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Głównego Zarządu

do spraw

odezwą z dnia 5 (17) sierpnia
3546 zawiadomiła wydawcę na-

że', na skutek
ustępnjącego z

podania tegoż,
dniem dzisiejredaktora odpowiedzialnego "DzienŁódzkiego" p. Antoniego Chomętow
zatwierdzonym został przez Główny
do spraw prasowych jako redaktor,
Knichowiecki, który, poczynadnia dzisiejszego, będzie podpisywał
nasze.
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(Dalszy /)iąg - pabrz .Nr. 185).
RÓzn10wa się nie kleiła. Nie, doprawdy
życie jest zbyt glujJiel Pomyśleć, że w całej Warszawie niema: "jednego kąta zabawnego-wszędzi e hołbt.a i ... nudyl '
Na schod kacb tarasu pojawiajl} się nowi
goście: jakiś pan i omdlewająco oparta
z pl'zecbyloną na jegQ ramię głową - da~
ma. - Pan lat okolo 30, bardzo przystojuy
chłopak, Zl'uchomemi nozdrzanii, z dnżemi
czarnemi oczyma, które uśmiechnięte, cZy
zamglóne, zdajl} się uparcie powt.ar.lać sło
wa: z wyjątkiem kobiety- wszystko głup
stwol
PTzylepiona do jego ramienia dama, plJ'o.
mimo minek 16-leŁniej dziewczynki , wydaje
się być starszl} od niego. Oczy posiada
wyblakłe niebieskie; rucby drobne i zmę
czone, włosy płowe, cerę delikatną pl'zeJrzystl} z niebleskiemi żyłkami, lecz trochę
przywiędłą i zlym pudrem zepsntą, nsta
czerwone świecące zdradzają tłuszcz, zbyt
obficie użytej pomadki. W chodzie - niezgrabna. Suknia z bogatej materyi, lecz
w zlym magazynie uszyta; kapelusz - niegustowny.
W uszac'b. ma zlote kolczyki, na szyi
gruby łalicuch z medalionem i korale, na

"(JJ,UJ.," P1l.8IlŻ HErEU1'- Nr. 51.J.

co
postanowieniu, zmieniającem i uzupełniają
cem niektóre artykuly ustawy kas o zdę
lIności z 1887 r., w ten sposób, iż zaprowadzenie systemn marek oszczędnościowych i
wogóle organizatyi nowych kas oszczędności
ua wzór pocztowo-telegraficznych-staje się
możliwem. W tem dążeni n do uprzystęp
nienia środków oszczędności dla najnb o ż
szej części ludności-rob-oczej, widać rezultaty praktyki zagranicznej, gdzie ~ię okazało, że kasy pocztowe oszczędności słUży
ły przedewszystkiem (Ua średnich warstw
ludności rzemieślników, małomieszczań
stwa, oficyalistów drobnych, a najmniej dla
robotników. Nie jest to jednak winą Ol'ganizacyj tych kas, ale wyplywa stąd, że ludność robocza 'najmniej ma możności oszczędzania, nie mając oszczędzać z czego.
Powyższa zmiana w ogólnej nstawie kas
oszczędności, wprowadza ndogodnienie dla
fabrykantów, zakladającyclt kasy oszczę
dnościowe, pozwalając na wyznaczania przez
fabrykantów administl.-atorów dla kas takich, funkcyonnjących pod kontrolą rządo
wą. ","ogóle wszakże kasy pocztowe oszczędnościowe służyć będą nie dla jakiej jednej, ale dla wszystkich, a najnboższych
warstw ludności.
W powyższych kasach przybywa PillIstwu nowy typ tyle Ważnych Zt) 'względów
ekonomicznych .instytucyj oszczędności i
przytem typ, kłióry będzie miał Więcej 0(1
innych wpływu na rozpowszechnienie wśród
luduości ducha przezorności" i przewidywania, oraz dążenia do "saJIlodzielnego zabezpieczenia sobie bytn. ~ ależy się spodziewać wielkiej popularYracyi kas nowych.
I dotychczas istni ejące pi'zy kasach rządo
wych, w ciągu około lat 26-ciu swego fnnkeyonowania, doszly do znacznego stopnia
rozwoju, mając jnż obecnie Rilka milionów
rubU wkładów.
Utworzenie instytucyj oszczędnościowych
przy kantorach i na stacyach yocztowo-telegrancznych, ' niezmiel'nie ułatwi ich rozpowszechnilmie i spopularyzowanie. Wraz z
pocztą' i telegrafem przenikać one będą w
ną.jfu;stsze i najdalsze okąllce kraje i mnożyć się wraz z ciljoglym i szybko llostępu
jącym roz'fojem komunikacyj pocztowo-telegr~6.cznych. " Połączenie k,as z in.'tytuutatwia
icb
pach piżma rozchodzi się od niej
cukierni.
II.
Młody czlowiek ro~~rzał się dokoła
i nagle, jak dzieciak, któl:y zamknąwszy
bczy, ' 'Sądzi, że go nikt nie widzi, · odw r ócił
się i, pl'zyciljognąwszy 'sllntej opartą na ramieniu kobie tę, śpieszuym krokiem przeszedł na pl-zeciwną str9nę' tarasl!.
- Franek z mecenaso.wą! -: ~hórem wykrzyknę la "paczka", siedząca przY cz 'i'naj
I.
kawie z lodem.
- Wiecie? są. już po' §lnbie!-przemówil
pan w bia(ym cylindrze_
- Skandal, skandal! - zawtórowaIl mu
wSzyscy ch6rem.-Matkl~ wdbwa na kl ęcz
kach go błagala', a~y tego ~zaleństwa nie
czynił, aby nie gubił sióstr, których WSKUtku tego hańbiącego związku żaden 110rządny człowiek uie zaślubi. Dziś znać gó
więcej hie chce, wycofała swoje pieniądze
z fabryki, któl'ą on od śmierci ojca bardzo
dobrze zarządzał i z całem rodzeilstwem
opnścila nazawsze Warszawę.
Zdawal się być o t~j całej sprawie mijlepiej poinformowauym, opowiedz iał więc
im ze wszeOOmi szczególami.
.
- Był przy pierwszem poznaniu się Franka
z mecenasową. (Licll9 wie, kto jej uadal
to llrzezwi!,ko).
Rzecz miała miejsce w alejach. Siedzieli
z nią na jednej ław ce. 'l'oivarzyszyła jej

jakaś cbicbocząca wciąt młoda dzlewczY\ła

z rozczohranemi gęstemi włosami i zdrowemi zębami.
. Pani ze swoim cienkim osłabionym glosikiem i ugmieszkiem 16-letniego podlotka
na twarzyczce zniszczonej, zmiętej, koloru
pranej i czyszczonej sukni - śmieszną im
się wydala.

Ogł08zeni&

orRZ w biurach
i w Łodzi.

przyjmowane

ogłos..z.eń

datki na
oszczędności.
ność urzędników pócztowo - telegraficznych nie o wiele się zwiększy, będących
tylko na etacie pomnożą się nieco obowiąz

ki, ale za to pensye ich i wynagrodzenia
również wzrosną, gdyż Najwyższym rozkazem poprzedzającym przepisy o kasach oszczędności, polecono:
a) Bankowi państwa nadać prawo wyznaczania do sprawdzenia bilansów kas oszczędności pocztowo-telegraficzuych po je·
dnym kontrolerze na 15 powiatów i po jednym starszym kontrolerze na 75 powiatów,
'v których będą zaprowadzone owe kasy.
h) Przy głównym zarządzie poczt i telegrafów ustanowić posadę starszego pomocnika referenta do przyjmowani,\ i rozsyłania marek oszczędnościowycb, z pensyą
1,500 rub. i prawami slużbowemi przyznaczanemi zajmującym podobne posady.
c) Na wydatki związau e z odbieraniem
i wysyłaniem marek osczęduościowych przeznaczać corocznie do d.\'spozycyi ~łówuego
zarzl}dn poczt i telegrafów, w bIldżecie
ow'ego zarządu: a) po 500 rub. na wynagrodzenie oficyalistów niższych i b) na
materyaly do pakowania, wydatki kancelaryjne i inne potrzeby gospodarskie po
rs. 30 ' na kużdą gubernię lub obwód, gdzie
będą ustanowione kasy oszc~ędności pocztowo-telegr aficzne.
d) Skoro i'oczny rozchód marek oszczęd
nościowych dosięgnie ~,OOO,OOO ceny ich
nominaluej, oprócz wskazanych w poprzednim ustępie ' sum, wnosić do tego bndżetu
po 2,500 rs. rdcznie, z czego J ,000 ma i1ć
Uli. powiększenie llejlsyi zajmującyt;h SIę
odbieraniem) wysyłaniem marek oszczęd
no ściow.r.ch, a 1,500' na wzmocnienie skła
du os'o'tlistego głównego zarządu poczt i
telegrafów.
e) Wskazać w powyższych nstępach wydatki, tudzież wydatki na potrzeby kancelaryjne, oraz przygotowanie książeczek 0szczędności i maI:ek, zwraca ć na poczet
ogólnych 'zysków kaś oszczędności bauku
palistwa.
Szczęśli\~a zatem myśl złączenia instyl.11CyJ oszczędności znajliczniejszemi, uajpaństwowe
ważne

ogłoszenia
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Rajeh.ma.n& i Frendlen. w Wa.rsz3.wie

pocztowych. Wpłynie to bez
nia na prawidlowe fuukcyonowanie
a wjadomo, jak wielce zależy pomyślność
instytucyi od wykonawców zadań dla jakich te instytucye istnieją.
Wielce by było pożądanem, aby do spopulru:yzowania nowych instytncyj wśród
JUdll przyczynili się wszyscy z nim się
stykający, a bardzo pomocnemi ku temu
być by mogly popularnie napisane broszurki, wykładających przystępnie organizacyę
i zadanie pocztowych kas oszczędn ości.

Przemysł,

ha-ndel i komunikaCJe.

