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~ 'I wozie z aJjłl.śnJejsz4 Pani, i w o\.oczeniuTwYl~ł swój ża
z tego powodtl. ZmarijTdOwództwem pnUrownikaS ierzkowa.
pod
licznej świty przejechał przed frontem generał jeszcze
wojsk. Hoczne "hura" towarzyszyło pojaz- zupelnie zdrowy iw przeddzieli śmierci był wsią Slopnia. Oddział ma nledopoścld przerzeźki.
c\wnikll
do
stacyi
Płyćwia. Oddział poło
Ilowi Najjaśniejszych Państwa na całej
"Okolo czwartej po poludniu wojska ko- dniowo- wschodni, ogólem
"Warszaw sklj dnie\l'Jlik" zamieszcza ko- liuii. Przy moście,
16 batalionó w.
respondencyę pod duiem 9-ym wl:Ze~ni&, dowski uszczęśliwionygel\erał lejtnant Bar- lumny kowelskiej i wlodzimiersko-wolyń- 10 szwadron ólv i secin, oraz 38 dział pod
został podziękowa- skiej wyruszyly wraz z całą kawaleryą
zswiel·aj,cIJ. między innemi co następuje :
dowództwem dowodzącego 7 dywlzyą pieniem Jego Cesal'skiej Mości i osadziwszy przez miasto Łuck
do swych biwaków, po- choty.
"Wczoraj rano kolumna włodzimiersko- konia, pozostał na skl'zydle
dywizyi. Naj- łożonych IV odlegltlŚci piętnastu i dwunastu rozlokowgen. - majora hr. Koma!,owskiego,
wołyl'lska zbliżyła się do pozycyj pod Łuc- jaśuiejszy Pan
any pod w!lilJ Karzeszy na, otrzypojechał dalej wzdłuż sze· wiorst od miasta. W ten sposób
wraz z mał rozkaz atakować ostouę nieprzyja cielkiem i przypuściła at&k do miasta wespół regów.
marszami porannemi wojska zrobiły prze- skI}, brouiącą tl'ansport
z wojskami kolnmny kowelskiej i korpusem
u na st. piillwia
"Zaledwi e oddalił się
jazdy, który pod wodzą Jego Cesarskiej skich Mości do mostu, powóz Ich Cesar- szło 30 wiOl'st drogi i już o. zmroku przy- i przejać ów tran_pol·t. Operacye rozponadjech,ał pojazd byly na nocleg. Drogą tą przeszło około
IVysokQści Wielkiego Księcia M;ikołaja Mi- Wielkiego
ezęł.}W
stę
z
chwilą
przybycia
dowodzącego
Księcia Włodzimie
kolajewicza Młodszego, uczestniczył także drowicza, który przywitał rza A1eksan- trzech korpusów z obozami i traOBportami. wojskami do Zakrzewa , przed którym odgenerała
Bal'Na
miejscu
rozbito
namioty,
niektórzy
je- dział gen. Czajkowskiego zajmował llilną
IV manewl'acb wczorajsz ych, ukOliczonych dOlvskieg
o nastęllującemi słowami: "?foje dnak nie znaleźli noclegn
wskutek nużą- pozycyę, licząc na zatrzyman ie tutaj przeIV Najwyższej
obecności. Najefektowniej uszanowanie dO\j'ódcy dywizyi gwardyi."
cej podróży po dl'odze ,krętej i zmu~zającej ciwnika, do czasu
przedstawfał się atak kawalel'y i na reduty. Ale generał nie odpowiedz
nadeJgcill 1 brygady
iał i nie podniósł często do wspinania się w górę. Mimo to
l'iecuota tak szybko m,inęła sferę ognia nawet ręki do czallki.
strzelców. Ze strony oddziału połndniowo
artyleryjs kiego 1 karabinow ego, że · już o adjutantó w przyskocz Kilim generałów i wszystko wojska przybyły na wskazane Ivschodniego najprzód wysłana została kayło do generała Bar- miejsca noclegu, dziś zaś, gdy podjęto
ruch walerylI., której zadaniem było zrekogno godziuie 12-ej w południe nieprzyja ciel 0- dowskiego; w tejże
chwili generał spadł z zaczepny, pokazało się, że nieprzyjac
iel skować pozycye nieprzyja cielskie i przeczyści! przedmieście Łucka. spalił most (o· konia, pociągną
wszy za sobą ciężarem cia- nie myśli zgola o opuszczen
iu
biwaków,
czywiście fikcyjnie), poczem na odbndowę la jednego z
szkodzić połączeniu ohydwóch jego kolumn.
obecnych. Wielki Książe Wlo- pOijieważ wojskom tym dano
odpoczynek Aby wypełnić to zadanie, kawalerylI. mumostu dano dwie gOdziny czasu. Wtedy Ilzjmierz Aleksandr
owicz zatrzymał powóz, na dzfeń jeden. Niepol'ozumienie to zresztą
leż pożw~lono na odpoczynek wojskom ko- wyszedł i
siała
wytrzymać ataki kawalery i, a potem
ospbiście stwierdził śmierć, któ- niebawem. wyjaśniło
się i wojska armii lu- rozpocząć walkę ze zbliżającą
lumny kowelskiej, znajdującej się 'Y p61no· ra, wedlug orzeczeni
się piechotą,
a lekarzy, nastąpiła belskiej ruszyly w dalszą drogę. "
cnej cz!Jllci 'Przedmle ~cia. Pułki zdjęły amu- wskutek paraliżu serca.Zw
której posowani e się wstl'zymywała,ogniem
loki ge~erała złoZ gazety .Rttfskija wiedomos ti· przy- ze swych'ba teryj, oraz
nlcyę i tornistr-y i ustawiły się w malo- żono w
atakalni
kawalery jpowozie Jego Wysokości, odwie- tacza" Warszaw .kij duiewnik"
ustęp nawniczych gruPIIch od mostu, wzdłu~ drogi, ziono do poblizkieg
o dOlnku na przellmie- stępujncy: • W duiu 6 b. m., w obecności skiemi. Przytem kawalery a działała z wielw oczekiwaniu pl'Zlljazllu Na.ijaśniejszego ~cru i pozostawiono
je tutaj tymczasowo dowou~ącego wojskami okręgu wojenneg ką euergią i chociaż nieraz sama znajdoPana.
o wała się w b'udnem położelliu, gęsto ostrze·
aż do chwili wysłania ich do Warszaw y.
IV pobljżu Skiel'Oiewic
,0 godzinie wpół do l-ej J po południu
"Generał-Feldmarszałek, Jego Cesarska wy manewr wojsk 7 odbył się dwudnio- liwana ogniem k1'Zyżowym nievnyjacieła,
dywizyi z jej artyle- mimo to jednak nie była zmUlZOIla do be:&rozległy się okrzyki ~hiJra', które rozkLmie - Wysokość Wielki
waly wztlłliź drogi, w miarę zbli1:ania. się wicz Starszy, były Księże Mikołaj Mikołaje- ryą, l i 2 bl'ygady st"ze1eów z dwoma czynllo~ci, leea., praaclwnl e. ~ ........
głównodowodzący armii bat.el·yami 10 brygady artyleryi,
R' st"oną p,·.odmie .cia powOzu Ich
li, paI1m li olrrę
op., 1186 pojawUa
Cesar- czynnej w ostatniej wojnie tureckiej, który aleksandl 'yjskiego,
W In42 pulku dragouów mi- Dym kierDnkn i dzielnie nartowałsię
skich Mości. Najj&śniejszy Pan przybył do był naocznym świadkie
a na pom czynów 3-ej dy· tawskich i pułku kozaków dońskic~.
Łucka rano z Kiwel·ć. zbudowaul} świeżo wizyi gwardyi
~ 15 zycye nieprzyjac.ieIBlde. Tymczase m ku .popiechoty na polu boj n i wi- z 10 i 23 bateryam i konnemi. Wojska
przez saperów linią strategiczną i obecnie dział tę dywizyę, na
te zycyi, zajmowan ej przez 2 lorygadę, zbliży
obeclI.tch manewrac h, od 18 siervuia znajdowały się
wracał z pozycyi do miasta, objeżdżając podjechał
do wojsk i dziękował oddzielnie brzegu Wisły pod kiel'ownictwemna lewem ły się przednie straże oddziału południowo
dowódcy zacllodniego IV komplecie jednejro palku
wojśko kolumn Ivlodzimfersko-wolyńskiej i każdemu pułkownik
owi.
5 korpusn armii gen. -adjutant a S wistuno , z dwiema bateryam
kowelskiej, tudzież wojska kawillery i.
i i rozpoczęły kaoonadę,
"Po npływie terminu, pozostawionego dla wa. Zadanie manewru
było następujące: starając się wysuoąć naprzód
"Palki 3-ej dywizyi gwardyi piechoty reparil<lyi mostu, wojska
piechotę·
staly w następującym porządku : Z prawej miast rozkaz do dalszegoot~zymaly natycll- Armia, cofając się od Skiel'niewie i Łodzi, Strzelcy powitali nieprzyja ciela silnym
marszu.. Dowód- dotal'la głównemi siłami (lo wsi Duża Prze·
strony mosto keksholm ski jlułli: grelladye,. CI} kolwony Kowelslde
oguiem,
przyczem
zajmowan
a pl'zell nich
j
rów, manewrujący ćią.gle IV przeduiej stra- ..Bardowskiego został po śmierci generała łęka, a transport jej ladują na stacyi ko· pozycya dawała im możność kontynuo wania
generałemajor Kona- I"jowej Płyćwia. Oddział północno
