'h, 50, "7'/" 46 kup.; Lou-~ 

. d " -~ d . d h l . l:' •• • •. arlzaw., 8lerprua. Weble kro term. na: Ber ID 

de egatTlW w . wneJ niIel'z , ' pil;arz h1storyczn , ~ medawno w ChorwacJl, dyn kro te~. (3 DLA 9.QtI iąd,; ;J'aryi (lO d.) 38.70 
- Kowno. Ma tu byP o wal' w r. b. w dobrach własnych . Oprócz dytnr isto- i!ld~38.671/" 60 lmy4.Wied~ {8 01.) 81.35 ~, 

szkoła dla ociemnialjch. I ,. - rycznych ,racowa!. e na I pold po ....... <\rlli- 81.\ 10 kUp.; 4"0 listy likw. Kn\l. PolBl<. dn.z. 
, W ",. "~. t M 1.1 .. ~ . I . , ,I . ~J' 88. tljd.; mal. 88.30 żąd.· 50/, pożycaka wICh()-

. --::- e 7.11 (\ le e- a " \·,,,wie mile óil matr,~eJ Jityc!zne (: I .' '. dni .. nem. 99-25 źąd.; ł"l. poi;. w.wnęt>cZlll. z 1887 
Rad9mskai· aokoIi t zostął '!laJlad na mię- t': , r. 88!1i(rz.d.; 5'/0 liBty zastawne si.mBu. I .. j Ber. 

I ..... s~k8ni,e.~· p. Z'arskiego ł Z1p'~cy zad8Jf ' ,Ul J ,,,.nA J 98:11; itd; ID sor. fit. A. 96.35 itd., 96.25 kup~ 
'.;1 lll6'bezpleczhe rany l" Ż. i 1ego żonie, a ; T E L E'G R A M. y!~bll,l 5'/ę.listy Z&8t. m. W&l'U.~ IS8.25 żąd.; n ~.25 
r<Jó po1\leW'~ hiczego me zabl'ali-z rzeć- ani _ r I ". 'H I tąa.,~95.50.~d,IV~.30z.,t,!!5.l0~p;V95.20 
! ::l.t l UJ" O l.rr- .ąd.; 51. obligI m: Warszawy d~ •• 91.50 s.d.; 5"10 

'"O b .~'" rp . . . l . . ~ listy>. ~!Iit. m. Łom r . . 95.76 • .,t~ II 93.7~ żąd,., 
I'~ 1': • ' -!: zo' ł·zy ....... ego , rz:yzwycz~eDla - Petersburg. T SI 1'Jlllla {Ag. .. Zl8laJ nr 93.41) .ąd., IV 93.~.ąd. Dyskonto: B.rlin 3 1 .. 

tłómaczyła się jednocą~nłe --" nie dlatego, w Wielkim pałacu W Peterhotie odbyła . ~ę' Londyn 21/t~Jj,1 Paryi 30/0• Wiedeł l .,p, Petersburg-
iżhym uważała. za rzecz )soniecznI}. . , ceremonia §lubu J. ~. W. Wlelkfego KBię- 5!1,'!/ó' .Wanqs6 koponu ~ potr. 5'/.:. ~.! zasta'!"'. 

Qtarllszek zdejmUJ' ' "" czoneczk" gr'zeczrn'e . D' t Mikoł' . . ~ K' ... k Zlemalri~ 60.7. waraz. I I n 167.6, ,f,O(lz1 128, listy 
I' t'. . ·t • . r , "'r~, cIa ,,10 ra .. aj .wulz,a . ;r. .SlęzWCZ ,ą likw. 70.7, poź. PTOm,iOwa I as, n 1!!1.3. 
r WjtjJ.l' 'Klarę: "., <. Czal'llogórśką :&fillcą l bbec\iynu byli wS:/jys- Berll., 8-go SIerpnia. Banknoty Iski. Br&Z 

- A panno do towarzystwa, demuiseUe cy Członkowie Dom.' - Ces&l's~' e o, WieUil 210:50, na dOBtaWę 210.50, dyskonto ni.mieckiego 
, de cQllipaglli8!-w'ołał wesołO - przyszliśmy Ksj"'e Meklt!mbw'g-Schwerin"f .'.ie ,]ldyn- b~ JllwtW& 3'/0.pryw:atnel'J."'. . 

