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. I zdziwiony był, gawędząc ź niemi i śmie
Jąc s ię, że ma przed sobą dwie odmienne
kobiety, z których jedna już przeżyła ży
cie, a druga je dopiero rozpoczyna. Nie
nie Przewidywał czem stanie się to dziecko,
gdy m~odjlo i-nteligenqya jego, pod wpływem
skłonności i iustynktów, dotąd uśpionych,
rozwinie się w odmęcie życia ~wiatowego,
Była to ładna świeża osóbka, żądna zapewne wrażeń i miłości; nieznana i niczego nieświadoma, wypływała ona z portu,
Jak statek, gdy matka jej powracała już
doń, przebywszy życie i pozna wszy miłośG.
Doznawał wzruszenia ,przy myśli, że jego wybl'llła i teraz nawet nad innych
przenosi ta jeszcze śliczna kobieta, 'kołysa
na łagodnemi wstrząśnieniami pojazdu, wśród
ciepłej wiosennej pogody,
Gdy spojrzeniem mówił jej o swej wdzię
czn?ści, zrozumiała go i zdało mu. się, że
czuJe podziękowanie w szeleście jej sukni.
I on szepnął:
..
- O! tak, piękny dzień!
. Na uli~y de arennes wstąpili po księ
znę, przejechali przez -plac Inwali\lów, Sek,,:auę i wjechali na pola Elizejskie, zdą
zając ku łu\vJwi tryumfalnemu, wśród całego zMtępU powozów.
MłQda dziewQzyna siedziaŁa blizko Oliwi.era, naprzeciwko, i chciwie" z ciekawoŚCią, przyp,a try,w ala się temu poWkowi PQwozów. Od czasu do czasu gdy k.si~a
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Slale l .... i.rszow. ogłoa••ni.. adre·
sowe po IS. 2 miesięcznie.

Wykup dróg żelaznych przez skarb państwa zdaje się być hasłem obecnej dzialalnoś ci dwu ministeryów skarbu i komunikacyj, dążących wspólnie do w'zeczywistnienia zakreślonego programu. Jestto zresztą hołdowanie ogólnemu w państwach europejskich prądowi, który wszystkie rządy
w tymże kiru'unku popychać się zdaje.
Wspomniane wyżej ministerya, jeśli sądzić
po ich dotychczasow~j działalności, co do
wykupu dróg żelaznych, trzymać się zdają
tego poglądn, że należy wykupywać drogi
stopniowo, w miarę nastąpienia terminu
prawnego wyknpu, tak jednak, by suma
wykupu, o ile można, nie przenosiła już zaciągniętych przez drogi żelazne względem
rządu zobowiązań, skutkiem gwarantowania
przez skal'b dochodn rocznego. W pierwszym rzędzie co do wykupu stoją drogi
żelazne, czysty dochód których w ostatnich
latach albo dosięgnął, albo też prawie dorównał snmie, potrzebnej na spłatę procentów i pokrycia, wypływają.ce z kapitałów
akcyjnego i obligacyjnego. W razie, gdy
kapitał akcyjny dróg tych zagwarantowany jest przez rząd, ministeryum skarbu
przy wykonywanin ich, ograniczy się zamianą akcyj dróg wzmiankowanych na obligacye rządowe tejże wartości, przynoszące takiesame dochody i z takiemi wal'unkami amortyzacyi, jak i akcye kolejowe.
W następstwie takiego programu, zamierzonym jest obecnie wykup drogi żelaznej
warszawsko - terespolskiej, prawny termin
wykupu której przypadŁ w dniu 18 kwietnia 1887 r., orłowsko - griażskiej (termin
\)'Y\lupu, 22 kwietnia st. st. 1888 r.) i kursko-charkowsko-a~owskiej (termin wyknpu
dnia lI-go grudni~ 1889-go roku). Z powodu postanowion ęgo "'Ykqpu wszystk,i.ch
dróg tych, prowadzą się obecnie w odnośnych zarządach prace przygotowawcze.
Przej~cie drogi żelaznej warszawsko-terespolskiej pod zarząd skarbu ma nastąpić
w dniu 13 stycznia 1891 r.
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Co się tyczy d:róg niegwarantowanych,
wykup ich ma uastąpić w terminie wskazanym na ogólnych zasadach, t . j. przez
kapitalizacyę pięcioprocentową dochodn 5
lat najkorzystniejszych w ostatnim siedmioletnim okresie czasu. Pierwszy raz prawidło to zastosowanem zostanie do akcyj towarzystwa drogi żelaznej tambowo-kozłow
sklej. Po potrąceniu z snmy należnej od
rządu długów towarzystwa, zaciągniętych
u skarbu, pozostała suma wydaną będzie
na ręce akcyonaryuszom w papierach pań
stwowych, w stosunku do przeciętnego do·
chodu z lat pięciu.
Do trzeciej kategoryi należą drogi żela
zne, termin wykupu których już nastąpił,
ale wykup ten narażał skarb na straty wobec tego, że dochód z akcyj dróg takich
w ostatnich czasach był wyższym od gwarantowanego przez rząd, a w wypadkach,
gdzie gwarancyi nie było, od zwykiego 5%
dochodu. Do dróg tych należą: warszawsko-wiedeńska (termin wykupu przypadał
w dniu 1 listopada 1877 r.), fabryczno-łódz
ka (1 lipca 1886 r.), moskiewska i kurskokijowska (w 1888 r .). Względem dróg tych
ministerya skarbu i komnnikacyj trzymają
się metody wyczekiwania, w nadziei, że
dochody dróg tych zmniejszą się wkrótce,
co wpłynie na zniżenie ceny wykupno
Na widoku jest obecnie mający nastąpić
niezadługo wykup dróg riażsko-wiaziemskiej, morszańsko-syzrańskiej i libaworomeńskiej (termin wykupn ostatniej przypada 13 lutego 1890 r.), przyczem zarząd
tej drogi przeniesiony będzie z Mińska do
Wilna. Rząd wydaje akcyonaryuszom dwóch
pierwszych dróg za duże akcye (po 125 1'8.)
jednę 3% obligacyę na 1251's., a drogi
libawo-romeńskiej za każdą akcyę wartości
nominalnej 125 rub. met., jednę 4% obligacyę wartości 100 rub. kredytowych. Jak
wiadomo, świeżo także przeszła na rzecz
skarbu droga żelazna zakaukaska, mająca
1,000 wiorst długości.
Sieć kolejowa., należąca. do sk8.1·bu po
rozszerzeniu, skutkiem przygotowanych już
wykupów, w dniu 13 stycznia 1890 roku
obejmować będzie 8,700 wiorst, co stanowi
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żela kasy, z której został wydany, w celu uczy-

państwie.

nienia na nim adnotacyi

"płatny"

i ozna.-

w swem bezpośredniem zawiady- czenia daty, kiedy adnotacya została do-

waniu tak znaczną przestrzeń sieci kolejowej, skarb jest więcej, niż dotąd, w możności zabezpieczyć swoje interesy przez
ustanowienie odpowiednich tal'yf. W kierunku też właśnie odpowiedniego dla interesów skarbu w·egulowania. gospodarki taryfowej prywatnych i wszystkich wogóle
dróg żelaznych, poczęły działać odnośne
władze. Jak wiadomo, niedawno poddano
ścisłej kontroli państwa obroty wszystkich
dróg żelaznych gwarantowanych i niegwara.ntowanych. Względem pierwszych kontrola ta będzie faktyczuą, taką, jak na
drogach rządowych, względem drngichnadzorcza, ku czemu, obok członków inspekcyi rządowej, wyznaczony zostanie przez
ministeryum komunikacyj główny kontroler, z nader szeroką kompetencyą. Kontrola taka ma wejść już w wykonanie od d.
13 listopada r. b.
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- O podwyższenie cła na zagraniczny
papier listowy starają się w ministerynm
skarbu ruscy fabrykanci papieru, z powodu znacznego powiększenia się w ostatnich
czasach przywozu tego towaru.
Drogi wodne.
- Dzienniki petersburskie donoszą, iż
ministeryum komunikacyj opracowało projekt w'egnlowania koryta Dniepru.
Finanse.
- Kasy gubel'llialne, wedlug rozporządzenia finansów, na sumy, przewyższające
rs. 1,000, mogą wydawać czeki na oddziały banku państwa, w których mają rachunki bieżą.ce. Czeki mogą być wydawane na
podniesienie sum skarbowych, depozytów i
funduszów specyalnych. Czek powinien być
przedstawiouy do banku w ciągu 5 dni od
czasu wydania z kasy gubel'llialnej, po
upływie zaś tego terminu, jeżeli suma nie
została podniesiona, czek należy złożyć do

II hrabina zamieniały z kim ulUony, pytała I re, pIękność rzeczypospolitej, - zwrOcil&
malarza:
się do Anety.
- Kto to?
. ,
W lekkim, zalotnym powoziku .piękność
I on objaśniał: .Państwo Pontaiglin", rze~zypospolitej" pozwalała z~chwycać ~ię,
albo .państwo Pnicelci" , albo hrabina Lo- oboJ~tn~ na pozór .wobec te~ sławy. U1~Uchrist, piękna pani ~fandeliere.
legaJą.ceJ .zaprzeczemu, sweuu oczamI cleJechali teraz laskiem Bolońskim, w~ród mnen;u, Dlskiem c~ołem p.od czarnym włohałasu i turkotu kóŁ Powozy mniej ści- sem l z~yt duz~uu US~UlI. •
•
śnięte niż przy łuku tryumfalnym, zdawały
- A ~~dnakJest baldzo plękną,-ośwladsię walczyć w biegu wyścigowym bez koń- czył .B~I tlll. . .
. .
ca. Dorożki, ciężkie landa, powozy, mija- . HI abma ~e lubiła, gd:r chw~li~ lD~e k?ły się ciągle, wyprzedzane nieraz przez blety:
W Zł uszyła raUllonaUll I ruc rue
szybką wiktoryę, w jednego zaprzężoną odpaIla..
.
konika, unoszącą z szaloną szybkością po:Ale. mloda ~Iewczyna, w .któr~J wzbuśród ca.łej tej toczą.cej się masy mieszczań- ~Ił ~Ię nagle .lUstyukt rywalizacYl, ośmie
skiej, arystokratycznej, składającej się ze lila SIę. zauw~zy~.
wszystkich klas i hieral'chij społecznych _
- N~e znaJd~Ję·.
. .
kobietę młodą, obojętn/jo, której jasna wyMalalz z:wróc~ Sl~ do. ~eJ: . ?
zywająca tnaleta rznca.ła do przejeżdżają-~, me znaJduJ.esz Jej pIękną·
cych mimo POWOllÓW dziwną woń nieznane- Nie; wygl~da Jakgdyby była umaczana w. ~tl ame~cle. .
go kwiatu.
. .
KSlęzna śmiała Się, zachwycona.
_ Brawo, mała; oto od sześciu lat po- Kto Jest ta paru? - zapytywała
łowa mężczyzn w Paryżu zachwyca. się tą
Aneta,
- Nie wiem,- odpowiadał Bertiu, gdy murzynką! Zdaje mi się, że sobie drwią
hrabina z księżną zamieniały uśmiech po· z nas. Ale, spójIozno raczej na hrabinę
roznmienia.
Lochrist.
Liście jo~ się rozwinęły, słowiki , stali
Sama w lando, z bia.łym pudelkiem, hramieszkańcy tego ogrodu paryskiego, śpie- bina, delikatna jak miniaturka, blondynka
wały już śród młodej zieleni, a gdy w Jlo- z ciemnemi oczami, której rysy od lat szebliżu jeziora zwolniono biegu, odbywała ściu były przedmiotem zachwytów jej wielsię tu jwi w powozach nieustanna zamiaua bicieli, kłaniała się z nieodstępnym IlŚmie
ukłonów, uśmiechów i grzecznych słówek, chem na ustach.
Ale Aneta nie entuzyazmowała się jeszprzy zetknięciu się kół. Wyglądało to na
przepływanie ca.łej flotylli barek, w któ- cze wca.le.
rych siedzieli ugrzecznieni bardzo panowie
- Ol - rzekła - już nie jest świeża.
i panie. Księżna, której głowa sklaniała
Bertin, k~óry w zwykłych sprzeczkach
się co chwila przed uchylonym kapeluszem o te dwie rywalki, nie popierał nigdy hralub skinieniem głowy, wyglądała jakgdyby biny, rozgniewał się na tę sW'owość dziewczyniła przegląd i przypominała
sobie cqnki.
wszystko, co wiedziała lub przypuszczała
- Do licha, - zawołał, - może się
o Iu.dżiach tych, w miarę jak przejeżdżali po~obać lub nie, ale w każdym razie je t
około niej.
prześliczną i życzę ci, byś z czasem była
- Widzisz, maleńka, oto pani Ma.ndelie- tak pięko'ł.

