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- Uroczystość ImIenin Na.jja.śniejszego
Pana., Warszawa obchodziła w sposób na·
stępujący:
Wczesnym ra.nkiem miasto zostało ozdobione flaga.mi. ' O godzinie lO-ej
rozpocz!}ł się żywy ruoh pojazdów, dążą
cych do soboru pra.wosła.wnego, w którym
arcybiskup chełmsko-warszawski, Leoncynsz,
wraz z biskupem lnbelskim Flawjanem,
w asystencyi licznego duchowieństwa odprawił nabożeństwo . Następnie rozpoczęły
się modlitwy za. łjajjaśniejszego Pana i ca·
ły Dom Panujący.
W tej chwili z wałów
cytadeli warsza.wskiej zagrzmia.ło 101 wystrzałów. Na nabożeństwie byli . obecni:
Główny Naczelnik bajn, genera.Ł jazdy,
generał-adjutant Hurko, wyżsi i dworscy

dygnitarze, konsulowie za.gra.niczni, naczelnicy wydziałów i z8.l·ządów. Ruscy wodświętnych nbraniach szczelniezapeblili so·
bór. W tym samym czasia i we wszystkich iunych wyznań świą.tynia.ch Warszawy odbywały się na.bożeństwa dziękczyn
ne. O godzinie l z południa. rozpoczął się
akt uroczysty w wa.rszawskim cesarskim
uniwersytecie. Około godziny 3 t /. · po połn
dniu rozpoczął się do zamku zjazd osób,
zaproszonych na , obiad przez Głównego
Naczelnika kraju. Wszystkich zaproszonych ze sfer duchownych, wojskowych, cywilnych i nankowych było 2,800 osób. · ~a
proszeni zasiedli w sali kolumnowej przy
czterech wspa.niale przybranych stołach.
Przy stole głównym, po obu stronach 09spoda.rza, siedzieli arcybiSKUp L60ncynsz,
biskup Flawjan i 'arcybiskup katolicki 'Popiel. Kiedy szampan nalano w kieIiGhy,
wszyscy powstali z miejsc, a Główny Naczelnik kraju, generał· adjutant Rurko
wzniósł toast za zdroWie ' NaJjaśniejs~go
I,'a.na.. ZabrzmiaYą rozgłośne • hura" I Orkiestra za.intonowała. hymn narodowy, po
którym znowu da.ły się słyszeć entuzyastyczne okrzyki "hura." I W czasie obiadu,
złożonego i licznych i wykwintnych po·
traw, gra.ły d wie orkiestry wojskowe: lejbgw8.l·dyi pnlkn uła.ńskiego Imienia N'a.jja.-

, ODCllfEK DpEIDUKA MDZKIEGO.

RpŻNE ECHA.
Wrde~ia z Cz~.toCho~ Przepowiednie jesien·
ne.-Jak się przedStawia. ruch umysłowy u nas i ZA
gra.ni~. - Pora. kaezek. - Zaba.wa na. rzecz; straży
ochotniczej. - 1!itgebrachter Caffll6 wizd zuberei·
tet.-JInmorY8ty=.. ortY8~yc;n6 przedstawienie.
Ostatni wielki odpust w roku bieżącym
zgromadził do Częstochowy mnóstwo kompanij, rodzin i osób pojedy.ńczych, a mię·
dzy pierwszemi i kompanię z Łodzi. Dla.
poety, artysty, badacza, dziennikarza. obszerny ,to tamat i nader wdzięczuy ;- to zgromadzenie się ludności ze stron różnych do
wspólnego dążą.cęj celu, pod wspólnym jednoczącym sztaudarem wi8.l·Y. Szczęśliwi,
którzy wiarzą i zaiste, nie ma większego
s~częścia., ja.k wial'a. pra.wdziwa, głęboka.,
ruezmlłcona ' w każdej
dziedzinie ucznĆ.
W.zruszający to widok, gdy kompa.nia wchodzi na. Ja.sną-GÓrę, witana przez księży i
pada z płaczem, jękiem i krzykiem na. tW8.l·Z
przed bra.mami klasztoru. Tylowiekowa.
tradycya. świętości i cudów otacza klasztor . i wzgórze jakąś tajemniczl}, a pełną
ur?~n. aureol!}, która sprawia, że najoboję
tDleJSI doznl\Ją wrażenia, gdy pierwszy raz
pI:zed ieh oczyma zarysuje się jasnogórska
Wleżyclllj Zupełnie niewierzący, jeśli Sił tacy, bo każdy człowiek ma w głębi serca
Jakąś nkrytą wi8.l·ę, choćby najsceptyczniej
usposobieni, mimowoli d oznają uczucia powagi i skupienia, wchodząc w progi, które
tyle łez skropiło, tyle serć opuszcza.ło z n~
cz.udem ulgi. W wieku dziewiętnastym,
Wieku negacyi i niawia.ry, tak liczne piel~zy~ do Częstochowy świadczą, że czło·
W.1ek chwyta się wiary, jak deski zbawie~a, clu·oniącej go od ostatecznego rozbici81
l ZWątpienia. Gdy wierzy, jest szczęśliwy,

bidy wie..z 12 kop.
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śnieJszego Pana I lej b-gwardyi pułku litewskiego. Obiad skończył się około godziny 5 1/.. Po obiedzie roznoszono herba.tę i kawę. Orkiestry wojskowe przeniosły
się z sali do ogrodu zamkowe~o i w pobliżu balkonu wykonywały utwory muzyczne. Wieczorem miasto było iluminowa.ne. Na. wleln gmacha.ch gorzały tysiącem
światełek gazowych cyfry Najjaśniejszego
Pa.na.
(n W a.rsz. Dniew. "). .
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Watn!} sprawę kredytu hypotecznego
dla. miast prowincyonalnych porusza "Kuryer warszawski". W czasa.ch ostatnich
sprawa. ta weszla. w prasie i w sferach
finansowych na porządek dzienny. Utworzono prócz da.wniejszego, łódzkiego, trzy
towarzystwa. kredytowe miejskie na prowincyi; w Kaliszu, Lublinie i Płocku, których papiery kl"edytowe, mimo pesymistycznych przewidywań, cieszą. się zupełnem
zaufaniem. \V ostatnich czasach przybyło
wiele objawów, świadczących o odczuwa.nej potrzebie rozszerzenia na · resztę
miast na prowincyi dobrodziejstw kredytu
hypotecznego. PaTę miast · gullernialuych,
między innemi i Piotrków, stara.iy · się, ale

Ogło8zenia przyjmowane są: W Ai!mini.str&eyi ,,Dzieunik~·
oraz w binrach ogloszell Rajehm..U& i Frendlera .., Wara.a",e
i w Łodzi.
R~kopi.y

nadedaue bez zastrzeżenia - nie ~dą Zwr&8&11e.