tn zanewru' A • " dz' I to 'r'.... . . '..... W.rezaw •• 3-go SI.rpU'a. Targ Dl> placu WItko,,· 
r u SIę 'I naszym U la e w wa- bW'llki, .naJwyzBI. dy~tarzllt mało dyploma- śki.go. PBzenie .. sm. ord. __ , pstra I dobra 635 

r~st,wie nas~j lniłej demoweIle ilf. compa- tyczne l «łsoby byw'Vącellla Dworze pe~r- ~, bial" 66O'~J wyborowa 685--100. .yto 
grue. ,. . .•• ,I I ' hilwskim . • Do stołu zaproszeni ' Z.QstaU,l mię- wybor~w~ ~4!?ó'1 aredni. -~" w&dli .. e 

Staruszka zapraszała ją Uli. wieczorną dzy · innemi osobamr nosłowie. niemiecki i -. - • ~ęcznu8)i :lI ..., r"f'l: .ao-;"20, ~88 280-
Ilel''''a'~ l' "ar' "to . ..' " 300, gryka 420--460 rsepik letni -, _unowy -

u r Lyę ,:,08 :p.a. , auglelski. . ~ " .(i l _ rzepak rapa iii U~, groch polny 500-
'; . ' ylko ~ez wY1llpwek, "bez żadu:y.cll hi- Petersburg, 7 ~ier nia (Ag. p.). Og oszo- 650, eUkr. owy 800-9()(t,' fasoh. 900-1100 sa korzec, 

storyJ-woła.li oboje staruszkowie, na wy- ny "Został Najwyż rozkaz o czasowem k~8Za jaglana 110-120. ol.j u.pakowy - - - , 
mijające odpowiedzi Klary, a staruszek obi~ciu zarz0;tu kuutJ.'ol. 'p fiat w. !ni ... y -- - za ~ .. d. 
d q I; • J.~. ~ .,. a wo.. prz z Dowieziono JlIZ.nicy 700, syta 700, j~smi.nia 

O a : , . , IOZ. r. t. Filipo.wa, vllllun'akterze towarzy- _, ~wBa 160 grochu polnego _ korey. 
T Proszę-·się nie spi·zeciwiać. bo llazna- sza ministra, do cz . u'miauqw~nia 'n0Vfl~ó Warliaw.,' 8 sIerpnia. Okowita 7S'/, _ akeyz. 

czymy karę; po bostonie ~ każdym z nas kontl'olęl·a. po k. !t'// I.. Stosn!,ek garDe& do wi&dra 100-307'/,. 
będzie pani musiała grać w wilka i owce. P t b 8· . ( .. " ) S d Hurt. SlUa'l.. jYi&dro kop. 838'-8\1', .& garn. 273 
A1h Kr t OOł e ers urg, . Slel)lllla =5'?" . JIlo -274. Slynki u wiadro kop. 851

'
-l!M', za garniec 

_ .... c. y~ ,y;no -:- ZWl' się do żony. - my opracow~ł plozeplsy l program wydZiału me· 'lfl7-'lflŚ kop. (I dod. na wyaeh. 2'f.). 
tU ,.zabaWIawy Się, a obowiązek czeka; tloze- dycyny w seminarYafh duchpwnycl\. Opra-
ba końc~yć partyę szachów" • cowuje się projekt zamiany pasportów na 

li dohl'oduszną ironią spojrzał na stolik książeCzki 'pasportowe. Książęta ~re"cY1 
załotony k~e~ml do rachunków, i wesoło Miko.taj i ,A.nw·zej J rzowjcze, wY ·IżCjJ.~ z 
uillniechnięty 'mówił dalej: , grarucę. ' 

- Upzcie się, uczcie dzieci... Kto z illło- Petersburg, 8 sierpnia (Ag. p.). NaJwy~-
dości me uauczy się )'achować, na starośĆ szy manifest oznajmia o zaW&l·tąm 2.6 lip
nie będzie m,ógł grać w bostona.-Podał ra- Cli. w Petersb\ll'gu małżeństwie Wielkiegp 
mię żonie i wyszli z pokoju. • Księcia Piotra Mikołajew1cza z JrsięŻlpezką 