- zacho· ognia jednocześnie talicuchem z okOllÓIV
ty kolnmny, qalej Jlułk litewski lejb-gwar - ~'Zewski, jeden ze starszych
dowódców bry- dni, ogółem 16 batel'yj, 6 szwadron ów i 38 i
~yi, a za przedmieściem palk wolyński gady. Dowodząc
ponad głowami łeżących ,
Roty w nicz·
y armią
lejlJ.gwardyi i pułk gl'euadye rski plltR.rs- adjutant Horko, przybył lubelską generał- aział pod dowództwem naczelnika l bry- miernym porządku powstawały na komenblll'ski, lla którego skrzydle znajdow&ł się dziuę po ślnierci gellerałado mostu w go- gady strzelców gen. ·Iejt. Leo, znajduje się dę, jak jeden czło\yiek i zuów IIrzyklękały
Bardowsk iego. w dwóch punktach : 8 bataliouów, 5 szwa- <lo
między innymi n;tczelnik dywizyi, generał- Nie wiedząc
nabijania broni. Wojska 7 ~wizyi wywc:ile o wypadku, zbliżywszy dl'onów i 22 działa pod dowództw
em gen.- konywały manewr również w wielkim po·
lejtnant Ba~·dowski. Zrów\law szy się z woj- się do dywizyi, zapytał
natychmi
ast
o
jej
majora
Czaj
kowskie,!,o pod 2akl'zewe m, 8
skarni, ~ajjaśniejszy Pan y; obwartym po- dowódcę, a dowiedzia
wszy si~, co zaszło, zaś batalionó w, l szwadron i 16 . dział pod rządku i z pl·ecyzyą. Choci aż przed przybyciem g'ł<Swuych sU oddziało południowo26) i
1 ~iego zadowole nia pl'zy uadchodzącej uro-I Helena - a ty,
Jel'zy, zostań lepiej. Niech Helena-może on nam to wytłómacz
i
y.
czystości, która pokój obwieszcza wszyst- nikt nie wie,
gdzie się znaJdujesz, aż przyj- Tak, tald-zawołał pan Leniere, lecz
kim ludziom dobrej woli.
'
dzie czas.
I zamiast go przeczytać glo.ino, ujął rękę
Helena przestała broni~ tej sprawy, lecz
- Acu I ten czas, czy on pl'zyjdzie kie- Róży j podniósł do
ust z całą gracyą, jak
w chwilę później · przypomniał ją dmgi list dy, Heleno;1
za Ludwika XIV·go.
• 'Rupel'ta ołówkiem pośpieszuie uakre,$lony.
- On już przyszedł, mój dl·ogi. ZaczeSłuchajci
e
dzieci
Przekład
- rzekł - co tu na- "Co macie począć z tym czlowie- kaj tylko do
jutra, tylko dziś jeszcze miej pisano:
kiem - pisal do Heleny - to czylicie prę- cierp liwość . Nie obawiaj
się o mnie; mam .• Dla przyjaciół Róży, pośród
:a::.len y Glil.cJc:,, .beril'_
dzej, gdyż jest umierającym. Wczoraj okru- z sopą Bena, a Ruperta
kt.órycll
zuajuę na miejscu. znalazła drugą rodzinę."
tny kaszel sprowadził mu krwotok. ByWybiła wlaiinie dziewiąta, kiedy Helena
- To wszystko , moi kochaui- ani słowa
(Dalszy ciąg - lJatrz Nr. 20.9).
łem przy nim całą noc i wciąż mu poda- z Benem wyszli
domu, a w t.ejże chwili więcej. Za.wsze byłaś dla n&S pra.wdziw
walem rum, którego wypija niepojętą ilość. zajecuat fiakr, zz którego
em
wyskoczył jakiś błogosławieństwem, droga dziewe.:zk
- I dotychcza s jej pragnę - odparł Już mi się przykrzy
ol Zata komedya. Teu dom mężczyzna i zaczął wyjmować różnego
wsze, odkąd Opatrzność nam cię zesłała,
Ben - ale' mam nadzieję, że wkrótce się to istna jaskinia lotrów.
Moje 5 funtów kształtu i wiełkości pakiety i koszyki.
Jej doczekam.
rozjaśniałaś nasze tycie, jak promieil słońca.
szterlingó w już się koilCZą, a gospodyni
- Zapewne panna Leuiere? - zagadnął
- Ty, mój drogi, pragnąłeś 'l'omści~ się zaczyna przebąkiwać, że
- Nie, niel-zawohl.ła R6ża-to wy 1'80wkrótce
trzeba
Helenę.
na człowieku, który cię zgubił - mówiła będzie napisać o więcej.
czej byliście dobl'ZY dla muie, j8k dla 1'0Prócz
tego,
caPoproszę
l,ani
Leniere-o
dpowiedz ia- dzonego dziecka.
dalej.
łemi wieczorami muszę zabawiać tańcem la.-Ponieważ
zaś jej nie było, wJęc sam
- Pragnąłem - odl'zekł Jerzy.
- Z jej to zarobku - mówił dalej pan'
ich gości, chociaż sprawia mi to pewną pan wyszedł na przyjęcie
niespodzi
ewanej Leniere prawie ze Izami-z jej krwaweg o
- A teraz? - zapytala.
przyjemność, że mogę tym balwanom po- przeiyłki.
- 'l'eraz - los jego oddałbym tobie zarohku
mieliŚlJlY jutro sporządzić nasz 0kazać, jak wyglądają prawdzi we tańce.
- Kiedy ja nic z tego wszystkie go nie hilld ubogi, ponieważ
odpnwiedział, całując jej rękę.
wyznaję pani, panno
Ale muszę się mieć na ostrożności, bo Dan zamawialem?-PJ'zek
ładał oddawcy.
-.A ja zostawiłabym go woli nieba Elwood, że sztuka nie popłaca w naszej
Mizen coś przewąchał i ma mnie wciąż na
Zape\l(ne
uczynił
to ktoś z pańskich części miasta. .Ale przeprasz am, utrzymu
11~konczyła Helena. -- Przyjacie lu - zwr6- oku.
R. L."
J1rzyjaciół-l'Zekl tenże.
cJi~ się do Bena. - Przy takiej uroczyję pauię, a miała pani wyjść.
P. S. .Przed chwilą był doktór i IUÓ'l'ymcza.se
m
Róża,
Nettie
i
reszta
rodzistosci, jak jutrzejsza , powinniŚ my zrzucić ' wił, że chory nie
- Tak, mam wyjść na godzinkę-od poprzeżyje jednej doby. ny zgromadz ili się IV sien i, oglądając
z naj- wiedziała Helena i wyszła, skinąWlizy wszyst7. serca wszelkI} urazę.
Zlapałem go~podyllię, jak ploudrvwała je- wyźszel\l
podziwieniem cały stos przysla- kim głową z uprzejmym u miechem.
- PI'awdę pani mówi, świętą prawdę- go kieszeuie; Dan Mizen
także patrzy, jakby nych 1·zeczy. IV liczbie których był
kos.z z
rzekł Ben. - Ja też nikomu źle nie życzę, coś zyskllć w
Róża wybiegła za nią.
tym razie. Przybyw ajcie winem i beczulka ostryg. A gdy
pau Letylko raduylU tego Tomka z Bostonu dp- natycbmi ast, żebyście
- Hełello-zawoła.ł~powiedz mi, CO lo
nie przyszli zapóźuo.~ uiere na ten widok zaczął perorować,
ba- znaczy? Czy to Jan przy lał te dary i nastać. w moje I·ęce. Niech go ino powieszą,
Helena
:0 .JIIZ potem tę(lę w zgodzie z całym Jerzego. przeczytała list i spojrzala na lansując i śmiejąc się, człowiek, który to pisał tę kartkę?
wszystko
przywiózł,
wskoczył
napo wrót do
Wlatem.
- Być może. Przypomn ij. co ci powie_ Niema chwili do stracenia - rtekl fiakrl< i o(jjechal.
dział przy pożegnaniu w ko ·ciele.
- Nawet takiemu należy przebaczyć tenże po ' krótkim namy śle.
Pozostawało teraz jedynie znillsć wszystilalegała Helena.
Czy to pamiętaml Ale Heleno ...
~ A pan co myślisz? - zwrócila się kie te rzeczy do pokoju,
co teź i ullzynioLecz ta już drzwi zamknęła za sob~ a
. - Co! przebaczyć buntowni kowi i m~r ' do Bena.
no. Tam przekonan o się, że Opl·ÓC7. prze- znalazłszy się na
""r~y, gdybym go do~tał w moje ręce?
ulicy, lISly zaia. jak pan
.-. Co mam.my~lećl - odparł zniecier· róźn'ych przysUlaków
na święta, znajd.owa- Leniere .zaczynał na krzypca~ jakiś
~a tym punkcie Bell okazał się niewzrn· pliwlOny. naciągaJąc palto.
we-Ruszam
do
ła
Się
osobna
skrzynka z podarunk ami dla soły tamec fantastyc zny, ma "l
!7.~nym. Zgadzał się lIawet ostateczn ie uajbliższego biul'a policyi,
rozumieć,
własnego układu.
~h7.~baczyć. temu nędznikowi, ale pierwej aresztować tego zbro~niaraby Ilatychmisat każdego z człouków rouziny.
za, który . chee . - . .Ale nic nie~ua dl~ Róży - zawołała
il ~ał kO~lecznie widziee! go na szubienicy. umknąć na tamten śWiat Ill'zeu
7~'\slnżoną Nett~e z. oburzenrem. -'I o wstyd, zeby R6~ ę ~c zas pewnym że to się już stało je- karą I
za Ole nie dostałal
ynle kwestyą cza;u, dozna wal tego liło- Więc ja łJójdę z panem - rzekła
(D
l
- Jest tu list do pana Leniel'e-rzekła
• C. fi.,
"
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l