beząkutecznie, o utworzenie towarzystw tem Większe daje rękoJwe l zysk~je zankredytowych miejskich. Świeżo wreszcie fanie; listy podlegać będą. cZ~8tym obrotom
rzucono W dwu punktach , życia prowincyo- i zyskują. tak pożądany 1{u~·s nrzędowy
nalnego myśl, niepozbawioną. znaczenia przy dostawach i kurs lombardowy w bandla dalszych losów kredytu na prowincyi. kach" .
Większością. głosów nchwalono przyjęcIe
Niedawno podczas obrad ogóluego zgromadzenia członków towarzystwa kredytowego owej ustawy dodatkowej.
Przykład ten nie pozostał bez następstw.
miasta Kalisza, postawiono wniosek bardzo ważny. Wbrew twierdzeniu " Kuryera "Knryer warszawski" otrzymał świeżo od
w8.l·szawskiego", jakoby wniosek ten zo- swego koresJ!ondenta z Płocka. relacyę o
stał pominięty w prasie milczeniem, śmie- powzięciu podobnego za.mi8.l·u przez dyrek.
my twierdzić, . że, jakkolwiek pobieżnie, cY" towarzystwa płockiego. Korespondent
z pewną. niewia.r/ł w następstwa, a.le wnio~
sek ten został w całej prasie i w naszym ów donosi co nas"'lPuJe:
.Dzienniku" zaznaczony. Chodzilo w nim
.Niektóre ważniejsze mi!l.sta powiatowe
o przyjęcie przez zebranie nstawy dodat- gub. płockiej, jak Płońsk, Mława, Lipno,
kowej, rozcią.gają.cej działalność towarzy- zgłaszały się kilkakrotnie za pośrednictwem
stwa na sześć miast powiatowych guber- delegatów do dyrekcyi towarzystwa kreni: Turek, Sieradz, Konin, Koło, Wieluń i dytowego m. Płocka, żądając objaśnie{1:
"ęczycę.
Na stawI·one zar·zuty dał trafn"czy możebnem jest
,u
. . .
h ·i na.t kjakicht warnnkach
ni
i niepozbawioną. ogólniejszego znaczenia. dla. obywateli tyc was orzys a e z praw
odpowiedź dyrektor towarzystwa p. Par- kredytowych instytucyj 1 Dyrekcya płocka
czewski. Oto jego słowa.:
odpowiedziała., iż, według obowiązujących
" ... Stan ekonomiczny niektórych miast dotąd przepisów, działaJno§ć jej ogranicza
powia.towych jest może stosunkowo lepszy się wyłącznie do samego m. Płocka., radzi
niż Kalisza, leż!} one bowiem nad rzeka.mi jednak wystąpić z podaniem o przyłączenia
spławnemi i blisko kolei, stąd przemysł i miast do towarzystwa. kredytowego na. za.ha.ndel silniej tam wzrasta. Z powodu bra- sadzie usta.wy specyalnej. Po tych kroku w tych mia.stach pożyczki blldowlanej, kach wstępnych Spl·a.Wa. umilkła.. Obecnia
wznoszenie nowych domów jest umiarko- dopiero stan rzeczy uległ zmianie o tyle,
wane i ceny lokali nietylko lepsze, lecz i iż jest nadzieja. pomySłnego załatwienia.
mniej ulega.jące wahaniom. Stowarzyszeni kwestyi. W.obec powiem. podjętej· przez
powinni wziąć pod uwagę przedewszyit- towarzystwo m. Kalisza inicyatywy, dyrekkiem swój własny interes, gdyż zwiększe- cya. płocka nie uchyla. się od pójścia. za. jenie się ilości pożyczek o jakie pół miliona. go przykładem."
pozw.oli zmniejszyć grosz administracyjny.
Dwa. te objawy, w ra.zie ich uwieńcze
Ryzyka zaś i niebezpieczeństwa. niema. Ża.- nia pomyfulym skut.kiem, t. j. w razie zadnego, rękojmię bowiem stanowi taż sama. twierdzenia nowych "ustaw dodatkowych,"
odpowiedzialność nieruchomości, jaka. jest stanowić będą. krok niama.lej Wagi dla.
w Kaliszu, i roztropność władz towa.rzy- rozwoju bedytu na. prowincyi. Nasuwa.
stwa, które, jeżeli posiadają zaufanie sto- się tu mimowoli pod pióro myśl rozcilł'
wa.rzyszonych, odpowiedzą mu i przy przy- gnięcia. na. podobnej drodze działalności
zna.waniu pożyczek na domy powiatowe. towarzystwa kredytowego miasta Łodzi na.
Odltlawiać nieruchomościom w tych mia- sąsiednie punkty fabryczne. Wobec odmowy
stach wszelkiego wa.loru ekonomicznego nie zatwierdzenia projektu stworzeuia. podobmożna \ nie na.leży... "
nej instytucyi w mieście Piotrkowie,
Uwagi te uzupełnił z finansowego punk· jedyne towarzystwo kredytowe miejskia w
tn widzenia p. Repphan, dowodząc: .im caŁej guberni (projekt częstochowian, zaleszersze podstawy ma. przedsięblerstwo fi- dwie zresztą będący w zarodku, " równy
nansowe, im więIfszym kapitałem operuje, piotrkowskiemu los spotkać może), winno·

'0 .

---_ W dnin 30 z. m., po poświęceniu
w soborze prawosławnymobrazn św. Aleksandra Newskiego, sprawionego przez urzę.
dników płockiej izby skarbowej na. pamiątkę cudownego ocalenia w d. 17 pażdziernika. r. 1888, nastąpiło uroczyste przenie.
. . obrazu do gm ach
SleUle
n ·IZ by sk ar bowej,.
gdzie odbyło się solenne nabożeństwo na
intencyę NajjaśniejszegQ Państwa. i Rodziny Pa.nującej. Na nabozeństwie byli obecni: naczelnik guberni Miller, prezes komisyi emerytalnej w guberniach Królestwa.
Polskiego Frejleben, naczelnicy wydziałów
i inne wybitniajsze osobisto§ci.
( W
D·")
• arsz. mew..

II

Od .aJd.o'ol przewyh.ającyeh 10
mbli ns~p.two dodatkowe ogOln. 6
pr...

HANDLOWE I LITERACKIE.

"łJ1,IV& P&8&Ż BEWEK& Nr.:').4.

Dzi~: Nikodema ll.
Jutro: Cypry.u i Kornelego MM.
Wschód !!loń •• o godz. 5 m. 35. Zachód o god•. 6 m. 15.
,Dmg~c! dnia godz. 12 m. 40. Ubyło dnia godz. 40 m. 3.

Numer nas/ęplły

CI.

Sla/e 3 wierszowe ogłoueni. adresowe po rB. 2 mieaivemie.

I

gdy ~a wierzy, zamyka oczy i łudzić Się
pragme. Są. sta.ny duszy, dla których taka. ucieczka w mistyczne światy jest konieczną, jest ratunkiem przed osta.tnią rozpaczą.
,
Nadzwyczaj malowniczy jest widokrozłożonych kompanij u stóp wzgórza. i na. walach
pod mura.mi klaszto\n, pięknego w swej
starożytnej, poważnej, surowej struktm·ze.
Dziedzińce, mury, ściany, bramy sklepione,
wszystko to napół mroczne, chłodne, odbijające echem kroki przechodnia, a wymowne, achl ja.k wymowne I Gdy wchodzisz w te
mm·y, mimo woli przypomina ci się .Potop·
Sienkiewicza. i wszystko, coś kiedykolwiek
czytał w historyi o Częstochowie i o l"ÓŻnych epizodach jej istnienia. Wstępujesz
do kościoła; ileż tn wrażeńl Chcia.łbym w
tej chwili prżeniknI}Ć wszystkia myśli tych,
którzy korzą się przed cudownym obra.zem
z ca.łą pokorą. l w łzach ską.panem błagaIliu. Chciałbym, ale nie, nie chciałbym. Po
cóż zgłębiać to, co zosobna jest morzem
boleści, a. razem wzięte, stanowi niezmierzony ocean. Wogóle wszyscy, śpieszący
t~taj, podz ielić się dają. na dwie kategorye: strapionych, pragnących pociechy-tak
ich wielu-i pocieszonych z dziękczynieniem
-tak małol Są. też między nimi i tw·yści,
ale ci stanowią. naj mniejszy stosnnkowo
procent. Zresztą, nie trzeba. być psychologiem na.wet, \lby wyczyta.ć z .tych twarzy ich dzieje. Tu np., przed samym obrazem, klęczy gromadka włościan . Przybyli
zdaleka i modlą się, szczęśliwi, że ·raz jeszcze w życiu spogllłdają. na .Swą Ma.tuchnę"j oni mają. tak ma.łe pragnienia.-tak łatwo się zadawa.lnia.ją. Dziękują za. tegol·o~zn~ u:odzaj, błagają. o przyszły i polecaJą ,slebla, chatę swą, trzódkę opiace Ma.tki Bożej, zresztą powtarzają modlitwy, zatopieni 'w nich, zatopieni w marzeniu, prawie graniczącem ~ bezmyślnością; bez zdania Bobie sprawy oddychają wrażeniem