Ostatnią wizytę Uli. tej tak zwanej go- oz&l'nógórską :&!ilicą ;MJ!.:o,ajów~ W wJgi 
,Izmie lekcyi złożył ID&l'ze hrabia Melberg. lią ślJ1bu odbyły !j,ię' ·' zaręozyqy K lęcla 
Przyszeął, jak zwykle, z miną· offcJalną. .i. Lenc1!f.emberskiego ;ręl'zego M&;ksYlniliano
znuzQUI}, dzię~ował młodej oauczycielee za wicz, " z Księżniczkł C~\lOgóFąką Ana-
prżyjijci'e propozycyi ~ouY. i. prosił, a"y za- stazyą. I' • 

jęła się glównie jego dorosłemi córkami. ' ppteraburg, 8 sierpnia (Ao.g. p.). Naczel

(D. c. nJ 
nik Jte~chili$kiego gal'llizollll telęgrafoje, że 
30 ez'erwca dllkooll!lÓ znów zamMbu, lJP.o iy-

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
I.lłdltw •• aw .. to ... big 8 si.rpni" 
W par.ftl katolieldtl 1, a miauowieie: Julian 

Jan R<>b.rt Kupki< z Emili4 Karn Fiok. 
W p.ralli twa.leneklo' "2 .... a miauowici.: Ale

ksander E,!ward SehiiuoiCll z Waudł Em1lił Haj.w. 
okll, Paweł Teodor FelBeh z Antoninł Ludwikt 
H.ym&lIlIo. 

St.roz.keoyoh 2. a mianowicie: Tobiasz Okno 
z Fryme~ Seuder, Abnm lI.ndel E!iau • GlUł 
!l'artakowllkt· 

Z .. rll w dniu 8 sierpnia: 
".tolloy: Ilsi.ci do lat liku 

liczbie cbłopc6w ł, dsie ... eąt 
tej li ... ~i. 1I1,"c.,on -, ko ~iet 

Brygida Papiewska, lit 73. 

lGIIlarł.o 9. w tej 
5, dorosłych 1 , 

1, & miaaowieie: 

Ew .... lloy: dsieci do I~ lIKu IIDllrło 3, w ~ 

TELEGRAMY G1E.tDOWE. 

Giełda Warszawska. 
ZdniaS IZdni .. 9 

Żądano z końcem giełdy 

Za wokale krótkoler.l.ow. 
ua Berlio ... 100 mr. 
na Londru ZI\ 1 Ł .. 
na Pary. za 100 fr. 
ua Wi.deń B 100 fl 

Za papiery p.hlwowe. 
Listy lik-> idaeyjoe Kr. Pol. . 
Rusk ł pożyczkIl wschoclnia . 

. ł·/. poż ...... nz. r. 1887 . 
LiBty z!Iit. ziem. Seryi I . 

" ,. '" V. 
Listy Z&8t. m. War"". Ser. I . 

'l" ' . "v. Lis Y .... t. m. ł:.OO'" Seryi I . 
, n. 
" ID . 

Giełda Berlińska . 
Danknoty ruskie zaraz . . 

" 11 na dostaw. 
Dyakon to pry ... atn •. 

ł7.60 
9.68 

38.70 
SUI5 

88.60 
99.25 
84-60 
98.15 
97.35 
98.25 
95.tO 
95.75 
93.75 
93.40 

210.60 
210.50 
1'/.0/. 

I 
47.75 

9.71 
38.80 
8'2.--

88.70 
99.-
8U5 
98.łO 
97.60 
98.2.~ 
95.25 
95.75 
93.75 
93.40 

210.60 
210.-
1'/."10 

.,aety I buk .. ty : Not. urzęd. Not. ni.orz. 
Imperyały i półiml'ery&ty i~d. pl. 
(Emisyj 17 grudnia 1885 roku) 7.7S 76 
półimpery .. ły stare . . . 
Marki niemiecki. . . . o 

Anstryaekie banknoty. • . 
I'ranki . • . . . . . . 
Wart0ś6 rubla kred. vr Sloei. 
Kupony oelne. . . . . . 