Drogi żelazne .
- W lipcu r. b. kolej wiedeńska miała
z PI"7,ewozu podróżnych o 11,899 rs. dochodu więcej niż w lipcu r. z., z przewozu towarów o 3,130 r8. więcej, dochodów nadzwyczajnych o 5.180 rs. więcej . Dochód
kolei w pierwszych 7-miu miesiąeaeh r . b.
był.o 270,210 rs. większy niż w tymże czasie r. 1888_ Dochody kolei bydgoskiej w 7
ostatnich miesiącach były o 4,798 rs. wię
kszE\, niż w r_ 1888.
Handel.
- Z gubernii lubelskiej, jak donosi .Gazetli. lubelska", wysłano w tych dniach
zuaczuy transport drzewa za gl'llniCę. Kupiec Franke z Krzeszowa, S7..eścioma tratwami wysłał budulcu sOSllOweg~ 1 sztuk
1,009, słupków sosnlJ\'iych sztuk 82, kloców olszow.ych sztuk 120, i podkładów 'kolejo\\lych dębowych sztuk 1,800, wszystko
wartości rs. 20,000; kupiec Moszek Ebrlich
z Annopola dwiema tratwami: ' mnrłatów
sosnowych sztuk 1,418, plauksonów do budowy okrętów sztnk 98 i podkład6w kolejowych sztuk 6,450, wartości r9-. Hl,OOO,
tudzież kupiec J akób LiHensztern z Tarnog6ry, czterema tratwami budulcu sosnowego sztuk 1,536 i bali sosnowych i dębo
wych sztuk 1,015 - wszystko wartości r8.
26,000.
- W "Wiestniku finansów" czytamy, że
ruch bandlowy na jarmarku niższo"nowogo
rodzkim w roku bież. rozwija się powolnie,
skutkiem opóźnienia w dosta.wie

nader

'l'egoż wieczora zaproszeni byli do
herbatę,··
- ~Iój kochanek jest w drodze,

są.:

wiersz 10 kop.

wiersz 12 kop_

0-

mi

tony podobne (\o
harfy i z przesadzonem
w basie zupełnie
fałszywie,
romans Fielda, czy też
Leybacha.
,
,Koste»: ze śmif\jącą się panną cichaczem
wykradli się do drpgiego pokoju, i oni
obaj ostrożnie zasiadłszy na niepewnej mahoniowej, olbrzymiej kanapie, krytej podartą szarą wełną 'IV niebieskie desenie,
z zepsntą. sprężyną. i z chwiejącemi się nogami, rozgląilali się po pokoju.
Na ścianacb. pokrytych wielkiemi smugami wilgoci wisiały za szkłem obrazy wyszyte paciorkami, popstrzone lustro, wstręt
ne niemieckie oleod.ruki i krżywo zawieszone w ramkach fotografie.
W rogu pokoju sterczała. serwantka z
powypijauemi szybami, a w niej pod kloszem bukiet kwiatów misternie wyrobiony
z suszonego chleba i krzyż z włosów arcydzięlo jakiegoś fryzyera.
kończywszy ,,romans" zasiadła z nimi
do pogawędki.
W mowie lubowała się wyszukanemi
wyrazami, których używała jaknaJniewlaściwiej. Wymawiała czę to wyrazy: inteligiętIlie, sltpresyO'lloalnie. Ten o tatni, niewiadomo, co miał ozn.aczać,
Mówiła najwięcej o obie. Mętczyzni III!brutalni i niedyskretni. Nie może wycbodzić na ulicę, poniewai chlOJX1l się za nią.
oglądają, ofiarowują jej ramię i są tak na·
tarczywi, że ,jnż nie. wiem ..." A ona nie
luhi młodych, lecz llOwsżnycb, intel/gięł
Z

dźwięku

nikt
n1am nie przeszkodzi. (,.Mój kochanek"
wyuiawiala często z powagą i dystynkcYI}).
~ostek podaŁ rękę towarzyszce, Franek
i on szli z mecenasowI}.
Przez cał'jo drogę Franek nie przemówi!
ani słowa, tylko mecenasowa .7.czebiotala
swoim cienkifD bez riuszy g~osikiem, monotollnym, jak dźwięk tele(onu, dziwnie
~estyk llluj ąc przy.tem małl}, lecz brzydką
rączkI} z krzywemi gmbemi palcami, ze
ź l e utrzyrnywanemi paznogci31ni i t.aniemi
pierścidńkall1i ,
..
Nie, gdy'by nie była śmieszną. z temi
niewinnie zalotnemi oczami i prowincyonalnl} dystynkcyą. - stanowczo byłaby
dyabelnie nudną.
Mieszkała na Danilowiczowskiej ulicy '"
domu starym z <{iemnemi, brudnemi schodami. Drzwi otworzyła im zasmolona bosa kucharka.
Weszli d,o dużego ciemnego pokoju,
gdzie I/omimo otw~rtych okien uderzył ich
odór ' wńgQci starych murów, jakiejś stęch
lizny, zapach piżma i czegoś podobnego do
mięty, lllb suszonego n nnianku.
Na stQle leżala op'yziona rzodkiewka,
nóż zawalauy maslem i bochenek chleba;
na, innym' pestki od wisien i talerze nie;umyte po pil\rogach z jagodami. Drzwi
szafy z sukniami szuftady komód z bielizną
były' otwarte. W kącie walaly się brudne
pOJiczochy, zdjęte widocznie l,rzed amem
wyjściem na spacer_..
nyclł, slIpreByOnlIlnych.
Pani zdawała się niespostrzegać tego
Przy tych slowacll Franek 7.agryzł 80nieładu; rozmlj.rzona pięk nym letnim wie- bis wąsa.
czorem, nwcząc zasiadła (10 długiego ma- Pan - rzekła strzelając oczami i

2
padnięcia

wód na drogach wodnych, w części
wreszcie skntkfem corocznie powtarzające
go się llóŻgejl"o zjazdu kupców na jarmark,
tak, i~ ' otwarcie jarmarku odbywa się zwykłe 15 lipca, a rzeczywisty początek ruchn
jarmarcznego przypada na 25 lipca. Ceny
tOlvarów manufakturowych w roku bieżą
cym stoją niżej o '/. do l kop. od zeszło
rocznego poziomu, SKutkiem zniżenia. cen
na perkale; przywieziono tych towarów w
r. !t. znacznie więcej niż w zeszłym . Wedłe relacyj .Birżew. \viedom.·, z których
już skorzystaliśmy przedtem, z towarów
wełnianych ua,j łepszym pokupem cieszą się
sukna żolnierskie i włościańskie, czyli najniższe gatunki. Pierwszym i nabywcami byli
żydzi z okręgu warszawskiego, którzy zakupili do 150,000 arszynów sukna różnych
gatunkó\ i barwy, .", 'cenie -od 65 do 75
kop. za arszyn; cena. ta stoi prawie na
tym~t\ poziomie, co w roku zeszłylU .
Wogóle zaś handel ~uknami na jarmarku idzie
nieźle. HaudeI futrami i kożuchami wog6le dość słabo się rozwija. W innych działach r uchu.. handlowego dotąd bardzo cicho.
Poczty.
~ Sprawozdauia głównego zarządu poczt
i telegrafów wyknżlIją, że ogólna elłu
gość dl'Óg poczt.owych, łądowych i wodnych
w c..'\lem pal\Rtwie wynosi 171 ,674 wiorst.
Przemysł.
KapitaŁ

-

zakla.dowy bauku kaspijskiego wynosil! m,\ 5 milion ów rs. i ma być
zebrany 7~'\ pomocą dwu emisyi akcyj po
, kW'sie 280 rs. Q:arząel banku znajdować s i ę
będzie w Moskwie, z oddziałami w Baku i
Batumie, bęclzie ZllR miał prawo otlV'ierać
oddziały także i w iunych miastach. Bank
otwarty będzie główni -dla rozwoj u przemysłu uaftolVegp na Kaukazie.
Wyk "zt~łcen l e

profeay.o nałne .

~ ZapIs uczniów clo szko ły handlowej
prywatnej rozpocznie się IV d. 26 b. m. i
trwać będzie do d. 3 1 t. m. OPlata szkolha wynosi w klasach przygotowawczych po
1:S. 75,. ~y k1a.~ach specyalnych po rs. 100
rocznie. ·. ,
Wystawy.
- Komitet wystawy przemysłowej w
Smoleitsku jest niezmiel1lie ozynny. Wielu
;c włości;lIl, zamierzających wystawić okazy
dompwego IJI"zemysłu, zgłaszają się do konutetu z prośbą .() zapomogę i clostaje po
100 rB. z warunkiem, że p1eniądz& 1 te zwrócą. po sprzedaniu wystawionych okazów.
:'Vięktórzy marszałkowie szlachty przedsta, wią n, wystawie wyroby szkół rzemieś łni
czyoh: Zagraniczni przemysłowcy, zwłasz
cza paryscy, zgłaszają się do działu poza
konkursowego. Bardzo ciekawe będzie po·
I'ównanie maszyn i, narzędzi rolniczych, nadesłanych przez pat'yskich wystawców z
przyslanemi przez miejscowych włościan
{kustarów.), Koleje ustąpiły 50"10 z opIaty
JlI"ZtlwQzow'ej dla okazów i wy'stawców.
,Wystawę przyjął pod protektorat Jego
Ces.arska \Vy8(lkość Książę Mikołaj ]lUkołajewj cz 'tarszy.
l.
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z wracl\)ąc się

do Fi'anka - mUSISz mieć
wiele szczęścię. do kobiet. Musisz być
bar,dzo zepsutym; jajJym się pana blj.'ła dor)ala czerwieniąc się i spu.8zczając swoje
niewillnę niebieskie oczy.
Późn iej mówiła, że rodziła się w Kaliszu, że ojciec jej> miał tam aptekę, lecz że
się jej ( wyrzekł, powewaź ona wystąpiła
kiedyś na scenie (przedtem twierc1ziła, że
miastem jej rodziunem jest Płock i że ro'dzice' jej mieli w ' okolicy tamtejszej mają
tek ziemski), że w Warsza wie bawi od lat
,dziesięciu, że po skończeniu pensyi w Radomiu, przyjechała tu z matką, mając lat
czternaście.

Była

wted.Y jeszcze takim "dzieciakiem!"
jak gdyby się tO' dziś stało: mi<lła na .sobie sukienkę: IV zielone plISeczki
(takie wtedY ' Jloszono) na glowie pasterkę
z polnemi· t'óźami, ' wygllłdała prześlic.zme.
Zdarzyło się to w Saskim Ogrodzie: matka Meszła od niej na chwilę z jedną panią, osobą bardzo wykształconą i 'inteli-

Pami ęta,

.qięt1Uf.