I

chwili, które cza.sami pI..zerywa myśl: co też śCla, patrz! w cuaoWny .?bra.z m.łoda !t0~ie
tam w domu robi Maciek, pozostawiony na ta, trzymaJąc na ręku kilkolatmą. dZlecmę;
gospodarstwie, a co Józek; czy Jagnada.je przy niej spokojny i także szczęśliwy stoi
bydłu strawę i czy pilunje obejścia, i w mężczyzna. Ci przyszli dziękowaó za. to, że
przerwach tych wzdychają. i obra.cają. ps.- są. razem i że im dobrze na. świec~a l p?ciorki róża.ńca. Za. niemi, trochę głębiej, lecić błogosla.wieństwu Matki BożeJ swo~e
stoi para staruszków. PI·zeżyli ze sobą pół nkoch~ne dziecię. A dalej znowu rozlega.JIł
wieku, dolę i niedolę-coroku prawie przy- się jęki i łkania. Teu prosi o uzdro~ienie
bywali tutaj, a.by wspólnie podziękować za. drogich sercu istot; tam,ta o spokÓj dl~
los skromny i cichy, ja.ki im przypadł w u- duszy i skarżą się wszysŁkiemi sposoba.w
dziale. Na tW8.l·za.ch ich wyraz doskonałe- ludzkiej wymowy i błagają pociechy, uzdrogo spokoju. Podobni są. do dzieci; taki sam wiania serca, ziszczania. pragnień, powrotu
mają na obliczach wyraz niewinności, ła- wydartych nadziei.
godności gołębiej . Modlą. się ze złożonemi
W głęj)i pod fil8.l·el)l klęczy przytnlona.
rękami i myślą. o tern, czy nie ostatni jakaś postać-ta o nic nie prosi. Modli się
raz w życiu oglądają. te mw·y, które były. lzalJli, milczeniem - w,reszcie o'sychlljącą z
świadka.mi ich mŁodości; oczy ich uapełnia.- łaz.. źrenicą., wlepioną w opra.z. Ponad nią
ją się lzami, a lla. ustach błądzi jasny, pe- jaśnieje Marya. w gloryi l bla.sku szat drołan rezyguacyi uśmieoh.
gicb, W korowe, otoczona Qtia.ram~ dara.~
Tam znown kobieta, w chustce na. gło- dziękczynnemi. Ęostać klęcząca: · wpa.truJe
wie, sprzecza się głośno o lniejsce przed się w to wszystko, W fignrki woskowe,
Matką. Boską.. Ona tyle razy była w Czę- drżącą. ręką pobożnych składa.ne na. ołtarzu,
stochowie; ta.k jest świętobliwą, ża miejsce a w myśli jej majaczy przępiękna legenda.
na.jpierwsze naJ.eży jej się z prawa. lIa. Heinego .Pielgrzymk;!o do Kewlaa.l".". Poeta
ona. swe zasługi i licZIłC na uie, przerywa. negacyi i ironii wyśpiewał cudowueml zwrot:
modlitwę sąsiadkom, rozpychając je w naj- kami, czarującemi prostot.ą, dzieje zlama.neJ
lepsze łokciami. Za nią. o parę kroków le- duszy i mistyczn!} siłę W1a.ry. Prostą? lndoży krzyżem inna kobieta-ma.Łka. Ta bła.- Wił legendę ubrał w sza.tę wznl~słeJ po~
ga. o zdrowie dla dziecka., które zostawiła. zyi. I postać klęcząca. przypowna. sobie
w domu i drży, czy zostanie wysłucha.ną.. zwrotki tej pieśni: • a.jświętsz!l Panna. w
Tam znowu p8.l·a narzeczonych trzyma. się Kewłaa.rze, odzia.na. szaty lśuilłCemi, wiele
za ręce, aby ich BÓO" zobaczył razem i t·a- dziś łask świadczyć musi, bo wiele nędzy
zem pobłogosławił. Ma to być niezawodną. na. ziemi." I przypomina. s,obie dzieje .bierękojmią stałości i wierności uczuć. Dalej dnego Wilhelma., któremu..• zmarło dzIew
znowu siwy jak gołąb, z żołnierską miną czę kochane" i prośbę Jego serdeczną;
starzec, modli się, stojąc, a łza zwolna "Uzdrów me SIlrce zbolałe, o MaI·Yo, bądź
spływa. mu po zoranem zmarszczkami obli- pozdrowiona." l dalszy ciąg pleśni, gdy
CZUj o co mmie prosić ten starzec, ze łzą Marya. z KewlMr d10ń polożyła. na. se~u
taką? Nie o siebie modli się pewnie. Prze- uśpionemu i serce to blć prz~ta.ło, a. ." kieżył już tyle, że niczego nie potrzebuje, dy leżaŁ nieiyWY, twarz ~l· tak JUą,
prócz spokojnej mogiły; dzieci porwała mu pogodną, jak gdyby odblask jutrzenki", I poburza; wnuki pom8.l·ły w dzieciństwie-zo- stać pod fil8.l·em bezwiednie powt&tz& zble,.śŁaŁ sam na. świecie. O co JIloże błagać ten dłemi usty: ." UIecz me 8e~ce zbolWe, o lla.stM·zec? Za starcem, z uśmiechem szczę- ryo, bądź pozdrowiona.l"
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by się przy sprzyjających okolicznościach podniósł dyskonto od weksli z terminem Wogóle lista nagrÓt; o rzy .nanych przez
pocznwać do inicyatywy w tym kierunku. 6-cio miesięcznym na 60/ 0 ,
naszych wystawców \: I ar) żu, jeszcze nie
- Bank państwa ogłasza, że w Peters- jest kompletna.
burgu pobierać będzie od dyskonta weksli
z terminem sześciomiesięcznym 6%, z terWiadomości bie2ące.
minem dłuższym 6'/."/..

PnemJsł.

handel i komunikacJe.

Cła.

-

Dzienniki petersbm'skie zawiadamiają,

J.

Przemysł.