konana. Czek z taką adnotacyą ma moc
jeszcze w ciągu pięciu dni.
Handel.
- "N owosti" donoszą, iż niektóre komitety giełdowe zwróciły się do ministeryum z prośbą, aby maklerzy giełdowi mogli być wybierani na pewne tylko okresy
czasu. Joduocześnie też same komitety'fwystąpiły z projektem, aby -maklerem mógł
zostać . tylko ruski lub pod~ny ruski, który w poddaństwie tem pozostawał przynajmniej lat dziesięć.
- Do przedmiotów wywozn z Rosyi,
handel któremi ożywił się znacznie w ostatnich czasach, należą włosy ludzkie, nabywane przeważuie przez agentów hambw'skich, którzy przesylają towar do Ameryki, gdzie znajduje zbyt w postaci szynionów, peruk i t. p.
- Bank państwa po porozumieniu się
z Główym Naczelnikiem kraju, zwija oddziały bankn państwa we Włocławku, Kielcach, Tomaszowie i Częstochowie. Iuteresy oddziału włocławskiego przeniesioue
będą. do Warszawy, oddziału kieleckiego
do Radomia, oddziałów tomaszowskiego i
częstochowskiego do Piotrkowa.
Załat
wianie czynności w zwiniętych oddziałach
ustaje od dnia 28 b. m. i następnie jedynie przyjmowane będą należności, jakie
wpływać mają do znoszących się oddziałów.
Termin likwidacyi interesów wyznaczono
sześciomiesięczny, licząc od dnia 28 b. m.
Nadto bank państwa zawiadamia, iż likwidacya interesów b. banku polskiego odbywać się będzie nadal ustanowionym już
porządkiem w tych instytncyach banku
państwa, którym iPrzekazane zostały interesy znoszących się oddziałów.
Poczty.
- Projekt doręczania adresatom przez
listonoszów przesyłek pieniężnych, nieprze·
noszących 50 rs., z powodu nieprz)'chylnej
opinii głównego zarządu pocztowo-telegraficznego, odłożono do czasu nieograniczonego.
- vaJże pan POkÓJ, wtrąc11.a księżna,
zwracacie tylko uwagę na kobiety, które
przeszły trzydziestkę. To dziecko ma racyę; wam podobają się tylko przywiędłe.
Bertiu od parł.
- Za pozwoleniem, kobieta wtedy wła
śnie jest dopiero prawdziwie piękną, gdy
na twarzy jej możua już wszystko wYczytać-

I rozwijając myśl, iż pierwsza świeżość
jest tylko połyskiem dojrzewającej piękno
ści, dowodził, że ludzie światowi nie są
w błędzie, zwracając malo uwagi na kobiety w całym blasku młodości, i że mają
słuszuość, gdy uznają je za piękne dopiero
w ostatnim okresie ich rozkwitu.
H1'abina, zadowolona, szepnęła.:
- Ma racyę, sądzi jak artysta. Młoda
twarzyczka-bardzo to milutkie, ale zawsze
trochę banalne.
.
I mal8.1'Z upierał się przy swojem, wskazu;ąc w jakiej chwili twarz, tracąc powoli
niezdecydowany wdzięk młodości, przybiera
ostateczny kształt, charakter i wyraz.
I za każdym wyrazem hrabina potakiwała, lekkiem skinieniem głowy; im więcej
też dowodził z zapałem broniącego adwokata, z ożywieniem podejl'Zewauego , co
broni swej niewinności, tem bardziej popierała go spojrzeniem i ruchami, jak gdyby
się połączyli by wspomagać się w niebezpieczeństwie, by się bronić przeciw opinii
groźnej i fałszywej. Aneta nie słuchała ich
już, cała zatopiona. w przypatrywaniu się.
Uśmiechnięta jej twarzyczkl\ nagle spoważniała i nic już nie mówiła, oszołomiona
radością śród tego ruchu. To słońce, te liście, te honory, to piękne, we ole, bogate
życie, to wszystko dla niej istniało.
Codziennie będzie mogla tak przejeżdżać.
również ogólnie znana, budząca zazdrość,
odbierająca ukłony; a mężczyzni wskazując
ją, będą może mówili, że jest piękna. Szukała wzrokiem mężczyzn i kobiet, które
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pracowników fabryki ołówków E'abera w toniemu zaś Bautzowi zadali kilka głębo
- W Moskwie powstał w ostatnich ' orymberdze A. Gloewitz, zamierza w na- kich ran w piersi i głowę, które pazwoliły
dniach nowy bank pod firmą "Bank kas- szem mieście otworzyć z początkiem roku mu dożyć zaledwie do rana. Napadnięci
pij ski," z kapitałem rubli 2,500,000. ł\owy przyszłego fabrykę olówków, początkowo podobno wołali długo i rozpaczliwie o rabauk zajmować się będzie wyłącznie tran- na mniej~zą skalę. O ile produkcya jej tnnek, lecz nikt nie przybiegł im z porno·
zakcyami, odnoszącemi się do handlu naftą. znajdzie szerszy zbyt w Królestwie i Ce- cą, bo każdy się boi wyjść z domu o tej
Przemysł.
sarstwie, fabryka zostanie rozszerzoną.
godzinie. Dopiero około godziny 4 rano
(-) S kład herbaty. Otwarto w mieście strażnik i stróż uocny znaleźli nieżywego
- "Swiet" donosi, iż z inicyatywy ministeryum dóbr państwa ma być zorgani· naszem przy ulicy Piotrkowskiej wielki już Aleksandra Bantza, leżącego w kałuży
zowaua ruchoma wystawa wyrobów drob· skład herbaty firmy "POJlOW i Synowie". i Antoniego Bautza, dającego jeszcze slal)ych przemysłowców wiejskich. Wystawa Do składu tego nadeszlo w tych dniach I be oznaki życia, leżącego w błocie na ulibędzie obwożoną po znaczniejszych jarmar- 1,000 pudów h~rbaty.
cy.-W błocie obok zamordowanych znaJekach.
(-) Zjazd sędziów pokoju w dniu 28 b. ziono Uóż duży i kij oprawiony w żelazo,
- l'rojekt ustawy świeżo zakładanego m. osądzi 21 spraw cywilnych i r ozstrzy. któremi prawdopodobnie' do\l:on&no zbrodni.
stowarzy zenia o~wietlania miast gazem gnie trzy skargi incydentalne, a miau owi· Aleksander Bantz miał podobno przy sobie
naftowym, ma nłedz wkrótce rozpoznaniu cie: l) Borucha Lajzera Chechta, na rezo- 7 rubli, które mordercy zabrali. Zabici
sfeJ: Qdnośnysh, jak donoszą "No\"osti".
lncyę sądu gminnego 4 okręgu powiatn pozostawi po sobie żony i o troje dzieci.
- W ministeryum dóbr państwa opra- łódzkiego, 2) tegosamego na rezolucyę te- Śledztwo rozpoczęte, wykryje uiezawodnie
cowany zo tal projekt irygacyi wschodnie· goż sądu i 3) Sury Łai Lewison na rezo· sprawców zbrodni i odda ich w ręce spra·
go i osuszenia zachodniego Kaukazu. Pro- Incyę sędziego pokoju 5 wydzialn miasta wiedliwości.
jekt w koilcu roku bieżącego przedstawio- Łodzi.
(-) Bójka. Wojciech M. i Tekla W. po(-) Na jarmar k do Łowicza w' niedzie- kłóci wszy się przy zamianie zegarków z
ny będzie do rady pail twa.
- Według informacyj dzieuników pe· lę wyjechało z Łodzi kilku znaczniej szych Ferdynandem Wizenerem, zadali temn ostatersbll1'skich, istnieje projekt ustanowienia handlarzy koni. Pokaźna też liczba tutejszych tniemn kilka ran nożem i młotkiem. Waloddzielnego podatkn od fabrykantów, ko- rzeźników na iarmark mateuszowski po· czących rozbrojono i winuych areszto wano,
)'zysŁających z pracy małoletnich, ua urz,- śpieszyła. Miasto nasze ua jarmarku tym pobitego zaś Wiznera odwieziono do szpi(lzenie s zkół dla tych o ·tatuich. Op raco- także reprezentować będą różn e . gałęzie tala miejskiego.
wanie tej kwestyi powierzone zo~talo ko- 'przemysiu. Rękodzielnicy i drobui przemy- ' (- ) Wypadków w guberni piotrkowskiej
misyi specyalnej.
slowcy tkaccy wyruszyli jeszcze w piątek w pierwszej Jlołowie września było 27, ,~
Ubezpieczenia.
z Łodzi z wielkjemi 7.apa ami towarów. . mianowicie: pożarów 14 (od podllalenia 6,
(-) Do Cesarstwa. Przesiedla się do Ce- od ni eostroŻIlego obchodzenia si ę z ogniem
- We(lIug ostatniego bilansu towarzystwa ubezpieczeJI "Moskwa", zebl'ana lIo sarstwa mi ~~zkl\niec miasta Łodzi J erzy 4, ocl niewiadomej pr7.yczJ'1ly 4); strat
Unia l wrzeMnia składka asekuracyjna wy- Wessner.
przez to poniesiono ua rs. !i,610; nagłych
niosła 1,075,427 1'$. 63 kop.,
traty za§
(-) Nowa restauracya. Zamknięta przez śmierci było 11, samobójstwo i zabójstwo 1.
512,180 rs. 1 k op.
lato restaurar.ya w domu koncer towym, na
(-) Echa l.gierskie. (K ore.71(mdellcya).
Wystawy.
którpJ niefortunnie wyszedl p. 7,i ęc iakie- Jedn:i. z uliczek uaszego miasta nosi nazwę
- J1inisteJ,.wn dóbr palistwa deJegllwa· wlcz, zoo tal", w sobotę lIanowo otwartą, "SzczQśliw~i". Gdy pytaliśmy o powócl tało do Kiszyniewa hoclowcę d\'Oblu p. .Jeła- przez teraźniejSzego jej wlarciciel'L V. Bec- kiego nazwiska, odpowiadano nam dowcipgina i specyalistkę w dziale syrowllrstwa, "ka, który restauracyę WI'&Z z salą koncer- nie, że pochodzi ta lIa7.wa sŁąd, iż JlI:aWpani ą :Michniewicz, dla wygłoszenia kilku tową i bufetellI teatralnym wyrl z ierżawil dziwie szczęśliwym zwać się może teo,
kto przeszedlszy przez tl) nli cę, nie wylaodczytów na miejscowej wystawie rolni- 0(1 p. Yogla.
(-) Pożar . Wczoraj o godzinie l po po· mie sobie kilku zębów na jej goduym uczPj.
ludnhl wybuchl pożar w prz ędz alII i p. Ed- wagi brukn. Przylu'a ta ewentualn ość
wtmla Scholca, przy ulicy ś w. Benedykta. ni,ezadlpgo u suniętą będzie, zostal bowiem
Wiadom o ści b i eżące .
W ciągu lIi ecalPj godziny agie!1 zni ~ zczyl Zl'obiony już chodnik asfaltowy po jednej
doszczętni e calą fabrykę. Powstał on w skon UJ, a hruk energjcznie się naprawia.
(-) Inspektor łódzkiej wyższej . zkoly tak zw. " wilku " ~. j. zapaliła ma zylla, Już to trzeba przyznać prezydentowi narzemieślniczej podaje <lo powszechnej wia- k tóra najbm'dzipj wystawioną jest na nie- szego grodu, że porz~dk.iem w mie ' cie
{\omości, że w dniu 26-ym września r. b., bezpieczeJlstwo pożarli. Prócz welny i in- zajmuje się z calą energią i starallno~cj,~
to jest we czwartek, o godzinie 3·ej po po. lIych nieru choDlo~ci, ogieJI zniszczył cztery zwalczlljąc pomyślnie wszelkiego rodzaju
łudniu, odbędzie się nroczysty akt, na któ- maszyny. • tra t jeszc.ze nieobliczollo; w przeszkody.
lica Długa otlozymała w
rym przeczy tanem zostauie sprawozdanie przybliżeniu wynoszą przeszło 50,000 1'8. tym I'oku calkowity c'hodnik, wybrukowaną
o dzialalności i stanie szkoly za 1888/9 W fabryce tej pracowało 50 kilku r obot- zostalaporządnie ulica Wysoka. Ta-kątok szkolny.
ników.
sam>j, abal ością otacza nasza municypal(-) Teatr łódzki będzie się mieścił w
(-) Zbr odnia. W nocy z uiedzieli na po- no ść J )laRZ ogród spacerowy, "królewskim"
sezonie bieżącym . w obydwóch tutejszych ,niet1zialek; okolo godziny rlwllllaste.\, spel- zwany.. W tym rokn 'zostaly tam rozszeteatradl. P. Puchniewski bowiem od za- nióno na BałllŁach znowu ~wi eże IDOI'der- rzoue alej e spacerowe, za ad zona masa
lniaru przyjazdu z drugim teatrem do Ło· stwo, tym razem ua dwóch osobach. Rzecz drzewek, mię,dzy iunem i kilka szpal e~'ów z
dzi stanowczo odstąpi!, skutkiem czego się tak miala. W mieszkaniu Ant.oniego młodych ś wierków. Aleje utrzymaue są z
właściciel teatru • Victoria" wynająl już Bautza, tkacza, zmnieszkalego na Balutach, wzorową czystością; lO wszystko \vplynęło
gmach ten p. K08cieleckiemu. Dowiadujemy zebrało si ę kilka znaj owych osób. Około na to, że ogród stał się prawdziwym nasię , że IV teatrze :J'alia" przeważ nie o.~- godziny wpół do (hvlmastej zabrakłQ dla szym salonem letnim, gdy niedawllo jeszcze
bywać się będą przedstawienia operetkowe, gości trunków; gospodarz więc, w towa- świecił zawsze pustkami.-Klnb naszych Gyw "Victorii " zaś komedye, Należy się, w lozystw'ie Aleksandra Bautza, również tka- klistów święci obecnie pierwszy publiczny
interesie sztuki, cieszyć z takiego obrotn cza, udał się do szynku Nitschkego, gdzie tryumf dzięki członkowi swemu,.pau1l Binder,
rzeczy.
kupiwszy potrzebnych truuków, ' obl\i wra- który na wyściga ch cyklilItów w Warszawie
(-) Na zimowe leże. Wojska kOllsystu- cali do dOInu. Zaledwie jednak zrobili parę ot.rzymał 2 medale: $rebruy i zloty i prócz
jące w uaszem mieście, po odbyciu ma· kroków, napadło na nich w pobliżu szyn· tego osobną nagrOd ę za przodownictwo
newrów podczas lata, powróciły już do ku czterech drabów nieznanych, którzy (srebrne przyrządy clo pisania). Na jarAleksandra Bautza zamordowali na miej· marku we iil'odę haudei z powodu biem,iasta,
(-) Z przemysłu. Jeden z b. wsp6ł· scu j ńastępuie wrzucili go w kl1.łuźę, An- dy, panujące.i w r. b. więce.i niż zeszły ch
wyif:iłYJeJSię naJwytwornie.Jszemi, pytala o
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lat w okolicy, szedł bardzo średnio.
tern nie sprzyjała też i pogoda. ZłodzieJe
w czasie jarmarku usiłQwali okraść jeden
sklepik na ulicy' Długiej, ale ich; doŚć
wcześnie przytrzymano.
'
(-) Targi zbolowe. Wczoraj na stacYi
towarowPj sprzedano: pszenicy 100 korcy
po rs. 6 kop. 20, 300 korcy po rs. 6 ko
30; żyta 300 korcy po l' . 5 kop. 25; ow~
1,200 korcy po rs. 3 kop, 15 do rs. a kop
30 za korzec.
.
_'a Starym Rynku spnedauo: pszenicy
300 korcy po rs. 6 kop. 10 do rs. 6 kop
30; żyta 400 korcy po rs. 5 kop. 15 d~
rs. 5 kop. 30; jęczmienia 250 korcy po 1'8.
4 kop. 50 do rB. 4 kop. 65 za korzec.
Popyt na zboże dobry.
Siano od rB. l kop. 10 do rs. l kop. 20
słoma do' rs. 1 kop. 35 i koniczyna od
1'8. 1 kop. 50 do rB. l kop. 65 za centnar.
(-) Z teatru. Pani Zimajerowa budzi
swemi gościunemi występami ciągl e zain.
teresowanie j powszechne dla jej talentu
uznanie. N'a przedstawieniach sobotnielll
(Nitouche) i niedzielnem (Zemsta Nietope.
rza), teatr był calkiem pełuy, a JlUblicz.
nOlić bawiła się wybornie, darząc oklaska.
mi ntalentowaną artystkę, jak również
wYI'óżniających się grą. panią J al'szew~ką
Pll. FeldOlalM , Glogera i innyćh.
'