' ,

Wtem podchodzi do luej jakiś pan bar(lzo przystojuy i elegaócki i ofiarowuje jej
przepyszne kwiaty: róże, fiołki, gwoździki ...
przepysznel
A oua rzuca mu je pod nogi i w bek:.
Biegnie do matki . i cała drżąca i wytraszona ulu'ywa głowę w jej spódnicy i
na. wszystkie świętogci zaklina: "nlllnllisi 11 ,
mamu!riu, choelżmy (10 domu, ja. się b'\ir:.
ja się boję."
W tej chwili z sąsiedniego pokoju doszedł, jak gdyby stuk przewróconego lu-zeala, szmer gonitwy i śmiechy .
- Bardzo proszę zachowywać się grzecZlue - krzyknęła swoim telllfoDowym gMsildem pani mecenasowa.
PowróCiła do -przerwan~j
pogawędki.
1'0 nad wszystko l ubiła lektm·ę. Ukazała
im książki, rozłożone pod talerzykami nieumytemi po piel'ogach z jagodami.
K. iążek tych z zatlu. zczolH'mi, pożólkłe-

Wiadomości bieżące.
(-) P. Danilczuk, tutejszy policmajster

poniósł dotkliwą stratę,nmarło mu bowiem
dziecko, którego pogrzeb odbył się wczo-

raj.
(-) Wiadom o ści osobiste. Na pomocnika naczelnika odelziału pocztowo-telegraficzn ego ':'" 'J'omaszo~y ie zamianowany zosta!
p. A.ntow Kobyleckl.
(-) W iadomo ści informacyjne. Dnia 12
września 1'. b. o godzinie 12-ej w południe
odbędzie się Iicytacya w magistracie m.
Łodzi, na wydzierżawienie pięciu' jatek na
przeciąg czasu oel dnia wydzierżawi en ia do
13 stycznia 1892 r. Licytowaue będl} jatki:
nr. 3 od urny rs. 141 kop. 4, n~. 5, od
rs. ]58 k. 25, nr. 11, od rs. 87 kop. 34,
m'. 12, od rs. 110 kop. 10, ur. 13, od rs.
170 kop. 28, opłaty na r ok. Licytanci 0bowią7.ani ~ą pl'zedstawić '/,. cZ1iM sumy
licytacyjnej. - W tymżll nmgistraCle w dniu
9 września r. b. o godzinie 12 IV południe
odbędz ie się Iicytacya ua odclanie w entrepryzę repemcyi tl'zech miejskich ~tudzien
i w odociągów na czas ł 889/90 r.; Iicytacya rozpocznie się od Rumy rB. 35 k. 94
na rok (in mioos).
(- ) Przemysł włoŚciański. Kowal z pod
Warty niejaki B. do~tarczył do Łodzi 180
sztuk phlgów, ku;re sp rzedał jp.dnemu z
tutejszych skłallów żelaza.
(- ) "Adres moj ej żony ," komedya, o
której c1onosili.<my, że zo tanie. we CZWlLrtek bieżącego t.ygodnia wysta wioną 1Il\ ueneft . jl. Glogel'a, uudzi wid;lć wiełki ę zaillteresowanie, ,koro z,ulIIhviellia lIa' bilcI,y
już IV ,Iuiu wc·zom.isz.rm napły n!)ł y \I' Ilość
znacznej ilMći. i::aintereSCJwanie ' xir, to
tłomal'zym.l' nil'tylko zaciekawieniem się
publi ćzllnśc i ~ztukl}, ile sympatyą jaką \lenefi sant cit\szy sil} w ~ezonie obecnym IV
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18 kur. Kolonista będąc przekonany, że
r zezimieszkiem tym nie mógł być kto inny
tylko D. poszedł do jego mieszkania i razami kija zmusił go do oddania SIO'adzionych kur.
(-) Awantura. W bramie jednego z
domów przy ulicy PI'zejazd bilo się dwoch
ludzi, z którycb jeden, a mianowicie K.
poturbował silnie niejakiego P. za to, że
ten chciał go odwieść od awantury.
Targi zbożowe. Wczoraj na stacyi
towarowej sprzedauo: pszenicy 100 korcy
po rs. 6 kop. 30, 100 korcy po rs. 6 kop.
40 i 100 korcy po rs. 6 kop. 35; żyta 300
korcy po rs. 5 kop. 10; owsa 1,000 korcl' po 1'8'. 3 kop. 25 do rs: 3 kop. 50 za
korzec.
'a Starym Ryuku sprzedano: pszenicy
200 korcy od rs. 6 kop. 30 do rs. 6 kop.
50. Z tegorocznycu zbiorów sprzed:~no pszenicy 150 korcy od rs. 5 kop. 90 110 rs. 6
kop. 10; żyt..'\ 400 kOl'cy od rs. 5 kop. d.o rs. 5 kop. 15.
rUI'Y!. ua zboże Ilobry.
Siano ocl rs. I kop. 5 do rs. I kop. 20,
słoma do rB. 1 kop. 30 i koniczyna od
I'S. I kop. 30 do rs. l kop. 50 Zł! pud.

I (-)

KRO NI KA

•

- War szawa.
Zitlri81J dmuIIYIJ. ttczcmnu; clo zim/allu "ę7rollziel1l:iczego kI', Cel'!llii Plale,.· Zybe,.kotvej
tnvać będą od dnia 26-go b. m. do 1 wrze$nia, zaś ąowych uczennic od dnia 2-go do
15-go września r. b.-Przytulpk dltt rekrnlr
1Uilles(:ernów, wyęhodzących ze szpitałów,
I)ęclz ie ot.warty w domu przy zbiegu ul.
ŚWiętokl-zyskiej i placu Wal'eckiego, ofiar
r owanym na ten cel przez ś. p. Rozalię z
ks. Lllbomirskicll hr. Rzewuską. - SzÓKty
'1~lJazial h.1lpotee;ny pI-q warszawskim SIłŁodzi.
dzie okręgowym poszuku.ill prawnych spad(- ) Morderstwo. W zeszłym tygodniu kobi~ rców po zmal"łych: Janie Wąsowiczu,
we wRi Rnts, powiatu łódzkie/fo w ljIiej- Chaimie Finkelblechu, Janie Becker, Au-scowej kal'czmie w bójce zabItą została drzeju Buchner, ,Koustantym Kamienieckim,
przez pchni ęc i e noi:em IV brzuch wło~cian- . Amelji Śzm~deckiej, SZln~u Zyme)man, Jaka ratall,\ GamM.. Xa miejsce wypadku ninie Płonczyńskiej , Rajmundzie Eliliou de
zjecbali p. O. sędz i ego śledczego p. Stani- Tow'seau, Antonim Hoffman, Juljawue Szas ła.wski i 1eka!"? powiatowy dr. Wieliczko. niawski e~, Maryi ŻW'kowskiej , Antoninie
(-) Wypadków w guberni piotrkowskiej Haberkant, Icku Goldmau, Ignacym Wiw drugiej połowie Iipc:\ r. b. było: poża- ośniewskim, Emilji Glass, .Lęonie Panol"Ozyńrów 10: UlI pod palenia 1, skutkiem złego ąkim, Juljanie ,Billing, Ksu.werym Czekierw'ządzeni a komina l i od ruewiadomej skim, :F:E;lik.$ie Ostaszews'kim, Maryi Boba!lprzyczyny 8; strat z tego powodu wyniKlo skiej, Jalue BujaIskim, \Viktorze Matysz69,620 rs. NagłeJ śmierci-9; samobójstw kiewiczn i Alek.sa}).drze tummerowej; sęi! i zabójstw 2.
dzia pókoju o~elzialu IV-go wzywa krew(-) W Heł en owie podczas produkcyj nych do podzIalu .majl}tkowego po lcku
pyro technicznych rzezimieszek jakiś, sądząc FJ'idman, .oraz sędzia. .oddziału. XVI-go po
że się obłowi wsuuął do ' kieszeni p. X. rę- Bajłi Wizel. - W. uniwersytecie I~arszawkę. W tej chwili ótacza.jąca pana X . pu· ski)lI od roku ua~ówego wakować będzie
bliczno Ść- ns łyszała wymówione przezeń wy- sześć stypenayów, każde po l:!J. trzysta dla
razy: ,:ram jest gruszka, pro!zę nie rewi- studentów wydziaht lekarskiego.. Zamiedować bo ja tego nie lubi ę". Złodziej Qd- r~ający nbiegać · się o ' powyższe stypendyą.,
skoczył, lecz Jedno cześni e schwycił za oz- wimu wznieść podania do tQwarzy~twa , ledobną l alkę p. X., którą wyrwawszy, znikł karskiego w Warszawie najpóź!J.iej do d.
w tłumie.
15 września 1'. b_ Przy 'podaniu nałeży doUkarany złodziej . We wsi Brus, łączyć: świMectwo władzy uniwersyteckiej
złodziej niejaki D. zakradł się do kW'nika o przejściu na kurs wyższy, z oznaczeniem
jednego z tamtejszych kolonistów i skradł stOpIU otrzyma.D;Yc na e zaminie przejścio-

I

•

DZIENNIK ŁÓDZKI.