Man ewry .

I

Walter Bcsant James Hiw;
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(-) Wycieczka do Łodzi komisyi kwia~ ' lecz, o dziwot.. powrócił do domu
towej warszawskiego Lowar~ys~w&. &gl'o- cew wyleezoBelll .
dniczego, o Ill'ojektowaniu której donosili(- ) Drugi raz I\' ym roku zdhit! .
śmy przed kilkn doiami, zapowiedzianą jest przed kilkn dniami dwa kasztany w je~lP;)
na dzień 23 i 24 b. m. Celem dwuduiowej z ogrodów przy ulicy W idllewski.j.
m
tej wycieczki jest zwiedzenie celniejszyeb
(-) Rzeźnicy tutejsi nabyli ua blr
ogl'odów \V llIuzem mie cie.
warszawskim około 300 sztuk niel'og:
(-) Przędzalnia wełny p. Fryderyka zuy, którą w dniu wczorajszym dostawiono
Abla przy ulicy Milscha, puszczona w ruch 110 Łodzi.
•
dnia l lipca r. b., zatrudnia obecnie około
(- ) Cyrk pana EI'nesto ĆiniseJli wkr6~
200 robotników.
ce już ma opuścić uasze miasto. 'l'Vd,jen
(-) OlIara. Dla ochronki katolickiej. bieżący ma być ostatuim. Na dzień dzisi~.
przy ulicy Widzewskiej złożono bezimie n- szy zapowiedziano ostatni występ an~iel.
nie w administracyi naszego pisma 1'5. 5. skich siłaczy, braci Rasso. PrZedst1wi~nie
(-) Kola. Roślina afrykańska, o której dzisiejsze dane będzie na benefis dzielnego
Przemysł.
pożyteczności tak dnżo piszą dzienniki, obu· jeźdźca i bardzo zręcznego żonglera, p..TIl<l
- Na jednej z ulic podokopow.vcll w War- dzila wielkie zainteresowanie pomiędzy tu Hodgiui.
szawie, jak donosi . Kuryel· codzienny," pu- tejszymi składuikami towarów kolonialnych.
(-) Do sali Variełe dzierżawczyni, paui
żo łnierzy .
szczono w ruch nową fabrykę me uli gię- Jeden z nich, p. S., post.aoowił spl'owadzić Sylvandier sprowadza na zimę trupę ~zan.
tych żelaznych.
oa próbę pewien zapas .k',li," a jeśli pro- sonistek, skłal\ającą się z 16 osób.
- "Peterb. wiedomosti" donoszą, że dukt ten okaże się praktycznym w użyciu,
władzom odnośny m przedstawiono podauie będzie nim prowadził handel na większą
doktora Falberga i inżyniera Gołnbickiegó skalę.
o dozwoleuie urządzenia na połndniu Ro(-) Nadesłane . Otrzyma1iśll),y list uaDrogi żel a zne .
syi fabryki sacharyny.
stępujący: .Szanowny panie redaktorze !
- Wedłng doniesień dzienników peters.
- Fotogl:af-amatol', A. Gołe,win, w Pe- Potl'zeba tak specyalizacyi faehn lekar- Wkl'ótee, jak donOszą .Russkija wie- tersburgn wynalazł nową substancyę, przy skiego, jik i dostarczenia ollpowiadniej burskich, ministeryum sp~aw welVnętrznyc~
domo~ti", przystąpi ao swych 7;aj!)Ć utwo- płomieniu której można dokonywać mo- ludności porady tańszej, skłoniła j eszcze po zreformo'll'&nlu llolic:yj miejskiej, ma za.
rzona przy ministerynm komunikacyj 0(1- m~ntalnych zdjęć fotograficzuych.
w czerwcu r. b. kilknnastu tutejszych le- mial' zreformować stl'aż ziemską IV KI·óle.
ozielna komisya pod przewodnictwem r. t .
karzy do zawiązania się w grono z celem stwie Polskiem na sposób ol'ganizacyi po.
Sałowa, składająca się z przedstawicieli
l'
założenia lecznicy dla przychodnich cbo· licyi miejskiej, obowiąznj ącej \'f ~arstwie.
minlstel'yum komunikacyj, tymczasowego
JIII,
rych, poł'lc?onej z domem zdrowia na ma- Organizacya ~a lIolega. n,a oddaniu bez.
zarządu dróg żelaznych rządowych, miniłą skalę (6 łóżek). Uczyuiwszy wnet za- posredn!eJ zWIerzchnoścI nad organami po.
stel'yum skarbu i prywatnycb dróg żela(_) Wiadomości osobiste. Iuspektor po· dość koniecznym formalnościom, obecnie Ilcyi wykonawczej w ręce naczelnika pll;tnyeh , w celu rewizyi ogólnej ustawy rus- dat.kowy m. Łodzi, bal' on '1'yzenhauzen, po- grono powyższe oczek'uje odnośnego zezwo- wiatu, któremu do pomocy dodany jest spe.
kich dróg żelaznych.
,
wrócił z urlopu.
lenia ministeryum spraw wewnętt'zuycb.
cyalny p'omocnlk, powiat 7.aŚ rozdZielony
- . Rus*ija wiedomosti" donoszą, że
(_) Inspektorem 4-1'0 klasowej aleksan.
"Wobec zakomunikowanego faktu, słowa na 3 do 5-in rewizów pod zarządem spe.
przy ministeryum dóbr państwa, pod prze- drowskiej szkoły miejskiej naznaczono se- wypowiedziane w Xi 202 ,Dziennika łódz - cyalnych urzędników. Dozór policyjny nad
wodnictwem dyrektora departamentn gór- kretarza kołegialnego pana Wysokockiego. kiego (w odciuku) o pott'zebie zalożenia każdą gminą miejską (osadą) lub wiosko.
niczego, utworzono komisyę, w celu wyja- Do składu nauczycielskiego tejże szkoły łecznicy,~okazują się spóźnionemi, o ile adre- wą, mają . nriaduicy·, pod nimi zaś są setHuienia, o ile bezlliecznem jest przewożenie wszedł p. Dobrowolski. Dotychczasowy sowane są do lekarzy; posądzen:e zaś tych nicy i dziesiętnicy, zrekrutowani jedynie
drogami żelaznerui wybnchowego materyu- inspektor szkoły, p. ĆWietkow, przeniesiony ostatnich o brak inicyatywy jest, co naj- z pd!h'ód samych \V!ościan. Setnik dozorn.
lu Faviera.
jest na inną posadę.
mniej, nieoględne.
_
je pI'zeciętnie około setki domostw, zgru.
- Przy ministerynm komunikacyj utwo(_) Nowomianowany sędzia śledczy I-go
Prosząc o zamieszczenie tych słów kilkn , powanych tiiew\ęcej jak w trzech wioskach,
!'Zono komisyę pod przewodnictwem rz. r.
.
. taŁ d'
B'k
I
k ' k"
. a' . t'k
- t
..
k'd .
st. t9'ęgrzynowicza, z przedstawicieli de- rewu'u mI as
o Zl, p. aryszlll ow, przy- ączę wyrazy szacnn 'n, z Ja leml pozo- zleslę Dl za>! us anawul Sl~ w az llJ od·
.
jechał wczoraj do Łodzi i w tych dniach staję
Dr. W. P."
'dzielnl\i włbsce, a w osadach . w stosnnku
partamentn k oIeJ owego, tymczasowego za- obejmuje swoje obowiązki.
(-) Obłąkany elegant. Onegdaj widzi a- do Iiczby'rndności. ,
rządu rządowych dróg żelaznych, departa(-,) Odznaczenie. Lekal'z lO-ej brygady no spacerującego po ulicach naszego mi a- .NowosU" donoszą, że od roku przy.
men tli medycznego i kolei prywatnych, w artyleryjskiej, konsystującej w Łodzi, dr. sta młodego jeszcze człowieka we fraku, szłego 1891 kopdnktorzy pociągów kolejocelu wszechstronnego rozpatrzenia i opra- Goldsobel, otrzymał order św. Anny III-ej czapce i długich blltac1l. Jegomość ten za- wych prźyjmowani będą do służby dopiero
cowAnia ostatecznej redakcyi przepisów, klasy.
czepiał przecbodniów i trzymaną w ręku po zdanłu egzamInu specy' a]ne'go~ lIa mocy
Ilotyczących pomocy lekarskiej na drogach
(_) Do aleksandro.skiej 4 - ro klasowej szpicrutą, w razie uieotrzymania odpowie- któl'ego dzielić się będą na dwie klasy.
telaznych.
.
szkoły miejskiej podano 113 podali o przy- dzi, zadawał razy. Okazało się, że ów nie- Konduk~orzy pierwszej klasy pąliierać ma·
Handel.
jęcie tyluż kaudydatów na uczniów. Wszyscy zwykły elegant jest obłąkanym i p1:Zybyl ją około 75 rubli, 2-ej klasy około 50 rs.
- Peterb. wiedomosti" dowiallnją się, zdali egzaminy wstępne, lecz przyj ę to za- do Łodzi spacerem z okolic Główna. Pali miesięczuie~
że ministeryum skarbu opracowllje projekt ledwie 58 kandydatów, gdyż tyle tylko M. A., znający rodzinę obłąkanegó, zaopie- .Petel·b. wiedomosti" słyszały, że ma
Izby likwidacyjnej, która stauowić będzie było wakansów.
kował się nim i wczoraj odesłał go (lo być ushuowiony Ul'ząd oddzielnego insIle·
~odu.i banku. Ba.nki takie istuiej!} już (la(-) W poczet członków warszawskiego domu.
ktora, dla kontroli przytułków poloźni·
wno IV pailstwacll ;,;acho\lnich, a w Niem- towarzystwa opieki nad zwierzętami przy(-) Z miłoścI. Jeden z młodych ludzi czycłl i akuszerek.
- .Ruskjja wiedomosti" donoszą, te w
czech oazywają je .gu·o - bankami"; zada- jęci są z Łodzi pJ-l.: Gustaw Peyzner, Hell- dostawszy ostateczuą odprlł.w'l oa wybranniem ich jest u/atwjauie bankierskich i ku- ryk Lange, Erazm Panasiewicz i Julian ki swego serca, postanowił zakOliczyg ży- senacie rzl}dzącym w krymiualnym depar.
pjeckieh rozrachunków, W banku takim Pomianowski.
wot doczesny. W nocy we wtorek wy- tamencie kasacyjnym, wyjaśniono prawo
wszystkie banki posiadają swoje conta, a
(-) Pracown lę rzeźbiarską otworlył w szedł na nlicę z rewolwerem, aby gdzieś, niezmiernie ważIle z punktu widzenia inlepełnomocnicy banków usknteczniają różue I Łodzi p. Ludomir Wąsowski, artysta-rzeź- na. ustronin, dobić serce zranione strzałą resów prasy. Jak wiadomo, \V wypadku
operacye, przedstawiając do Iikwld.ac.yi swo-, błarz z Warszawy. Dowiadujemy się, że Kupidyna. Zatopiony w czarnych myślach , oskarżenia o dyfamacyę osób urzędowych,
je rachunki , weksle, terminowe zobowiąza- w pracowni tej lUa być wyrzeźbioną z doszedł aż pod las, ulicą Przejazd, gdy na- oskarżony ma prawo przytaczać lja dowód
nia i t. p., które pokrywają się kredytami drzewa figura Chrystusa dla nowego ko- gle zastąpiło mu drogę trzecł\ pijanych lu- > swej , niewinności dokumenty piŚmienne.
uczestników banku . Izba Iikwidac jna daje ścioła katolickiego.
dzi. Dostał nieborak cięgi, co si zowie, I,ecz opierając si na doslownem brzmie·