KRO NI K A.
Warszawa.
W slIlollie K"y/Uultll otwarta zosi ala wy.

stawa .Kalejdoskopu Warszawy". - Jeden
z tntejszych mieszkańców otrzyma! list, pl'O·
szący o dostarczenie fotografij typów na·
szych ludowych do nowozakladanego IV Mel·
bumie w Australii muzeum etnograficznego.
Zaproszeuie podpisał jeden z sekl'et/wzy
muzflulll, p. Ohełmi cki. - D. 21 września
po raz pierwszy daliO plozedstawiellie, ł.
zw. Feeries, 111 teat"zykll przerobiouym z ]<].
dorado. - D o zarządu kasy imienia Mili.'
1I0wskiego wezwany został prof. ŚI6sarski
w miejsce ś. p. Dziewulskiego. - Mlł.t'61UI'
'jWZC/lłySł!ł i rolnictwa zawiadamia osoby,
które na wystawach w tem mnzeml1 na·
grodzono listami l'ochwalu emi, me(laJallli
lub też podziękowaniem, ażeby w gOl!zi.
nach him'owych zgłaszaly się do kancela·
ryi muzeum po odbi6r przyznanych im od,
znaczeń. - Okręg 1UIUkO'/IJIj wo..-szawski wy.
dał następującym oso horn patlmty: domowego nauczyciela matematyki p. FI'anci ·
szkowi Pawłowi Rostkowskiemu i począt·
kowych uanczycieli pp. Ignacemu Wacbel·
skiernu, Józefowi Ma.rciszewskiemu i Fili·
powi Gidzińskiemu. - Redaktor ,Gazety
polskiej· pan Ed/Uanl Leo obcho(lzit w d.
20 b. m. srebrne'wesele w ścisłem kole' rodziny, z powodn żałoby. - TO'/vatZyŚl!BO
łowieckie wydzierżawia w rozmaitych miej·
scowościach prawo polowania; obecnie wy·
dzierżawiło pas gruntu w okolicach Łowi·
cza.. - Przyjazd IAwni lwowskiej do "Varszawy ma PI'zyjSić do skutku · około '15
października.