LISTA PRZYJEZDNYCH 

47'/. 
81'/. 
39 

154'/" 

Hotel Victoria. R. Grzeszki.wiez z War
SZ&wy, Kur&JloW z Woronei:at RothBtein ze Zgie~ 
rza, J. Sehn.r z Kalisz.., J. Riedel z Reiehenberga. 

(.rllud HOIel. G. Kutlojew z Tyt1i.su, J. 
Raud • Sosnowie. T. Lohr. Brn.., M. Kagau • 
Wars ... wy. 

WYKAZ DEPESZ 
nieduręczlm:ycl, prze:; tutłfiszq, sJacyę tel.egra
(Wznq, z porooau nioodlIitlezienia adresatów. 
Moszkowi Rosenbergowi z 'VaI'8Z&wy - Czajnellll1 
Piotrkowska, dom KODllZtadt& li 783, -Maga.ynowi 

Popowych z Yoskwy. 

do Łodzi I GODZINY i MTh-UTY 
przychodził' """'Sc,-! Wj--"'-1""'"'0!-c15=1-4"-13'-ó;-1 8=1=:10"1 ""10"'13"""0 

1t Skierniewic • 
" Waruawy 
"Aleksandrow& 
" Piotrkowa 9 52 
" Grulley 225 
t1 Sosuowca 246 
" TO:m&8&OW& • 10 15 
"Bzina 2 01 
" Iwangr. }l ..... , 958 
"D,browy D'b.: 824 l O'ł 

" P.tersburga . 10 

" 
1I0skwy 1123 

" Wiednia 532 75 4 37 
., Kre.kowa 527 7 52 

" Wrocławia 9 -t8 1016 
., Berlina 6 7 Ol 

UW AGA. Cyfry oznaczone grub""ym dnlkiem 
wyrataj~ ....... od godziDy 6-ej wieuorem do gl~ 
d_iny 6-ej rano. 

... : . 
N • UJ 

lo -
~ oC 

o i:} • L&J ~ lo 
Clz QI 

~ .. ca:: QI 
~ ~ < '"' Z Z i 
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o G Ł ., o . 8 ,z E N A . 
T eatr Łódzki. 

W ogrodzie Sellina. 
w sobotę, d. 10 sierpnią, 11lS9 

Rouzina ŻYROW 

B'b BoclipecłlBie 30 IIłllll ł889 F9:\a B'b 4 'Iaca no nOlly!l,BK 

B'!. ca.i1y "fe.łeHeHtOm." 
1.10.l3RlUCIi'Ot 0611leeTBD 01.BI\.01l1> 00..... yopaucBieK" e.oero IIRUeJlLWell. 

C't. yqaCTleM"L 3~tWHI1'1i KOlITeJbBhll'L 06111eern iłU· 
yupaueuiell" HaDeJlbllCKCTePOO" BIJITI. R IOTU,& D 1I&p-

06I11UiTD& ntBIlOllT> (Li!lderlafel) UO);'L yupaueoiell" E30CJlb· 
')(eileTepa 'InttP&, ... aM" .' 

BD nonb3y 06LUECTBA HPACHArO HPECTA 
ÓOnillO! BOKmHtrit H HHCTPYMeBTa.lI.1llJ,IK 

KOHnEPn'~ 
IIF UrpaTL 6Y:I.yn UOllepeMtBBo I~Ba OplieL'Tpa. '"U 

D;BBA M'IlCTAM'.L: 
Krl\lwwalHOllepoB:IRDl>Ie )(lICTa (3 palla) ~o ~ pyli., CJlll.Q'):Julie 5 PII",OB,. no 

li pyO., ÓĆT8l1loDue pI ... n uo l p.yG. ' 60 1I0D., 3a BXO ..... '50 1I0U., )l.lITO 
tlULUlr.:KIl!J' ·· ! DJlOTlIT'h 25 1I0U. 

