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o~otrzBbic zakła~n dezinfekcyjnego
w J:.,oilzl.
gdy nauce medycyny ndało
iź Istot~ ' wszelkich chorób
Jakdoycll stanowią grzybki, które przez
JIO"ietne lub wyd~ieliny .cborego ndzielai, lię jag? otocze,!-lU, bygll!Da. zysk~la po·
\ęiDł bron w walce z szerzen lem SI'I- cbor6b ukaźnych. Bronią tą jest dezinfekcya,
która poleg-a na zabijaniu grzybków chorobotwórczycb. Pouiewa:i: te o~tatDie osia·
daił oa w8zystkiem, co było w zetknięciu
I chorym, lub w jego pobliżu, przeto deziDlekcya skierowaną być winna zarówno
Dl nme mleszkauie, jak i na wszelkie
Ipnęty domowe, bielizuę, pościel i ubrllDle.
Obecnie posiadamy dwa rc.dzaje dezlo·
fekcyi: cbemiczny i termiczny. Dezinfekcya.
chemiczna, t. j. stosowanie plynów, zabiJających grzybki, jak: kwas karbolowy, su·
blimat, szare mydło i t. d" daje się stosonI! tylko do wydzielin cborego} ścisn, podl6. twardycb mebli i do skóry tych 0sObO'ktOre mialy blizką styczoość z cho·
ry~, lecz nie może być używan'ł i uznaną
została za ZUpełnie niedostateczną do odkliania I'ośoięli l dywan6w, firanek, ubl'ani" papierów , i tym podobnyeh rzeczy. Tu
wchodzi w swoje prawa ilezinfekcya tel"
miczna, polegająca na nisz~zeniu grzybków przez . działanie wysokiej tempel'a1·
,Teszcze przed laty dziesięciu w tym ceIn byly używane t. zw. kalIlery deziufe·
kcyjue - rodzaj śzczelllie z~mkni~tych
szaf. w któl'yell pr;.ledmioty, podlegające
dezinfekowaniu, pl'zez '/,_1 godzinę IJOzostawały pod działaniem temperatury
120' IC.). Tego systemu PI'zyrzlldy dezinlekcyjn6 obecnie należą do bezpowrotnej
pl'%eszlo~ei i spotkać je możua jedynie w
(abrykach łódzkich, gdzie bywają utywa·
Ile do odka*anla szmat, i w tntejszym
Slpitalu starozakonnycb. Sposób dezinfe.
kowania powietrzem gorącem jest niepra-