uaparla pól głosem, hez uśmieohu zawsze: księżna, Aneta, pan i Ja, nievrawttaż wielPoczem strzelał z Punisimontem i koleg,
nazwiska, zaj mojąc się tylko tym zbiorem
- Pieszo i konno.
ki artysto?
swym Maldantem.
sylab, które czasami odzywaly się w nieJ
pojlozał ua uią z ukosa, zadowolony,
- 'fylko my,-odparł, wysiadając-kaźę
Zimny prysl'lnic, jakiego następnie użyl,
echem szacunku i uwielbienia, gdyż czy ta- jak gdyby chcial powiedzieć: No, no już paniom zrobić raki po alzacku.
ochłodzit spocone ciało i przypomniał mu
ła o ruch w gazetach lnb historyi. ł\ie mo· mamy sprycik, z czasem b ędzie ' bardzo
- Ol rozbudzisz pan w małej namięt- kąpiele z dwudziestego roku życia, gdy da·
ności.
gła przywyknąć , do tej defilady znakomito- dobrze.
wał nurka do Sekwauy z wysokości mostu
. ści, l uie chciała nawet zupełnie wielozyć,
Przeleciał powiew chłodnego wiatru, przySkłonił się i szybko wszedł do wielkiej rogatkowego, śród jesieni, by być podzi·
by były prawdziwe, jakgdyby była na ja., byłego zdaleka, z pól szerokich, zaledwie bramy klubu, rzucił palto i laskę lokajom, wianym plozez mieszczau.
- Tu będziesz jadł obiad? - zapytał go
kiem przedstawieuin.
zbudzonych i przez caly lasek , zafotny, którzy stanęli lozędem jak żołnierze plozed
Fiakry wzbudzały w niej wzgardę i nie· płochy, światowy, jak dreszcz prz ebiegł.
oficerem, wszedł na wielkie schody, prze- ~Idant.
-Tak,
smak, ż enowały ją, gniewały i naraz odePrzez kilka sekund pod wplywem wie- szedł kolo całego zastępu służby w Ju-ót- Mamy stół z Liverdym, Rocdianelll
zwała się:
trzyka, drgaly i drobne liście na drzewach kich spodniach, pchnąŁ drzwi i nczuł się
- Sądzę, że powinno tu być wolno prze- i ubrania na ran .ionach. Wszystkie kóbie- nagle rzeźkim jak młodzieniec, słysząc ua i z Laudo, pośpiesz się, już kwandraus na
jeżdżać tylko prywatnym powozom.
ty, prawie jednakim ruchem, zebraly na końcu korytarza nieustanny hałas zgrzyta- ósmą.
W sali jadalnej, pełnej mężczyzn , wszyBertin odparł:
ramiona spadłe oJu-ycia i konie przyspie· jących floretów, komendę i wykrzykniki
stko wrzało.
- A cóż się stanie moja panno, z ró- szyły biegu, jadąc z jednego końca alei na charakterystyczne.
Znajdowały
się tam wszystkie uocne
wnością, wolnością i braterstwem?
drugi, jak gdyby ostry wiatr, mnskając je,
W sali fechtnnkowej, szermierze, oqziani
Zrobiła minkę, która znaczyła: "to dla poganiaŁ'
w szare plótno, skórzane kru·tki, obcisłe włóczęgi Paryża, próżniaki i pracują~y,
iunych" i rzekła:
W~Tód srebrzystego szmeru wstrząsanych spodnie i w fartnchy spadające na brzuch, wszyscy, 1:0 ocl siódmej wieczorem nie W1e·
- Dla fiakr6w mógłby być iuuy lasek, uprzęży, powracali wszyscy, szybko do do- z ramieuiem wzniesionem do góry, z jeduą dzą co z sobą zrobić, jedzą obiad w klubie,
uaprzykład Vincennes.
mu, nUlozając się w blasku skośnych czer- dłonią zaciśni~tą, w drugiej, obciśniętej w by przyczepić się, puy jakiem przypadko·
- Nie wiesz jeszcze, moje dziecię, że o· wonawych promieni zachodzącego słońca.
olbrzymiej rękawićzce, trzymając cienki wem spotkaniu, do czegoś lub kogoś.
Gdy pięciu plozyjaciół zasiadło do stolu,
- Czy pan wraca do domn? - spytała floret, wyciągali swe ciało i km'czyli się z
becnie toniemy w demokracyi. Zresztą, jeżeli chcesz widzieć lasek wolny od wszel- hrabina malarza, znając wszystkie jego szybkością i giętkością mechanicznych fi- bankier Liverdy, człowiek czterdziestoletkiej mieszaniny, przyjedź rano, znajdziesz przyzwyczajenia.
gm'ek.
ni, silny, dobrze zbudowany, zwróci! się do
tylko sam kwiat towarzystwa.
- Nie, do klubu.
Bertina:
- To palla wysadzimy po drodze.
Inni wypoczywali, rozmawiali, · zmęczeui
I przedstawił obraz, jeden z tych, ~t6re
- Walczyłeś dziś wieczór, jak szalony.
tak dobrze malo\\'ał, lasku z rana, z ama- Dziękuj ę, i owszem.
jeszcze, spoceni, ocierając chustką czoło i
:Malarz odparł:
zoukami i ich rycerzami, z tego klnbu wy- A kiedy nas pan zaprosi z księżną na szyję; inni jeszcze rozłożeni na kanapaoh,
- Tak, dziś mógłbym dokazać rzeczy
.
otaczających salę dokoła, przypatrywali się nadzwyczajnych.
branych, gdzie wszyscy zuają się z ua- śniadauie?
zwisk, imion, poJu-ewieństw, tytulów, przy- Same raczcie panie dzieJloznaczyć.
walczącym. Bankier Liverdy składał się z
Inni uśmiechnęli się. Pejzarzysta, Mai·
Ten malarz, ulnbieniec paryżanek, które- panem Laudo i właściciel klubn, pan Tail- da.ut, drobny, szczupły, łysy z siw>j, b\'ó(lmiotów i występków, jakgdyby wszyscy
żyli w jeduej dzielnicy lub w malem mi ..- go wielbiciele przezwali" Watteau-reaJista", lade z wielkim Rocdianem.
ką, nekł z d wnznacznym Ullmiechem:
steczku.
a przeciwnicy ,fotografem strojów damskich",
Bertin, uśmiechając się, ściskał dłonie na
- I ja też w kwietlliu odczuwam po·
- Czy pan tn często bywa?-spytala.
prz}jmował u siebie często, bądź na śnia· wszystkie strony.
•
wrót soków odżywczych; wydaję kilka list- Zatrzymuję pana,-Iu'zyknlll baJ'lln de ków, najwyżej z pół tuzina, potem wszyst·
- Bardzo; lozeczywi~cie jestto najpię- danie, bądź ua obiad, piękne panie, których
kniejsze lniejsce w całym Paryżn.
rysy utrwalał na płótnie i inne, sławne, Baverie.
ko przechodzi w sentyment; owoców z te- Pan dosiadasz konia rano!
znane, których bawiły te przyjęcia w ka- Je&tem na pańSkie usługi.
go nie ma nigdy .
- 'I'ak.
walerskiem mieszkauiu.
I pl'zeszedł się przebrać do garderoby.
.Margrabiś Rocdiane i hrabia Landa
- Pojutrze! pojutrze, kochana księżno, Od dawna już nie czul się tak silnym, i żałowali go. Starsi obaj ód niego, naJ'
- A po polu(lnin składa pan wizyty?
wfęcej
Ijeduak wprawne oko nie mogło·
czy dobrze?-spytała hrabina.
przetzuwając, źe doskonale nda mu się Jla- Tak.
- Zatem kiedy pan pracuje?
- Ależ naturalnie. Jesteś czarująca! Pan ta.rcie, śpieszył się z niecierpliwością ucz- by oznaczyć ich wiek n, ) człoukowie klubu,
- Pracuję ... czasami, a zresztą obrałem Bertin nigdy o umie sam uie pomyŚli. Wi- nia, któremn pilno do zabawy. Skoro tyl- jeźdźcy', fechtmistrze, dzięki nieustannyn~
ko stanął przed przeciwnikiem, natarł nań ćwiczeniom, ciało mieli jak ze stali ~ 1
. pecya1ność sto owoą do moich upodobańl dać, że jnż nie jestem młodą.
POlliew3.:G jestem malarzem pięknych pań,
Hrabina, przywykła uważać dom artysty z nadzwyczajną gwałtownością i w dziesięć chwalili się, że młodsi są we wszystkiem
trzeba bym je widział i frochę chodził 7.3 nieco za swój, rzekła:
minut, dotknąwszy g!> jedenaście razy; tak od z{\etterwowanych młodzików' nowego
niemi w zędzie.
- Tylko uas czworo z tej przejażdżki,. zmęczył, że baron prosił o łaskę.
pokolenia.
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Petersburg.
n/\ karb nieostrożności własnej, a o ile na puścił w kurs szcz~liwe 50Q 1'8., wypo~
Gl.ówny zarząd wojskowo-lekarski proje- -arb winy fabrykantów, przedsiębierców jlłc je wychowańcowi politechniki ryskiej, j ....
ktuje urządzenie specyalnych kurs6w liIcaI'- i braku z ich strony UOZOI'U z zanied~ania dllcemu za graniCll dla studyów gruntownych
skiclt, na których mogliby uzupeQliat! swoje środków zapobiegawczych . - Dnia 12 b. młynarstwa.
wiadomości lekarze . wojskowI. Kursy ta- m. w Hucie Bankowej schwytano na. go kie otworzone być lDa)ą w Pet~rsbu~"g1l, rącym U<l1Jynku kilku oficyalistów na kraKazaniu, Kijowie, Odesie i Warsza.wie. dzieży żelaza . Wydalono wagenlllajstra P.
W obecnej ohwili szpitale, przy których i rewizora wagonów D. Śledztwo się prourządzpne będę kursy, otrzymują od za- wadzi, a P .. przyzua! się do >Vl!zystkiego:
Paryż 22 września. (Ag. p.), Wybor cy
rzadu wojskowo-medycznego instrmnenty kiedy, komu, ile pudów i po jakiej sprzeoraz inne prz!ldmioty, potrzebne do ' 'badań dawał cenie. - W fabryce maszyn ,Sy- staw,iliją się wszędzie w pełnym komplecie.
bakte~yol<lgiczuych i tym podobnych.
r-ena"', pl'zy wypłacie za , ostatnie 2 tygo- Prżedsięwzięto wszędzie zwykle ~rodki 0:J.ta 1Ułj7Jliżs.i;ej seBYi ,-ady pWiBtwa rOi/!- dnie, wielo robotnikom postrącano od 4 do strożności, lecz nigdzie nie wystawiono na
b'zasanvm będzie projekt ministerynm 12 rs. tytułem. I'ozmaitych kar, sk utR:iem ulicach sil zbrojnych. Nigdzie nie obawiaspraw 'wewnętrznyt;h, ~o do utrzYmania czego wiełkie c1iwil~wo zjPanowa!o 'pomię-. jlj; się zamieszek, chyba na Montmartre, w
nadal wydzIałów pra.wnych w rządach gn- dzy nimi uiezad<;lwolenie. niechęć.
razie gdy biuro wyborcze odmówi obliczebernialnych Xr61e&twa.
, - Pod stacyą Maciejów, na kołei' nad. j7tad/JIllta nauk IV Petersbnrgn. powzięła wiślańBkiej, w dniu 19 b. m. w pociągu nia kartek z głosami, danemi na. imię Boumyśl Zj\wiązania stos.unków pomil){lzy sto- towarowym wykoleił ' się I wagoJl, wskutJrn lang '8.,
wa'rzysz\lpiamj I1auk6wemt \i> Ęosyi i za czego linia została pqpsuta na przestrzeni
paryż 23 września. (Ag. p.). Na przedgranlCJj.,.' w celu wymiany' środków pOlliO- 200 S/łżni. Linię Wkl'ótcei uaprawio)\o,
mieściu :Montmartre Boulanger wybrany
cniczycll.
I
- Uczniowie b. szkoły technicznej lu- 5,880 głosami. W Paryźu wybrani osta- Rz ąd gulfernialny lomży ńsk i wzywa belskiej ZObowiązali sl'l, zgromadzić za lat
tecznie tylko Boulanger, Laguerrę, Fru;cy
następujące osob , które sa\llowplnie, o n,- szeM w LJ1bllnie.
.
~cily • knij:
WolIa Berka Markiewicz~
- Zjazd chirurgów odbędzie ~ w Kra- i Brisson. We wSZyStkicll innych okręgach
' Berka Peltynowicza,' Lejzora ŚPłewakil, kowie w dniu 16 i 17 pażdziel'llika.
wyborczych zachodzi potrzeba. wyborów uwszystkich ~' z Jed wabn~, J ak6ba Snietkę,
- W Zakopanem 'Ynieg spadł i pokrył zupełniających. Wybrano dotychczas ostady,lllis}lbJjQwaneg'o zołnierza, z 13 puł~n ziemię warstwą na pól lIIetra grubą.
tecznie ] 58 republikanów i 89 opozycyonipiechoCy z. :rIasiadki, J6~~a Len.dę z JazZe Lwowa, .Pl'a.wdopollobnie sprawcy
gaIki i Mordkę UąZE!rowicz/\ , z Ostrołęki, morderczego zamachn na dwóch oficerów stów, a w 145 okręgach będą. wybory uaby ,w przeciągu ~ze~ciu tygod/li "Zgłosili pod ;TaI'Qsla'Wiem ujęci zQstali.jak donoszą zupełniające. W departamencie Wogezów
~ię do najbli~szeJ ' 'władzy policyjnej" w .Kllryerowi porannemu' , w Iliłgoraju w rewizyoni ta Picqot pokonał Juliusza Ferprzeciwnym , bowiem razie karan~ będą na gubel'lli lubelski.ej, skąd będą odstawieni ry'ego.
mocy odnośnej uatawy 'z 1'. 186(i.
do graniey. Są to dwaj żołnierze armii
Paryż 23 \~'ześnia (Ag. póln.). Wedle
- Siedlecki sąd okr ę~owy wzywa ua- austryackiej, Józef Salsenk artylerzysta i
Rtępujące os·obY. ],,1;6re samowolnie wydali- Kiszczak z 3 pułku ułanq)'!', którzy w dniu rapol·tu ministeryum spraw wewnętrznych,
ły się z krajlj: Edwal'lI'L Konstautego Ląc dokonanej zbrodni opuściV szeregi i zbie- na 586 okręgów, wiadomych jest 560. Wykifgo, . ur. w r. 1835; Lejzol;a Mojse Li- gli za. granicę.