I

(-)

mi kartkami, ze ze artą o po owy czarną
na której widniaŁa różowa kartka z grubo wypisanym numerem, wypoży
czonych widocznie z jakiejś naj tańszej czytelni, walało się po stole kilka: jedeu tom
.Złotej Elżuni," Marlita, "Mąż Helenx" z
angielsldego i ,,'l'reize unis de Jeanue\' w
oryginale - Kocka.
Ostatni tytnl wymówiła bardzo źle p.o
francusku, utrzym\Ijąc, że przed kilkoma
jeszcze laty władała tym języklem, jak i'odowita paryżauka źe dziś zapo mniała
wszystko co do ~łowa i dlatego usilnie
zabiera się znowu do francuskiej 'lektury.
'I.'wierclzila, że książki wyw ierają na nIą
ogromne wrażenie, że w nocy często z tego powodu sypiać nie może, iż jej się zdaje, że jest bóhaterką ...
Zaczęła opowiadać sny swoje bardzo
dłn~e i skomplikowane.
Do pokoju wszedł Kostek, - chichoczą
ca panna więcej '!ię nie pokazała.
Spojrzeli n1\ zegarki, zabierając się do
wyjścia. Pani zapraszała (lo het:baty, którą zasmolona, bosa dziewczyna na pogiętej
tacy przed chwilą do pokoju wniosł<l.
Herbata buchała parą, była nieapetyczna, mętna i za lekka. Łyżeczki były ~ół
te i cienkie, każda podstawka była inną,
cukier leżał zawinięty IV szarej papierowej
paczce, a cytrynę przyniesiono w ręku.
JakOll wymówili się od tej herbaty.
PalU żegnała gości, ści skając im ręce
z godnogcill, rękę Franka z lekkiem wzru,",-eniem. Prosiła, aby przychodzili często,
lecz nio w czwartki, , ponieważ w dnie te
bywa u niej jej kochanek, człowiek bardzb
puważ ny , który znał jeszcze kiedyś jej rodzic(JlV i ją, kiedy mając lat 16, kończyła
peusJę u· pani de Beanxchamps w Piotrkowie, ze kocba ją, jak córkę i że jest o nią
strasznie zazdrosny.
Wy~zli na ulicę, Franek był pochmurny
i mi lczący, Kostek jak bUl'ak czerwony;
przez całą (lJ'ogę nie przemówili do Siebi?
oklaclką,

wyro; metrykę urodzenia, świadectwo

;;b(;:

stwa i treściwy opis biegu życia. ,tYPen.
dya po wyższe pochodzą z zapisu Ś. p. d'ra
KiWzorowskiego.- W przyszłą 11'iedzielę ma
ię znów popisywać tntaj }l. Ler oux. -Na
l/JyRtal/Ję tow. zach ęty sztuk pięknych nade.
słali w ostatnich dniach następujące rzeź..
by: H. Marczew ki .Studyum", J. KrJill!ki
4!.Portret Adama Pługa" i .Port.ret damy'
H. Niemira .Popiersie kobiety", oraz l
Celiliski .Zygmunta Starego", . Kowala" i
"Macierzyństwo". Do działu malarstwa na.
desłali: E. Dukszyń ka . Przerwaua praca'
W. Trojanowski "W pracowni artysty" l
.U płatnerza", BI·. Malinowska . Żyd ", F
Brzozowski. Widok Rabsztyna", 'l'. Zalew:
ski .Z opoczyliskiego", oraz G. Wichel
.Rendez vons".
Regaty. Rezultat regat jest na tęp nj acy·
bieg l-szy. Angiełki czterowiosłowe,' ~oO
metrów. Nagroda: 5 medali sl·ebmych. l)
Łódź Kastor (flaga czerwona). i:ltemik M.
Krąk o wski; wioślarze: Z. GerlacJI, A. Gu.
mhiski, K. Schonbrenner, R. 'l'yszer m. II
S. 56; 2) ł ódź Polłux (flaga niebieska), ster.
nik H. Riidiger; wieślarze: J. Artzt, S.
Czaj kowski, W. Fnukenstein, W. Pocho .
recki. Bieg 2-gi. Kajaki, 2,000 metrów.
ag-roda medal srebrny: 1) łódź PauL (fta.
ga biała); I) AL Aqlliljanow m. 16 S. 30·
2) łódź Wirginia (!laga czerwona) niedo:
kończyła biegu. Bieg 3·ci. Pairoary, 3,000
metrów. Nagrodl\ 3 medale srebrne: l)
łódź Hero (flaga czerwona), stemik F. An·
ders; wioślarze: A. Krajewski, E. Linde.
man m. 14 s. 56; 2) łódż Leander (flaga
niebieska), sternik E. Imrutb; wio~larze:
E. Gundelacb, H. Riidiger. Różnica byla
zal edwił\ o parę sekund. Bieg 4-ty. Skn·
Iingi, 2,000 metrów. Nagroda, medal st'ebrny;
1) łódź Blitz (Haga czerwoua) L. Jędl-le.
jewski m. 11 S. 46; 2) łórlź Good-Hope
(flaga niebieska) J . i:lzefne./:. Bieg 5-ty.
Hamburki, 2,000 metrów. ~agl'olla 3 me·
dale srebrne: 1) łódź Jaskbłka (flaga nie·
bie ka), sternik J. Ziółkowski; wioś larze:
W. Szymaliski, W. Werman m. 15 S. 7;
2) łóclź Czajka (flaga czerwona), sternik
R. Tyszer; wioślarze: A. Schweitzer, L.
Ricbter. Bieg 6-ty. Angiełki czterowio·
słowe, 3,000 metrów. Nagroda 5 srebrnych
medali: ~) łódź P(lłlux (flaga luebieska),
sternik J . Artzt; wioślarze: T. Schwitalla,
A, Neumanu, J. Eberbardt, J. Chęci!lski
m. 11 s. 45; 2) łódź Kastor (flaga czenvo·
ua), sternik E. Imroth; wioślarze: E. Li·
demany, S. Czajkowski, L. Wachowicz, M.
Ziółkowski. Bieg 7 -my. Prywatnego to·
warzystwa "Tryton," 2,000 metrów; I)
łódź w'. 2 (flaga niebieska), sternik M.
Reichel; wioślarze: F. Zbrożek, D. Arda·
siewicz; 2) łódź nr. l (flaga czer wona),
sternik W. Artzt; wioślarze: W. Rebandel,
S. Siewko. Po skończeniu regat, w lokalu
klubowym rozpoczęto tańce.
.
- " Riżsk. wiestn." donosi, iż w sferach
rządpwych postanowjpno opodatkować grulI'
ta, należące do probostw i zborów ewaugielickich, czyli t. zw. pastoraty.
- Gazeta radomska donosi o ślnierci b.
urzędnika sądoy;ego, p. L. K., w Końskich,
spowodowan~i opieszałością ze strony le-

I
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l)
ani słowa; ' rozstali SIę I każdy z nich bl\z
. ~
Erea.t-~rte_
kolacyi poszedł do domu.
- Przez długi czas - ciągnął da1&j pan
w . białym cylin'drże - nie myślałem o mecenasowej, lecz ponieważ IV trakcie tym I
•
Franek znikł nam zupełnie z oczu, nie od(Z upowa.żnienia autora).
powiadał na nasZe listy ~ ż aden z uas
-0nie zastawał go nigdy ani w biąrze, ani
Przeło~ył&
IV jego mieszkaniu-;- wpadłem na myśl odwiedzenia mecenasowej i wyświetlenia, czy
Wiła Zyndram-Kośclałkowska.
też przypadkiem ulica Daniłowiczowska,
w jego naglem zp.iknięciu i nnikanin nas,
PROLOG.
:
nie gra' jakiej i·oli.
Nie, nie mylił się tym razem I Znalazł je
Wyszła do mnie \y wątpliwej czystości
białym nbpuy'm kaftanie, z nieumytemi rę wreszciel Leżało I1rzed nim oe1 chwil kilku,
kami, z 'pospieszuie !lasypaną tłuczoną. Iu'e- w postaci ht'unatnego kwarcu, zmieszanego
dą, k tóra' się nierównemi grudkami na z żółtym jakimś pyłem, dość buche, by się
twarzy jej układała, z świecącelni od t1u- dać nanizać na ostrze łomu , którym pruł
szczu pomadki ustami. W rękach trzyma- ziemię; dość ciężkie by opaść, gdy je chciał

M I L lON E R

ła rozerwaną książkę. Czytała właśnie
.Rubinową cysternę", Boisgobeya, ubolewała, że w uajciekaws~em miej scu czter-

naście kartek było wydartychI

Miała ogromną ochotę opow iedzieć mi
szczegółowo treść tego bardzo "interesują

cego" nawet "ogólno-ludzkiego" romausu,
lecz udalo mi się zwrócić ua inny lor rozmowę. Zapytałem ją o Franka.
_ . Franekl ' ah teu Frauekl TIeli ona
ci erpień dla niego przenosi!
Od owego nięszczęsnego Iyieczora bywa
u niej cOclziennię. Cóż. ona ma z jego miłości? Jest taki gwaltowny, taki niewyrozumiały, taki niesupre.lIonalny! Chce się
bić z jej kochankiem, chce ją gwałtem zaśl ubić. Ona się j eszcz~ waha przedewszystkiem dla tego, że różnica wieku jest pom i ędzy nbru zbyt wielką:' OU<l lila już lat
26 li. on zaledwie 28. Zresztą gdyby ona
zgonzila się na to zamążpójście, jej kochanek zabiłby ją.

(D. r. ,1.1

łomem podilleść.

Pamiętał to ilokładnie, znalazlszy się opodal miejsca odkrycia, z bijącem sercem,
przyspieszonym oddechem. Szed\ zwolna,
bez celu, przystając co chwila i przypatrując się dawno znanemu i niby obcemu sobie Iu·ajobrazowi. Liczył, że go instynkt,
stare jakieś nawyknienia orzeźwić i podtrzymać zdołają, lecz właś nie ujrzawszy są
siada, kopiącego dół w pobliżu , zawahał
się i skierował zpowrotem. Przed chwilą
chciał biec ku niemu, wołając: n Przez Boga żywego, zualazłem je", a może po prostu: "znalazłem, do stn llyabł6wl " , lecz
chwila wylania przeszła i teraz, owszem,
zdawał się bezsilnym, nie zdolny gŁosu wydobyć z piersi, jeelJlego wyrzec słowa. Nie.
Zwolna, pocichu, nie potrafiłby opowiedzieć
sąsiadowi, co mu się przytraillO'. W czę
ści wiedziony dziwną miłością, IV części w
nadziei, że powtórne, dotychczasowe prze:
konanie się o uczynionem odkrycin, uspokOI
go, powrócił do opuszczonego p~'zed chwilą
szybu.
Tak, złoto to było . Nie uaniesione wypadkiem, lecz owa dług(l poszukiwana ży-
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ka.IZa tamtejszego. Zmarły zachorow&l
nagle o godz. 3 rano a lekarz mimo weL
zwanIa me chciał pospieszyć rl'atnnldem.
L. K. zmarł wskutek brakn PQmQ,Cy lekarskiej o godz. l w -południe.
- We wai Okunin, gmilly Górai stalj
mieszkaniec wsi Modlina, gm. Paniechowa,
Ferdynand Linc, liczący 30 lat wieku;
utonął VI ubiegłą środę. Ciała Linca nie
odnaleziouo.
,
- W Antwerpii wyższy- in ty tut haJJdlowy z dyplomem Iicencyatów uauk handlowych, nkoncz'yli w tym rokn pp. Feliks
Eisenberg, ustaw Gay; Władysław QI'OS5mau i Władysla:w ŚwiecinIski - wszyscy z
Warszawy.
,,'
- W Paryżu na. kongresie geograficznym,
przemawial prof. A .' Pe.wiński- o "Metodzie
badan uaukowych w zastosowaniu geografii histor)'czuej· . Po odczycie, profesora
przyjęto oklaskami I wybrano
a przewodniczącego jednej z sekcyj.
- W miasteczku Płockowre.\~ dniu
13-ym h. in. padal I1rzez pięć, .minut ,grad,
• dochodzący wielkogci jaja kurzego. I
- We Włodawie Jllitljscowi żydzi zajmuj ą si ę hodo,vlą pijawek, które utrzymuja
w specyalnie nrząllzC\ny'eh ' oćembrówanycli
studuiach. Pijawki 7. WtoMwy rozcho dzą
się po calym kmju, a prze,wożon~
' wają
~I' ,work.acb parc~n!ch"mo~o~y?h. P9dcz~,
Jaidy kilka razy dtleume w śWleze;! woilzle.