(-) Nowe towarzystwo akcyjne. W dniu
14 lipca 1889 r. udzielone zostało pozwolenie tutejszemu fabrykantowi, l :1dcy handlowemu, obywatelowi honorowemn Julinszowi
Heinzlowi, na utwOlozenie tow.u:zyStwa ak- W obwodzie Zakaspijskim wkrótce
cyjnego, do prowadzenia fabr)kacyi w naurządzony będzie dozór celny; podobno 0leżących do p. H.: tkalnia~ mechanicznych,
twartemi zostaną: aschabadzka komora drublicharni, farbia lUi i wykoń~ ~!I.Ini., znajdugiej klasy, serask& trzeciej i sześć przykojących się w tU. Łodzi. 'fOli arzystwo to
morków: w Kizyl-Arwacie, w Ateku, w
istnieć będzie w naszen> mier ~ie pod firmą:
Pendem, w Uzun-Adzie, w Krasnowodzku
"Manufaktm'orre tow.<rzyst,-,vo '\kcyjne Jui Czykiszlarze.
Iinsza Heinzla." Kapitat zakla(: owy został
Handel.
oznaczony na sumę rs. trzech mi lionów, po- "Grażdanin" donosi, iż pomiędzy wła
dzielonych na trzysta akcyj po rs. 10,000
ścicielami ziemskimi w guberniach połu
każda. Interesami towarzystwa zawiadydniowych i południowo-zachodnich powstał
wać będzie zarząd.
Ustawa to' 7arzystwa
projel-t urządzenia na wielką skalę suszartego ' ogłoszoną została w :N} -4 zbiorn
ni owoców i rozpoczęcia handlu tym propraw i rozpol~dzeń rządowych Z $ r. 1889.
duktem z zagranicą.
(~) Trupa -teatru łódzkiego przyjeżdża
Inatytucye kredytowe.
do Łodzi w poniedziałek. We wtorek od- W .Mosk. wjedom. " czytamy: W debędzie się pierwsze pJ!zedsta wieni. opel'etpartamencie handłu i rękodzieł podniesiona
kowe ze współudziałem, znakomil~ artyzostała kwestya użycia kapitałów miejskich
stki p. Zimayer. Daną będzie , 'peretka
w Królestwie Polskiem, pozostających do"J;>ierścień rodziuny" . . Artystka wystąpi
tychczas w ·formie depozytów w warszawgościnnie trzy razy.
Na.'ńęplle '.vystępy
skim kantorze banku państwa., na urządze
odbędą się we środę i we cz wartek.
nie kas zaliczkowych dła przemysłowców i
W skład personelu teatru pod dyre 'myą p.
kupców miejscowych, aby ułatwić im tań
Kościeleckiego wchodzą następujący artyszy kredyt, tyle potrzebny dła rozwoju
~ci: pp. Junoszówna, Majdrowiczow. , Rówszelkich przedsiębierstw. Organizacyą
żańska, Grabiń ska, Czyszkowska, R. ,mano·
wzmiankowanych kas zajmie się warszawwiczówna, Kirszenszteinówna., Jarsz,'wska,
slti kantor banku państwa, który ma przedNowicka, Felińska i Bartoszewska; pp.
stawić obecnie p. ministrowi skarbu swój
Kopczewski, Jarszewski, Winkler, Feldprojekt. Ogólna SUDl& kapitałów miejskich
man, Gloger, ChmieJiński, Daniel lwski,
w Królestwie Polakiem wynosi około 4-ch
:Mielnicki, Knapczyński, Staszkowski, Feliń
milionów rubli.
ski, illajdrowicz, Olszewski, ,Witk. 'wski,
- Pozwolenia na otwieranie nowych kas
Dąbrowski i Grabiński.
'
za,stawniczych w Petersbm'gu, wydawane
(-) Wędrówka artystyczna. Trójca, skła
nadal będą tylko osobom nieżydowskiego
dająca się z artysty dramatycznego pana
pochodzenia, z . tern bezwarunkowem za- nastąpić.
Franciszka Idziakowskj,ego, lipiewacz~ i pastrzeżeniem, iż ogólna suma. procentów, poWystawy.
ni :Maryj Krzyszkowskiej i ml'.Zyka p. Stebieranych od potyczek, za. przechowanie,
- "Now. wr." donosi, iż w ciągu wrze- fana Krzyszkowskiego, wyruszyla w pooraz asekuracyę przedmiotów, nie będzie śnia odbędzie si ę w różnych miejscowościach dróż artystyczną z Łodzi do miast sąsied
przewyższała trzech kopiejek od rubla mie- państwa 14 wystaw koni i bydła. Na urzą nich. Jestto w prowadzenie w życie podsięcznie, t. j. ażeby kasy zastawnicze po- dzenie tych wystaw tytułem zapomogi za- jętego pl'zez nas projektu o wędrów kach
bierały najwyżej o jedną kopiejkę więcej rząd stadnin państwowych wyasyguował artystycznych. Ponieważ skład POW) ższy
od procentów, pobieranych przez lombardy 3,550
odpowiada zupełnie wymaganiom art) sty- Hr. VI ojciech Poletyłło otrzymał złoty cznym, należy się spodziewać, że kon 'ermiejskie i towarzystwa dła przyjmowania
w zastaw ruchomości. Ograniczenie to, o medal za wełnę z owczarni zarodowej Kra- tanci przyjmowani będą życzlbvie i cies -:yć
V
ile w praktyce okaże się dogodne, rOllcią śniczyn , oddzielnie zaś otrzymała złoty me- się będą powodzęniem.
guięte ma być również następnie i na inne dal zbiorowa kolekcya wełu sukienniczych
(-) Sprzeniewierzenie. Pracujący w jewiększe miasta w Cesarstwie i Królestwie. Królestwa, zebrana staraniem wal'szawskie- dnej z miejscowych księgarni, jako poslugacz, niejaki P. S., wziąwszy przed kili:u
go komitetn
Pieniądze.
dniami od
rs. 6 na w
- Kantor warszawski banku
że zamierzono oclić zieloną i czarną herbatę, dowożoną z Persyi lnb via Persya da
obwodu Zakaspijskiego; cło wynosić mo
8-mą część wartości towarn.

- Nowe źródła nafty znaleziono w We·
nezuelli, rzeczypospolitej południowej Ameryki. Tymczasem czekają one na racyonalną eksploatacyę. Rozumie się samo przez
się, że Stany Zjednoczone Ameryki półno 
cnej zwrócily na to odkrycie bacwą uwagę i przez swego konsula w Maracaibo otrzymały szczegółowe sprawozdanie, z którego się okazuje, że w departamencie Colow pomiędzy rzekami św. Anny i Culii i
na wzgórzach, graniczących z Kolumbią, są
miejscowości obfitujące w al.ralt i naftę.
Odkrycie tych źródeł należy do posznki·
waczy balsamu kopajwowskiego. Miejscowość otrzymała nazwę "Infernito" (male
pieklo). Z jednego ze źródeł można nap eł
nić naczynie, zawierające 4 gallony, w przeciągu jednej minuty. W ten sposób źródło
może dostarczyć 240 gallonów na godzinę,
czyli 5,760 gallonów nafty na dzień. Gdyby nawet rachunek ten okazal się zawysokim i zbyt pośpiesznie wysnntym, to w
każdym razie nie da si ę zaprzeczyć, że odnalezione źródła mogą przynieść pokaźne
zyski i dać niezmiernie wiele nafty. Pł'ZY
tem należy zaznaczyć, że odnaletiona nafta jest wyśmienitego gatunku, posiada 83·
gęstości i zdatną jest do wywozu. Do eksploatacyi źródeł przystąpili już anglicy kapitaliści i stworzyli kwitnący przemysł naftowy.
Taryfy.
- rfaryfy przewozowe w bezpośredniej
komunikacyi z drogami zagranicznemi mają być, jak wiadomo, zniesione od dnia 13
b. m. Ternun wprowadzenia w wykonalue
tych zmian nie będzie, jak m'ówiono, przedłnźony do dnia 13 stycznia r. p. ZatwierdzeIiie taryf lokalnych ma też niebawem

rs.

'

zna
obrazu?-rozłotyli się obraźnicy, tassy z medalikami, krzyżykami i różańcami. Często
chowa cała w bukiecie drzew, strojna i
wyświeżona, ożywia się ogromnie w porze

odpustów-ale podobno nietylko w tej poloze. Miasto to wznosi się codzień; obecnie
poprzybywało kilka nowych fabryk i coraz
nowi zjawiają się przemysłowcy z kapitała
mi i zamiarem zakładania świeżych przedsiębierstw. Z chwilą, jak rozwinie się przemysł, miasto zakwitnie w dobrobyt, ale
straci swój sielankowo-legendowy charakter, z którym tak mu do twarzy. Dymy
fabryczne zanieczyszczą zdrowe i świeże
powietrze, odbiorą płncom oddech, a tchną
w piersi żądzę zysku i złota, która niebawem zabije spokojną egzystencyę mieszkańców i pchnie ich w wir nienasyconych
pragnień i interesów. Dziś mieszkańcy ci,
jak słyszałem przynajmniej, są łagodnych
i spokojnych obyczajów, zadawalniają się
malem. !Zycie w Częstochowie niedrogie,
w porównaniu np. z Łodzią, a gościnność
jest cnotą częściej praktykowaną, niż gdziekolwiekbądźindziej. - Gości obecnie w Czę
stochowie wystawa dzieł sztuki, stowarzyszonych malarzy warszawskich, która na
wiosnę u nas gościła, i podobno , o wiele
lepiej jej się powodzi, niż u nas. Nic dziwnego. Nie tak bogaci mieszkań"Y Często
chowy, nie są tak, jak łodzianie, wybredni;
.olą oryginame obrazki, choćby nie arcy~ 1kieła, od kopij, mało przypominających oryginały. Dużo do materyalnego powodze.,Dia wystawy plozyczym1 się właściciel. hotelll .angielskiego, najpierwszego w Często
- c1~owie, a całkiem niedrogiego, gościnny i
uprzejmy pan Fuchs, który ofiarował zupełnie bezinteresownie lokal na pomiesz, czenie obl'azów.- Dziś Częstochowa wzdy·cha ogromnie do dobrej trupy prowin'cyonalnej, któraby ją ożywiła i zajęła i
- skarży się, że dawno już nie miała przy:swoitego teatru.
Gdy my na prowineyi zaczynamy mówić
o teatJoze, to dowodzi bliskości jesieni. Je.Bień istotnie niezadłngo z&inauguruje swój
sezon, & tymczasem lato ostatnie skarby
:rozsiewa po ziemi. 1P0goda dopisuje, jakby
lU dowód, że dojrzałość jest najlepszą rę
!kojmią spokoju, clszy i błękitów, nietyle
jasnych i gorących, ile mniej grożoych
tiespodzianemi burzami. Chociaż . i to
W%gl~e od klimatu, rozmaitych zjawisk
Irąrody i od. .. temperamentu. Z jesienią
')'kle otyw1a się ruch umysłowy, i tak