Od czasu,

się stwierdzić,

ktyczny jut" o tyle, że przedmioty tego ro· rzeczy kwasem karbolowym, lub innemi
dzaju, jak bializua, pościel i ubranie, pod temu podobnemi sposubami odkażalIla, któDZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
wllływem zbyt wysokiej temperatuty 'su- re dla swojej niedol'konałogcl jut dawno
chego powietrza, ulegają uszkodzeniu, co zarzncono. Warszawa krzlłta 8i~ dopiero
jedllak najważniejsza _ te sposób ten, a· kolo urząd~eoia zakładu detin!ekcyjnego
Cł..
,
by był skutecznym, wymaga koniecznIe na więkSzą skalp" tymczasowo zaś" zada·
X Departament celuy zawiadamia, iż ocl
slOsowania temperatury 160· - 170· (C.), walnia się przyrządem, istniejącym przy dni 12-go b. m. pobierana jest oddzielll&
gdy t w razie przeciwńym nie wystarcza jednym z miejscowych' szpitali ! oddanym o II ł a t a z a d e z i n f e k c y ę opalcowań
do niszczenia wszelkich mikrobaw, zwlas~· na uslugi miastu.
towarów, idących z plleJscowoścl, dotknię
eza tych, co posiadają trwale zarodniki.
Wojlec grotącej nam ze wschodu epide· tych epidemią, po 5 kop. 9d jedll~o opaNatomiast, ' stalo się obecnie już rzeczą mii (oby lias o~zczędzilal), zaldad dezinf6- kowanilL
powszecbnie stwierdzouą i ogólnie uzuaną, kcyjny dla Łodzi, znajdującej się w waDroKI wodne.
iż n"jenergiczniejszym czYl\nikiem dezinfe· rUnkacb sanitarnych nienajlepszycb i liX W mlnisteryum komuni~acyj pod nie.kcyjnym jest gorąca para wol\oa, o tem· czącej około 200 tysięcy mIeszkańców, stal siono kwestyę o c z y s z c III e n i a uj Ś Ć
peralnrze 100· lub wyżej. Stosownie ' do się potrzebą pierwszo1'Zędnej M1łwsWści. D n I e p r n i usuulęcia jego progów.
tego, w naj nowszych. prawie powszecbnie Urządzenie takiego zakła.Ju właściwie
Drogi ielazae.
używllnycb przyrządacb deziofektiyjnycb, wcbodzi W zakres czynno§ci zarządU mlejX .GI'ażdl:\nin" donosi, że wkrótce ~
odkaźanie odbywa się w atmosferze gorą' sklego. Ale, wobec braku na to
pecyal- wszystkich drogacb żelaznych w Rosyi,
cej pal'y, przeprowadzouej zapomocą odpo- nych funduszów w kasie miejskiej i po- rządowyc4 i prywatuycll, dokonana będzie
wiednio urządzonej rw"
z rezerwoaru tl'zeby zezwolenia wyż~zycłl władz, czy r e w i z y a c a ł e j s ł u :t b Y r u c h u l
wrzącej wody. Nasycona para.. wodna pl'ze- nie byłoby narazie najwłailciwszem, aby r e m o o t u, w celu zbadania zdoloollci do
uika IV gląb' pl·zezna..:zonych do dezinfe- sprowadzeniem dezlofqklOróW zajęły się służby i zastąpienia ludzi zbyt starycIa
keyi rzeczy i swobodnie opuszcza ua.po-- jak 'OOjrychlej tntejsze dwa szpitale?
przez młodych i silnycb.
wrót wnętrze przyrządu, przez otwór na
Dezinfektory stosunkowo nie są drogie.
Handel.
ten cel urządzony. Po ukończeuia dezinfe- Najbardziej rozpow-łlZecbnione obecnie za·
X Magistrat m. Warszawy ogłasza, że
kcyl, trwającej minut 35, do wnętrza przy- granicą der.infektory Heuoeberga, funkcyo- w dniu 25 września. otwarty będzie 5-dniorządu wpuszczl\uym bywa ' silny ~rąd Cie· nujące IV 4001lllejscach, kosztuj/} 1,900 wy jar m ark n a c h m I El l, w posesyi
płego powietrza, któl'y napowrót osusza 2,375 do 4,000 marek, zaleźJ1le od ich wlel- prLy magazynach kantoru banku państwa,
zwiłżone parą rzeczy i przywraca je do ko§ci i stosołvnie do tego, czy mają być przy ulicy Nowogrodzkiej.
stanu, w jakim były umieszczone. Papiel'y nabywane z kotłem pal'owym lub bez nieX ,W PetersbUl'gu bawi obecnie delegat
i ksilltki również tadnemu zepsuciu nie u- go. Gdyby szpitale podejmowały się za kllkn przemysłowców serbskich, którzy ulegają. PI'zyrządy te, zwane powszechnie odpowiednie wynllgrodzenie odkażania rze· twol'.zyli towarzystwo dla. z a w i.ą z a n i ..
dezinfektorami, są obecnie czynne we czy od osób prywatnych, z pewności/} po- h a. n d I u z R o 8 y ą. Delegat poezynit
wszystkich szpitalach i laz/tl'etach wojsko· kryłyby koszty IIrządzeuia. i utJ-zymywa.nia liczne zamówienia. na rozmaite towary.
wycll zagl'l\lliczuych i większych w Rosyi, deziof~ktorów, ~ prawdopollobnie osiągałyX "Nowllsti" donoSzą, źe mluisteryulD.
I w ciągu ostatnich kiltu la't zostały ta· by z tego źródła Jeszcze p6wlen zysk. komnnilcacyj, po pOl'ozWl1ieniu się z ml~i
prowadzone w większości miast ellropej- Rzecz to 'bowiem nl1ofuralna, il: każ lly cbę· I steJ:.Yami skarbu i marynarki, postau?w!ło
skich kosztem municypaluo§ci.
·
tO,iej zgodziłby śię zllpłacić od kilku do uczynić zadość prośbie prezydenta mIasta
W wielu miash.ch ' nlemillckich dezin- kilkunastn rubll za odkaźanie rzeczy po Sewastopola o pozostawieniu W tem mle·
fekcya rzeczy po eborobaeh iakaźnych jest osobie chorej, niż nal'azlć się , na chorobę gcie p o r t u h a n dl o w e go do r. 189~.
9bowiązkową; miasto pobiera zato nie- lub znpełn/} stratę rzeczy, wartujących
X Ceny cukru w Odesie podniosły
wIelką placę od właścicieli rzeczy, dla niekIedy setki i tysIące rnblL Nadmieniam, się \lo 6 rs. 61) kop. za pud.
niezamożnych zaś odkaianie dOkonywa się iż uą. mocy niedawno wydauycb pl'zepisów
Podatki.
bezplatnie. W trakcie ddk'ażania bielizny, uie jest dozwoIOuem rzeczy, pozostałych
X Po porozumieniu się pp. ,ministrówpofcieli i t. d., zakład , wysyła wyk.w~llłi- po chorych zakaźnych, ani sprzed'lwać, ani spraw wewn~trznycb i skarb.u, n, z_sadzie
kowanycb robotników do mieszkania cho- darowa'ć, 'jateli nIe były poddane uprze· opinii rady państwa z dnla 24·go kwietuia
rego, których zadaniem jest jaknajprędzej anlo deziofekr.yi.
1890-go rokn, zgodnie z pl'Zedstawieniem
zdelliofekować ściany, podłogi i wszystkie
J. E. General·Gabernatora warszawskiego
sprzęty. Tylko u nas gruntowne odkaźaDr M, Si/herstrom.
na rolc 1893, rozpisano p o d a. t e k n a
nie podług ścislycb wymagań naoki bywa
rzecz zakładów dobroczynnych
dotąd widocznie n'il'abne za rzecz zbytku. '
w '1astępującym stosunku: na Warsn.ę
W najlepszym razie zada walamy się wyrs. 26,955 k.90; na glIbernie: warsz"wsk..
siarkowaniem mieszkania i pokropien.iem
rs. 28,19 L k. 62; kali~ką 1'8. 24;326 k. 78;
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I na przyjació kac. które przy rozstaniu

11)
Henryk

Grevill.