,

X Anegdota o Roth childzie. ZnlJ:komity
malarz francuski Eugeniusz Delaeroix, znajduj'ł<' sj~ pewnego rnzu na, obiedzie n barona
Rothschild'n, przez cały czas tak uporczywie
wpntrywaTsię w twarz go podarm domu, te gdy
wstand od stoł'll, baron zapytał go o przyczynę.
Delacroix_ odJlowie~, iż od kil)ru miesi~cy

3

wł~nie wczoraj przyjmować miał deputa.-

naj wyższego sądu.

Belgrad 19 sierpnia. (Ag. półn.(. ~ó
lowa Natalia odrzuciła projekt widzenia się

I

:da~e;e ~~:::Jeo~!,rr~~~:;; ~:~a~~ ~

wydaje, te wlaśnie w głowic krCZUSIL widzi typ
źeilralra, jakiego sobie wyimaginował. .. do za
szko~n~ d~dał rtystn-że pan baron nic mogllc
być tebrakiem, za model newet służyć "ie moŻO" • Rothschild od,l'0wiedzial, że dla sztuki
chętnie ponosi 06ary i gotów jest przyjść (\0
pracowni malarla i pozować. W kilka diti
p&Zniej' przybył istotnie; Dclam:oix zarzuci! I'"
~e~o odpowiednią tunikt, dal długi kij do ręki l upozowal w ten "I' sób, jak gdyby. dla
spoczynku usiadł Im stopniacb ' rzymskiej , §wi:ttyni. Młody malarz. przyjlLcieJ i UCZw.\ wielkidgo malarza, maj~y' zaw""'t wolny wstęp do
praeo'Wni. wchodz'ł<' z radości'ł zauwlLżył, że
artysta wala Wl'OS7";e długo -poszukiwauy model. Nie przypuszczaj'łc, "y m (lei 6'11 nic był
i t'ltnie żebrakien z niillY, mlo!ly człow iek
wcisnął w ręk~ siedz,!ceml! 'sztuk~ dwu<łziestoCr!Lnkow.}. Rotbschild podZiękował skinieniem
i zakJ.ymał pieniqdz, lecz po wyjściu onarodawcy zaczął badać artystę, kim byt ów mIody
.caowiek.
ÓW

jest

synem za ~~'~nicą i postanowił~ tu prz~Jechać. W IlliCie do r egentów Milan oznaJ-l
mil, że ' zgadza się, aby królowa przyjeż
dżala do Belgmdu, aby zamie zkiwała w
P\lła~d i by oddawauo jej króle wskie hono.
. "
.....
Iy, Z w~lIl1lkiem w~z~e, aby od'~ledzlllY
były kro kotnvałe I me częste, a pierwszy
przyjazd nie wcześniej jak w g'l'udlliu, na
teraz zaś, aby królowa przyjęla projekt
zjazdu z synem w Kiszyniewie. Za 7.godą
A

•

rz'l'~l,I pro'pozycye te przesIano k'l'óloweJ.
,

Oslatuie

wiadomości Jlalldlowe.

malarzem .

że

z_stAwue kredyt. ziemskie 146.75, ak"l'O bauku ruskiegp ,II .. j"mlln zagranicznego 2.'>4-'1" peter.bur,kiego bt\nku dyskontowego 680. b.uku U11ędzy

Jlosiada bardzo wego - .
BerUn, IO·go siBllmiA.

B!Lnlrnoty

rn~kie
U&

zaraz

WarsZ&wę

2 1 2. l~h n& Petersburg kro 211.50. na Petersbng
stu!lyów al'tystyczdych. Rothschil<l za- dł. 2u;s.GO, D" Londyn kr. 20.46, U" Lon,l)'l' ,n.
notował nazwisko i adres i wkrótce mło!ly ar- 20.~ , 'I"~ n" Wi!ldei. 171.10, knllony celne 3'M.75.
X Wiliam Ralston , g19&, ny li terat ~noaielski. tysla okJ.ymuł list tej tr($';i: . Dobrocqllllość 5'!o Ii,"y "",tAwue 63.50, 4'1. lioty likwidacyjne
."
r .
57.50, I,oy-y".ka rnska 4'/. z J880 T. 90.70, 5'1, z
zmaTł w tych dlńnch w Londynie, w . G9 rol.:lI przynoSI zawsze procenty; procenty 0,1 ofiaro- lSS' r. 101.90, !'I. z 1887 r. - '-, "'I. renta .10tA
.. ,życia. lł!o,~! czas dobijał się sławy napróżno IVllllCgo lito~ci wic lnidora przypadkowo nagro- 113.50, I'ożyezk& ,.sehodui& 'rr 11Iu. Gó.IO, nr emi., rMu"nń oTrginalnemi utworami. ' D Ołl iero wy- mad",ly siQ w kantorze RolhBchild '" , ską,l mlo- syi 64.90, 5% listy zastawne ruskie I/r2.1O, 5'1, pod'
. I ó ' ł .' . ''';ch (g łó 11'- dy ""Iowiek moic odebr"ć sumo,
wynosz,~PO ilyczka premio, va z 18G4 roku 174.00, taka" z 1866
bo me "rzek'o
y
lu } Y. Języ { IV s oWI~us,>,
•
~-, r. _._, akcye drogi i el. wnr.. "woko-wie,leilSkiej
uic libwel · TurgenióJa i blLjek ,Kty,lowa wyro· rlziesi~e tysi~y frauków" . I
216.26, akcye kredytowe anstryacl<ie J64.00, akeye
l biIY ','ilU lJÓZgtOS i , ~iel'osp :Ute ' }l~\\Owisko IV
waro•• wskiegó bUl\ku halldlowe~o - .-, dyskoutośw iecie lit Ilcldm
TlÓllULczył te~ k;iIlm wier1\1 li: VI.
wego .- .- , dyskonto
niemieckiego banku pail8twR
l
'
.l!L m - I
:~o/. prywatne 2 1/ 1111/, .
szy z po skiego. Od roku 1853 do 1875 był
Londyn. 19 sierpnia. Po"yezka rusko z 1889 roku
kustoszem biblioteki Moze,!m bryt}"jskiego.
p t
b
..
!
JI em. 90'/" "JOf. l\nlL,ole angielskie 98'/".
X' Profesor Billł'oth ostrzega w publicznej
, e era urg, III SJel'jJ1ua. (Ag. półn.).
Berlin, 10 sierpuia. Psze~c.~ 180- ,93 u.. sierp.
odEr!,,.ie przech. ' Mkkomy~lnemu lrtywanin kw .... Dziś obchodzony bęllzie 50-letni jllbi\eusz /91.00, "& list. gllPl. 19Q ..QO. Zyto 150 -163, na sier.
·
•
l
•
•
•
I "
.
1... - . - ,' 11& b st. gr. 160.50.
k
b
I
su 'ar O owego.' • W clJIgU os'tatnlch kilku mie- Istmel)l~ ,0bsl\J'}vatorJl!ln w Pułkowle.
Havre, 19 sierpnia. Kawa good ave"'ge Santos
. . 9i.25, na gnid. 9~.75, na marzec 9i.75
ś i~y.u, '-- pisze znakomity chirurg,-.miałem
Tyflis,' 19 sie~pllia (Ag. nm.). Od wczo- sUta"twrz
e
' cztery wypadki, IV których nieznacznl ' tranio~
ne palce skutki em niedorzecznego użycia kw.... rajszej niedzieli. weszło 'W wykonallie \)0New-York. 17 sihpnia. Bl\wełna 11'/" w N. Or·
t
,..
. d
.. ki . t t ' .
I leanie 11.
,
New-York, 17 sierJ.nia. X_wa (Fair.Rio 18'/,. Rio)
su karbolowego nległy 7.:11laleniu. WszysUde s ~uo" leDle I a y m!eJs. ej u ej zeJ: po er.ztery wypadki zdarzy
się u dzieci, u tt6- caJące zamykać w medzlele wszystkie ma- I-i 7 low ordinary na wr7.,jlsiei. lil.22, 1U\ listopad
Tych rodzice sanń zastosowali opatrunek karbo- gazyny i sklepy.
l5.XO.
lowy, a1.!'0wiem kwas ktrbolowy ma być skuLondyn, 19 sierpnia (Ag. phl.). Z Kon. """'..,..
_ .....~"'''....'''Ir""'''':'........,...,-.",'''''''''!!!.'' ' ,..,_
!O' "
tecznym .!mdkiem dl.. zagoj enia ran. Kwas
OZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
karbolowy obecnie 1l\a już daleko mniójsze za- stantynopola':J;elegrafują do .Timesa": DeMaltaństwa zawarte w 1nin 19 sierpni.
w parafii katolickiej _
stosowanie ' .,( .ćhlrurgil, niż poprr,ednio; pozna- legaci kreteńscy przedstaWili Szakil'owi baIiśmy stopniowo niebezpieczeństwa, jakie jego szy w piśmr~nnym memoi'yale uzasadnienie
w parafii ewangelickiej użyci o za sob~ po ią,ga. Srodek ten wywołać SWych skru'g i $ądań, Szakir basza dokuStarozakonnychmoUl . ietylk? .apaleni)l, a~e i $~~ć skutkiem iDent ten pl'ześłal sllltanowi.
~~t~~:~y~ ~~i~J9!ojii':'~~~ln .marlo 7. w tej
zatrum" krWI. Zaletf..A Wo e obJaw a tylko zap
.
9'
.
A 'pl
. Ii~hie c'llopców _5, (\Ziewczlł' 2, ,Ioroslyeb 1,
stosowany nmiejętn" rgl\ą ekarm Odl:a'dzam
'-aryz, 1 slerpma (g~ n.).- WezopaJ- w tej liczbie mę"c~yzn _, I<obiot l, n otlanowicie:
jaknajusilniej zastosowanie -"IISU kai-boroweg~ w departamencie Charenty wyboroy ona-o K8J'ol ElD&unel Riebter, lat 27.
b?" polecenia .lekarza. .:Na!skuteczniejszym~rod- pal'tyścl, zebrani w liczbie 10,000 Po(~ przeEwangelicy: ,Izieoi do la~ 1/;-tll zmarło l, w tej
lnem Da ŚWlete
t
d
dni
liczbie chłopców T~ dziewcząt 1, doroRłych - ,
.
rany IJes sPEe ~,!ana e wo 'ctwe
Cuneo d'Ornano, urządzili 0- w lej liczbie mężczyzn r-, kobiet~, R miauowicie:
wszystkiel.... ap~ekarJt ":od,, wgnlard,!wl}' .-Jako' wacyę dla Deronleda i wyrazili uznanie dla
St.roz"koonl: pzieci do lat 15-tl1 zmnTło 3.
antynod ll{'iOOlW zat~n wy-wqlanegtl' " 1!.wase
..
. bliki
d . T' §Ć
w tej liczbie chłopców 1, !lziewcz~t 2, cIorosłych
karbolowym, podaje "M d. PreŚ/le", mydl'o "'!IY- plogIamu lepu
naro oWIIJ·- le 11 0 1. w tej liczbie m~żczyZD-, kobiet 1, a mianowicie:
c,ajne, zastosowanI! niezwł<K;:!ni\i i cz~slo )10- wziętej na zebraniu raz lucyj ' wysłanQ te,EotAra z Dzialoszyńskiilb Szk.l&nkiewicz, I,t 44.
póki nie znikn" wszelkie obja1vy, zatrut:!a. / /" legrafem generałowi Boulangerowi , który.