Do OI,ooąaniH Roo~ePTa CO. lECU" Gy)l.en 4>EitEI'BEPK'.L 

W Ni,edzielę 1). Sierpnia. 1889. 1'. o godz. 4-ej po połlldnill 

W ogrodzie HELENOWIE 
'OIl'IIr·tyslu·o śpiewaekle pod dyrekoyą swego kapelmajstra 

z odziałem lltejnvr.ł1 tOwarzystw lośe!ellyeb gplewleklell 
da~vn1IIIT.:t·nod uy,,,,,..,oy./ł kapelmajstFów "'Irlb& hllher&1 I \VarsuwsltleSł '011'&' 

zahrzysI\l" • pie\l'uklego (Liedertafel) p.od dyrekcyą kapelmajstra Tisełler& 
da na rzecz 

~---:r:----::---:-I T~warzJ~twa Krlyża CZB'rWOn~[O 
wielki wokalny i instrumentalny 

KONCERT 
grac' będą naprzemiany dwie orkiestry 

'I • OEN-A. ~UEJsq: 
INumel'o:'lVaIle ~ej Ca. (3 r~y) po I'S. 3, następne 5 l~dów po 1'8. 2, 

po .... rdC!lł i z_mieszkał w rzędy po rs. l kop. 50, za wejścje fi.O kop" dzieci płacą 
WWiekiego r6g nliily Pio'~rk"~,,.kiej "5 k 
lonej, w bramie 2·je • « ; op. , I 
godz. 9 r&nO do l i BILETY na. ,miejs.c\L rezerwo",. 'e, Jakr r wnież ilety we~c~owe, 

~o:P:e~r,~ •. ~Y~"~:~~~~~~:~~~d~~o~inabjpa wljZeśnieJ w księg\\\'niach pp. Sc)latkiego i ~'iszera, pOlDocy tlenku tylko )lilety wejś~iowe są do na.bycia. ' 11 Pll ,zieglera, 
\Vlistellllb!~go, ReymonM, Semel.kęgq j Jl~ęrscha. -. , , 

Po koncertu, llPlU\lne 2ostaI;11t Lekc.ye na 

roe~c~:ri ~r~~:~~l~!i~. kasz~ąCY~hr . 
Nowi uczniowie i Ilczellnice przyj- osh~.bl·Q'nychr.1 mowani są. codziennie od 9-3. 1 Q _ • 

J1.L. BerlacI", I' ~ .• 

• tiu ::::::!;:~~f' Hk~ifatlTKariiirJ ilTi'a" 
SZKOŁY REALNEJ PRYWATNEJ IkoD<:esyonowa.ne Władze Lekarskie, nagrodzone nli. WyStawach 

rozpocznie się z dniem 16 b. 
rok szkolny zaś 24 sierPJ1i~ r. ],l. 

Ihy~j~nj~:mo·l~farl;kic:h lis~m. pochwałuYIIl . i medalami. Flaszka. eks-
paczka ka.rmelków kop. 15. , głów1la.w<Ło-

. dzi u 'Miillet'a i 810-(), 
GractZyk. 

~320-6-1 

BENZYN A rn~o~~:ka 
który dotąd mie§cil się w domu I poleu 

przeniesiony ~al FILIA W~rszaws~iej 
mu S. Ro"enal Piotrkow;~~J"_.l,uDow;r.11I firmy I------r-----"--

A. Steinber"g NOWA. 

PRALNIA WarS7a\AlSK.111 Piotrkow'ka~36, dom Teneoh'aulua. 

pod firmą 1:r=~=:~~~~=~::!~CI~~~ 
"J ozefi n a" 

Z dniem 1 sierpnia r. b. uL.ł"ar ...... 
została nowa prt\1nia, 
Piotrkowskiej w domu 
Meyera pod ;/li 520 (nowy 
PIozyjmllJe wszelką bieliznę do 

nia damską, męską. jak ~ sto i~I~~~~~::;~:!~!;~=!~~~~r~~} pOl'ęczając za akuratne i dobre w 
konywanie pnlcy. Wielki medal srebrny 

Joze~L~4 .FARBY 
Itiir RB&TAUR!CYA Langegł 
Piotrkowska ·r.784 (51 1I0\\'y} 
CODZIEr.1\IE od god. 9 do 12 