PRZBSZr..OŚĆ.
Przekład

L. H.

(Da18zy ciąg-patrz Nr. 160).
Przez jakiś czas m~rzyła o wstąpienin
do ,klasztoru. Zda wało i ej się, że w czy·
steJ i cichej atmosferze klasztornej swo.
bodniej będzio oddychała; wyrzeczenie Hlę
iwiat~ nie stanowiło dla niej żadnej przyrroścl, gdyż i tera~ pozbaw,ioną była wien rze~zy. Lecz pani d'Egrigne slyszeć o
tem Dle chciała j wyjawiła jej bez ogródki
PO\\,ó.d swojej odmowy: nie mbgla jej wy.
rsazyć. Później, jak się brat bogato oże, 1\ ona będzie
daI~j trwala w swojem
POstanOWieniu, będzie można o tern pomyśle~, g~yż majętna bratowa dosta~czy po.
t~zebnej sumy; pani d'Egrigne nie będzie
Się telBn wcale sprzeciwlałl\, a nawet postar~ się o protekcyę pai) z ary tokracyi,
aby Ją u~ieścić w zl\kladzie, uie przyno~ząey~ ujmy ich nazwisku, gdyż pa ona
I'Egrlgue nie może wstąl,ić do pierwszego
!eps~ego klasztoru; biedne dziecko pod!la~~I., w. miiczeniu temu wyrokowi. Rezul~otk~ tej .pl:zykrej. rozmowy, zaprawionej
.IIVeml zartaml brata, było gorące ży
~:n:e, aby ~pelnienie projektowanego maldo s IV&, ".łającego położyd koniec icb niesws~a~kowl, jakuajprędzej nastąpiło, i ze
PieoJej strony czyniła co mogła, aby porać SP!'awę brata u Gllbel·ty.
wn~libel'Cle pochlebiał podziw, jaki jej ja.~!i~e Okazy wala ta biedna i niellldnll
wczyna, W klasztorze ule zbywało jej

p"zyrzekły jej święcie, iż ją często oliwie·
dzać będę; lecz obietnice podobne trafi.aj/}
często na pl-~eszkody ze strony matek i z
tego powodu Gilberta widywała się uled~ie z kilkoma koleżankami i to nie nalei'lcemi do uajśwłetniejszych rodzilJ\ To
pierwsze niepowodzenie sprawiło jej wieI·
ką przykrość, a rany, zadaue miłości wlasnej, są naj trudniejsze do wyleczenia. Niemy podziw Emmy musiał jej się podobać;
była tst dla nIej niezwykle miłą i uprzejmą i swojem postępowauiem podbił/\ ją. zupelnie, a pani d'Egrigne, wychodząc od
baronowej, uniosła z subą miłe przeświaaczenie, że plany jej wielce postąpiły. Syu

i matka nigdy IV projekty swoje uie wtajemniczali Emmy, uwaŻAjąc ją za niezdolnlf do Zrozumienia ich wznioslyeh pragnień,
lecz tymrazem, Ludwik, wbrew swojej
zwykłej ostrożności, pragnąc gorąco zyskali serce bogataj jedynaczki, postanowił
zwierzy!! się siostloze ze 8wojemi zamiara·
mi, aby ją Ilobudzid do prędszego dzialania; pani d'Egrigne wszakźe sprzeciwita się
temu stanowczo.
- Emma jest ograniczona i sentymentajna - powiedziała - mogłaby popełnić
jaką niedorzeczność i pokrzyżować nasze
plauy. Może wpaduie sama na tę my§l, a
wtedy możelllY być pewni jej pOI,nreia.
Nast'łpl to zapewne wkl-ótce, gdyż jest 0czarowaua twoją. .. powiedzmy.. Darzeczouą.

ROZDZI.:I.L VIII.
Podczas, kiedy Ludwik d'Egl'igll~ za po·
siostry przypnszczał szturm
do serdoszka Gilberty, w uo.zuciach i prze·
średuictwem