brano 244 republikauów, a IV tej liczbie
moniera, w'. w . 1851 , zGrabowiec Dol167 umiarkowauych i 57 radykalnych.
nycb; Chaim,L Dawida Kopyto z Garw?liROZ lAITOSOI.
Przeciwników rzeczypospolitej wybrano
na; ~likołaja Michala Ma zybrodzkiego z
Toporowa; Amhzeja Wereszcznka, b. grec159, a .lnianowicie: 86 rojalistów i 21 buko-unickięgo kall lana ~ Woźnik; Józefa ~ X " Kaliszanin" pw.ytae7.a bardzo ciekawe lanźystów. Powtórne wybory odbyć się
'rerlildewliĆ'Za, żonę jegO" Teodorę' i synów: -słowa, kt6re .ost..łr podłotone pod marsza
musz'ł w 171 o'kręgach, a z tych 131\ może
Piotra i ,Jana, tudzież córkę Filipin ę Hele- prlez jednego orga.nist~ w e.clu uczczenia bin ę; 'l'adeusza Brzozę z \edlec~ ·.uJ'. w r. skupa Szcmbekn, ksi~a pułtnskiego , l."tóry lat być pODly~lnych, 42 zaś przeci wnych rze1826 i żouę jego J oauuę ~ aby w Pl,zeci:y temu p!\r~sct zwiedzał kOlegiatę \mliB/rf!. ' wÓł' ,I czypospólitt>j, W końcu raport lninisteryal~u ~z('~ciu miesi<;<'y ' powrócitj' do kraju, owyo:h sJów, chorojący tu> m:1ni~ składalli" wter- ny zapewnia, że w. przyszłej izbie zasią
lup zawia<lomil.v sąd <Uaczego nie wracają. S"y, )\'zi%l myśl dl .. swojego lutworu z herbu l ro- , dzie 369 ł'ellublikanów, i 201 im przeciw:
Gtlyby wbzwum tegb me nczyrlUi.. l>ędą ! na dzioy S,,#,/Ilbęków, którzy uri~1i n... tarcz . dwa Jlych, oprócz niewiadomych jeszcze reznltazawsze wydaleni z państwa ruskiego, jeże- kozły i trly róże. Otó1., gdy i~e biskup wstę:
liby za~ kiedy~olwię\>.. irUej pl'zekroc1l'Y- p~1I'al uo :",i~trni ,. a witaj~~e duc~owie~two tów z l> okręgów i z 10 kolonialnych.
li gralllcę, będą r;eślkm ,\a. Syberyę.
Ijllaro'~nu",ć pr,eplSaulI w ta/dch ok6licznośClach
- Z Dąb rowy Górniczej' donoszą ,'l'ygo- Antyfonę, siedz'lcy !la cMrze organista u.derzył
haqdlowe.
tlniowi". Od e.7Alsli bezrdbocia, nic nbwekhwis>e organn i wielkim głosem z"into- . Ósiatnie"!
go nie zaszło ' Illiędzy robotnikami, oprócz nowal;
zwy klych (.i ak się koresPonaellt wyraża)
Binae .Koi q
Warouwa, 23 wrześni., Wek81e krot.6rm no: Berlin
TI;in:lC Rosael
(2 d.) 4.7.35 Ż~l\., 417.20 kup.; Lond.Jl1 kro ter. (3 m.)
acz opłakanych pal'U w.l'pauków kalectwa
• Sa)..e princeps g~olcr~sel
·9.58'I"żljli., 9.55 kop.; p.a.ryż (10 d.) 38..35 żljli.,
lub śmiel/ci na kóplUniach i fabrykach.
Ek~ n ki
38.25, 271mp.; Wiedeń (8 d.) 80.70 żljli., 80.50, 55
'rak np. np. dnia 25 czerwca w kt>palui
. e'.
kup.; 4% lioty likwid. Król. Polok. dnie 87.85 żąd.
.IJ'eliks" w Niemcach, dwu górników, Jan
Szembcldl..
87.70 k.p.; małe 87.40 żljli.; 5'10 pożyczka W8Ch<>Smiccb
oktU\Jy
wstlY.ąsn~
murami
świlltyni
dnia II om. 99.25 żljli.; 4'/•. poż. we,wnętrEna z 1.887
i 'Frauciszelf ~zioł, ' onieśli
'erf' I1\ę
r. 83.61> żąd., 83.45, 50 Imp.; 5'1, lioty zast&wne .iem·
cMIisk4 pod grllzai'ni benyańego kamie- ~ rymotwórczy organista stracił posad~. .l
X W Skwirze w tamtejszem wi.""eniu ~kie I-ej) er. 97.40 _ż~d.; II ser. li.t. B. 95.s~ ż.ąd.,
nia. Wiełce ciekawą " b~łaby statystyka
••,
v ser. lo • A B 95.70 ZąD., 95.50, 50 kup.; 51, IiBty
porównawcza. l~odobnYeh wypailkó'W u ll!ls rozegrał si~ dramat, którego o mało nie 'przy- "st. m. War8zawy l 98.00 Żąll., <U 9ó.50 żljli., m
i ·za granic~ ....Z niej dopiel'o przekonaćby p'łacU tYl\!srillekarz więzienny, dr. Helbak. Gdy 94.50 źąd., IV 94.50 żąd., V 9UO żąd·; 5'/ obligi
ni
m. Warszawy dł. 90.50 żąd. Dyskonto: Bertin 30(..
śmy się Illogli, o ile tego rodzaju wypadki dokt6l' obcbodził cele, rzu cił·
Sl~ na
ego I> Londyn 2;/,'10, Poryż 3'10, Wiedeń 4'1" Pet.6robnrg
są n~euniknionl1, t. j. II ile trtęba je .QdnięŚć no~m jV r'lJ.."U jeden > aresztantów i schwycil' 5'1,'1,. Wartole! koponu z potr. 5'1.: listy z88t&wne
--Rri%iliane, dobrze urodzony, bywający go za gardło. Dozorca towarzyszI}cy doktorowi .iemskio· 120.1, wars•. I i ,u 226.9, ŁQdzi 184.7,
\Iciekl' z ACH; szcz\l$ciem n I pomoc przybiegli listy likw. 117.2, poż. premiowo I 93.4, li 13.2.
we wszystl<iicli salonItch, poąejl'zewany . . eszta' ..
dz·
d H Ib k
Petersburu , '23 września. Weksle ns Londyn 95.80,
nCl I pn zaw lęcza r. e a swe U pożyczka wschoonia 99'/" m pożyezka "seh.owszaki
szacher.ki vieniężn wszelkie,ro lIlUl
k
rodzo,iu,:c nie.JJylo dZiwuem, jA twier.. ocalenie. Jr się pok3.Za.ło, aresztant ów nie dni. 99'/., pożyczka z 188ł r. -.-, 4'/.'10 listy
do lekarza osobiście tadnej urazy i usi- zaot&wne kredyt. ziem.skie H8.25, &kcye banku ruIlzil Bert!,!, -skoro się tlIk dlu~o włóczył uriat
101"ał umordować go jedynie w tym celu, aby okieóo dla. handlu tagranieznego 258.00, pet.6rsbnrpo różnych pojll!jrzanych miejscach, ożenio
edM Ć
Ó·
.....
•••
kw' ski
likiego ba.nk,u, ,lyokootowego 668, ban]..'U mi~y 811' J pO~J' W W1 Zlemll s 11' em. narodowego 638, warszawskiego banku Uyskontony -j l'O'Lsepal'<jwan z żoną, któn . płacHa pr.
X
Wlazł,
jak
pifat...
w
"
Credo"
.
•
Słowo·
wego _ . .
mu rentę, administratór bauków belgijdonosi, te winno się mówić
.kred~f dlatego,
Berlin, 23 września. Banknoty ruskie zaraz
skiego i portugalskiego, wysoklt nosil, na ~
1Joczlłtek -przyslowia tego wcale nie sięga 212.40, na llost&wę 211.75, wek~le n. Warozanę
swej energicznej fig\ll'Ze Don Qhlchotte'.a, czasn Poncynsza Piłata ale ,epoki na.s bili- 21\.70, na ,l'e\6r8burg kro 211.20, n& Petersburg
przyblakły szlacIic1ca do wszystkiego Ko. W
..
' . ki
Jd '
" dł. 200.85, Da Londyn kro 2O.M'!" na Londyn dŁ
pOWlecle mazoWlec m zna uJII Sl~ "20.28 '/ na Wiedeń .17Q.75, kupony celne 3~ł.70,
nol', który od !Czasu' do czasu kropla knvi szeJ.
wsie:
StrumiaIjka,
,Łupjanka
łfowa,
1:;upianka
6'10 liot;. ."st&wne 63,QOj 4.'10 listy likwidacyjne
od zadl-agnięcia IV pojedynko czyściła nieco. Stara. i Kozły, pośroaIrn ' 1hórych lety , miej- 57.50,
pożyczka ru,k.. 41. z 1880 r .. 92.25, 5'10 z
HrAbia Lau'da, dobroduszny olbrzym, seowość zwana Werdzeje, wspólna wlasnóść 1884 T· -,~, 4'1, z 1887. r. 54.50, 6'10 renta zło!!,
szczycą tl!ię swą talią i ramionami, chocjJIż
·
h
W
d
.
h
113.40,
po"yezka wschodnia. l i em. 65.00, m ewch czterech WSI.
.tye
er zeJac od- oyi' 64.70, 5'10 listy ... tawne ruski. 104.50, 5'1. pożonaty i ojciec dwojga d~łeci, z wielkim ty
przed laty bardzo ogrtr pokład krejly. 'yczh premiowo. • ,1884 ~Qku -.-, ta.k1\Ż z 1866
t.rullem i1ecydo\vał się na pozostarue IV do- kryto
WłILŚciciel auri wsi
wytoj . pomienianych , Jest r . .159.25) akcye drogi żel. waroz,,!sko-~viedeUskiej
mu zareawie przez dni trzy w tygoduiu, wielu bardzo zagonowych szlachciCj\w dla któ- 2~2.00, ~k~ye kredytowe austryackio 163'.10, akcye
resztę-dui pędzał
n
klubie- z przyja. r..
.'
warszawokIego honku handlowego -.- dyskont<>ciolmi po zwyklem posiedzeniu w sali ryCh ta kreda po dziś GZIen , . Jest mewyczerpa- wego 76.00 Uyskonli> niemieckiego bankn państwa
ną
kopa1ni!!
pomyślności;
dochodem
ze
sprze3'10
prywo.b.e 3'/.'10.
fechtunKo ve},
daty takowej pokrywaj'l ~szystkie podatki i - loadyn, ~23 września. pożyc~ks. ~ka z 1889 roku
Klu to rodzina maw'al on, rodzina ll& utrzym&nie .domu z . kanILŚcie robli co.! U em. 91'!" 2'10 KODBol~ .nglelskie 97'/.. .
dla tych, co jej j eszcze nie m\foją; dla tycn,
..
.
.•
. .
.
Warszawa, 2.~ wroegllli\. Targ na plaou Wltkowroozme Sl~ . zostaje. Szlachta 1l)1eJscowa nOSI skiego. Pszeni.a. stą. ord. - _, psm. i dobIJ>. _
C? jej JJigdy mieć nie będą . qla tych, co zwykle
nllZW\: od wsi, któr" zaurieazkuje. _ -, bi.h - -6Iro, ""yhorow.. 675- -, żyto
SIę nUa7.ą ua łonie własnej:
.,
W 1:;upiance wszyscy prawie nazywaj" si~ .1:;u- wybr~we 4~-5~5, grednie - - - , . w.dli_we
Pogawędka, skiel'owlIDa l'a.z n kwestyę pieńsey. · Dla rozróżnienia wi~c mai" roz- .Jęczn"eo 2 I 4-0 rzęd: - -: .-, o,!les 285kobiet, toczyła się swobodnie', przeehodząc
.
d ki
. b
'
320, ~yka - - -, rzepik letru - , zunowy od" !l.negdot <1<1 wspomnfeń', od , wspomnień 1f.,ute przy om , nawet pIez Yt estetyczno _ rz~pak raps _i"l' - _ . ~ groch 110lny __ _
-~ o,!krowy - - - , fasol. ' - - - za korzec,
niekiedy. Pewna część Łupieńskich nosi pm
d? pllZe,qhwał~, aż w końcll do zwierzeń zwisko
Piłatów.
Otó~ jeden z nich poszedł- kas .. jaglana - - - , olej rzepakowy - - - ,
medyskretnych.
b k
ć kr d
tal
'
lniany - - - za pud.
zasypany na
Dowieziono pszeniey 800, żyt& 400, ięesmienia
Margrabia ,,RoClliane pozwaJa.,\ podejl'Z6- sz>: w szy .opa . e.~,. ws
wać swp kochanki, dając doM. dokładne ślIDerć zwalają"" Sl~ ZlelID", tak, 2e • wlazl ,w _ owąa 200 groohu polnego _ korcy.
ale z niej więcej jn2 nie wylazl.
Warszawa: 23 września. Okowit& 78'10 o &kcyo~
Wskazówki. dotyczące kobiet ze świata, kred~·,
X Kuryer Warszawski " opowiada co po k. 9'1/lq• Stosunek garnoa do wia.dra lOQ-307'I,.
,ktpl'ych ,( Da:fwisk nie wyjawiał, aoy się nast\lp~e: Jeden z bardziej zńanych przemy- Hnrt.okł&rt.
~a.wia.<ho kop. 844'-8\8, z. garu.275
tern łatwiej ich domyślano.
.
.
.
-276. Szynki za WIadrO kop. 857'-860', za. garruec
. ~ankier Liverdy określał swoj e przez słowców tutejszych Jeszcze w r. 1869 poty- 279-280 kop. (z (lod. na wyseh. 2'/,).
Berlin, 23 wrze§ni... Pszenica 181 -192 n. wro.
Im~bna. )\Ió\fił: "wówtzas oyłem ,najlepiej czył młodemu rzemieślnikowi 500 rs. na zaloz Z?Dą niej kiego 4yplotoaty. Qpuszczając tenie warsztatn. W kilka lat póiniej rze- -.-, na kw. maj 193.75. Żyto 151-162, 1lA wrz.
dług spłacił. Przemysło .ec udzielił - ii' na
maj ~1:70'B ł Ob 6\ 6000 bel
Ją pewue~o , wieczo '\l, lizakłem do niej: urieś!nlk
~~Oja::. no. r ,
,
moja ~I'oga Ma.~gorzato~.," 'l;tl.' <:atrzymy- "",:óeoJlll. sumę,. również tyt~~IlI, ~otyczki, na ;;~óozo 9,000
szewckiemu na rqzWlmęCle mteresu.
Hav re, 23 wrześni... K"wL good a.verag8 Santo.
~ał SIę 'w~rói:f 'ogólnycli u mi~6w\ poczem ImaJSUOWl
ten dłiIg zwrócił. Trzecim z kolei był śld- no wr.. 97 Al(), D& gTlldz.. 96.50, na marzec 96.00
cklągn')ł dalej: "do licha, co§ lfij SIę wyro- sarz Dr., J."tóry potyczył 500. rs. Da koozty Spokojnie. .
.
",nęłd . l Trzeba y si~' Pl'zyzwyczai~., nazy.
P' ,__._
New-York, 21 wrześrua. Bo.wellla.ll.25, w N. Ordró ki f h '
w~
w. ac owej za granJc~.
o.ycz.... '" leonie lO'!!,..
wad wszystkie kobietf·Zbfiami. 'l
Hiw-York, 21 wrzeAni•. Kawa (F ..ir-Rio) 19.75, Rio
Gliwier Bertin, za'wsze l.I·zymający się była udzielonll w r. 1884, a ślnsarz w r. z.
napisał list. Medyolan , don08zl}C,;\8 0- l'! 7 low ordinary na paźd.lielllik 16.87, 1lA grnds.
rll\ OStl'ożuoilci, -óś",iadćźał za,zwyczaj, gdy Dr.
trzymał bardzo komyst~ posad~ mecIlanika 10.77.
go ~ytaud: 1
,
j
- ,Ja hdawalniam się memi modelkami. )<olejowego, Je.dnocześnie dpll}Czył przekaz na
300 rs, oznajuriaj,Q, i. resztl.l długu nieba.wem
(D. c. n.).
spłaci. Obecnie przemysłowiec po raz 'czwarty
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GIEŁDOWE.