~niauania 

L~KIERy 1302-6--2 

p~~~?!u;!emiCZ. Ma~ZJnł~ta 
W. KABPlaSKI & l. LEPPERT lat 27 poszukuje zaraz 

w WARSZAWIE. parowej maszynie .. 
F.I1JA W Lodzi, lit. J. W. przyjmiY,6 

ul. Piotrkowska Jto 88, ilom L. Me)'era.IIIUIIIIDjj~l·acJ'a "Dziennik Łódzld" . 
~1~ , .1310--~1 

W administracyi "Dziennika Łódzkiego" są do 
na.bycia 

Pra.wo Fabryczne z d. 3 (15) czerwca lSSS r." 
wyłożone i uzupełnione przykładami).. mo'rami prZllz I , 

Storua i08Slltlla, " 
Dyrektora Władów ' iyrardD".kicll Hielhgo i Dittrich&; 

PRZEPISY O PRACY lij,OLETIICH ROnIIÓYl'. 
, Ksi~żki fabryozne H 

do zapisywania mal:.ol6tnich "robotników, or8~ 

KSIĄ.ŻKI. 
.0 zapisywania dowodów 1eA'llylluyja)'tll robo· 

talków. 

Szematy do zapisywania 
wypadków' w fabryce, 

'1 

oraz wszelkie dru,ki i książki 

ula ~ąd~w ~otoin i [minnJcb~; 
.Począ~:szy od d.' 10 b. In. IW obydwóch c!ukierniach ' moich 

podawany będzie 

G REN ADrN/E ~ 
pO to kop. Kieliszek tego owocowego 'aycopu WJ8.l1Y do ~klan· 

. ~ zwyczajnej lub ~qdowej wody daje . w każdej l!~ loku 
;il'z~emny, zdrowy 1 orzeźwiający napój. Jeżeli zaollas,l wody, 
użYJemy lodn tłuczonego i pije mil go przl\Z slomkętt Il&j1ój ten' 

staje się jeszcze przyjemniejszym" I 
Za dni parę .. Greoadłue sprzedawali bę,dzieJ,Dy 'n& buti)lki. 

L. W,tutel&ulie. 
, 1312-10-1 

długoletnI obroblłQ1:{al?i§~~§P~~ch feteren-
eyacb' ądowych i kupieckich, prr;yjmuje po.stiliW&DI& s.aow. oj ep'ekneyjne , Dlocy 
wokoli, r6SnYoo r .. wersów, llitó.,. wykonawczym (UUOUllft.UUl. ~ .. ) it linoyeb 
tądań 1V Łodzi i całem eesarętwie i Kr6lestwie J 
. p- bil wlZe~lch z "ry kolltoW, lłOZ na awaJI W/Pił "dow, J a.ze · 

acr klCyJIł' konta. ' , , '. 
loódII, ulica Piotrkowoka dom Keetuberg& II 256 ( 2ł DO...,.) 'rio & ?Iv Kr.lCb. 

& Ende. . • ,,', 12ą2--~2 

Tabela, 'tvygranych I I 

dniu cI, .. olenla V-ef kla.y 13.~ lol~er,., kla-
lIyezneJ.LI 

... ~ 
. Dnia S-go sierpnia 188~ roku. . I • 

Glólf.ltJsu jWY8fue '':lszly us~.IIj~tt . ~, 1"00 \lł, 1Ii '9232. Po IS. 
~OO Da ~](.x. 7294 i'522~ Po rs. ~OO IIIjo, MXa ~070 529~ 9265. · POI'S. 

na ]\i](2 1462 1687 195~ 3135, 3361 42~3 5192 .5281 7lij)O 9441 
15953 19455 20478 1;'0 l~. ~ n& ~ 117 459, 656, 12111 1749 
3300 4218 4336 4~43 4632 14908 '57,94 6181 62.08, 6U() 8017 

8228 11104 11276 12098 12101 12590 13239 15171 15901 16818 
lH~~ 17147 17432 ł'l820 1'0019 1!1463' 19675"20861 21490 

I' 22258 22515. Rs. 4,OH na .1& 18370. ' ~ 
Po rs. ·SO 
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