kończyć

T E L E GR

a.

'Y ..d ą." pasl

a, trzyma fortunę

-

A C ż Mastel's!

ód 'zekl zcicha Iza.ga"
~1II~ me r~ość, lecz owszem, niepokój
I zeehodziei , który ~łyszałby ' te ~łów
Jakiś ~o z.d~JmowaŁ Uginał sill pod ei~a- wymiańę, ~wnosząc z iutoy.acyi, Wl'ęCr; przerem WIelkiej odpOłVietlzialnóści. Fortuną to ciwne istniejącym w rzeczy samej stosun~yło , zwłaszcza dla człowieka w' tak.iem kom, pomię~ tymi dW1lma." ludźmi, V(Yu
.
,'Ih
Jak. on położeniul Może ja]óe parę setek ciągnąłby wmoski
tyslę~y dol~rów ... " Kto wie. Żyła tarego
Co ci tam do dyaPltl - , pytał Ma.i\Iarcwa rue większą przecie być m1lSiala. sters7 - uderzony jego blad~~cią - czyś
Lecz ileż w to włożyć przyjdzie pracy, za- slaby?
I
Już mu SIinn miał ws~stko powiedzieć,
choau I ~nlepokojem w złotodajny wpab'ywał Slą otwór. Z lIliejsca, na którl)l:ą >\eez 6ws'ti'zymał się. Pytanie sąsiada rzepozostawał, mógł dostrzedz sWllgo ąsiad~ ..k.on&lo go jak musiał by~ zmieszanY. ~ł
któ.ry z.awiesił robotę i oparty o drzewo, się okazać śmieąljnym i słabym. P6~niej mu
paW: faJ.kę· .TakŻ6 JllU zazdrościł tego spo- ws~stko powie .. , zresztą po cóż Master&kOJul Zapr~gnąt znów .p obiedz kn Juemu, ma wiedziec'. .. kiedy zwłaszcza dokonał odoszolomić .biedaka ~znajmieniem dokon'aue- krycia? Po cn ma ' go obsypać tysiącem pogp odkrYCia, Leez, I ta chętkRJOObiegła. go .zyty,w.llych, . śeillłych, właściwych sobie
wkrótce, obojętnym napozór okiem wodził pytań? ' ,,:~, \~
,. ..1
dokoła,. stojąc na miejscu 'IV , głębokiem za- Istotnie w głowie mi się kręci,-rzekł
myśleruu.
.
podnosząc rękę d'O czoła,-zaczerpnę nieco
Tak, skoro rzecz się wyj~ni, sprowa- powietrza.
t
•
dzi żonę i ~eci. Tam. lIapi'Z6ci , a wzg.ó;Master obejrzał g uważnie.
r~n, wybud!lJe dom pIękny i zil-mieszka w
- Słucha~ stru'y-r2(ekl-źle się to skQń~ ~ rodzlllą; chyba, że żona w interesie czy, za~racujesz się- na śmierć, w p')'zeklędziecI. będzill ~olała osiedlić . się w San- tej tej jamie. Szyli ' ci' ten bokiem wylezie.
FranclSko? SnllJąc tak plany ha! przyszłość Dyabeł cię z~lepił!
~ZIIł, jak go ~rzejmuje strach jakiś, ~wi~- I
Tu nasnwała się zręc~ość c,po\viedzedomogć. n~głej 'zupełnej .ut.raty tej gieza-! Ma sąsiadowi, chociażby dla zwycięstwa
leznośCl, .Jaką S.lę d,Qtą~ Cieszył. Tak., ~- wy zydzanych swych teoryj ~ie zwierzył
raz będZIe musmł nawIązywać dawno zllt! się, jednak; cofnął przed wyjaśnienianu i
\~ańe 'rodzinne stosunki; wypadnie mu 'prze- upmiechając zabraŁ się do odwrotu.
Cle. pomygleć o siost\'Ze Joallllie, zrob~Ć'
~ Słuchaj,-wołał za nim Masters;-łycos~(Ua" blata Wiliama; żoua miała też 11- IpUj przynajmniej gorzałki. ' Chodź wypij ze
boglch krewnych. Zapewne skrzywdzil,iby- mną strzemienne. 1 ' 01 nie wyglą.daj jat<.
!lmy go utrzymujijc, że się na kwest tS po- gdybyś spadł z ni~bal Ddś6 mam tych brll,,:yzsze zapatrywał z innego, niż z wspa- dów, śD).ieci i nie, 'dalej jak przed. kwach'anllIalomy§lności hojnej stanowiska, lecz bądź- sem postanowiłem ' l'zucić tę przeklętą pncobądź, kwestye te niepokoiły go.
stą norę. Niech ją dyabli porwą I Znasz
1'ymczasem' są.siad dOIJaIił fajki , wysypał więc przecie i wiesz, że co raz postanowi,
POzostały popiół i zWI'Ó~il:. się ku niemu. tego dokoilam, nie odkładając. Czyn u lllllie
\-yysnuął się i on na_ ;potkanie sąr;iada" bi6Żyza slow!\lll.
llIepewlIym wahającym si!} kJ'okieIIL
Pxawd~ mó '.
reraz mn Slinn zazdro-:- Cóż tam Sliun, - zagadnął przyjaźnie ści} szybkości i stanowtzogci powziętyc~
sąsiad.
•
postanowień. Z pewoem uspokojeuiem spo-

!

Za weksle krótkoterminowe
na Berlin za 100 lOT.
lIa Londyn za l Ł..
.. , Paryż za 100 fr.
ua Wiedeń za 100 fi
Za paplerj

i at'yjne I(r. Pol. .
Rusk . I .użyczka w3chołhtin. .

~o/.l)OŻ.

we\yuz. r. 1887 .

"

•.

Listy zast. ziem. Seryi I
.,.

'1

9.63
38.50

47.a5
9.62
38045

81.10

81.40

••

.

"

88.30
98.30

V.

95.15

Listy z~t. m. Loł ... i • eryi I .
n
II.

" lU .

88.GO

99.83.50
98045
97.25
9M5

99.-

8~.50

.
V.

Listy zast. m. Warsz. Ser. l .
••

I

47.4.;

va ń.twowe.

Listy Lik
T

Z duia 191Z ,lnia 20

97.50
.15

95.25

95.7.1
93.75
93.25

Giełda Berlińska.

Bauknoty rnald e zaraz

pr;'wat~~" ,do.'JLt\\V •

212.40

1112.60

21~ . 2.1)

111225

2'/.'/.

2'/.%

Petersburg, 19 sierpnia. Wek. l. na Londyn 96. 15,
II PO"yr.zka węchó<1nia 98'1" J n pożyczka wscbodni.. 99, pożyczka z 1884 r. - .-, 4,'1,'1, lioty

z lekcyj, a brak funduszów nie pozwala mu do- ~I~MO. ua d ostawę 211.25, woksle

w, ręku; l\:1.!ał~J.~, miał pezwątpienia I Cze- ( . ~.

Giełda Warszawska.
Żądano z końcem gieldy

Dyskonto

D$c(oix oświadczył, że Jlłotlzi cn'ee uarotlo\"/r~o 5-11, w&r8zf\wskie~o. IJl\nl,l:n cłylkooto

także

skromne środki utrqmania, ?e przeważnie żyje

TELEGRUIY GIELDOWE.

cye francuzów zrunieszkałych w Londynie
i Brukselli, protestując przeciw wyrokowi

'gląda teraz na sąsiada ·

LISTA PRZYJEZONYCH
. U ~tel ."olsk l . P . LeizenllSTIn, J. Siwoń, J.
pletrem z W~zawy, P. Marynowski 7. Tomu J A.

Łato\f8ki z Sieradza,

Szilrer z Siere, ~ łllźewłlki z

Plooka, Roth "hild, Lewin z Pabil\uic, Zi emb iliski
z PiotrkOWA.

lJolel Mant"otr"r. M6jI1\!rud...