zachodniego wojska Da pozy,eyi pod fl.a.
krzewem były dwa razy silniejsze, niż
przednie strate atakującego oddziału, mimó
to je,dnak, nie ro?poczęłyataku, lecz ograniczyły się (lo obrony biernej, oczekując
na zbliżenie się drogiej swojej kołumny.
Po przybycin . na pole bitwy wssystkich
oddziałów 7-ej dywizyi piechoty, rozwinęła
słę ona w szyk bojowy i szybko rO'Lpoc?ę
la atak. Tymczasem jednak zdą&fła nadejść l-sza brygada strzełców, tak, że bitwa zakoilczona została ogólnem starciem
się stron obydwóch. P o sygnale, danym do
zaprzestania manewru, dow odzący woj karni objecbał wojska i podziękował za manewr, przyczem porobił naczelnikom uwagi. .Tednoc7.eśnie generał-adjutant Hurko
wyra?il ~we zadowolenie 1. wyćwic?euia

wierzycielom tylko czeki na jeden z wielkich banków, w którym wszyscy jej uczestnicy posiadać mnszą rachunki bieżące . '1'ego mdzaju organizacya zmniejsza potrzebę
ciąglego ~rzechowywania znaczniejszych
8um gotowizny.
Poczty.
- Dzienniki ruskie donoszą, że marki
pocztowe, które dotychczas poza urzędami pocztoll'emi i pocztowo - telegraficznemi
sprzedawane są w dystrybncyac:I i innych
drobnych sklepikach po cenie wyższej od
rzeczywistej, znajdować się odtąd będą do
nabycia na stacyach dróg żelaznych i w kasach skarbowych.

PrzemysI. hanael i komunikacye.
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pastwę wzruszenia, które
zdradzało gwałtowne bicie serca i blaaość
śmierteln a, musiała usiąść, jak wątła rośli
na kosą podcięta. Potem sina bladość jej
cery przeszła w rumieniec wstydu.
F~ancłszek OSlIdził, że powinien dodać
jeszcze słowo do tej rozmowy.
- Pani I - wyrzekł z uklonem pelnym

Rzucona na

uszanowania.- Przypadek, a uie przenikliwość, pozwolił mi odkryć twoją tajemnicę.
Jak tylko zechcesz, abym mówił lub działal, zrobię to natychmiast. Jeżeli mi nakażesz milczenie, bądź pewną, że go uie zdradzę sJowem ani czynem; a milczący, czy
działający, zawsze będę 11a twoje rozkazy ...
Nigdy najmniejsza wl}tpliwość nie zmniejszy mych ucznć gorących i pełnych uszanowania dla ciebiel ...
Za powrotem pana de ButtencoUl·t ustaIy w salonie walce i śpiewy; ale MaryaMagdalena nie otrząsnęła się ze wzruszenia, co baron zanważył odl·azu. Napróżno
chciał z nią zawiązać rozmowę; wymówiła
się odurzeniem, spowodowanem wonią hijacyntów i mimozy, sprowadzonych dla baronowej z brzegów morza Śródziemnego.
Przyśpieszono też w tym dniu godzinę
rozejścia. Już o godzinie lO-ej powiedziano
sobie dobranoc. Pani Frugeres oznajmiła,
że wyjeżdża nazajutrz, a ku ogólnemn idziwieniu, pan Edgard oświadczy/, że ponieważ młoda sąsiadka wraca do siebie, gdzie
mąż ma wkrótce przyjechać, czaje się w
obowiązku towarzyS'~nia jej tamże.
- Wcze~nie dziś spać idziemy. Czy je8teJl pan śpi'łcym?-spytał pali Real.
- Niebardzo. Zresztą mam z sobą fajeczkę, i tne cacko, która wypala. i ę pręfl
ko, roznosząc woil dokoła.

- Przynieś Ją pan więc (lo mnie. -po-, brej wliiry nie ędę. Wierząc ' w pow o y
rozmawiamy trochę.
porzucenia dawnych zamiarów, wyszedlbym
- To dobra myśl, panie Real. Zresztą poprostu na dudka, czego sobie nie .życzę.
musimy się przecież pożegnać_
Gdybym przypuścił, że pani Frugeres ma
Dwaj młodzi ludzie szli po kamiennych jaki w tern udział, to przez obmowę jedysćhodach, trzymając w ręku świece w sl'e- nie. Powiedz mi wszystko szczerze...
bl'lle lichtarze oprawne.
- Nic nie powiem... bo nic tam niema
- Czy wyjeżdżasz na dobre? - zapytał w gruncie pewnego, pl'ÓCZ złośliwej zazdt·opan Real.
ści kobiecej.
,
- Na dobl'e i na długo - odrzekł Le- I - I to jest dostatecznem, aby cię skłocourtois z przymnszonym nśmiechem.
nić do odstąpienia od dawnych zamiarów?
- Tembardziej więc porozmawiać mu- Och! dla mnie nic to nie znaczy, Jesimy.
szcze jeden raz więcej .
W dziesięć minut potem siedzieli naWidocznie nic powiedzieć nie chciał i
przeciwko siebie prze(1 kominkiem żywo tem doprowadził do niecierpliwości Franogniem strzelającym. Real oparłszy brodę ciszka, w którym krew kipiała od początku
nil ręku, czekał na sposobność rozpoczęcia wieczoru, a niepokój rós ~ z każdą chwilą.
rozmowy. Lecom·tois zaciągał się dymem Przecenił sam siebie, mówiąc Maryi-Magdaz piankowej faJeczki, ozdobionej but'szty- lenie, że nigdy, żadna wątpliwość nie nanem. Za oknem noc cicha, bezksiężycowa, ruszy siły jego uczucia. Nie można być bochlodna; wspaniała, uspasabiała do ma- haterem na każde zawołanie.
rzeil.
- Mówisz pan, że nic to dla ciebie hie
- Może ci się wydam uatrętnym - wy- znaczy - wyrzekł nareszcie ...-Niech i tak
rzekł Franciszek-ale złóż to na karb mo- będzie. Dla mnie jednak znaczy to i znajego powołania; wszystkie odmiany charak· czyć będzie bardzo wiele, bo kocham panterów i dziwactw serca ludzkiego zajmo- uę Maryę - Magdalenę Hart. I mam prawać mnie muszą... Chciałbym się dowie- wo...
f
dzieć, co się takiego stało, co cię skIlInia
- Dlaczegóż więc żądasz, abym ci z,dał
do POI'zucenia nczuć miłości i uadziei?...
sprawę z odwrotu, który pozostawia wolne
- To bardzo jasne-odrzekł Lecourtois pole działania?
Z trochę przesadzonI} obojętnością. - Prze- Mam swoje powody.
kon ałem się, że w mojem 1lI0tylem sercn
- Być może. Lecz śćiśle rzeczy biorąc,
miłość gra w ciucinbabkę, jeź'eli nie w rozumi ałbym, gdyby było przeciwnie. A ten
cztery kąty z osobami, które mi się podo- rodzaj pretensyi dziwi mnie z twej strony.
bają. Ostatnia ruguje zwykle z miejsca
- Słnchaj, drogi pauie Lecourtois, mam
dawniejsze. Pani Frugeres, która zawsze 'powód wiedzieć wszystko, co mówią o panbyla w moim guście, njarzmiła mnie teraz nie Hart i użyję wszystkich sposobów do
do reszty.
zbadania prawdy w tym względzie.
- Do tego stopnia, że inne nczucia i
Stanął przed młodym człowiekiem z miprojekty...
nI} tak stanowczą, że go przekonał odrazn
- Zamarły, mój łaskawy panie, rozpły- o konieczności dawania kategorycznych odnęły się we mgle urojenia. Jestem zapa- powiedzi. 'fo też Edgard otrząsuął pył z
leńcem, wartogłowem, którego się nie bie- fajki, schował ją do kieszeni i z powagą,
rze nasel·yo.
na jaką rzadko się zdobywał, odrzekł:
- Czy pozwolisz pan, abym w to nie
- Powtarzam raz jeszcze, drogi panie
uwierzył.
Real, że nic llowego w tylU względzie do
- Naturalnie, panie Real... dość będzie powiedzenia nie mam. Raz dlatego, że Sam
udawać, że wierzysz.
nie wiem nic zgoła, a chcąc obmówić ko- A więc nie wierzę. Brak lllll'Zej mości bietę, trzebil coś o niej wiedzieć złego.
llosuwam tak daleko, te nawet ndawać 110- Powt6re, że gdyby nawet krążyły jakie