konanłacllI'&Wła

zllszłll wielka zmiana,
wpl'llwiajllca jego samego w zdumienie.
Widząc rozbite szczęście domowe ojca i
złamane jego tycie, poprz slągl sobie, w
dobrej wiel'ze, ii nigdy ża.dnej kobiety ko·
chać nie będzie, a życie cale poświęci ojcu. Pojawieuie się siostry, do tej pOI'y nie·
znauej, zrobiło na nim dziwne wrażenie.
efągły stosunek z tą młodą Istot/} zbudził
w uim jakieś tkliwsze uczucia, dla których
dusza jego dotąd byla nledbstępną. Nie
posiadał wprawdzie
żadnego głębszego
przywiązania do Gilberty, lecz obserwował
ją" z wesolą ciekawością, z jaką poważny
cz10wiek patrzy na figle malego kotka..
Nie mógl się jednak oprzeć jej urokowi, a
w ślad za tem, zaczął zwracać uwagę na
in'ne mlode kobiety.
Serce .lego, które uczynił niedostępuem
dla wszelkiego uczucia, cllcąc uniknąć ciel'pieil i losu ojca, IlOd wpływem nowych
wrażeń, zaczęlo mięknąć powoli i dopomi.
llać si~ o swoje prawa. Dtiało się to mi·
mo jego wl zy I woli; gdyby mil był kto
Da to zwróc I u Ivagę, bylby się oburzył i
rozguie ł, a jeduak, kiedy wieczorem sie·
dział przed kominkiem, opanowywała go
dziwna tęskuota za czemś nieznanem, z
której otrząsal się tylko z wielkim tro!lem. Od cza u do czasu miewal cbwile
wewnętrznego zadowolenia, jak.iego do tej
pory nie zaznal; dźwięki, barwy, któryclI
dawniej nie spostrzegał, wywolywały dziś
w nim r07$0 zue wrażenia, pragnienia iu,
nego życia.
- Marzenia! - my§lal wtedy - próżne
marzenial-Gniewajljc się ua siebie, iż pozwolił nnie§ć się wyobraini, powl'acał do
swoich ksiątek i cyfl', ponawiając po.stanowienie, iż całe swoje życie pjcu poświęci .

Jedoego wieczoru, około ó~mej gl/dzlUy.
Paweł wyszedł z restauracyi. Po dniu.
spędzonym w pracy, czuł się tak zmęczo
_uy, iż ani chcial, ani mógł wygtawia~ się
na męczarnię spędzeuia wiee<:oru u matki,
dla której uczucia jego nie nległy Żilo- ,
dnej zmianie. Z tego powodo, dośd częato,
pod zmyślonym pretekstem, wymawiał się

od obiadów w domu rod;(icielskim. Pnyzwyczajeuie, na które wra.z z ojcem liczył,
w niczem nie wpłynęło na jego niechęć ku
matce; biedna kobieta wiedzia.ła.o tern dobrze i starała się zwykle na obiady, w
których Paweł brat udział, zaprOo8ić jakiegokolwiek go§ci,a, najczęści~j Marnc'a,
kt6ry swoją wesolością I swobodą ożywi I
te_ponure obiady. Lecz Paweł nie lubiŁ
Marsac'a, pomimo sympatyi, jaką mo ojciec na każdym kroku okazywał, i pl'zekładał samotność uad jego towarzystwo.
I d7.iś wip,c ule skierował swoiph kro·
ków ku domowi, le·:z po zedł na ulicę
Saiot-Honort~ i stanął przed bramą jednej
z kamieuic, ~n jduj4cycll się na tejże ulicy. Był to stary d"m, zamieszk ny prZe7:
ludzi starej daty. Od młotka przy bramie,
aż do tarożytnycb wiecznik,1w Ba szerokich 8ch dacb, wszystko świadczyło, te
wlllŚcici61 uie zrobił zadnych ustęp tw
tegoczesoym wynalazkom. Dtwon'i elektryczne i gaz byly, zdaniem jego, jeteli
uie szkodliwe, to Pl,zyoajmniej zupełui&
zbyteczoe. Kamienoych chodu IV nie 1)<)kryluł pu. ,y ty dywan, a ich poręel z
kutego ż61aza, ozdobIona złocouemi glllkami, tarannie wyczyszczonemi, ścidle tul'maoą była w $tylu Ludwik XIV.

I

(D. c. n.).