Kicrszyń

skaJ FreunaDu, KOgOD z Odesy, Ryf'kill z }[08IrWY.
~;r łłJI ft~J " ć. 14 ~' .
J. Sokolow z Niei:yna, J.
Bobrow z Czernihowa,
. PiJJkus, A SpaltliuO' z
'Varszawy, H. lilier z t&wiszyna..
o

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
Łodzi

do

przychodzę :
%

Łodzi

odchodzą '

I

GODZINY i MINUTY
8/40/10/15/ 4/ 351 8/:>0/10/30

/ 6110/ 71 ł5/1/ 05/

5/55/

9/aO

pl'7.ycbodzą

,10 Koluszek
" Skierniewic .
n Warszawy
n Alekso.ndro\"a
,,. Piptrkowa.
., Granicy
II SosnowCo'\.
" T omaszowa .

7 10 8>16 2 15 705 tO tO
8>16
4 32 8 24
1 35

llziu:\
" Iwllngr. t hun.
"Dąb-rowy ( DĄb. .
11

G,,:> 10 20

1105

810

952 a łO tO 25
225 9 2 ł.5 937
1015
201

G-

HO

H8

102
1008

11 23

532 7 52

GM

437

7 52
10 16

527
9 18

" Krakowa
.. Wrocła.wa

" Berlina

"I
450
450

958

824

Pe't ersburgn. :

" Moskwy
"' 'Viedni:\

ł2

7 Ol

UWAGA. Cyf,y ozn ..<zoue grubszJID drukiem
wyrażają czas 0(1 godziny 6-ej wieczorem do gf~
dziny G- ej rl\Do.

wywane teorye ,po znkiwallia złota pocb la-=
nialy go dotąd tło tego stopnia, że nie powyjaśnieńl...
•.
,
myślał nigdy o sposobach zużytkowania znaNadmienił coś o tern, że właśnie i on od- lezionego.
dala się dla uregulowania pewnych intere- / A tera z, właśnie w chwili gdy mu wszystsów. Bał się by Masters nie zajrzał przy- kie władze umyslu i kombinacyi, Ilajpotrzepadkiem do jego szybu.
bniejsze były, mąciło mu się w glowie.
- Wnoszę, -]llówil Masters ozięble-że
1'0 nit. to przejdzie. 'Pbtrzebowal spom z zamiar wysłać ów list. Poczta odcho- cząć, przyjM do siebie. Przy drodze tam
dzi dopiero jutro, pozostaje ci dość cza u pod drzewem leżała kupa kamieni, znał to
dokończyć, zapieczętować i zaadresować.
miejsce, pami ętal, niejednokrotnie siadywał
iI~t za s~ojrzenie~ mó~iącegp, Slinn taI.U .wyczekując na~ej'eia dyliżansn, usięd ~rzegł dopiero, że Istotnie ma w ręku dzIe I teraz odpóczme.
.
niedopisaną ołówkiem kartkę. Gdzie i kieUszedł krok6w kilka , lecz zawróCIł.
dy , ją napi~ał, nie wiedział. Przypomnial Wszedł glębiej w las sznkając dzinpla w
tylko sobie, że pillrwszym jego popędem ch·zewie. Pień spróchniały, tak, tak wlabyło denie§ć żonie o wszystkiem co zaszło. śnie mówił Master, własne to były j"go
Nie pamiętał jednak kiedy pisał. Z roztar- s łowa. Pamiętał przecie doskonale, było mu
gnionym u śmiechem lecz szybko, chował to na coś potrzebue, miał tam czegoś dokartkę w zana(lrze. Masters spoglądał na konać... ale czego? Aha! Dobrze, gdyż siniogo drwiąco i z litością.
ły go zawiodły, lue mógl dłużej u ·tać ua
• - No, rzekł, mie omyl się i nie weź nogach, ledwie ię dowlókł do kllpy kamiezgniłego pnia drzewa za skrzynkę do Ii- ni i padl na nie jak uieżywy.
stówl - Zatem żegnam. Co? stanowczo
'reraz dziwne, niepokój nastający go od
niebhcesz wypić strz'emiennego? Mniej- chwili odkrycia ustępował uczuciu błogie
sza o to! Myśl o swem zdrowiul źle z to- go ukojenia. :\ie dręczyly go, nie straszybl} stary!
ły odkryte karby. Owszem u' miechały
' Mówiąc to odwrócił się i odszedł.
I!lI1 się tysiącem rado 'ci i błogosławieństw .
Iillll widział j3k zszedł do szybu, Zona, dzieci, krewni przyjaciele a nawet októry miał ostatecznie opuści ć. Wyniósł tatni chwilowy, w nadziejach zawiedzi ny
kilka narzędzi, !Zarzucił pled lla ramiona, i od mi!\isc tych na zaw ze oddalający się są
podj!}ł kapel nsz l oglądając się Mkoła, że- siad, - w zyscy mieli ucze tuiczyć w jego
gnlloł zttpe,vne te miejsca-o dszedł.
bogactwie. Marzyly mu się same szczoch·()am tedy pozostał z tajemuicą swą i bliwości i dobI'odziej twa. I cóż (lziwllego,
skarbeul. Jedyny cz łowiek znaj ący poloże- że my'lą lue mógł cza u objtłĆ całego zuanie jego szybu oddal ał się z miejsc tych na czenia fortuny i wladzy jaką. ona daje,
za,wsze. Los ich zbliżyl chwilowo i pmwdo- że ię trwozył i wahał? Teraz w kilku ch\\ip.odobnie przygodllY ten ąr;iad zapomni go, lach nadziei ko. ztowal w zystkich ro,kojako też llIiejscowości. I on tedy mógł teraz szy w jakie długie lat.a posiMlania nit' z&odejść od 1lkarbu swego, mógł na jaki (!zieli. wsze obfitują..
dwa, dopóki nie obmyśli czegoś, nie znajdzie kogo, komuby się zwierzy!. Samotne
ży cie któl'e wiódł zamknięty w sobie 1'0).D. r. n ..
zbawiło go przyjaciół; paJ'n zaledwie miał
znłi:iomych a głęljokie i cierpliwie zastosoTem lepiej.
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

4

o
Łódzki.

Teatr

o s z

Ł

G

Nt 186'

KANCELARYA

~

Cn,'b o61>oBloeT<'n, QTO opiBH3l1l<eObl B1> .1IO)l.SKBCHO!!
menclIo!! rlUlOfisilI BaqnyTclI 2[ .1'0
aBrycTa (2 ceBTs6pa), a ypOJ<H l
( 12) CeBT06pll. Dpiey'b opomeoii!
We czwartek d. 22 sierpnia 1889 6y)l.eT'L npOlI8UO)lHTLClł)l.O 15 3B
ryCT3.
3a Sau'IlAblBnJOlą r~YBa3ielO
K, TBlIlwell'b.
CHIlbIC

Karola

nOi k'
u a s lego

t- ~g

południu.

kursa tancow

~eliszek teg.o pwocOwego syropu wla.ny do szklanki z~czajneJ lub s?doWeJ. '.f~dy daje. w każdej porze ro.ku
,P~'Z.r.Jemny, zdrowy I orze~~~jlłCY napóJ. Jeżeli zamiast wody,
uzYJemy lodu tłuc~on~go. I plJemy g? przez słomkę, napój ten
.
staje SIę Jeszcze przyjemniejszym.
Za dni parę Grenadiue sprzedawana będzie na butelki.

P? lO kOJ!o

J uhusz Gensz

rzędu

MOJE "

GRE·NADINE

prteBleslooą została do dumu pana
Piotrkowskiego, przy ulicy Piotr·
kOlvsklej gdzie cukierrua Meyera.
1211-0-0

D O K T OR

MOJEJ ŻONY

Polka młoda, wróPz~:g~;y.Cp~~~ od

A. Wu"el./ube.
1312-10-8

NIE MA BO'LU łZĘB()' W
Włeleb!;~~:;V':-. Benedykłynó,v .

Elik8irn

bar~o.

dobrze ."'Yc~ow~na, ~becnie 4 do 6.
1378-6-1
w mIeJscu, pOliladającajęzyki fran- I - - - - - - - - - - - - - I
dla dorosłych I dzieci osolloo, rozpo- cu~ki, p~emiecki i m1!Zy~ę, poszuBEN'.I.'T8TA
czynają się we wtorek, dnia 27 kUje ml~jS~a nauczyCielki ~o mło·
slerllOla r b
dych dziecl, lub towarzyszki. Zgło• • .
•
szenia przyjmuje redakcya pod lit. ).owr6clł i ..mieBzkał w domu Sz.
Z. A. 24.
1381-3-1 lone),
Wi'lickiego
r~g 2-,.
ul!cyp'ętro.
fiotrkow8~ej
i. Zie. J .
w bramie
PrzyJmuje
od

Opactwa w Soul ac (Gironde)

1373

~rzez przeora
Piotra Bonrsand
r. I w Londyole 1894
Codzi
. enne użrci~
kropelpróchtego
z~a'Ylennego
eliksu'ukilku
zapobiega

wynaleziony
li' roku
I
mr.d:l.laml W'

J,aber
H
field

N~grodzony złoteml

Lekc"e glmnastyln

otwieram w poniedziałek d. 26 t . m. Za stół i mie zkanie poszukuje się godz. 9 rano do 1 i od 2-7 po południu.
o peracr,e wyk.onywa be b61 u przy
Zapisy przyjmuję codziennie od
12 do 4 po poł~dniu. Ulica Dzika
~ltl'
pomocy t eokn azotu (ga;~3t:~ąCY.
.'
dom Dobl'zynskiego Xi 516.