P ot I, zajmować się niellU nie mogę· Mętczyźni nie znają Się na tern ... To rzecz ko··

biet... Policya niemi powinoaby posługilv&ć
a przynajmniej policya tajna ... Udaj się
pan do kobiet po bliższe informacye...
A tymczasem, dobranoc.
Pan Real zawstydzony tem, że zaslużył
na , taką radę, star żamyślóny w miejscu.
EiIgal'd Leconrtois odszedł śpiesznie, bojąc
się, aby go nie od wołano . Lecz zaledwie
dziesięć la'OKÓW zrobił ... w korytarzu, gdy
Franciszek dogonił go, pytając z l'llffiieó·
cem na czole:
"'Cz;,: pau Siłdzisz, IllJp&\li Frugeres?...
Edgard oszczędził mu dalszego zapyta·
nia, mówiąc:
- Z pewnością, llauie. Udaj się tylko do
niej . Chciałem ci to poradzić o(ld&wn~.
Ale bałem się, żeby nie mówić zawiele, me
będąc pytauym.
Real, po odej ści u Edgarl1a, oparł czoło
O szybę i patrzał przez okno. Stal t~k
długo, kilka go-dziu może, nie widząc nl~
próc? białego żwint na ulicach,
cego wśród ciemności nocy... gdy
jakiś cień Indzki przemknął' przez .'
trawnika; cień ten sunął powoli, ostroz0l6,
z namysłem, stanął naprzęciwko zamku,
skręcił nagle i znikł wśród zarośli.
cieniem ludzkim był kasz~elam z 'Rnlulr.,ourl.1
we własnej swej osobie.
.
Fran9iszek sądził zrazu, że .podlega Jednem u z tych fantastycznych obJawóW Zl~ji
słowych, o który'ch czytał wiele. Nie IDog
wierzyć, aby to był barpn de B~ttellconr~
tylko prosta hallucynacya, nic Więcej.
odgłos kroków na żwirze rozwiał te n·
dzenia, 'fo był on!... Pot kroplisty wysL4'
pił na skronie Franciszka... Wstrzymał od,
dech podobny do chrapauia, .wyjrzał raz
jeszcze przez okuo, śledząc wzrokiem p~3'
szka nocnego. Odetchnął nareszcie, bo .~'
ron wyszedłszy z prawego skrzydła zamk ,
powrócił w tymże kierunku, a w 1.6\Ve~
mieszkała Marya - Magdalena. A w1ę.C 11
prosta przecbadzka pod jasnym blękl te
nieba, pod oknem ukochanej I
się,