DZIENNIK ŁODZKl.
kielecka. 1'8. 19,907 k. 26; łomżyńską rs.
17,871 • k. 41; lobel kI} rB. 27,739 k. 86;
piotrkowską r8. 28,724 k. 7; płocką 1'8,
17 297 k, 46; radomską rs. 21,042 k. 24;
su~a\ską rs. 18,311 k. 38; siedlecką 1'8.
19,630 k. 82.
Prse_,.a•.
X Warszawska gobernialna kom' ya
fabryczna, na posiedzeniu z ci. 20 b. m"
jak donosi "Warszawskij duieWllik" , rozblerala głównie p r o j e k t śr o d k ó w a nticltolerycznych, jakie zaprowadzić
należy w fabrykach I zakladach przemysłowych. Po ożywionych rozprawach wydano następuj liCI} decyzy~, która llabiera
mocy obowilłzujlłcej bezpo§rednlo po jej
opnblikowaniu: 1) Fabryki, posiadające
300 i więcej robotników, otwierają bezzwlocznie oddziały szpitaloe dla cholerycznych, w których winno się znajdować
po jednem łóżku na 100 robotników; oddzialy te zostaną zaopatrzone we wazelkie
środki dezinfekcyjne. 2) Fabryki, posiadające od 60 do 300 robotników, organizoją lazarety choleryczne, o 1 do 5 lóź
kacb, ze stałym felczerem i najmniej dwomil służącymi; Iszuety winny być zaopatrzone we wszelkie środki deziufekcyjne,
bieliznę i podl'ęcznl} aptek ę ; o ile w laZlll'etach będą chorzy, lekarze winni odwiedzać je co~ziennie. 3) Fabryki, llosiadaj4ce do 50 robotników, winny wezwać felczera do codzlennego zwiedzani'" fabryki I
da wania pierwszej pomocy chorym w do ·
mu; dalsza koracya o<!bywa sig oa koszt
fabryk, któI'e też obowi"zane S'l pOSiadać
npasy śrollków deziofekcyjnych. 4) Fabryki, FQsladujl}ce z sóblj, m o gą wsp61nie
organizować: maj lice do 50 robotników lazaret, do 300 - oddział cholel'yczny;
pozwolenie na taką wspólną organil.acyę
daje inspektor fabryczny, po porozumieniu
się z gnbernatorem, 5) Do
rodków dezinfekcyjnycb, które winny p si adać wszyI'bolowy,
stkie fabryki, nałeźlj : kwas
roztw6r soblimatu i wapno niegaszone_ 6)
Każda fabl'Jka winoa zawiadomić w)dział
lekarski tzątlu gubernialnego, kto powolany został do personelu lekarsk iego, a robotnicy powinni być o tern poiofol'ltlowani
przez wywieszenie odpowiedniego ogłosze
nia. 7) Utywanie surowej wody do picia
przez robotnik6w stanowczo zo~taje wzbrolIione; kaida fabryka powinna mieć poddostatkiem wody przegotowanej, w odpowiedniem czystem i zamkuiętem nacayniu;
do wody należy wlelVać mię tę , al'ak lub
wyciąg z kwilItu lipowego. 8) Bardzo
poili dane jest otwarcie przy fabryce
herbaciarni i kuchui, z którycb biedniejsi
mogliby otrzymywać gorącą sU'a wę; śro
dek tell ma bardzO' watoe profilak tyczne
znaczenie. 9) Co do deziufekcyi warsztatów, mieszkali, ustępów I t. d" komłsya
potwierdza tylko rozporządzenia naczelnika gubemii, wydane w tej mierze, oraz
miejscowycb władz policyjnych, 10) Komisya wydaje oddzielną instrukcyę co do
środków, jakie winny być przeds ięwzięte
przęz fabryki ':N razie pojawienia się epiI
demii w krajn.

Z ·MIASTA.
Zabawa ogrodowa. Nowy termin dla
zabawy ogrodowej z nieSIJodzi!\ukaml, nil
korzyść tutej8zego cbrzdciańskie go towa}'zystlVa dobroczynności, wyznaczono na
dzień 31 b. m, i 1 sierpnia,
Z towarzystwa cyklistów. Onegdaj, o
godzinie 9-ej wieczorem, pod przewodnictwem d-ra El1rMma, kapitana kIn bo, w obeco ości 28 członków czynnych, odbyło się