NaULZYCI'

Adolf Lipińsld,

.

tańców

Wb
.t
e er maJs er

nruk~elll ł880

ruemu zębów, l"tóryin nadaje alabastrową białość, wzmacnia dziąsła i odświeża wybornie usta. Jest to jedyne lekarstwo, które skutecznie leczy ból

'. Zgł~bio~łO

zębów.

i gimnastyki. do dwóch dziewczynek. Oferty ksląz~czkę . legltymacYJuą .. w!daną
1382-4-1 w Dzien. Łódzkim" pod lit. A. A. ~ ~mmy BIała, pow. będzll1skl, na
________=:.::.........:..-="
1373-3-2 Imię Adolfa Fechner. Łaskawy
W Li klasowej szkole rcalJlt'lj
znal~ca .raczy złożyć takową w
DlQzkiej z pensyonatem,
magIstraCie.
1387-1
nauczyciel

będzie

podawany

Zawiadamia się niniejszem, że egzami•
ny ws.tęppe do gimnazyu~ łódzkiego zenskiego rozpoczną SIę w dniu
.
'
.
21 sierpnia (2 września), a lekcyę b. ordynator SZplta~ Ś-tej Tró~cy
1 (12) września przyjmowanie prośb w. Płocku po powrocle z zą.grarucy
Farsa w 3 aktach, ze śpiewami odbywać się będzie do dnia 150slacH w Łodzi, przy ul. Średniej,
oryginalnie napisana przez .A.. Go- sierpnia.
Hotel Niemiecki. Przyjmuje cholańskiego i J. A. Popławskiego. Za zarządzającego gimnazyum rych. z chorobami we,~ętrznemi od
Muzyka Balcarka.
.
godzmy 8-10 zrana I od 3-5 po
Grana 24 razy z
w teatrze
K. Tlmasz8'::'.
1341-12-4
Alhambra w bieżącym sezonie.
1380-3-1

AD R ES

A.

Począ,wszy od d. 10 b. m. W obydwóch cukierniach móich

.ADWOKATA PRZYSIĘGŁEGO

W ogrodzie Sellina,

NA BENE}1'IS
Wła.dysława. Glogera

N · I

E

Oddajemy prawdziwą. nslugę naszym
czyteinikom, zwracając ich uwagę na
ten starożytny i użyteczny preparat
najlepszy ~ Istniejących środków leczol·
czycb, ZarblegaJący wszelkim cIerple·
I

zęb

00 ulokowanl'a zaraz

róg ulicy Dzie}nej
BIOO
IDprócz W.
]U 80 i Wschodniej
eliksiru, wyrabiany jest jesz~ze przez 00. Benedyktynów proszek
. '
•,
poszukuje miejsca, z dobl'emi reko~
UCZlllOW ~endacyami zaraz. lub od 1 wrze~I pas.tll: do czyszczenia zębów, które
rozpvczyna się dnia 12 sierpnia.
rua. Oferty pod lit. H. E. w admi.,
•
.
. .
rówm6Z nIlbywać można we wszystPrzełożony szkoły
nistracyi ,,Dziennika Łódzkiego". Wiadomość od 9 do 12 i od 4 do kich znaczruejszych pel'fu,meryach, aptekach i składach materyalów
J. 11I.ejeJ'.
.
. 1385-3-1 61~. po obiedzie .u. p. W . Ru~ziń- X:tff::~~' Agent główny ~eguilł, Bordęaux 106 & 108 CI'Oil:
1333-6-6 Sklad mater}'alow aptecznycb skiego w
W-go ReJent:t
000-0
_ _ _ _ _ _ _ _:...:.:.::.-....:....-'-_1
"
ta GruszczYllSkiego.
1383-3-1

rs 6 O00

ZapIS

''

ka~cel.alYl

::::;~~~~fC:~: s.1dot~dsrl~~r~allma
:;~~~~~,
mi6Ścilsię
op~leruznę, czerwono'ć~~~~~~~; .

y
domn
Scheibler.
nos.!
t. p., ntrz .
ł od
'
mDJ~ey płoć <lo p~źnegQ
WIeku IV SlVleliop~t: r b d::,a d;;!. żośc,. Skład gł6w~y u J. Mrozo,!",kiego.
_
. 'k
. . o
Skład materyałOw aptecznyćh
ulica Sredul3, dom Scllmidta mu S. Rosena, PlOtr 'owska Nr. 16 nowy.
w Warszawie.
Xi 339 (nowy 22).
1194-0-12
1368-10,-1
1343-6-5
OU'1I1BJleoie.
.
·t
Cy)l.e6nblH
C'Io'lls)l.a Mu
pOBblX1> Cy)l.eH 3 ro lleTpoKoDcKaro
. "
.
.
rzełożona
OHpyra 9. A. ))1;!JoyeOB'b lKUTe~L, od .1 pazdzle~'np>:a 1889 r. , na ulicy
•
l
'li
['
B
PIOtrkowskiej Xi 520 (nowy 88)
6 klasowoJ z klasą wstęlm ą. otwartą CTBylO~1 B'L rop. • 0,il3II no
II'
na mocy zezwolenia WIadz)'.
)l.se~cl{oii YJIIlI\'II Xi 1437, Ha OCBO
Przy ul. Marszalkowskiej, róg
1030 CT. YCTaua rpUm)l.aH.CK . obszerny oraz w .
za
Krzyzkiej nad apteką.
Cy,D.onp,,061>HDltJlBT'L, qTO 16 ABry·
'tymże sklepem
Zawiadamia Sz. rodziców i opieku- cm 1889 r . Do 10 qaCOBo y~rpa,
nów,
zapis uczennic, tak pensyo- 81> )l.Oll'll Xi 439 IIO .3aBa)l.SKoi!
pO
l
natek jako
i przychodnich roz- YlIJH\'Il n'b rop. JIO,ilSIl, 6})\eT1> npo Sklep
osobno
pocznie
d. 8 (20) sierpnia 'b. r." sBe)l.6Ua
npO,ilama)l.BR · uy.
Kauki zaś rozpoczną się z d. 24 a<Hyaro HloIYlI\eCTBa, OplfBa)\.1IelK&
12792..6-3 )'
sierpnia (5
. )
1351-2-1 maro BepTo,lLJI;y EeplIury, COOToa

'

lekcye 7 (19).
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CODZIENNIE od god. 9 do 12
'v Zgie
rzu. Sz. Pn- r. JIO)l.3L, 8 ABl'y6'l'a .l(BH 1889 r.
~Iam honor
zawiadomić
. ~ nł'
anł'
J
fi.
u
C
zapis uczniów do szkoCY)l.e6UHH llpHCT3B1> ))tnoycOB'L.
.
l
mojej
codzien1385-1
'
,"
l>.D .
nie od d. 20 lipca (1 sierpnia) r. b
k " k 20
dłngo(etni obro~ca_ i ~o§,!iadczon~' pr.awnik, oP.ier~j,~c się na. najlepszyoh referenDo szkoły wstępować mogą chłop~
'wy
l
pOlcya oPIeje,.
. 1289 8 '
eyc6 sądo'!Y"h I knplętkieh\.przYJmu)1t po~zukiwańra);ądowe , egzekucyjne z mocy
cy. od lat 7. Zakres szkoŁy odpo- ](ry8zt"talowych w ramach i bez ram, kon.I'._IIlII!
_I
_ _IIlII!_ _
~,-_-_7.11
~eks~ różnych r ewersów. >listów: ~kon&wezym (nenO.l1lHT6J1.Re !urCTLl)
i innych
I
'
z~dan w Ład"" I talem Cesorstw1,6 l Kt6Ieat,W1e.
.,
WIad.a 4 klasom szkół realnych z do- solek z m:mnnrowemi płytami i be., nad·
'
datkiem nauk przyrodniczych. Przy ,zedł do składu galanteryjnego
Dep. Hand. i Przem. S. Pet:. ''Wiedeń,
I lr3"
bez .... zelklch z góry 'kosztów leoz na .woJe wlasne sądowe I
291-0
Ludwika Uenig.
B. Peszt i Berlin NAGRODY: Wargzar;;r egzekucyjne koszta. ,,~
,'
.
szkole istnie;e pensyonat.
wa 1885 iS1886
. ŁO uZ,
'" uli'"~ 1'1O"
' -k'owa'a
k dom K ostenberga -II 256 (2i nowy) vm a vis Krasche
"
Przełożony
szkoły
mJ r. Il(rak~w
1888 r 1887 rolq'.
Y
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FILIA.

U lhlUffi

J~

---WydawcaStefin- KoS8utb. -

W Łodzi,

uL l'iotrkowska )11 88, dom L.Yerua .

W8zelkie inne
ogl.szane pod
tą lub podob'llą nazwą są fałszywe,
i podrabiane; (podrabiacze
są~~~~!~)~ka II-gl e wyd. 80 stron drnku, z ilustracy"mi oraz ważnym, nowym dodatkiem, o metodzie kOMerwacyi drze"., niszczeniu wilgoj!i w
mnrach, grzybka i t. d.,
franco-bezpłatnIe.
Wynalazku mego nie n,leży "ÓW·
nywać
z rekl&mnj~ej')ll się gudroni
te"', ktOry jest tylko zwyczajną 8mołą·
W lodzl dostać można w s~ładzi
ptec
l'
p' t k
k N 1

.1!

'
ścigani 8ą ~H~ 'p~·zellloslem
.
1 SZ el'lllę ~llrOW~ .
..do domu W-go Fel' ynanda .Ende

aOWY:':lo'::

..
.,..

przy nlicy
PIOtrkowskIej nr. 682 (nowy 257), naprzeciwko Ka.rola RQdera. J e(lnocześnie .na(lmieniam, że otworzyłem w Sosnowi- ~
cach Filię mojej fabryki
'
r. ~
:I
.
moi odbiorcy jak dotychczas,
lO ' tak l nadal zaszczycać mDle będa. sw:,o:!"t\Ill zaufaniem, pQI.ecam ~"
~ l ask a.w~m ICh względom także moją filię w Sosnowicach i II

H
wysyła się
Mając nad~ieję, ż'e' S~ąn.
H"
HI I pozosta,)ę
'
'

s~ ~:sen~~ r ·OWO" r.
"'lb er b anma.,
""I
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' " lIcław Jnaila'ko.

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

-

-

~
M

~~~~~

'.La

~~~~~~~~~~~l~OO~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~oo<~
__~__~~~~~~:::::;~::~~~~====
,1(ollBO.1leaO II,eBsypoll 8 A=Br=Y=eT
=-a_1_88_9_r_._ _ _ _
w...:,_d.r:.:...uk_ar
~ll::..i.!.!1tc::D.::z:.::i8-"n:c:.ni::..k.::a_l::.ó:..:d:.:z:.::k.:.:ie:!g.::o'...:'.~_

Redaktor Bolesław KnichowTe~