t

~

(D. r. ,.
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prawa (1213 U art. nst. kar. proc. ranie. danych, dot!czących przemysłu, nan- zładzenie w scenie wyścigów bylo najzapelniej- kasp jaglanA - - -, olej rzepAkowy - sad,) p,'aktyka sądowa ograuiczała zasto- dIn. 1 stanu s.aDltarnego. Podobne spisy sze. Zdawało si~, że nie tekturowe, lecz praw- lniauy -- - - za. lH1l1.
pszellicy 700, żyŁa 100, j~·z1Uipuilt.
só",~nie rzeczonego przepisu wyłącznie do mają być tak ze dokonane i w sąsiedn i ch dziwe konie biegaly w calym p~dzie po torze - ,DoW'ie70ioun
o.... 600, ~h" peł~ -11...,..
Mknmentów, które pods"dny ma w ręku, guberniacb: pskowskiej i nowogrodzkiej,
wyścigowym , pobudzane przez •.adyszanych jeźdiWorua•• , 17 ....rseśoi~. Ceny
oko.~ weu·
Ukaz senatu z dnia 8 grudnia 1889 roku,
W Łęcl)'cy jest już otwartą nowa dwu- CÓw. Baryery, dnewa i krAaki migaly obok regułow
niedawno ogłoszony, wyjaśni&, że oskarże klasowa. szko~& ..miej ka. W szkole tej u- nieh, czyniąc wrażenie prawdr.iwycb wyścigów.
lern., t7 września. Paz6ui"" l83 -l
11
wrz.
~i o dyfamacyę osób urzędowych mają pra- czyć będą: religII, czytania i pisania, języ- W chwili, gdy jeden ze ścigających się koni 189.00, u. Ii.top. gruib. ISS.t5. Ż,Jto I - 172,
wo przedstawiania dowod6w piśmienuych, ka ruskiego, czytania cerkiewno _ słowia,i - dobiegI pierwszy do mety, grzmot oklasków ua wrz. patd.. 172.75, lI& grud•. 166.75.
lo.dyn,16 września. Cnkier Jawa !G spok jnie.
nie~ylko znajdujących si~ w ich rękach, skiego. z tłómacz~niem na język rn ki, ary t- przywitał zwycięzcę. Efekt byl łu~cy i 0burakowy U'/. spokojnie.
lecz także znajdujących się w aktach ja- metyki, geometry, praktycznej, bistoryi Ro- siągnięty zostal za pomocą okrytycb pod scen" Cnkier
Havre, 17 września. Ka'tfa gOłk1 &'9'erage S.\Ut.tH
kiejkolwiek instytucyi sądowej lub innej syi, wiadomości z bistoryi powszechnej i aparatów elektrycznycb. Jeden z takich apa- na yrrZe3. 118.25, na. grUtl_ lO ·ł-.2.?J nR. ml\r7.6ł! l89 1
rządowej, albo osoby llrzędowej.
geografii, wiadomośc i z nauk p,'zyrodni- ratów nawijał na walce unoszące się przed 0- r. 97.2.,. Spokojnie.
Warszawa.
czycb i fizycznych, "ysunków ogólnych i za- czami widzów plótno, które wyobratało tło
1I•• che.ler, 16 września. W ..ter 12 T"110r 7'/•
. p. Jau Kanty Gl'egorowicz, o któ- stoso wauych do ząjęć praktycznych, śpie- sceny z umieszczonemi na niem drlewami. krza- Water 30 1'&ylor 9'1" Water 20 Leigh 8'1" Wator
30
Clayton 9, )[ock 32 Brook~ 9, cł{llle łU
rego zgonie donosiligmy w nnmerze wczo- wu i gimnast.yki. Oprócz powyższych przed- kami i innemi przedmiotami. Za pomo"" dru..yoU 9'/" Medio 40 Wilkinson 10'/.. Warpoop. 32
rajszym, był je:lnym z uajstarszych publi- miotów, IV I'azie możności wyasygnowania giego aparatu elektrycznego obracal si~ w tym- Y
Lees 8'/" Warpoop, 36 RowIe.D<).9'1" Dou~ łA We·
cystów i wybitniejszych pisarzy ludowych. przez władzę miejs ką potrzebnych fundu-\ że kierllllku, nIL podobieństwo pasów machino- oton 10-, Doubl. 60 zwykŁy ",t. 12'/i, 3t·· 11 6
Pradziad jego, .małorusin, uazywał się Grze- szów, mogą być na żądanie i z decyzyi ku- wych, caly rząd podstaw drewnianych, wyśliz dYli- 16+16 gray tkaniny z 3'2r46 176. Stale.
Ha.-York, 16 września. Bawel .... 10</., w :;.Or·
gorz Solowiew i dopiero dziad, osiedli wszy rato"a okręgn naukowego warszawskiego, gujących si~ z pod kopyt końskich z nadzwysię w Kr6lestwie, od imienia ojca swego wykładane: język pol~ki lnb litewski, nie- czaj n, szybkości,. same zaś konie w pelnym lea.ui. 9'/,.
Hew.York, 16 w",e4oi•. K.wa (rair - Iti ) 20.75.
przybrał nazwisko Gregorowicza, które miecki Inb francuski i angielski, a nadto biegu, jak szprychy w kołach. pozostawały na
Kawa. Fair·Rio li: 7 lo" orlli.na.ry nil l{ierp. 17.4t.
przeszło na .synów ' wnuków. Ojciec zmar- W godziuach ni ek lasowyc~, niektóre rze- miejscu. Dla każdego z koni przygotowaną u& paM•. 16.72.
Jego pisarza prowadził handel w Warsza- miosła. W roku bieżącym, z powodu szczu- byla osobna podstawa i szybkość kr,żenia tawie i Zgierzu, a następnie osiadł we wsi plości miejsca, do szkoły przyjętych będzie kowej można bylo umiarkować lub powiększyć
Bilcza, lnb Bielec,
pow. sandomierskim. tylko 80 uczniów. Opłata roczna. wynosi z takiem wyrachowaniem, aby dać mozność jeTam to młody J auek poznał nawskróś i 6 rubli, kurs nauk trwać będzifl 6 lat. Do (Ipemu z koni wyprzedzi ć reszt~. Umiej~tne
Z<I.ia 17~ Z <luj.18
~kochał Ind wiejski dla którego pracował szkoły tej p''Zyjmują chłopców liczących zastosowanie różnej szybkości ruchów koni, miGiełda Warszawska.
glinie szybko unoszących si~ na scenie przedpóźniej z upałem na niwie literackiej pod lat 7.
~ądano z k....m giel~J
Piotrków. Sprawę krwawego zajścia miotów, oraz widoczne zabiegi wyprz~dzają,cycb
pi6udonimem .Janek z Bielca." Urądzony
Za wekal, królkoler.inowe
17 października 1818 1', W WarsZlIwie, po pomiędzy pp. Stanisławem Kobierzyckim i si~ jeźdźców, c.ynily wspaniale wrażenie. Dla
~.30' as.Hi
ukończeniu szkół pijarskich, jako młody .Julianem W ężykiem IV Chorzenicach, po- uczynienia sceuy bardziej realn" glówoy ma- na llerlin za 1(}() lOr.
776
7.71$
o_ [.oudy" za I 1,..
jeszcze chłopak, objął zarzątl gospodarstwa wiatu no 1V0radomskiego, IV następujący ..ynista teatru, p. Bnrgers wpadl na dobry 110.
~-t1.10
~O.90
Paryż Z& 100 fr.
rodziny w Bilczy, następnie próbował go- sposób przedstawia korespondent , Kurye- pomysl url,dzenia niedostrzegalnych dla oka Da Wielleń za. 100 fi .
69.15
70.10
spodarować na włlUlną rękę, lecz nie miał ,'a codziennego" 7. Piotrkowa. ,Obywatel widzów wentylatorów, które dm,!c na spotkala plpl.ry paAllwowe.
powodzenia na tern polu. Powrócił więc do z Poznańskiego, 1'. Juliau Wężyk, a wuj nie koni, rozwiewały icb grzywy oraz odzież
89.15
Warszawy, aby się oddać zawodowi pi- właściciela Ohorzenic, p. Stanisława Ko- jeźdźcó w i podnosily za nimi sztuczny kurz. List, likwidacyjue '(r. Pol. .
I~~ 1I}2.• ~
poży czkĄ 'Wsclaolluia.
8IIrskiemu, Pierwszą uwagę krytyki .t pu- bierzyckiego, wypożyczył temuż na hypo- Wynalazca tej efektownej sceny zamierza, jak RUli,
87.7r,
81.'15
,. 4,'/olloi. wewllz. r_ 1887 .
bliczno§ci czytającej zwróciły na początku tek ę znaczną kwo tę, dochodzącą rs, 100 donoszą, pisma amerykańskie, urządzić na czas Listy Zł\8t. ziem. Seryi [ .
9HO
9ł.iO
93
tysięcy,
a
nie
widząc
w
sposobie
adminizimowy
elektryczne
bipodromy,
w
których
zwo93.85
jacego autora ,Obrazki wiejskie", druko1 .25
"
,"
y.
!19.9800
wane w roku 1850 w . Bibliot-ece warszaw- skowania majątkiem nadzilli odbioru i su- lennicy sportu konnego, sied..,c w rz~siście o- List, tut. ID. \Varaz. Ser. ( .
93.50
93.75
'"
n
" . t V.
skiej", a ogłoszona w.Rocznikach"',organie my i procentów, poczynił kroki sądowe świetlonej sali, mogliby doznawać tychsamych Lioty
96,5;)
... t. m. f.otbi Ser,i I .
96.towarzystwa rolniczego, rozprawa: ., Uwagi dla zabezpieczenia przed dewastacyą dóbr, wrażeń, jakie otrzymują, na torze ,wyścig6w
93.50
93.50
" J[.
11393.25
nad środkami podniesienia w hajn naszym której się spodziewał, albowiem Oborzeni - konnych.
" lU.
gospodarstwa krajowego", zjednał.. mu n- ce znajd'owały się już w fikcyjnej dzierGiełda Berlińska.
znanie w§ród ziemian, Objąwszy redakcyę żawie, a p. K. udał się w inne strony,
WHO WUJ>
.. Banknoty nt~kie zaraz . .
dodatku rolniczego do "Gazety codziennej", podobno dla otrzymania tam posady admi263.- 2640.p
na. tlOKtl\.".
W sądzie
był póżniej współ właści!<ielem tej gazety, nistratora większego majątku.
Oyskoll to prywatne. . • •
a'/,'/. \ 3'1.'1.
a oddawszy ją następnie w inne ręce, za- piotrkowskim, gdzie zatwierdzono zabezBerlin, 16 września. (Ag. p.). Wczoraj
łożył do współki z Lewestamem. pismo hu- pieczenie powództwa (p. Wężyka), pomię
morystyczne ,Wolne żarty." Około roku dzy wnjem i siostrze,icem przyszło do po obiedzie galowym w zamku lignickim
N"c.... nienr1. •
1860 nabył ,Magazyn mód", którego tytuł ostrej sprzeczki, w czasie której p. Kobie- cesarz Wilhelm wygłosił toast, w którym
.... ty I b,"kaoty: Not. nrl~l
zr. i.
zmienił póżniej na .Tygodnik mód", tudzież rzycki zarzucał wujowi pobieranie lich- zauważył, że ostatni przegląd odbył się na Impery~Ły i p6limperydy l
Emisyi
17
grudnia
1885
r9ku)
zaś
p.
Wężyk,
wiarskicb
procentów,
a
założył wraz z innymi ,Przyjaciela dzieci",
P6łiIuperyaly otare
który pl'Zeszedł następnie na wyłączną je- broniąc się przeci IV temu zarzutowi, twier- gl'Uncie, npamiętnionym bistoryą, a miano- Funty .terlin. w bankootabl.
38'/,
go własność i pod jego kierownictwo, Był dził, iż ~iostrzeDiec pOla sumą hypoteko- wicie na poln, na którem stoczoną została Marki niemieelUe
70
także pierwszym redaktorem pisma ludo- waną otrzymał jeszcze ''s. 13,000. Otrzy- bitwa w d. 26 sierpnia 1813 r. Cesarz Au.otryaekie baul.-uoty. .
3l
Franki
.
.
.
.
.
.
.
wego ,Kmiotek" i przez pewien czas re- mawszy zatwierdzenie- sekwestl'U, p. Wę wspomniał o bobate"acb pruskich : Yorku Wart.oś6 rub!&kred. " słocie
dagował ,Zorzę. u Oprócz wielu innych ' żyk udał się do Cborzenic w towarzystwie i Bliicherze, tudzież o ruskich Langeronie Kupany c.elne _
prac Iiterackicb, osnutych na tle ludowem, komornika i ustanowi! tam admini~tl'ato i ~ackenie. Następnie powiedział cesarz,
pozostały po nim także utwory dramatycz- rem p. Jabłońskiego, swojego siosu'ze,ica,
DZłENNA STATYSTYKA LUDHOSCI.
ne, jak: .Janek z pod Ojcowa" i ,Werbel a szwagra p. Kobierzyckiego. Stalo się że obaczywszy na przeglądzie pułk g,'enaMaltedatwa zawarte \'9' dniu 17 wrzetiu.ia:
domowy·, które cieszyły się w swoim cza- to pod nieobecność wlaściciela Cborzenic, dyerów imieuia cesarza Fryderyka Wił
W pardl ....... lckl.J. 1: Albert :II.ago z Nasie niemałem powodzeniem na scenie war- który powróci! do domu dopiel'o duia 1l helma I, wspomniał o Weissenburgn, kędy talią Augustyną EnIenfeld.
b. m. i zastał drzwi mieszkania swojego pułk ten nadlndzkich nie szczędził wysił
szawskiej,
Z.arll " dulU 17 wrzesuia:
.
Katolicy: dzieci do Ia.t 15-l0 zmflrło 9, "t.el
- Prezydya sekcyj oddziałn wa,'sza'N - zamknięte. Gdy mu je otworzył jego loeWopeó\v 5, dsiewczą~
4, d~ro8łych .. 6,
skiego towarzystwa popierania przemysłu kaj, został obity i wypoliczkowany, Wi- ków, atakując dzielnego i rozpaczliwie liczbie
." tej liczbie męże70yŁJl 1, kol.llet 51" 8. mlano9fi.cle.
i handlu ukonstytuowały się jak następuje: dząc to inny, świeżo przyjęty słnżący, po- walczącego niep,'zyjaciela,
Magd&l.n. Malińska, I.t 82, Stan~{aw.. Xaglik, lat
Grenada, 17 września. (Ag. p.). Alham- 15 Nepomucen.. Madecka, lat 63, Frane,szek Za·
Sekcya I techniczna: prz~wodniczący Ma- I\zął uciekać, lecz i tego p. Kobierzycki
ciej Paszkowski, zastępca Feliks Wojcie- dogonił i obił. Na krzyk wyskoczył z łóż bra stoi w plomieniach. Dwa skrzydła zu- w~dm lat 53 Zoli. Zie1iilsk., lat 32, Józef.. LadAu,
30:
I
.
"
chowski, sekretarz Emil Sokal. Sekcya II ka p. Jabłoi,ski,leczjuż spotkał się z bie- pełnie zniszczone, reszta pałacu ocalała. latEwangelicy:
d:lieci 110 la.t 15-tll "marło 2, VII tej
chemiczna: przewodniczący Władysław Lep- gnącym p, Kobierzyckim, który uchwyciwliczbie
ehłope6w
1,
dziewc.zll"
1,
~orosł~c.b