Z dni. 23/Z dnia 24-

Giełda Warszawska.
Żądano z końcem giełdy
l a wek.'e krótkoler. '.aw.
na Berlin za 100 mr.
na Londyn za 1 Ł..
na Paryż za. 100 !r.
na Wiedeń za 100 fi.
la papiery paóalwawe.
Listy Iikwidacyjoe Kr. Pol..
B.ok, I Kl żywa wschodnio. .
,. 4'1, poż. welrnz. r. 1887 .
Listy zaot. ziem. Seryi I .

47.35
9.58
38.35
80.70

.....

98-

98.-

212.40
212.50
3'/,'!,

212.-212.-

91,.10

"V.
Listy <ast. m. .....,,,i Seryi
I .
n
ll.
n I II .
n

t'

47.30
9.59
38.35
80.70
88.99.25
84.10
97.40
95.75

87.85

99.2.5

83.65
97.40
95.75

Listy "zast. ID. u\Val'8Z." Sar. VI ..
"

I

9a.90

Giełda Berlińska.

Banknoty mokie.araz

. .

" n a dostaw .

t'

Dyuou to prywatne. . . .

3'1."1,

ilalety I bUk"oty :
Not. urzęd. Not. nieurz.
i p6łimperya.ły
ż~d.
pt.
grudo!a 1885 roku)
7M

Imperyały

(Emisyj J 7

Półimperyały

.t......

~~ ~=cki";, bankuot&eh ż.

zr.

47'/,
81'/,
38'!.

A.lllItryaekie banimoty . .
l'ranJ..i

. .....•

rubla kred. w zlocie
Knpony oelne . . . . . .

Wo.rtołl6

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
.. aUehlw. zawarte w 1niu 23 września
W p arał l katollckl' J W parafli ewangelickiej Slaraukon.yeh Zmarli w dnIU 23 września:
Kalollcy : d.lieci do lat 15-to zmarło 4, w toj

liczbie chłopców l, dzi&\lVcz~t 3, dorosłych 4,
w tej liczbie m~żc.zyzn 1, kobiet 3, a mianowicie.:
:lIary.nll& Wejnr..nch, lat 63, Wojoieoh Kuchar·
ski, lat ł6, Pelagia Murowaniecka., lat 25, Harya

Dwoj.kowsb, lat 47.
Ewangelloy: doieoi do lat 15-tll zmarło 2, Wt.j
liczbie chłopców 1, d.liewcząt 1, dorosłyoh J ,
tej liczbie

w

mężczyzn

1, kobiet-, a miaDowieie:

Jan Reis, lat 67.
Starozako.nl: dzieci do lat 15·tu zmarło-,
'" ~ liczbie chłopców -, dziewcząt - , doroslyob
mężczyz - , kobiet
Gołomb,

1, w tej Hubie

GlUa. z Hofm.nOw

l, a mianowicie:

lat 27.

LISTA PRZYJEZDNYCH
Pola k l. Zech z Zagranicy, J. Ewert

iłowi

z Radomia, W. Sosnowski z

ski z

Łęczyoy,

Z.

W&I'8Z&WY,

Witkow-

RojVińska z Kamienia, WitkowLeśm.ierz.a, Kamiński z

ski z Kaliaza., P. Bipner z

E1dza.ni&, F. Zgryz z Warszawy.
Hotel Vic toria. A. Boboje.. zAstrachania,
B. Wolff, H. Rabinowioz, J. Rosenberg zWoraza·
wy, J Swirt& z Kijowa, N. Karapeti.nc z Aleks.n·
<hopola G. Ter-Arutinow z Moskwy, E. PUBch z
Rygi, N. Kar&kaosew z Tyflisu, A. :lIeinert. z Burkeradorfn.
t~ r .....1 Hole' .
J. Lipiński, L. Hirschfeld z .
W&l'SZJIwy, B. Sackbeim z Białegostokn , D. Aiseuberg z Charkowa, C. Sahneider • Berlina, L. Berlin
• A.meryki, C. Kreis • GliwiŁz K. Wim.nu z
Iserlohnu, L. Bach z Nenst&dtn, Heifler z Charkowa, Rotw.ud, Koral8wski z W.rsz~wy, C. G6Jlfert,
Lanr, L. Fingerling z Lipska.

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
Łodzi

do

przy c bdzą :
%

Łodzi

I

GODZINY i M.INUTY
814011011ól 41351 8150110130

odchodzą :
przychodzą

do Kolnszek
n Slderniewic .
n Warszawy
, Aleksaudrowa
n Piotrkowa
n

n

7 1 8 46 2 15 7 05
846
432 8 ~
1105
1 35

Gra.nicy •
Sosnowes.

" Tomassowa •

"Bsina
H1wangr· l twaa..

D,browy ( n••.•

: p eteraburga :

., Mookwy
n
9

10 iO

6.ł5 10 20
8 ~O
9 5 a 40 tO 25 12 (1
225 9 HO
2 46 9 37
450
10 15
1 10
201
4(8
6958
8U
102
1008

1123

Wiednia .
Krakowa

n 'Vroclawa

5 32 762
627

~37

752
1016

9 t8

7 Ol
664
" Berlina.
uwA.GA.. Cyfry ozos.ezone grubszym drukiem
wyr....j .. coas od god.liny (;.ej wieezorem do godziur 6-ej rano.

Aleksander
powrócił

Adwoka.t
do Łodzi.

Małachowski,
Przy&ięgły

1577-1-1

BeBryk Elsealterc. Adwokat

powr6eil do

Łodsi.

przy.ięgly

1592-2- 1.

DZIENNIK ŁÓDZKI.

4

o

o s z

Ł

G

I~a6pJqB~-!lo~91~CGaR lEerr, ~dp,

Dr. Wieliczko

16 215

E

""WYKŁ1\D"

I . ol.