o:7.,owiiAni" .stosun- trzebuje
przyloządów
W dziedzi- na których jej zbywa, ,przydałyby się więc
nie wynalazków coraz nowe przybywają częstsze zabawy na ten cel. któremu ró Nzdobycze; u nas także zrobiono w tym kie- nie pożytecznych wiele, ale o pożytecznit;j
runku parę maleńkich kroków naprzód, o szy trudno.
czem donosiły kroniki na właściwem miejNigdy pora nie była odpowiedniejszą do
sen. Edisson !lodobno wybiera się do War- narodzin "kaczki", puszczonE\i na miasto,
szawy, mówię podobno i zastrzegam się jak obecna, gdy to święta kaczek pozbaprzeciw autentyczności tej ·wersyi. Ktoś wiają życia niezliczoną mnogość tych nieznown ma zamiar urządzić przenośną wy- winnych ptaków. Cóż słuszniejszego, że
stawę naj nowszych wynalazków, w której chcąc wynagrodzić ubytek tylu opierzopierwszelistwo i lwią część, bodaj czy nie nych stworzeń, postarano się o stworzenie
wszystko nawet, będzie tlozymał Edisson. ogromnej, ale to olbrzymiej "kaczki," morW szafach księgarskich pojawiły się nowe derstwa przez nieznanych złoczyńców, doksiążki, a pierwszeństwo należy się, jak konanego na osobie cenionego kapłana.
dotąd przynajmniej, Francyi, która wystą Gdy liczni współcznjący mniemanemu wypiła z nowemi wydawnictwami, imponują padkowi gwałtownej ~mierci, przybyli w
cemi nazwiskami autorów" szatą zewnętrz celu przekonania się na miejscu o szczeną i poniekąd treścią, o ile tą ostatnią gółach zbrodni, ksiądz wyszedł naprzeciw
można imponować w dzisiejszych czasach. swoich gości i podejmował ich z uprzejmoU nas jakoś dotychczas panuje posucha. ścią. Zdumionym oczom ukazał ,się w caOprócz kilku drobnych wydawnictw, nie łej pełni zW'owia i sił, za żYt::ia już opła
słychać o szerszym ruchu wydawniczym, kany i żałowany. Miał przynajmniej spoani o nowych dziełach autorów. Dzienniki sobność przekonania się o sympatyi swoich
zalewają tłómaczenia; oryginalnych rzeczy owieczek, którym świadczy wiele swojem
miłosierdziem. Kto, dlaczego i w jakim
bardzo mało i bardzo słabe.
Ostatniemi cusy wyróżnia się w "Kło celu pchnął do lotu ową kaczkę, niewiadosach" powieść p. Jadwigi Wittówny, p. t. mo.
Zwiedzając liczne letnie zakłady restau"Dary śmierci", w której, pierwsze kroki
na niwie powieściopisarskiej stawiająca racyjne miejskie, a między imlemi oDa wię
autorka, wykazuje zalety stylu, języka czy- kszą już skalę m'ządzony .Helenów, ubolę
stego i niepozbawionego pewnej odrębności wałem niezmiernie, że w Łodzi niema pooraz głębszych studyów psychologicznych dobnych urządzeń, jak te, które spotykai sporej dozy doświadczenia ży.ciowego i łem za granicą. Urządzenia, o których
znajomości natm-y ludzkiej. Powieść ta mam zamiar wspomnieć, przyclągają' ogrom
przypomina mi cokolwiek sposób pisania nie publiczność oszczędną i lubiącą zabadawniejszych autorów naszych z pierwszej wić się małym kosztem. Są to niewielkie
połowy bieżącego stnlecia i ma w tern ogłoszenia przy wejściach do ogródków
przypomnieniu wiele ·powabu. Autorka w kilku magicznych słowach zamknięte:
zdradza zdolności niepoślednie. Obok szer- "Mitgebrachter Caffee wird zubereitet." Co
szych, jakby niewykończollych szkicowych przetłómaczywszy, dowiadujemy się, że moż
rzntów ręki , tJ'afiają się w powieści miej- na na spacer zabrać ze sobą wszystko, co
sca nader subtelnie, delikatnie kreślone, potrzebnem jest do zrobienia kawy, jak:
w półcieniach i półtonach tlozymane, a kawę w naturze przedewszystkiem, cukier,
tmktowane ciepło. PowieśĆ tę czyta się mieko lub śmietankę, a w zakładzie zrobią
bardzo gładko; nie robi ona wrażenia kawę za niewielką oplatą. Gosposie na
wyścigi śpieszą, z paczkami i paczuszkami,
w strząsającego , ale przykuwa spokojem .
U nas specyalnie, t. j. w Łodzi, ruchu Kontente, że tanim kosztem nakarmią sieł
wydaw niczego wyrazem będzie kalendarz bie, mężów i swe pociechy.
Jestem przekonany, ':że wszystkie zakła
łódzki , który się szykuje i zapowiada pody jadłodajne zyskałyby wiele na wprowadobno pokaźnie.
Jak nadmienił już nasz sprawozdawca dzeniu tego arcywspaniałego zwyczaju i z
utęsknieniem
.oczekuję chwili, w której oczy
muzycZny, sezon koncertów rozpoczyna się
w Łodzi. W niedzielę przyciągueły do Pa- moje nasycać się będą napisem: "Mitgeradyzu mnÓłltwo publiczności koncert i za- brachter Caffe wird zubereitet."
"Humorystyczny wieczór," pod takim tybawa na rzecz straży ochotniczej łódzkiej,

nam
rozkoslle pan W ,n; ..l"...w.'~;
Jest kuplecistą, uprawia zatem
sztuki, a raozej sztuczki u nas prawie
uprawiany i pl:aktykowany tylko z
kszem lub mniejszem powodzeniem w
retkach. Co możemy sądzić o tej
kcyi, okaże wieczór dzisiejszy.
mujemy się więc z wszelkiem zdaniem
chwili po plozedstawieniu.
Niebawem zjedzie do nas pan Ko,ście,lec- I
ki i miasto oż"i .się? p.atrząc . .na
l celllone Jego
SIły,
mają wiele warunków ;i
sympatyi publiczuości. Ożywi
jesienny z powrotem' tych
migały przed pnblicznością
rozlicznemi barwami, z powodzeniemi
.długo rozpoczną się prawdopodobnie
czorki taneczne, szkoda tylko, że nie
sm·sie. Jeżeli sprawy materyalne um",••,~u-,_
ców łódzkich nie ulegną zmianie
rzyatnej, to sezon obiecuje być- wesołym .
ochoczym. Choć, gdyby się nawet sprawdziły pewne niemeteorologiczne przepowie·
dnie, nie wpłyną pewnie bardzo DII za·
bawy jesienne i karnawałowe, bo te
więcej pono udają Się nad
Wtedy bliskość onej jeszcze
w głowie i ludzie szaleją w
aż póki ich ten wir nie pochłonie.
jednak ' nadzieję, tę matkę, mówiąc nie, pozbawionyoh pewnych władz
wych, , że ludzie zmądrzeli Dzień
przecie przynosi im nowe,
kie doświadczenie, któ.re jak
rycz, pobudza nerwy, póki ich ostate,czruel
nie stępi. Doświadczenie to,
pewnie . ograniczania się w PO!;IOZĘlD/oOU
warunków bytu i chęci,
nej z wytrwałością;
~tyczne

że lekkomyślność
życia
powagę i
oględność.
Co

szy i czego wam i .sobie
ten felieton i tak zbyt długi,
mu zwyczajowi. Statozeję się
zachorowałem więc na rozwlekłośĆ
ja, tak zwięzły Mój Boże, co to się z
nie robił Ale nie, to przyczyna,_Aże sezod°n
martwy idzie ku końcowi i:te niżej p. piaany dogrzebał się przecie cokolwJek
materyaln.
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dz!, "Zsrznięto nożami, w drugiej, że go z
rewolweru zabito i t. p. Będąc tegoż 8&mego dnia w Łodzi po południu, słyszałem
w jednej dzielnicy, że zamordowano prócz
księdza, dwóch synów jednego z obywateli
konstantynowskich, że 1l0soka krwi zalała
sypialny pokój księdza; tymczasem była
posoka, ale toczyła się ona z kurcząt i kaczek w kuchni Da plebanii, ofiar mistyfikacyi, które padły pod nożem kucharki, ku
ugoszczeniu życzliwych przyjaciół i wszystkich wogóle gości.