ogólne zebranie tutejszego towarzystwa pp. F,'yderyk Sellin, Adolf Reite
"X-ym: członkowie
cykli tów.
slllw Plichta; opieknnowie pp.:
u ater mann, KI'YS, Z~k
Pierwszą czynnością zebl'anla było balo- Łnba i Walenty K amiński; leka'
d I Paweł BiedermanIl' o i '
towanie i przyjęcie trzech nowych człon· Donchin i dr. Maurycy Likieroi
Lud\yik Keller i J (lZef ~!~
ków.
W rewirze V-tym: członkowf
.dr. Lud. Fankanowski i A- ~
Następnie oma,,'iano kwe tyę oznaczenia pp.: Bel'tołd Deriog, Willtelm
irze XJrI·szym: członkoWie' ko~'
terminn wyścigów I torn wyłcigowego. 1I11lrkns Kutner i Karol Kluk.
: Ewald Kem, Stanislaw \Vi lIlPoniewd kontrakt z p.
Ilinem wyekspi- Dowie pp.: Edward Modro w i
or Preis; op leknoowie pp: Aleks'n~
rowal, a 110wy tor dla wyści gó w Hele- ter; lekarze: dr. Wiktor Lltta
.zióski i Józef Meisoer; lekarze: :
nowie dopiero w rokn przysziym będzie nl'yc.y Krukowski.
~d K rnsche i dr . Ksawery Jasióski .
wykończony, po taoowiono przeto urządzić
W rewir7e VI-tym: członkc
R rewirze XXII-gim: członkowie k~
tym razem, 1llewczdniej jednak Jak w pa- pp,: Adolf Otto, Jan Lewi '
,n pp,: Lndwik Miller, Fryd. Hor .
źdzlerniku, jedynie t. zw. wyścig klubowy.
eoman I Fryd. Lange; OIli
postaw Kajser; opiekunowie pp.: BI' !
Termin będzie wkrótr.e ogłoszony. Pro- Aleksander J eziorski i Karo
Filipczyliski i Ksawery Kuukel; lekatze,~
gram, wraz z wyszczególnieniem nagl'óol, olr. W. Pinkus I dr. Jakób
ElVaryst Ctekański i dl'. Aleksander p~'
przygotuje komitet zabaw, który jednoczeW rewirze VII-ym: ~zlon
.s skI.
.
śnie ma powlerzonem l'ozeslanie zaproszeń. pp,: Fl'yd, Rittel', Lnd, Ra
IP_
Lista dozorców niebawem będzie l1k '
Miejscem wy ~cigu ma być t. zw. tOI' mały cZYliski, Edward Kinderma..
lep- czon'ł i ogloszon'ł.
.
Ospa. \"fe wsi Retkinia pod ~
w Helenowie, oddany już do rozporzą- pert; opiekuuowie pp.: Franc. Kin erman
dzenia towarzystwu_
i 'l' eodol' Jeziorski; lekarze: dr. Bron. Han- pojawiła się ospa. Na chorobę tę zap&o!l.
Wielki tor cykllśęi postanowili urz,Gzić delsmann i Artul' Ellram.
4 osoby dorosie.
'
nil wzór toru klubn cyklistów w Vie ·
W rewirze VIll-ym członkowie komileKarygodny nlepor.ządek. Mimo surO"ych
dniu.
tu:' pp. K, Ebltardt, Reinltold Ke ilićh i Jan ro~porządzeń co do ntl'zy~ywanil\ 'fi lilie.
Ostatni punkt porządku dziennego do- Maszycki; opiek.unowie pp,: J akób Steigert gCle porządku, w tych dmaclt widziellllltT
tyczył przebudowania lokalu klubowego, i Konrad Kali woda; lekarze: d l' Sewel'Yu w dalszych okolicach Wólki stróż&, Ile..
1'0 wyczerpuj'lcycb rozprawach postano- Dworzalicqk i ol· I' Wład. Messyllg.
wającego ulic~ ~od~ z rynsztoka. Pod,.
wlono rozszel'zyć lokal ool tylu w teu spoW l'ewil'Ze IX ym członkowie komąetn bny postępek wlp'ceJ może oskal'ża 'fIlUe~
sób, teby przybyła sala zebrail zimowych, pp,: Fl'anc, Simm, August Konig i AdQlf ciela posesyi, nieumiejącego należycie Pl1I.kuchoia, oraz kręgielnia. Plau rozszerze- Bartosch; opiekunOWie pp.: August Kor- strzedz swego oficyalistę, aniżeli salllego
nia budynku, wraz z kosztorysem, przej- pel't i Jakób Steigert (starszy); lekane: I wykol\ wcę karygoduego czyuu. '
Nadesłane. _ OtrzymaU§my list nast~pu.
rzany będzie przez zarząd i· wkrótce wają dor Ernest Beckmann i dor Aleks. WiIrozpocząć się roboty budowlaue.
,
daner.
jl}cy: .Stanowny redaktorze! W imieniu
Celem uro:unaicenia życia "lubowego, zeW rewirze X-ym: członkowie komitetu wszystkich lokrttorów domu p. Starka Ol
brani postanowili urządzi ć na placu swym, pp.: Wawrzyniec SLachlewski, S tanisław rogu ulicy Cegielnianej i Widzewskiej Q.
przy ulicy Przejazd, maleli z gry w l<lum- Makowski i Ludwik Kucióski; opiekunowie pI'aszam o ogłoszenie niniej sze~o lislu.
tenIlis , Zabawa ta jednak ul'Zl}dzona bęolzie pp,: E ,lward Neumanu i Antoni Stachlew - .Dom ten należy do najniechlujniejszyeb "
dopiero wtedy, gd,v członkowie, od pewu.e- ski; lekarze! d-I' Z. F.riedherg i d-r Zyg. nasz.m mie'cie. Nietylko dziedziniec i ' 0_
go już czasu w;Jrawiajl}cy się w zawn-te'Il · Makow.
stępy, ale korytarze i schody są " okr
n ią, doj dą do odppwieduiej zr ęczno ści. Do
W re wirze XI-ym: członkowie komitetu pny pos6b zanieczyszczone; te ostaWa
udziału w zaba wi e, która urozmaicona bę- pp,: Albert Fibich i F erdyn. Scbulz; op ie- ZIlll od lat wielu są uiemyte. A dud at
dzle nagrodami, kiub zaprosi i pauie tu-, kuno wie pp: Rober t Kiibn i Bernal'd Do- trzeba, że VI domu tym mieszka 1u1k~
tejsze.
branicki; lekarze: dl'. Jakób Birencweig i ludzi, zmuszonych do wdychania zaoie'astępnie ucltwalono urządzi ć na otwar- dr. Stan. Bąrtkiewiez.
czyszczonego powietrza, gwoli tylko oie.
W rewil'ze XII ·ym; czlonkowie komite- dbalstwn wlaściciela domu. ' Powietrze "
cle sezouu zimowego Inanguracyjny bal