LEKARZ POWIATOWY
.lJI ~~e,,::~".!~~a:·:':e~~~~i!:·::
Lekcy#' T ANCA
Udziela bezpł'atnle porady Ie- UAAuol " 44830, ,.. <>rnpall.l.BB,,1 10>... zbiorowo i w oddzielAych kolach
ki'
.
ł d .'
zk
In
.
28 (A.aryo". 9) .lBll 1889 P••0 .... ~O.lll'
_:J.'
.
k aIs ej 10 o zlezy 8 o ej Ba CT. O.l.... TO",", Dp .... eui. J!O.l8OS. rozpoczynam zd. l paz'dz'lerua.a.
od 6 do , wieczorem.
1490-0-5 cltol-4>.OpB'lllol .... ~..I Aopora ...... Osoby interesowane racz!} zglasza~
- - - - - - - - - - - - - - .loaO.lau .lo ońA'lIBiII:, UO l UO ...B PS. się i zamówi enia swe nadesła~ do
D ENT"T!!JTA
.lyO.....n aa~.ot " Y8~0 OUT.en Dlieszkania mego w domu p. Schmidt
1I.~łOT.ftonJUlll".
nli ta Z aw a.dzka ""
v. 48 d
.•.
1~-3-1
-, weJpcle na
lewo.
owr~(llł .i ~...kal w domu Sz. ~a6'.,IB~.!lO~9BB~Galł JlieJI. ~op.
Jaśniewicz,

J. HaberfieId

{Vi~lickiego

Be.t'łAcTBle

r6g Ulicy Piotrkowskiej i Zie-

Jan

BUB.1eOJI

TOBapOOTDpu"'"

lonej, w bramie 2-ie piętro. Przyjmuje od Te.1I 1\. Sur.GepmTe", o UOTOpll .ly6n:.
godz. 9 rano do 1 i od 2-7 po południu. nra IIU.....1I01o lti 9215 Ba <>rupauellOperacye ""konywa bez b~lo przy lUlI Aup1I.<. 19. (Mu 1) ADJ[ r . r. 00 er.
pomocy tlenku azotu (gaz rozweselahcy. llo.lll. lIa OU_I) Bapmu. TOUP">, Up.ueaie J[OtU_acJwl cJta6p ....lJol .~t.aBol
AO"OAJln, AD c~'iRl., 'TO

1308-30-27

b. esłonek baletu tel.trów ...dowych
w Warozawie.
1597 -6-1

--~-----------

Krawaciarko

__•••lIII••••••••IIAopor. eB..ll..

-

~~;~~~~'!... A:.~"':a-:~Te~~~~A

N
)

"uzdoln[ona oraz kilka nćzenołc,
NOWOŚĆ'
1~RO-3-1 potrzebne są za~az . . Tamż.e priyj~
PRAWI)ZIWlE DOSKONAŁY
061.HBuule.
mUJą SIę
•
Cy... e60HII IIpHCTIIB'h C",lIs ... a Mil
•
•
• ~
mezmywaJący SIę .... poBhlX'h Cy ...d 3·ro lIeTpoJtOIlCKarO
Dr. MliIlera czerwony I.czarny
OKpyra 8, A, BmoyeOB'h, lEHTeJtb' .
.
CTBylO~ilł B1> rop . .lloA3H no Bn· Ulica Spacerowa, dom ScheJblera,
Ase~cKolI y~un:ll Xa 1431 Ra OCRO' mieszkania Xa 8.
1695-2-)
BaHm 1030 CT. YCTlIBa rp.Z.laOOI<. r::OO~
Cp;onp., o6'bBBJUleT'L, q~'O 20 CeoTII'
.".,.. 'V
do znoczenia bIelizny za pomocą pióra,6pll 1889 r. B'h 10 qaCOB'" yTpa,
Tłó
pendzla lnb stempl~, wspaniałej i efekto· B'h ",OKt no...", Xa 489 no Bcxo... oeD
wn.J barwy.
plint B'h rop. .lIo... all 6J.11;en)l(.
• )(
Do nabycia tylko '" składzie materał~w upoHsBeAeua ny6J1uqoall npo ...all<a ~o. do naby",a w kan~to
..o drnk..nll
aptecznych S. SllBERBAU ~ A , Łódt. ulica
,.
Dzienqika Łódzkiego"
P' tk k)ł 16 d ~ R
AOUlEu"aro BKymeOT8 , upuna.ll;Jle·"
.
ID ows.. .
,om". ozen...
.alI\llro 1I{0p... O Bepy Jl8lIcy CO
I flakon czerwonego atramentu 35 kop.
'
~O
I "czarnego
"
30 kop. CTOSlI(aro H810 TOBapOB'h, ol\lIseooR~
1408-25-11 ro Ą.lIn TOprOB'h B'h 206 py6. 60 1<.
ZAGINĘŁA

krawa ty do prama.