Agapit.
(-) Cyrk. Spodziewany przYjatd do
miasta naszego cYl'ku Buscha Sp. napewno
nie pl-zyjdzie do skutku. Odwiedzić ma.
za to Łódź p.odobno cyrk, goszczący obecnie w Warszawie p. Houcke.
(-) "'Tingel-tangle". Dowiadujemy się,
że uprawianie kultu nieprawych dzieci Melpomeny w ~utejszych bawaryach .napotyka
na pewne przeszkody. Podobno dwu tutejszym bawaryom, w których szansonistki
ostatniego lozędn rozpościerao/ swe pano·
wanie, ma to być Dadal wzbronione. Jedna
tylko pani Silvaudier w te'atrze "Variete"
uzyskała koncesyę na otwarcie w zimowym
sezonie .tingel-tanglu".
(-) Teatr łó dzki. Dziś w teatrze letnim
Sellilta da.ną będzie komedyo-opera alegoryczna w 7 obrazach, p. t." Chlo P milionowy czyli dziewczyna ze świata zaczarowanego", przez ' Raymonda, muzyka J.
Damsego.
.
•

j
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- Warszawa.
'Władze szkolne otrzymały wyjaśnienie,
iż prośby mełamedów o wydawanie świadectw ba prawo utrzymania chederów, jak
również i świadectwa rzeczone zwolnione
zostały od opłaty stempla. - W r. b. do

ć/oiczeń

wojskowych

powołane zostaną niż-

sze stopnie zaPll!!0we od piechoty oraz od
artyleryi pieszej i fortecznej z terminem
służby a) 1884 r. ~~ na dni 2-1 i li) 1879
r. - na dni 14. Termin do stawienia się
na ćwiczenia praktyczne wyznaczony jest
<lIa niżs~ych stopni zapasowych, zamieszkałych w Warszawie, termin służby 1884 r . ...:...
na dz1eu 2 października i termin słńżbjr

1879 r. - na dzień 18 paździemika. ' Osobom cheąeym brać udział w wystawie
dzieł.sztuki slarotytnej i nowożytnej zastosowanej do przemysłu, deklaracye wydaw&lle będą w kancelaryi muzeum przemysłu do 15 września. Deklaracye wypełnione i podpisane winny być składane do
dnia 5 października, przYJmowanie zaś okazów trwać będzie od d. 5 do 22 października. Wystawa otw&l·ta będzie z dniem 1
listopada do końca grudnia. - Teatrzyk
Eldorado przekształca się na "Dziwadło",
w którem od połowy bieżącego miesiąca
rozpoczną się przedstawienia sztuk czarodziejskich w rodzaju "feeries", woządzanych
za granicą. - Do tlniwersytetu W&l'szawskiego, oprócz czternastu osób wyznania
mojżeszowego, zaliczonych w poczet studentów z decyzyi ministra o§wiecenia,
przyjęto nad komplet jeszcze 10 kandyda.
tów: Na liście pragnących wstąpić ' do
uniwersytetu znajdnje się 79 nazwisk. - Petersburg.
Dziennilci rlt,skie donoszą, iż towarzystwo
&l'cheologiczne w Moskwie, zamierza wydać
szczegółową mapę archeologiczną Rosyi, z
oznaczeniem na niej wszystkich kW'hanów,
zabytków st&l'ożytności i t. p.
- Ryga. Z rozkazu senatn, pastorowie
luterscy, Julios Schloger i Karol Marnitz,
zawieszeni zostali na swych posadach na
przeciąg czterech miesięcy, za wykroczenie
przeciwko § 1576 kodeksu kar, to jest za
udzielanie ślubów prawosławnym ilutera.nom bez żądania od władz właściwych informacyj co do. tego, czy nie mają nic
przeciwko zawieraniu takich związków
przez prawosławuych.
- W Buch.8!"ze ~era dziennie do 300
osób .na Z3razliwą Jakąś chorobę, podobną
do dżumy.

T EL EG

MY
RA.

Z

-Klei 13 września. (Ag. p.). Następca Tronu Cesarzewicz przybył tu na cesarskim
jachcie "Carewua" o godzinie 3'/. po południu. Baterye fortowe i okręty wojeune
salutowały. Na przystani Jego Cesarska czliwą radością.
Wysokość był pI'zywitany przez dowodzą- ""''''''.....''''''''''....'''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''!!'''
cego admirała, wszystkich oficerów kielDZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
skiego garnizouu i barona Frederiksa, przylIaltebtwa zawarte w 1nin 13 wrze~nia
byłego z Petersburga dla pozostawania
w par aftl katoliCkiej _

E
PODZIĘKOWANIE

Za okazane współczncie oraz liczny współudział przy wyprowadzeniu n& miejsce wiecznego spoczynku zwłok na~zej ule-------::--:::-----,- - -11111 odżałowanej ś.p. Matki, TMciowej; Babki,. Siostry, Bratowej
i Ciotki
poszukuJe na godziny lekcyj
ś
ka ' • olskiego, francuskiego
udziela korepetycyj języka
go i iullych przedmiotów np.' ....moi_l,r.1
"
com i uczniom uczęszczającym
gimnazyum i szkół prywatnych.
składamy niniejszem wszystkim, Krewnym, Przyjaciołom i Zna.Oferty w redakcyi ,,Dziennika"
pod sig. Nauczycielka Polka.
jomym, a w szczególności Szanownemu Duchowieństwu, w'zę.
1531-3,-1
dowi starszych zgromadzenia cieślów, tOW&l'zystwu śpiewu
Młdd
kościelnego oraz pp. żałobnikom serdeczne podziękowanie.

. Nauczycielka polka "

p . Julianny z Domke

STARK

Al

l53ł-l-l

,Pozostała

w' smutku Rodzina.

ukończył · łÓdzką'~~:E~~l;II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:~
~ ~ ~ ~ ~

który
szkołę
rzemieślniczą,
korepetycyj . w zakresie
szkoły. Przygotowuje
zaminów. Oferty (prosi skła.dać
radakcyi ninieiszego pisma.
,

1511-3-3

Obwieszczenie.
DJl'8kCY8 rolarmttr8

KrcdytOłCP;O

m . ~dal.

W zastosowanin

się

G iełda Warl zawska.

:/;ądano z końeem giełdy
Za wekole krółkoler.lngwe

na Berlin za 100 mr.
na Londyn za 1 Ł..
na Pary. za 100 fr.
na Wiedeń za 100 8.

N

47.32
9.60
38.35
8L20

47.26
9.68
38.30
81.10

87.90
99.15
83.26

83.25

Za papiery pahlwo"!,,
Listy lik widacyjne Kr. PoL.
RUlh pożywa w.chodni.. .
,. ł'/. poi. wewnz.l".l887 .
Lil'y ....1. oiem. Seryi I .
"
"
,.
V .
Listy ....t . In- War.z. Ser. I .
»
"
.. 1}. "
V.
Lilty zaat. m. W<Ui Seryi I .
"
"
" n II .

"

"

"

97.łO

95.90

87.90
99.30

97.30
95.75

98.!I4.1iO

98.-

212.50
212.-

212.76
212.-

" III .

9ł.łO

95.50
93.50
93.10

Giełda Berlińska.

Banknoty ruskie sara. . .
"
"n& dostaw.
DYlkOllto prywatue . .

2'1'"/0

3°10

USTA PRZYJEZDNYCH
H o tel P oIlIId. M..łow, Seh&chowaki, Ro·
manow, Rlchard. Pabianic, Landan, Grabowski,
Pinkna z WarsJ&WY, ADdrejew, Fryl1ryohow, De·
dinliu • Pabianie, K. Badziń.ki • Woli, Laberman
z Majaku.
H o tel Victoria. Poznański z Warszawy,
Blach z Białegostoku, Feitelberg z Rygi.
(,Ira .... HoteJ. M. Bach, M. KlGtzeJ z Ham·
burga, S. WulffIOhn, s Libawy) H. Berlin.r z Ber·
l in., M. Thoering z Drezna.

.

A.

I

Dr. MEDYCYNY

In.,.. .r,nr~l a ' ."'~

i-,:eru'ec

TELEGRUn: GlElABOWE.