proszony, a w karna wale, w sali koncer- tu pp.: Fryderyk Seepold i E zoa Szyk ier; tym domo jest tak cuchnące, że nieprZ)'towPj, nieznan ą w Łodzi zab aw ę kostyu- opiekunowie pp.: Karol Abel i Aleksandel' wykłych do niego przyprawis o D\dIOŚCL
mową p, t, • Vogelwiese", na podobieńs two Lipiński ; lekarze: dl'. Adolf Wolberg i dl'. Niedawno u jednego z lokato.r:ów za stoodbywają cych s i ę corocznie tego rodzaju Izydor Krukowski.
łem s iedziało kilka osób i zajadało kol...
zabaw Da Praterze w Wieolniu.
W rewirze ;XIII ym: czloukowle komite- cyę ze smakiem, Nagle pl'ze~ otwarte od
W kwestyl stuw Iorstowego wyścigu cy- tu pp,: Jel'zy Ratke i J erzy Mees; opie- d~iedzińca okno zal eciał do pokoju odór,
kllstów wal'szawskich, Die powzię to żad- kunowie pp,: Gnstaw Stencel i Fryderyk tak wstrętny, że zajadający zmuszeni byli
nej decyzyl stanowczej. Kilku z członków Starki lekal'ze: dl'. Hip. Jakubowdki i dl'. poł o żyć łyżki. Okno zamknięto zaraz, ale
tu tejszych ch ę tuie wzi ęloby udział w "'8- Karoi Jousclter,
powietrze trzeba było oczygcić wodą ko.
rordzie, jdeli zawiadomienie uie nadejdzie , W rewirze nV-ym: członkowie komite- lońską
Jeden z lokatorów',
za późno:
" .
...
' ~u R~.: Krys~yan. Bechto~d, 1tI~rkus Tobias,
Zakład gimnastyczny. 1fI'akowianiu, p,
W koncu cykli ŚCI póstauow~ll na?y~ uo - l.,Jel,zy Abel.. oplekuno\yle ~~ .. AIHk,sa~de~ Dyooizy Szest'ak, zamier1:a. starać się II
wą dynam~ maszyn ę . do ośwletlanra ele- Slemlenow ,I Rudolf Elznel, lekalze. dl. władz miejscowych o pozwolenie na otwar.
ktl'~cznogćlll placu I lokaljl ~Iub,owego.> Jul. Gens~ l dl'. Jakób Garfunk,el.
.
cie w mieście uaszem zakładu gimnasty.
gdyz dotychczasowa okazała Się meprak~V rewirze XV-y~: . czloukowle koml~tu cznego, w któl'ym głównie udzielane będł
tyczną,
, .
pp .. Gust~w Waltel ~ Adolf Be~~t\lld, 0- łekcye feclttunku, .pl'zy zakładzie znajdo~zęść orkiestry teatru \Vlelkleg~~ ,p~d rlękun~w,e ?P:: ~ud~lk Straucb I A~bel',t wać się ma również 08~na s.lll~ t~6ea, w
dylekcyą p. ~doifa So~nenfelda, zJ~zd~a Zuck~I, lek,aąe . . dl. Heulyk Koltn I dl. któl'ej naukę chol'eografil obejmIe Jeden ze
do naszego mIasta w dnIU 30 b. m" I wle- M. Sllber~telD .
zuanych baletników warszawskich,
czóre~ rozpocznIe sz~ reg koncerlów w HeW l:ewl~'ze .XV~-Yi"!: c~loukowle ~~mlte:
Pieniądze brazyliJskie. Robotnilr, praeu.
lenowIe.
,
"
.tu p.p .. ~I anclszek FI~zel, Au.gust Flschel jący w jeduej z pierwszorzęduych fabry
K~e8tya 8an~tarlla. ,Komitet 8,aDltarny I ~Ikola~ St~rk; opIekunOWie IJP·: Jan tutejs~ych, zwrócił się do zal'ządu z proW lDle'\cie Ło~zl skład/lJI} następujące oso- Weldemeler. I ~enl'yk Wagner; lekarze: śbą o zmianę banknótu brazylijskiego, Z&.
by, a mia,uolVle!e;
..
dl'. L, Le,wltan I dl', Hel'. Rundo. .
,rz~d fabryki przy.i 'łł oka7.ały bankuot, imW rewu'ze I-s~ym: członkOWie komitetu
W rewIrze ~ ·ym: czł"nkowle koml- ponujący cyfl'ą .5QO miUrejsów" na czlepp.: Jerzy . SZ,mldt, ao~el' t ~olcgreber, te tu pp.: FJ'Y~, E l s~nbrann, ~arol ,Ellen- rech rogacb i przllSlat go do zmiany banko,
Tom: Bocbellskl, Józef Llpowskl; opl~ku- feld, Józef LIsuer,. Teodor. Stelgert I Mau- wi niemieckiemu (Deutsclte Bank) w Berno,wle pp.: Ludwig apfek" JÓzef.T~!~ucltow- rycy ~ibl:s~h; oplek~uowle Pll: Samuel linie - polecając ~plsąnie sumy osiągniętej
skI; ,Ieka!'ze: dl'. Tadeusz Rokl ckl l dr, M. Czama~s~I.1 Kal'ol Zruser; , Iekar~e: dl', Al. ze z:niany na. dobl'o swej firlny. \V odp ....
RublDstel~_
.
.
.
,
Poznanskl. l dl'. Lud. Przedborski. .
. wiedzi bank 'lllemiecki doniósł, że postara
W rewu'ze II-gl m: . członkOWie kom!tet~
W rewirze XVIII ym: cuonkQwl9 koml- się zmienić otrzymany banknot i jeż eli się
pp,: Adolf DobranIckI,. Josek ,Joskowlcz l t~tu PP'.: Be~oard Nepro~, !fenl. ~ude, J~n to u.Ja _ zapisze lIa dobro firmy osiąguię'
,Aleksander Sudra; opIekunOWie pp,: Her- ;[;eJ3ch I 'Yład, Raczyuskl; opiekunOWie: tą sumę która wyniesie około.... 30
man Gehlig:, Ot~n B e rnhal'~t; lekarze: Ludwik NI.ppe i J~liusz S7hulz; le~arze: {enygólO!'
dr. Stan, ,Plichta l, dr. B. PerlI~.
,
dor Ber. ~llaSberlt l d'l! WlUC. ~a8kl, .
Cwiczenia straży ogniowej ochotniczej
W re'YlI'ze III·clm: czl~nkowle k.omltetu
W rewlI'ze XIX-ym: ~zI()nkowle k.omlte- oddziaiu l.go 2-go i 3-go odbędą si ę w popp. ,DaWid, Zengar! LudWIk Em.d~ I S~efan t~ pp,: Karo~ Wolf, JullDsz Albrecht, FI'. niedziałek, d~ia 25 lipca r. b" o godzioi~
WaJ er; opiekunOWIe pp,: MlkolaJ ZaJgert SlDdermallll I Gustaw Scheppe; O(1leknno- 5'/ wieczór przy włas uyclt domaclt rekwi! Heuryk Scb!Daltz; ,lekarze: dl'. Adolf Kelm wie: Władysł~w \Viz~ek i. Ja~ Trulaj; le- zytowych. '
I dl'. Leon SikorskI. •
karze: d-r Wiktor MIC8WICZ I d·r Adolf
HałAŚliwy ,trót. Lok&torzy domu p, Spnąed:o.·
W rewirze IV-tym: członkowie komitetu Landan.
.kiego przy lIlicJ Dzikiej uskarbją się, !. lr6S