pert, zas~pca Bronisław Znatowicz, sek,'e- szy szwagra za szyję, usiłował wyrzucić Przyczyną pożaru podpalenie, Śledzwo w w tej lirzbie mliiuyzu - kobie.. - 8. wIILDQW1Cle: _
Starozakannl : dzieci tlo lat l5-tu ~1D rło n, \V tej
tarz Stanisław Prauss. Sekcya III roIni- go za dl'Zwi. Wteay p. Jabłoński wy- toku.
liczbie chłopców 3, dsiewe~~t 3, do~osłyC~ .. :I,
eza: przewodniczący Aleksander Kłobukow strzelił na alarm w powiet,'Ze z rewolwew tej liczbie męł.czjzu 2, kobiet - - a. mll\UOW1Cle.ski, zastępcy: Władysław Pl'Zyłnbski i Ta- ru. P. Kobie,'zycki za.ś ze swej strony
M....ek łliedziog6roki, lat 18, Ieek Perac Cate,
OsLatnie
wiadomości handlowe.
deusz Kowalski, sekretarz Aleksander Tryl- wymierzyŁ swój rewolwer IV głowę p. J.
lat 00.
ski. Sekcya IV rzemieśluicza: przewodni- Broniąc się, p. Jabłoński otrzymał poslJ:zał
Waruawa, 17 września. WekIde król. lerm. na
czący Aleksander Makowiecki, ' zastępca w rękę, poczem dał ognia raz po razu do
LISTA PRZYJEZDNYCH.
B.rliu (2 It ) 38.30 ląd., 38.12'/"02'/,,38.00,37.92'/,,
Bolesław Brodzki, sekretarz Józef Kepke. p. Kobierzyckiego. Jedna i kul utkwi- 00 klip,: [.o'I<'Yu (3 'u.) 7,73 .,,1.; Paryż (10 d,)
Hotel Poliki. J. Certz, ll. Cl&rIleeki A. Ł~ ~
Sekcya V handlowa: przewodniczący Bro- ła IV oiele, w okolicach siódmego żebra, 30.90 tą" .; W ,e,leń (8 d.) 69.75 żąd.; ł'l. listy RotJtfeld z War"Mvy, B. Szarf ". Kutna,. . .Lidzki
nisław Werner, zastępcy: Kazimierz Natan- druga, t,'afiając w pugilares, nie zrządziła likwidacyjne KrM. Polakiego d. 89.75 żąd.; ,u.l. ~ LIIblina, S. D. Seidem&Dltl 'ryJliiu, KraJeWlcaO.wa
żą.d.;
lloiyczka ''fs~hotlu.i& n emisyi 102.00 z Piotrkow& M. A Trop z WolkoW)'''''.k, A. L16ll
soo i Józef Ki,'szrot - Pra wuicki, sekretarz szkody. Bijąc się i szamocąc, zapa§nicy 89.00
płac.; III emisyi 102.25 plac.; 4°/,. llOiyczka we\Yul}-' z No"or.do~.ka K. Kusk.ze Zd,-Woli,
Adolf Peretz. Sekcya VI cukrownicza: wybiegli na dzi~dziniec, gdzie na krzyk: <r.... z 1887 roku 87.75 żątl.\._5'I, I~Lr ...tawu~
Grud Hotel. 'y. s<limideberg z Amery!ti, W.
przewodniczący: Feliks hl'. Czacki, zastęp .ratuj, wuju! " pośpieszył z obroną p. Ja- .leu •• ki. [ .. ryi fI-l.40 ą\l., l i oer. lit. B l!2.8ó Hochdorf , Wiedni.., C. H.idi.1d " R.lIllJCbenltn, L
Rabinowiez
z BilLłegostokn , A. Gii.rtner z. Ber.hua.,
żąd
..
9'2.75,
70,
65
kup.;
5'1,
Ii,ty
zaotawn.
m1aBta
cy: Maurycy Wortman i Władysław Przy- błoóskiemu p. Wężyk. Wiclząc bijących
S. HolmaDu z Brua., S. Gold ann, A. ~ablnOW1C1; 1
się, p. Węiyk stl'zelit llwukrotnie do lVar,zalVy I 98.50 'ą'I., U 96.75 hd., 1[[ 95.00 H, Nenmann z WarszaW)', A. Bar.yschmkow z Orla .
lubski, sekrekarz Roman Rayzacher.
••d., IV 93.50 tąd., V 93.25 żąd. Dyskouto: Rerliu
- Szkołę ma.larstwa dla kobiet zakłada złączonych w szamotanin z dubeltówki. 4:0-01 I,Outlyu oi°/lłl Parył. 3G/ru \Viede(l 4fł(o. PetersHot.1 Viclorla. R.iehmann z I',otrkowa, Tedisch
w Warszawie panna Karolina Szml1l'ło, Jedna knla utkwiła \v ziemi, druga zaś burg 6°/0_ Wartość "nilOllU z potrąc. 5'/4: li8tJ- SR:- z Bi&ły.
córka zasłużonego pedagoga i t1ómacza przestrzeliła rękę (już w nprzedniej walce stawne ziemskie 112.1 , waru. I i n 219.0, ŁOotzl
n.ty li kw. In.9, Ilożyczka premio". [ 84.4,
_ Komitet towarzystwa zachęty sztnk
.iliady· homerowskiej. Szkoła uczyć hę ranną) p. Jabłońskiemu, Po tej niefortun- 179.4,
li 5.3(Izie rysunków i malarstwa z natnry i z gi· nej odsieczy zjawili się niewidzialni dotąd
Pol.rsb"rg, 17 Wfze'ni •. Wek,l. u~ Lou,ly" 76.80. pięknych w Królestwie Polskiem ponownie
psów, a także malowania na porcelanie, sąsiedzi !? Kobie,'zyckiego, w zażyłych z n llołyezka wsehoo\lia 1'01.57, U[ IlOi.""Z""'. "'duh?- ogłasza niniejszem dla pp. artystów mala·
nim zostający stosnnkach i pochwyciwszy dnia. Lfll.i} ., 4.,1/,0'. listy Z&Su..W'1I6 kredyt.. Ziemskie rzy konkurs imienia W!,j~iech.a. Gersona
szkle, .glinie na atłasie i aksamicie.
- Zarząd salonn artystycznego spółki pp. Jabłońskiego i Wężyka, osadzili ich w 126.00 akcye hauku ruskiego t1l& b&IIIUn zagra.niut- na obraz historyczny (rellg,a, h,storya! alnego 267.50, IJetersbnrskiego bank n Ilyitkolltol'9'e;o
Ilrtystów malarzy i rzeźbiarzy czyni przy- chlewie. W prowizorycznym areszcie wuj 613.00.
mitologia), wykonany w CIągU
banku mięllzynarOl.tow8go :\St.OO, WAral&\'9'- legorya
gotowania do otwarcia w drugiej llolowie z siostrzeńcem nie przyjmowali pokarmów, sk..iego uankn dyskoutowego -.-.
trzecb iat o tatnich i któryby nie znajlloobawiając się otrucia i dopiero przybyły
przyszłego miesiąca wystawy szkiców.
Berlin, 17-go wrze!nia. Banknoty rnakie taraz: wał się czy to na ~ystawie towar~ystw~,
- , Słowo· zapewnia, że pp. Jan i Ed- tu sędzia śledczy, p. ŚWidzii,ski, polecił u- 263.4u, na. dost&wt; 163.5u, wek~le nIL \VaulR.wę czy na iunej wystaWle w Warsza~Vle.. ,.,e
ua P.tersburg kro 262.75, na Petersbnra kwalifiknją się do konkursu wszelk,e kopie,
Ward Reszkowie stanowczo dadzą się sły mieścić obu IV szpitalu w Radomsku. P. 263.00,
dl. 260.65, n& Loudyn kr6t. tO.36'/., n& [,on,lyn .Ir.
Szeć w Warszawie w grudnin r, b" jeżeli Kobierzyckiemn ndzielił pomocy dr. Wy- 20.19'1., na Wie.lei. 182.10, knl'O!,Y ce!.e. 3U.yO, tudzież kompozycye antorów zmarłych na
budowa teartu Wielkiego tak postąpi, że grzywaIski; rany uie są niebezpieczne, a 50/ A Hity z&st&wue 76.50, 41' . lu,~ Itk.lll"'~YJue trzy lata przed l styczni& 1891 roku. Ży
widowiska będą mogły rozpocząć śię z nadzieja wyzdrowienia tak rycbłą, iż brat 73.10, poży.,.ka rnska 6.'1. " ISR') r. 97.70, ł"1 , cząc.Y stanlić do konkursu, winieu nad ł~
r. 72.30, SOf. reu'" d.a. 1HI.90, 5'1. r. Ił, • I ł komitetowi towarzystwa przed 15 grudma
dniem 1 tegoż miesiąca, lub w marcu r. p. p. K. wyjechał już z Chorzenic do War- r.1881
107.00, 110iyl!zktL wsGhollnia. U en.l. 84,.00, I ~[ emiszawy,"
Petersburg,
syi 84.40, 5°!0 lis~y ~~t.łu1ne rIllikJI! llO.<>ą, a'/o p~ r. b. deklar&cyę w formie listu z wymie- ,Nowosti" donoszą, że w Petersburwojeg~ i
żyezka preW10Wł\ tO 18tił: roku 186.00, taktLS r; J lS66 nieniem tytułu obrazu, imienia
r. 17<\.50 &keye (lrogi żel. Wtl.rf:łz&wsko-wie'leullkiej nazwi ka i dokładnego adresu_ Obrazy WIDgu powstaje nowe towarzystwo dobroczyult
O
Z
~1 A [ '!' O S O I.
2ł3.80,
~k.ye
kredy
\owe
&1ls'ry..,ld.
175.00.
akeye
n~, mające na cllIu udziela.nie pomocy uczny być nadesłane do lokalu towarzystwa
W&lSl&Wsk.iego ballku handlowego 10'3.ao, tlYilknu wllIom i uczennicom którzy ukończvli kurs
wego 93.50, dyskouto uielllje,~klego III~lIkll lU\iLit. \1'ł\ najpóźniej 30 grudnia r. b. Przed r~z trzy:
><
Elektryczność
w
teatrze.
Ciekawego
~ szkolach początkowych, przez -Olldawaguięciem konkUf u obruy podlegaJ'ł lew,4,0'. 1"YWAtb63$"OloO'e ich do ir.nych szkół, przewaźnie spe- zastosowani.. elektryczności dokonano w ostaLo.dyR, 17 wrześni•. Potye,h ru.ka. 1Rl!9 rok. zyi cenzury rządowej. Autol· obrazu, uznatnich dniach w Ameryce. W teatrze lIow-yorsJ..im U em. 99'/., ~'/,,,, Kongol. angielskie 95'1",
cyalnych.
uego przez komitet towarzystwa wespół
Warazlwa, 17 wrzdw&. ffa:rU" 01\ 1\1"\l1l Witkuw- z profesorem Garsonem za naj lep zy, otrzy- IV tych dniach przystąpiono w P~ • Union Square" odbyly si~ doświadc.zenia IV
l'8Z6uic.n. srh. nrd. -, Ilt:lltl i Iluii'''' - ter~burgu do nrządzenia wystawy ogrodDl- celu zastosowania elektry czności do wprowa- -skiego. bi_la
ma
w nagl'odę rubli suśćset. _ Obrazy 11&
550-570, wyboro.va 585 -610, 'y,o
dzani.. IV ruch machill teatralnych i doświ.d
czeJ.
de lalle i przyjęte na Itonkur , paco ,-, ..a
wyborowe 435-455, sretlnie - - -, WI\IlIiW8 czeni
..
te
wydały znakomite rezultaty, Scena
- We wszystkich powiatacb guberni
- -,jęezl1lieó '.! i 4-u nęd. - - - , o wie~ 2.\0- będą na wystawIe towarz)'lItwl\ p,'te? ty~e.iersbDl·skiej dokonany będzie spis ludn~ przedstawia/a obszerno I,ole, a IV jednym 1. ak- 285, gryka - - -, łl81,ik letui -, ZiUlO"! godni sze-'.
lów
nastąpiły
wyścigi
konne,
Miej
co"i
recenł rsepu :ap8 siu,. - - -, Itr~'b poluy - He, w celach statystycznych, przyczem 11&j- , ewolV' - - -, f_la - - - sa konee,
zenci
teatralni
jednomyślnie
stwierdzaj"
to
większa uwaga lila być zwrócona na zbie-

u.