I

pa.tentem

z ukończenia wytszy~k
skj.eb w P~t,~r~b, n .....

W parali ••u,.lIol<l.j Staruak...,oII Z••rll .. dn!n 13 wnemua,
Katolicy: dzieci do lat l5·tn zmarło 6, w tej
licsbie chłopców 3, dziewcz,t 3, do.oBłych 2,
w tej liczbie m~iezysn 1, kobIet l, a mianowicie:
Ann .. WalkoWska, l&t 16, Jgnaey Boguaz, l ..t ł3.
E.....llo': doieci do lat l5-tu zmarło 2, w tej
liczbie ehłopeOw l, dzi .... cząt l , dorosłlch 1,
w tej liczbie męiczyzn -, kobiet 1, a m.i&nowicie:
Joann .. Kaltz z JaklOw, lat 45.
SI.rozako •• I: dzieci do lat l6·tu sDULrło 1,
... tej liczbie chłopców -, dziewcołt - , dorolłych
1, w tej lie~bie mężuyz 1, kobiet-, & mianowicie:
Szmul Grodzieńaki, lat 81.

I

o
OSOBA

3

przy boku Jego Ceslll'Skiej Wysokości.
Wszystkie gmachy zo~ przyozdobione
we flagi. Jego Cesarska Wysokość wyjechał o godzinie 4 m. 35 do Hanoweru.
Petersburg 13 wrześni&. (Ag. p.). Na
odbytem w dniu dzisiejszym ciągnieniu pożyczki premiowej n emisyi z r. 1866 gł6wniejsze wygrane padły na następnjące numery:
Rs. 200,000 s. 10803 m. 6.
Rs. 75,000 s. 6114 m. 46.
Rs. 40,000 s. 16488 nr, 41.
Rs. 25,000 s. 4341 w'. 42.
Rs. 10,000 s. 2026 nr. 30, s. 18129 nr.
38, s. 1818 nr. 37.
Rs. 8,000 s. 326 nr. 41, s. 13593 nr. 20,
s. 3013 nr. 35, s. 12865 w'. 49, s. 19155
nr: 9.
Rs. 6,000 s. 17433 w'. 15, s. 17003 w'.
1, s. 6325 nr. 20, s, 19363 nr. 6, s. 7749
nr. 14, s. 16108 w.. 27, s. 15464 nr. 15,
s. 17924 nr. 37.
Po 1'8. 1,000 wygrały: s. 9380 w'. 1, s.
4794 w'. 16, s. 2340 w.. 48, s. 11651 w'. 6,
s. 16768 m'. 13, s. 2219 w'. 3, s. 10557
nr. 8, s. 2617 nr. 6, s. 2529 nr. 49, s.
16116 w'. "29, s. 14308 w'. 5, s. 12135 nr.
13~ s. 16709 w'. 27, s. 5488 nr. 25, s.
10974 m'. 50, s. 12761 nr. 28, $. 7744 m'.
9, s. 4911 w'. 3, s. 1355 w.. 33, s. 13702
w'. 38.
Pet er s burg, 13 września.
(Ag. p.).
Ogłoszono przepisy, ułatwiające sprzedaż
plozez licytacyę osad obcil}Żonych pożyczką
włościańskiego banku ziemskiego i środki,
zapewniające prawidłowy wpływ rat bankowych.
Pet ersburg, 13 września. (Ag. p.). W ministe~yum spraw wewnętIoznych utworzoną
została komisya, obradować mająca nad
środkami zmniejszenia liczby pożarów prowincyonalnych i ulepszeniem zasad ubezpiecze!
Kiel,1. 13 w;·ześnia. (Ag. p.). Podczas
bytności swej w Kielu Cesarzewicz Następca 'I.'ronu złożył w zamku wizytę małżonce księcia Hew'yka pruskiego i pozostał
tam na obiedzie. Publiczność przyjmowała
Jego Cesarską Wysokość z najwyżej ży

do § 22

W! ~podaje do powszechnej
mośc~, iż zażądane zostały nn."".~_ I _

LEOlliI..N.T PESZES

Jul. Opacki

-~~I

HeletłÓw.
W niedziel~ dnia 15 (3) wrześni.. 1889
WSPANIAŁE

OGNIE SZTUCZNE
przez ~~~ z...zczytnie

KONCERT

Poez~tek koncertn o godz. 3'1.. ogni
S.tycznlch o godz. 7'/•.
Wej~cie 4C kop. Dzieci płacł połowę.

151~

Oan'JWlclDa).Y

C~ny CllIrn

UOI'1mWa".I1.o.nna rs.
życżka dodatkowa).
Wszelkie zarzuty przeciwko
leniu zażądanych potyczek
rzyszeni mogą ~rzedstawić
cyi w przeciągn dni 14
wydJ:ukow~a niniejszego
cze~)L.
..
ŁÓa~ .. d. 2 (H) pzeCnia. 1889 T.
Za ~rezesa Dyrektor: B, "'U1.' W"~' lmoże
Dyrektor Biura: A. Rosl~kl.
1529-1

.

'

Dr. !l'tUlera

oz,rw..,

I

-q

ozarny

Atrament

eDia. blell .. y za ~mocą piOra,
powrocie z m'lopu P rZJIjmujel;;~zn~iaez];lub
stempla, wapamałej i efekto·
wyroków jak
..mej barwy.
tylko w akladzie materał6w
K an'Cel8J.·J'I swoiei przy ul
J " .
S. SILBERBAUMA, Łód.i, ulica
Na 267 (39 nowy) w
]i 16, dom S. R<lzena.
W-go Czapiewskiego.
I flak .. czer.o.e•• atr ••uta 35
1484-7-5
I
czarnego

p. M. KOLLERA • Warszawy.
innemi zaprodukowane ~ł
i kupieckich przyJlDuje poszukiwani .. sądowe i egzekucyjne z mooy
raz pierwszy
rewers6w, ~tów wy.konawcz:rm (BenO.llHIlTe.u.a• .DICT") i innych Ilaola.Sq'CZlly welo~ypedysta Da
i całem Cesarst"Ofi.e J KrOlest"óe.
J I
. dr.~luej,
~~':i:~.:~~~~~~~.k~ ~ II r"f kOl zt w lecz na 8WO e wasne •• dowe I
wojenDY W bitwie aa
Ł
dom Kdstenberga Jt 256 ('l4 nowy) vis a vis
nem .Orla
dwa pierwszorzędue arcydzieł.. pyroteChniczne.
PrOcz tego

ki na ' I&ruchomo~ci: •
bl ó
d l l
I
'
1) pod Na 338-b
- I o orw
z ee onye l
..
maDa,lzraela. t;8.
~l~~{~ÓO(~~~~~~.,~;.o!t~w~;O~
..:,.ł&m przy ulioy Plot rkow llkleJ w oficynie domu W.~o Edward..
Kinderp:na ,. 86. Polecając pracownię BWl}lł.. kawym wzglę om Sżano-

DOSKONAŁY

niezmvwający się

obrońca I do~wiadczon:r prawnik, o~ierając si~ na najlepszych referen-

or...

NO'WCasCI
PRAWDZIWIE

}II

DZIENNIK ŁÓDZKI.

o

D
Mamy zaszczyt

K

ź

A

s u

J

E

D

zawiadomić Szanowną publiczność
został w wielki wybór NOWOSCI

,N

K

207

u-'-,

li

I

m, Łodzi i okolic, że skład nasz zaopatrzony
krajowych i zagranicznych

NA SE ZO N JES IEN NY I ZIM OW Y.
MATERYAŁ Y WEŁNIANE,
Szewioty zagraniczne :el,,:~~
.

lepszych gatunkach.

Materyaly gladkie ;;~hni:~~r:~W"zystzagraniczne I\olorowe
Welny
w czarne UlOty na wp6ł z gładką. NOWOŚĆ
Welny i kaszmiry zagraniczgatnnkach.
ne czarne .w najlepszych
kolorach n. toaleWe1ny w Jasnych ty wizytowe i wieczorowe.
Snkno na kostyumy ~a:~.ili;e
kolorach.
Welny ruskie ~~:. i kolorowe. ~ltlkl
Materye jed wabne dOal'::t!~~,!,ad~a-

ch gatnn' lSk"le 1 rusk'18 wkachnajlepszy
i różnych wielDywa.ny a.ngle
ko§Ciach.