Atrament

maCZCDla. dOWC kSI'l

~~~~:~~: ~iafn~n:~:r~!~~~i

ZABz4J)

IWtJ",grod~ko

e6~bllI

O

W administracyi ,,Dziennika Łódzkiego" są do
nabycia

Prawo Fabrycme z d. 3 (15) czerwca 1886 r.
wyłożone

PRYW!TNA~SZKOŁA III-klasowa
6 l)etmm k'sem

1

e.
.
.
. .
~'Y~a~y z ~y Z.adzlm, gub. ~a- CRaro OKpy.Haro Cy...a A. M. Cwa. poszukUJe. fili godziny le.kcYJ Języ·
liskiej, na lDllę Wmcentego Wlch- OBOBili lIIHTeJll>CT 10 '11
ka polskiego, francuskiego oraz
lińskie(l"o. Łaska,,:y zna!azca ze~llce l1eTpOK~Bt' ua oco~~ao~ 1~;Or~: udz!e~a 'korepetyc1.j języka ruski~
go złozy~ w mag1Strac~e łódzkim. ~T. fp. eYA. O(l'hRBJlReT'L, qTO oa go I .mnyc~ przedmlOtó,,: uczeuru_ _ _ _ _ _ _ _....::1c:D..:.7..:.0_-_3:..-.....:2=_ YAOBJleTBopeRie npeTeRsill 9KBJlB c?m I uczruom uc~ęszczaJącym do
ZGUBIONO
CnpllOrKIOJla B'h CyKKt 2,500 py6. g1IDllazyum i .szkół p~'Ywat!lYc~. ..
•
01> upolleoTIllLK B Bs ...eplESaJl.lJ, Ceo. Ofe:~y w leda.J!:cYI ,,D~~n.ni.k3
kartę pobytu,
'('slipu J9 "'011 1889 rO",3 6Y.l\eT'h pod sig. NauczycIelka Polka:. "
1631-3-1
"
'
wydaną z magistrabI łódzkiego, na 01'0BS80",8TLca nyuuqa811 opoAa I----------=-==--=--.:...
imię Stanisława Grzybowskiego.
lila ',I\BBlKBKaro B)[r~eCTBa npllaaŁaskawy zualazca raczy złożyć ",JlClKamaro KaaHJ.upy H Mar",8Jlo,
takową w magistra.cie.
1586-1 011 cyup. 1Ke.lHOCKBJI.'h, RaxOAR~"'·.
..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rOClr B'" DX'h KoapTBpt H nOKtll\e z wyzszem wykształceruem, znająca
ZGUBIOł)' O
oiaX'h B'h ,lI.ep. SaKOCl\b HOBOp3- ~uzykę ! _
specJ;alnie jęzr~ francusAOKCsaro ytsAa COCTORlI\arO BS'h ki? która . od kilku lat JUz ,w Łokartę pobytu,
paaoaro pOAa ...o)[amRell )[e6eJl8,
pI:aCllJe! a przyt~m opatrzo~a
wydaną z tutejszego magistratu na 08ell1o .Ioma.l\ell, poraTaro CKOTo lII!l~mI śWladectwa.mI, . poszukUje
imię Pelagii Menzel. Łaskawy zna- B IOJlBCKH, ontReRRaro AU TOp- mIe~sca st~łego lub d~mI pl~ce.
lazca raczy złożyć takową w ma- r0810 2,7JO py6.
UPlas~a. Się o składarue ofel~ w r?:
gistracie.
1591-1
IIpoA3za 6y ...en npousao",BTI>OS dakcylpod wyrazem"NauczYClelka .
B'L Bll. 3aKOCl\bl HOBopaAoKoKaro
1538-2-3
Jliel1.
NOWA '
Be.1IACTBi ....... e.i. TOBapOOTupan. rop. IIeTp,olloB'L, 4 CeoTs6pa 1889
T.... TywllneKaro o onOTep1lAyO.....Ta Cp,e6RblJI llpBCTaB'lo ClllIpOBOKIJI.
salU"';BuD li 1517 Ba OTup ......lłIlloJlI COB'
168;5'- 1
.'
UOpB I (13) )lIlB T. r. co CT lIo~ •• Ba
. . ,
d fu
CT. C...OBIlI\. TOBa,",. Up...e.i. lIO.... OK·
po
'1I11}

N a u.czycle
. lka

?zi

~a6J1B'1Bo-.1o:\:łBDC(;alł

~op. Yll~pa.

PRALNIA War.szawska

cK.o.łt 4>a6pBQSol m.e~')aHoA ,a;opora:

CBIt'b

WlelkI wybor luster
.

'

"'OBOADn ";0 CB1I.l1laJ., UD Tuonllp". Kryształowych w r~ach l b~~ ram. kon·
.ly6.1UKU"h BaK~a.l..oł. J6 1517 CQIlTaen soJek z ma.rmurowenu pły~aml 1 bez, nad-

ló82-3-1 sz..n do skł..du galanterYjnego
291-0
Ladwlka Uenl.r.
~a6J1n'łDo-JIOa3RDC(;alł Jli8H. ~op,

"

Joze
' Ina"
tło

Ksił\żki
do zapisywania

Szematy do'zipisyWania
wypadków w' f~bryce,
,

oraz wszelkie druki i

LEON Pij;SZES .

długoletni obroli.. i dogwiadczony prawnik, opieraj,. si~ na n..jlop ••yoh refereneyoh .~dowych i kupie.kich,.puyjmoje po..nki... ania .,dowe i egzeneyju • mocy
weks], róinych rewe ...ó.... listów wykonawcoym (aouD.IJI.""",ue U'TH) I iUBych
żądań w Łodzi i ..łem Cea&Iltwie i Króle.twie.
."
~
boz wszolklch z gó,y kOlzlów 100z .a IWOJt wlune I,dowa i
..... ogzekucyjne koszta.
"
.
Łódź, ulica Piotrkowlk& dOlll Kostenberga li 256 (2ł nowy) vii a vi. Kruch.
& End.r.
1281-24-16

' LU ZĘBÓW
N IE MA .B-O·
1!i.TO Ut,YW~

)

KATA uauailuoA Jł 4681)9 Ba OTII]>8BUR
Hbdl ABrYCTa 3 (15) .l." T. r. co cTa.ni.
J1O.l\a~ •• CTaUlliJO O.leeea TOUp". Upa·
ueHla JJO,lJ,BBBCKOłł 4Ja6pIIQ a oft _8.l'MBÓI
Aoporu CD": .lO:OAIl1"lo )lO .B1I.l •• ~, ..~
r~:9·:!~~aT:yu:.a:":A·.:a~:~~.:" .•a

snego wyro u,

re wy onezone Je.

trwale i elegancko, E najlepuych ma.
teryałów, podług najnow.,ych fasonów

i po cenach umiarkowanych, z czem ~o
ec&IIl siV wzgl~om S•. PnbUczno'ol.
li. J...,elzerman.
~

\ ..... za'"ko~!a~d 2~9~' Łó~bl.~"i.r

1581- 3 -1

Wydawca Stefan Kosluth. -

'

j

.
(G)
Opactwa w Soula.c
ironde
wynaleziony
II ~rse& przeora
w roku

'313

I

Plot~ Bounand

NRgrodzon1 zloteml medallłlll W BrlkselU ł880' r. ł W LoDdYlle fBi'
Jl

Cre"me Grolich

.
·
f
uBuw'hcy, pod uajzupełuiejszą gwarau.
en pry...,.e potne, wyrznty wątrobian.,
op8l.niZDę, •••rwonogć UD." i t. p. utuy·
muj,ey ple~ dD potnego wie1Ql ." j""i~ŻO'CI. Skład główny u .T. Mrozowskiej!'o

Skł.d m!tW:r~z~;;.~~eCfJJ.Yclr

>

<t

.1"l

,lloillO.I6aO UenA)"polO 11 Oe01's6pa 1889 r.

,

Codziehneh1Życie Kiuril kropel tego
zbawiennego eliksiru zapobiega próchnieniu zębów) któr~ nadaje alabastro·
w~ biało§ć, 'wzmacrua diiąsła i odśw ia ·
ża wybornie usta. Jest to jedy'ne lekarstwo, które skutecznie leczy ból

zę

b6

W.
Oddajemy prawdziwą usługę naszym
czytelnikom, zwracając icll uwagę na
ten starożytny i 1lŻyteczuy pre~arat
najlepszy z Istllej~cTeb $rodk6w lecul,
eiye~rapOblegaJąeJ wszelkla e1erple·
1110. ' z~b6w.
.
"
OPl'ÓCZ eta'·h·u, wyr&biany J' estJesz.
•
riJ
i
cze przez O". Benedyktynów prosze
i 'pasta do czyszczenia zębów, które
. również nabywać można we wllzystaptekach i skład&ch materyą.lów
• unrdea\U. 106 & 108 CroiI
• -1'>1
000-0

1368-10-4

Redaktor Bolesław Knichowiecki.

.1

,.

EUkl!llro WI~lebnych 00. Beoedykty06w

Jo'zefin a

Tua II 8I1.1J,(Sepw'leAaa o DOTep15 Ay6....

książki

'nla ~ądńw Durnin i [minnJc~

k

filIe waruawmlli fabryki OBUWIA,

robotników, oraz

tolków.

warszawstilli
OBUWIA,

męzkiego, d.m8kie!!'0
.... ła
b któ i dzieciobego,
k .

małoletnich

do ZapiSYWAnia dowod~w legUym3cyJuyck robo-

Z dniem 1 Sierpnia r. b. otwartą
została nowa pralnia. przy uliCy
B.~UCTBi •• a...elIi. ~•• apouo~y..TO'
~
F' LI'"
Piotrko\\(skiej w domu W-go L.
u c. liOBa o uOTepll .lyOnu» II ......· ~
rab!')'- Meyera pod Xa 520 (nowy . 88).
";Bol & 73130 ua UPBO"BmiJl Ce.TROp. 1 ~
ki
Przyjmuje wszelką bieliznę dj) pra·
(13) Ali. T. r. co eT. BapmaB8 Ba eT
1ł .
'& l
k k ' k' tol
JJO)l.' TUBap" IIp'lUeuie lI0.l••• cltol ~a.
NinieJszem zawiadamiam Sz. Pnblic.
t al!ls ~, m
ą tJa Id 8 ową,
Opn'Bol!. "'.~1I3.oAAoporn o..... "'o.o....n ność waata ŁcxUi i okolicy, te otwo- poręczBJąc za. -li ura ne i obre wyAD cu1l;l1;uUr, qTO yno""'yThla .lyOnuT'> myłem w tntejazem miMcie przy ulie konY'l\'anie pracy.
uaUSAHoA & 73130 Oqu ....... IIe).UOT"·
lol,kowokloj w domu S. Wiślickieg
'T
Ten.N""
ló83-3-1
" 26~
n.
Be.atAcTsie sa.a:u.lBais: ToaapOO'rrrnaBa-~

fabryczne

KSIĄŻKI

s ••1IfteTBKTc..""',....

~a6pUIIDO-ilo~3B8eRal/ Jliell. ~oJl,

i wzorami przez

PRZEPISY OPRACY IAtOLBTNICH ROBOTNIKÓW

Nauczyci~lka polka

' CYAe60Yll
OB'1lIBJIEHIE.
IIpHCTaB'h lleTpoBoB

uzupełnione przykładami

Dpektora .akIadó", iyr'&rdow.kich mollogo i Dittricb;

premJ'owlI

paSZport
.
'

i

Slefaua Kossutlla,

IlpllcT3B1. 'l1eTpOI<OB
września r. b. Stosowne zastrzeże- CK~ro Ospy.aaro <)...a P06UOBj
nia zrobione.
cmll !'HTe.u.eTBy.,null l!'L rop. .lIoZ Ul
Łaskawy znalazca •• chce takowy zło . .ll;3B Jiil 267, Ha OCOOBaBIU 1030 OT,
W Zll'lerzo.
żyć w Warszawie u p. B. Piotrkowskiego. YCT. fp. Cy.ll;. 06'haBlIaeT1o, QTO 19
"'I •
•
Twarda li; 8 lob też w Łodzi np. L. Kas- CeoT86pll 1889 r. B'L 10 qaCOB'h .Mam ho~or za!"lado~ć Sz. Puam!n:. ulica Piotrkowska " 357"e.a yTpa 6YAen npoBSBe",ęu8 ny6.IIRQ- bliczn?§~, ze zap!fi .uczruó~ do 5*0-'
po y 8Zą nagrodą·
1568- 2 RaB llpoAaZ8 .ll;80118 •• 8ro BKYlne ~ mOJeJ odbY":'a~ Sl~ "ę~le c?dzienCTBS, npBoa ....IeZamaro oeCOc~·OB. rue od d. 20 ltpca (1 slerprua) r. b.
.
.
Z piątku na sob?tę Skra?ZlOnb TeJlbBoJl.y repK3uy T. Borny, Uft- Do szkoły wstępować mogą chłopz kasy ogruotrwałeJ
XO.ll;)l~arOCII B'h rop. .lIO.lSII nOA'" c~ od lat 7. Zakres szkoły odpoI) pOZ' yn~kl'
Xa 502 no lIeTp01<OBoxoll yUllt, wlad.a 4, kla80m ~~kół r~alnycll z dofJ
ua
u
COCT~8maro BS'" Ke6eJlf! oll'lloea. datkiem nauk przyrodruczych. Przy
II emisyi, seryi 18607 -19399. UHr .. '....IlI TOprOB'h 89 pyli.
szkole istnieje p~n8yonat.
Oddawca otrzyma sowitą uallpoAaa::" 6y...e~'h npOHSBO.l\HTCS
Przełożony szkoły
grodę. Pl'OSZę również o bacz- oa KM'MI xpaBeolB B'h rop JlOA3B
Albin Kowalczewski
ność p. kupców.
00)1.10 Xa 502.
'
. '
S
I B
t .
rop. JIo"'Sh, 12 CeRTs6pa 1889 r. kand. n~uk matem. Odeę· uruwers.
amue orns em. ey...e60bli! IlpHoTaB'h Pa68KOBcRiJt.
1078-25-20
. ._ _ _ _ _ _....1.5..
69..-..
3-..
2.
1587-1
---:..
' -------

Zao'inąl

- Dąbrow.k:ieJ.

. P~. ~SZ6lD do wiadomości .osób intere.~wanych, łe na potr..,by euplo_
..tacY' toJ'" drogI potrzebDe at na.tępl\ltce przedmioty:
1) drzewo epal.wo, 2) węgIel k•• lo.ny, 3) wUlol kowaJ.ld. ł) keka, 5) węgiel
drzewly, 6) .Ieje .Iuraloe i IÓj .Iooraloy, 7) łój zWlorz,oy, 8) .ana kaiku,
ka, 9) Iwlece amrynewe, '10) .Iej rzepak. wy, 11) podkładki d. IZyO, 12', zwro.
tnlle I krzyto.olcoJ• 13) podklady zwyczajoe, H) podklady ,.zjazdowo, 15) lta.
I.wo ~udde do kil, lS) Italowo Ipr,tYlY baro,.we, 17) rury pło.leano 18)
telazo I I.tal, 19) IIledt, 201 cy.Il, ołów. cypa i auty •••• 21) pl.ny ol.)IIi anl
2'2) .dlewy tllaz.o, 23} gw.tdzl~, 24) ielaztw. do oklo., drzwI i pleców 20i
wyroby .otalowe, nie objęte NN. 23 i 2ł-26) lIupy tOletraftozu, 27) dr~ewo
"dlleewe, 28) ~rzowo warutatowe, 29) wyrob, drzow.1 z wyjttki.m łopat i Ito.
.zy. 30) lapat" 31) koaze do węgla, .32) ka.loJ, 3a) cegła , 34) o•• o.t, 35) Wa.
p.o, 36) kafto, 37) toktara dachowa I a.o/a ..raIłowa, 38) III00a aazowa, 39)
odpadki bawetnlane, 40) lo. I pakuly, U) wyroby powrolniolO, 42) Il.oty do
la.. p, welu I bawełu do .at.lo, ~a) ta".a tolegraftozna, 44) pakaBek a.ory.
koukl, 45) ohodnlkl I oor.ta, 46) wajl.k, (7) Ikóry, 48) wyroby gumowo, 49)
ozkla, 50) Izę\ało,y, 5J) terpantyna krajowa, 52 mydl. Irare, 53 pokoat ,ó4 oho.
mikalla 55) farby, 56) lakier,y I p.lilura, 57) rarba telagraftozoa i do ate.pll 58)
pędzlo I ucz.Ud, 59) u."ndurowanie, 60) kot"ohy, SH oZljlkl, 62) obówl. ' 63)
blollzn., 64) lIIateryaly ryo.nkowt, · 65) koporty.
'
Wamnki teebplczDe. oraw waruiIki dostawy jak również 8Zem..ty deklaraoyj,
mogą być przyjmowane codziennie z wyj~tkiem dni świątecznych i galowych, w I ..
k~u Zarz~do ~owarzy.twa (War.~a...a, ~oa . 1IIar.załkowok~ " 1(2), w zwykłych
blBroWJch godzinach. Zycąey ooble podJłĆ "V który;ehkohnek • wyżej pomienionyoh dostaw, . echo. złożyć najpóźniej w d. 2 (U) pafdzi.rnika na ręce ,~aczeloi_
ta X.ncelary! Zr.rzlldo, opieczętowano deklaracye na odpo1riednim blankiecie z na.
pi••m na kopercie: beklaracya na doota...~ (tu ~ienió pHodmiot i " d08tawy)
dl.. drogi żelaznej Jwangrod.ko-D.bJ:O....kiej D" rok 1890.
PnI złożenin deklaraoyj, życzący podj.ć ai~ dostawy, winien okazać kwit
kaoy drogI IW&Dgrodzko-DąbrowBkiej na złożoue w gotowiśni. lob w papierach
wartościowych Tadium w WY80kOl!ci w8k"'Dej w warunkach dOBtawy.
Rozpiecz~towanie deklaracyi n&8t~pi W\ dńiu 8 (15) października 1889 r. o g..
dzinie 11 rano, przJ'~zem mon być obec.ni pp. deklaruj.cy się podjęcia, dostaw.
Zarz~d zastrzega sobie .... obodoy wybór mi~dzy deklarantanu.
11188-2-1

TpllTI> B'h )l.en npoAaa;H.
z magistratu
rop . .lIO.ll;Sb, 11 CeoTII6ps 1889 r. na lDllę Józefy Bachows~eJ. ~aCYAe6am! lIpBcTaB'L BtJlOYCOBt.. skawy .znala~ca zec~ce Ją złozyć
1693-1 w magIStraCIe łódzkim.
1594-1
OB'MIBJIEHIE
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Towarzystwa Drogi ŻeJ.aznej

n••••••••iiilliiI•• B3~:0~CI>~łl;::~0BJI."!."""u~e p~~:~~: karta pobytu,.
mar Nam'ody Rs. lO!
wy~a~a
mias.~ Łodzi

Znginął wekscl z listem na rs. 116 k.
13 wystawiouy w Łodzi d. 3 maja r.
b., przez M. Gronin, na zlecenie J .
Gru.nin z żyrami pp. J. Gruni~. S.

,

W drukarni "DzIennika

Łódzkiego".