T E L E G R A MY.
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

4

o

!IO

t Ł

G

N

E

września

1890

l'

ZARAZ do pracowni

WYSCIGI

"IJ'AV§TTNTóó

NA TO'R ,Z E WYSCIGOWYM

a

p

uzdolnione i

Ił tł

'Y

podręczne, nOIŁrzebllel ll " ,

Nowy - Rynek, dom Bajbusa ~ 3.
1764-3-1

W

16/27 cero CeoTs6ps B"L 7 qaCOB"L
Be'lepa 03S0a'łeHO

OBmEE COBPAHIE
~neHOII'L

lIo;l3HHeKlI'o 0611\eCTuenUro

co6paulll )lAB oooylRAeoiH Boupoca
o Balbtfl lćBapTHpY oa 1890 rO)l'L
00,11.'" 1I0,,1lląeHie K.1Iy6a, BS KIlTO
poe npHr~.awalOTca Bc1l rr. qleHY.

SZKOŁA

(Eschiboth)

...= Bilety

211:1 pO

ezlolków Resursy ObylvatelskleJ, celem naradzenia się co do najmu

~k~u

R~u~y

eBpełteXIlX'b muje

Bliższe

Nowy Rynek Nr. 7.

polud'łiłł.

1176-2-

OOO~

u pp. Hetzer & Schwalbe
i u M. Lisieckiej.

Tlómaczenia do weksli O
s ..

~o no.byeia 'l kantorze drukn.rRi )(
" Dzieunika

C E

Loże

111

N T

trybunowe na 4 OSObY ·
parterowe " "
Trybuna rząd 1 i 2 •

rs. 8.20
rs. 6.40
rs. 1.55

~

E J

rząd

Ł6d.ki~go".

Trybuna
3 i 4 .
Miejsce stojące przy parterze.

rs. 1.30

npielola IIpUO,1l.RII1IlU
Ka6uae.

Wejście

Jlo,1l.3aucK3l'o No-

~~9~0~1~~~k~'I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~wreft

K~MaroH~~~

1l0HEi\YhlJlIK1>.
On 10 - 11 qae. BO.l:haHK. ropu.

§ta,'Y
Jeden na rs. 500 i d ''I' B po

W Moskwie

dę sądown i e.

elia li BRJTpeBHblH

1777 -3-1

rtanI,

r.

KOBa.1leB"L.

Hill 60.1:1;3811, A

JI;tTłSKiR B DHnpell·

B • .I~;!ł.ayep'Ji . On. 2-3

'1ae. 1KcHeKi. <So.l'taU.Il, <fteQAOeiR B~I6p\ '

fl03naHcxas .
Dzi. w piątek d. 18 wr1.e§Di& 1890 r.
WJeCZOrtID o godz. 8

'I.

BTOPIDfK1>.

Wspaniale przedstawienie.

BENEFIS

dla

Karol Kaocz.

słynnego dżokej-jeźdźca

i żon

glera

]771-3 -1
Oddział: sprzed"ży
odstąpienia

W i adomość róg ul. Przejazd i
dzewskiej, dom Kllnkla, 2 piętl·o.
1769- 3-1

BenepllQecxill 6o.l'łaHB, 10. .Be.JUqlCo l iTOO.t'lł3HH, ~. IIJiRyt\..
OT'h 12 -1 .ac X"PJprJl:'lOO"H (Jo,,,.. ,
Kpywe. rp}AH'" (Jo~1;;J.D 10. o ..~·
~"'r!'!"!"!~~~~~'l'!'l~~~~... IKil. O'l"lt 1- 2 'Iac. Xupyprn-qeeliiJl 60-

zagranicy.

200 wystawione in blanco
wejśe IV stosnnkl z p ierwszorzędnemi fabrykauli
-celem obj ęcia sprzedaży wyrohlilV tejże na ."U,",l"~'_ '
Ignacego Zapędowskiego i
nl!. rs. ~OO
może dać zupeŁną gwal'an cyę za cale
blanco pl'zez
sobie na skład towarów, a nawet znaczne
Ost.rzega się niniejszem,
Łaskawe ofert.y uprasza się adr~o lVać pod li
takowych nie nabywaŁ
biw'a ogloszell lIajehmana & Frendlera IV Warszawl
sowne zastrzeżenia nOCZ 1~Dlłe. ~n. RI'I'S,an'!Ltorsl,a Nr. 26.
nieprawego posiadacza scigać

2DOKOj~ ZKucnnią

Mel

yxa, A. lCoaH&Ucxtn BombO; lKełl~ta
H XBmeK'h, B. rauAe.u.cxau'l>. On 11-12

rełłomowa'ł'Y

DOM HANDLOWY

O

"11~litt'!:~~O~)

c:

§

do

AU oG ci owego.

UOApoGuOCT. :

Na zebranie
illa to zaprasza
u się
kich członków Resnrsy.

Zaraz do

npIUlJ1l2eT1. e.e.~Codziennie

•• e• "o

~

Dnia 15 (27) września r. b. o godzinie 7 wieczór odbędzie si ę

·
ogóIne zebranie

J. KREMER!

iłi l •

1 "f;II::;':B~.";::~
.

ZELIN O~T CE.

Poc~ątek O gOtl~i"ie

.....

Łódzkich

Towarzystwo Cyklistów
W NIEDZIELĘ, unia 9 (2l)

A.

I

Mr. Hodgini.

detali cznej

najalynnlejszyoh

HURWITZ i Syn
w

ŁODZI,

arl~,. ló., -.tla cz~

ulica Piotrkowska, dom S. Ros enbl.tta
poleca:

wielki wYIHir krajowych i zlłgr"nicznyc-ll
towarów, jako to .
.~ewioty, kamga"ny i t. p.
(Jeny 8tał:e!
1779-10-1

ma-

Poraz o8tatni
rozrywante Id cuchów all, muaku/6w.
Podnoszente 430·1."1. c ię taru jednym
palcem.
W.półudzial

Na.

powyższe

calego towarr.ystwa.,

przeznaczono dla mnie

b e n e fl lilowe przedstawie nie,

mam zaszczyt najuprzejmiej ł.zJłpro s i6
Szanowną. Publicznoać.
.•
Z pOll'ażauiem

Potrzebny

722-1

przy lWowyJD RynKII,
i jego filie poŁecają SzaDowlloj pn bliczności , mleko
d wa razy dziennie, świeże mleko kllratyJlle (sleryllzo" aue) śmlrtank ę słodll ą, ś mi etank ę kwaśną, w asło s tołowe znane ze swej dobroci każdodzien ni e śwież e funt po 4.0 kop.
biorącym wyżej jak 5 fnnt. razem odstęp uje się zuaczny rabat, masŁo do potraw, również sery lIollladoor I ś m letanko\vy
w dobrym gatunku.
Z uszanowaniem

jako

też

s łodkie

J. B. IJTęiyk.
Ma.m zaszczyt
...,lpu'. II.

za.wiadomić

W -ne Pa.nie miastA.
wnla moja

Łodzi

i okolicy,

że

prac o-

.I01!: HODGINI.

Zgubiono paszport,
wydany z gminy Rzgów
lódzkiego na im i ę E:al'Ola
~owskiego.

zosta ła na uli cę Południową Nr. 6, dom W-go P mszyńskiego, 2 piętro od fro ntu.
Powl ę "saaJąc znacznie
z .... ład przyjmuję wszelkie
ob.talllDlli w zakres krawiec.ayzDY damskiej wchodzące jak: to ... dy bR.

".J

lowe, wlzylowe, ko.'yom)·, źlIkletki, okryc i .., wlerzc by
do tnler I ubiory dziecin..... Będac dotychczas zaszczycODą zau-

fa.niem W-nych Pa(l, posta.ram się nadal ł zdObywać Ich względy przez starllUne i punktualne wyk(lńcz8.11ie roboty oraz m o żliwie Illzkle c eny
Z uszanowaniem

Przeradzka.

>KeueKi. 6o:.t1ł3HD'. Bp:PI" 'a-

S...... On i-2 ...C. Bo·

H HOCa, A. llpKe,J.oo".il·
H BBJTpeoui. 6o.a;taUJI, A. BllIo ,
On. 'i-S "..ac. r .. a8łl.b1l:l GortaHI

Łask awy znalazca raczy
takowy w magistracie.
1775-1

Mieszkanie.

Polowa trzeciego p iętm IV dom
Nr. 249 (6) ulica. Piotrkowska je.s lt.I~~r:.~::.··;
zaraz, lub od 1 paździel'llika
wynajęcia .
1779-3-1

SUKIEN i OKRYĆ DAMSKICH
przeniesiona

Om 10- 11 'ac. l3od18HU ",c.ryAIl I
10. reHll1'b. OT'!> 11- 12 . ae.
6o.l1>aHB, 10. OnaI{K il. On

IV obiorowych jak i za,"ó.l1o',ych
rozpoczynam od d.20
ezorem w mieszkaniu
pr~y u1i'ey Z"wadzkiej
Schmidt gdzie też