ChO ~ kosowe.
Fira.nki i za.słony f~;~~~;e. l ruskie: białe, cr~me
ZE
W WIELKIM WYBOR
"t
crepy, cretony, aksami.w.a. erya.ły meblowe juty,

MATERYE JEDWABNE:

gład

kie i w desenia 'W wielkim wyborze
i nl\ilepszych gatunkac h.
I!Iater ye i lDory jedwa bne czar. Be do przybran ia.
&tła.y czat:ne, białe i kolorowe w róż
nych Bzeroko~ciach.
Matery e jedwa bae kolorowe jak
SURAH, CANAUS gładkie, w paski
i kwiaty.
FaiIle de :france i crepe royale we
wszystki ch kolorach, z odpowiednieUli materyami w deseń do przybrania.
Fulary gładkie i w deseń we wszystkich
kolorach.
()hust kl bajowe l kamgarnowe w wielkim wyborze.

Konfekcyjne

JEDWA .Bl'VE:
4dama azek w zupełnie nljwycn. desani&ch 8atin double, otomony i inne
materye specyalne na dolmany i pokrycie futer.
"'"WEŁIU41VE:

Hamg arny ..tadkle w ria.j~wieżPlollz brOMOwy i aksamit wytłaczany na

Portyery odpa.sowane.

dolmany.

Płótna i t~war ~iały
Płótna. J' a.rosła.

wskie

i stoło~a bielizna ze słynnej
fabrylP Lokałowa.

płótna.

prześcier~dła bez

Wielki wybór
a~gie.lskich, spe~yalnie na gorw
na
Wl'elkl' wybór płócien
sy
J surowe.
resztkach
batystowe i jedwabne białe,
Chustkl' do nosa płócienne,
i biale z kolorowemi szlakami, anna

męzkie

l

pO~Clel.

szwu.

Płótna

białe

kolorowe

gielskie i ruskie.

Drylichy Da materace J rolety.
Płótna. Inlet ~a wsyp!, ró:i:owe i niebieskie, krajowe
I zagraruczne.
Podszewki do sukien we wszystkich gatunkach.

....
Iw

O

szych deseiLiach, czarne i kolorowe.

Szewi ot czarny i kolorowy w najlepszych kolorach.

ty w desenie.

wszystkich kolorów welny.

Jl:ater ye jedwa bne czarne

J_:1-1' pluszowe, jutowe, rypsowe, szpagatowe i ko-

Ma.terya.ły.

t:1

Plosze weJ:ni ane i baranki na
okrycia i do przybrania.
Flanel e z najlepszych fabryk ruskJch
kolorowe 1 gładkie.
I
Flanel a zdrowial
Flanel e w paski i szk~e w kratę.
~pecyalny gatone k flaneli grub- ·
'
Bzej na halki. _

>

Barcha ny biale zwy.czajne I PIKA

l%j

C-j

GRUBSZA.

Barcha ny drokow ane "Iama "
w przepysznych
niachl!!

niebywałych

dese-

Flanel e :franco skie drukowane w ' • 00
naj~wieższych

deseniach.

Uoldry gotow e

atłasowe,

jedwabne

wełniane

na wacie.
KoJ:dr y pluszowe podrótne.
i

.Kapy na, lóźka pluszowe, pikowe,
Jypsow!l, atłj!.sowe, wełniane i koł',
dry" pikow e.
Garnit..ry na łóżka, koronkowe białe

I-ł

,.tzj

i kolorowe.

,"

I

N

a
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.....
Na przedmioty przyjęte na. ,wystawę wręczan. b~dt odpowiednie kwity
tylko za ,łoie·
z podpi.em Sekretarza Ku,eum, a · zwrot Rrzedmiotu_ na.tąpi
_
_
niem tego kwitu.
.o&fach muzeom,
Przedmioty wy.tawione drobniej ue pO/llie.zcz9ne b~dą w b~dt
..
mialy e,tedzieł starożytnej nowoźytnej
a gdy tych zabraknie we własnych ..afach wysta"ców , o Ul> te
"S~'.
•
,
zewnętrzny.
wyg.1,d
tyczny
. pl>przemysłu,
uszkodzeoi
icb
lub
ognia,
od
ch
UbezpIeczenie przedmiotó"łl' wy.t&wiony
n.stąpi kos.te..
dług oszaco"ani a Komitetu Wystawy przy ich przyjmowaniu
"
I:
1889
muzeum.
niedzielę, d. 15 września
on byl!' za ...olą wldciciela podane na sprzedaż.
Przedmioty wy"tawion
i ceną, od
Kom itet Wy8t awy
W takim raoie przedmiot winien byó opatrzo!,y odpowiednim napiaem.
)Iluzeum.
Profelor
korzygó
Adolf,
na
lkl
odejdzie
5'/,
Przy·borow
której
I(rul~akl hr. ludwik
komispecyalna
będzie
ą
ustanowion
wyste"ęPrz8tdzleck l hr. Konatanty
Do przyjmowania obww na
RadziwIlI kl. Mlchal
czy d.ny p....
Racly~.kl hr. Edward.
aya odbiorcza .Iożona • Ozłonków Koniitetu Wyatawy i ouebjąca,
Soublae Blller Guataw
.
wyste,,~
na
przyjęcia
dQ
Rzyuoze" .kl hr. lygDluat
dmiot k....&litiknje 3io. lub ,nie,
Czaokl hr. Feliks
do kancel.czyli
. Dekl...cye, po które zgłaa."ó s~ można osobuCIe; lub listownie
StronolY~lkl. Senator
Do_glrd Tad ...., artyata _alarz
do 3 po południ.
S'Dlokwaaow Dymitr, Profe ..... '
ryj muzeum, 'poc~,i~c od 15 ...seAnia r. b. vi godzinach od 10do 5 patdziernib
Dlahl AUIUlt, SlIperlnteo.
StrzaleokI' Awtonl, Arfy.ta .. al.
i ·od l) po poE dl> 7 ",ecz., winny byd najlsyłane, .lub .skla1lane
Fryze Fellk.', Redalltor
ka do .22 Ijgoź mie.iąca
Tynklewlo z hr. Benedykt
~. b.; przedmioty ,&4 .ame. poczynając od 5, .lI!atd,ierni
Kolul41kl woJoleoh
Komedyo - opera alegoryczna w 7
a wi~eej j..,.
(oenlor).
Józef
hr.
l
6 to celem odpowiedniFl!0 ułoienia I udekorowania wys~&.wy,
Tynklewle
włącznie,
ltapher baron
hadeolllllYch przedmiowy.tawy
katalogn
.,
obrazach, przez Raymonda, muzyka
oprsu
Wel.senholf bar. Józef
cze celem olatwienia dokładu<:go
Mloh"
kL
Dglbkl
PrzedmIoty więc
J. Damsego.
Wrotnowakl loeya. Pr. T. S. P.
tów_ który W ka~~ "l')Jt musi ~ e!iwilt otwarcia wystawy.e w btelogu, jaki
Olue.lkl Franciue*: , Redaktor
Zubow Hr. Marszałek
nie nadesłane w .""OJlD czasie-1Ii" hęd, 1II0gly • bY4 J!lIlieszczqn
Ole.dzkl Wladya/aw, Redaktor
.
,
Aleundrow lc. Jerzy, Dyr. Ilu.
jednak b~dzie wydawnictwem pamittkowelll.
Pawl61kl Józef, Profesor
i polskim i dla
Katalogi, o jakich mowa, wjJś6 mu.zą w ję.ykach ruskim bezpłatnie,
Kosaowakl Adolf, Sekr. lIuz.
Potocki hr. Jakób
nł
____
ma prawo do 4 wierszy .... k'atdym j~zykn
wystawca
kaidy
tęgo
Potooki hr. Józef
_ k6żdy wie•." druku, albo
nr!
!1
1nf7
.Łępne .aś wiersze oplaoane 1J~dł w stosunku 40 kop.
przemysłu,
do
ej
zastosowan
sztuki
d
nowożytn
i
starożytnej
Wystawa dziel
G.
i Rol~~twa w: ~arszawie i z po· po f i. 18 za każdą atronicę. aamej-wystawr,.l'rzyjętt będzie-forma, że kolekey.
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