•.
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okoju delikatna woń IJedul)! mje-, za szkolly, któl'e sam wYI'ządził - obur~ył em si~I-Z47 -eiu ru i, które mialeiili
szała się z mocnym zapachem wina. K.ieli- 8ię z drugiej stl'ony siedzący szczupły bru- ł kieszen i, zostalo mi 70 kopiejek. Je.tem
cby brzęczały; szampan krążył wesoło, a necik- sam powinienell zaplacić-i to grn- żebrakieml
'
biesiadnicy w Iloraz le'pszych zdawali się bo-i to zaraz ... rozomiesz?
- Czyś zyskał co wzamian za taką oNapisała
być humorach,
- Rozumiem cię, Bolu, ale nie zapłacęl fiarę?
;Jnlla 1\'0.ke.... 1<8_
'frzech ich było. AlówilL dużo i swobo- Dlaczego?
- 'l'o już moja rzecz I Bywam, zWjk!e
unie, Śmieli się częs to, ale urywanie, fal~ Bo nie mam pieniędzy.
dyskretny! Ty wiesz o tern, D3rcIU, NIe
Na Warszawę splynął mroźny wieczór i szywle, jak ludzie nerwowi i uieszcze,- Wolno spytać, gdzieś umieści! swoje guiewaj się tylko, przepl'oszę clę .. ·
kapitały?
- Nie guiewam się - odrzekła Dora,
milionem gwiazd patrzał z ciemnego nieba, śiiwi,
Miasto nie spało; żądne wnień, kipiało ruUbranie jclt było cienkie, a delikatne,
- Wczoraj - mówił Edzio, kładąc mo · wstając.
.
- Oposzczasz nas? - zawołał z zalelll>
chem nerwo wym, pnlsowalo pl' zyśpieszo jak u kobiet; ręce świlldc7.yły, że do wyż- noki w oko i spoglądając w stronę DoryDem tętnem pragnieli, szczęścia i bólo .. _ szej sfery naldeli. Światło dwóch lamp wczoraj dostałem biret na Renriot. Dosta- Edzio,
- Nie. Odejdę tylko nieco na bok, bo
Setki przechoduiów snuiy się po ulicach, padało im na twarze zmęczone, ukazując leml uważacie? Inaczej nie poszeuibym, Nie
jasnych światłem otwartych jeszcze maga- bezwstydnie masy zmarszczek...
zwykłem się narażać na pewne niebezpie- mi tu za gorąco.
, '
Złoty szampan szumiał wciąż IV kieli- czeństwo. Bylem tedy w teatl'ze i widziaOdrzuciła włosy z ramienia I uSI~dła V(
zynów i rzędami mdłych latarń .
Glosom ludzkim akompaniował brzęk chach, a w mial'ę ich wychylania, wzrok lem cudo ... Dorciul Nie gniewaj się, moja !liegunowym fotelu, na drugim koncu podzwonków, saoki sunęly wesoło po śniegu, trzeclt panów cora.,; częściej i coraz ogoi- duszko! .C'etait plus fort que moil" Siicz- kojn.
,
a pod nim, spowita w dyamentowe puchy, ściej zwracał się ku pięknej gospodyni.
nie zbudowana dzieWCZYIla, na honorl A
- Ciekawy jestem, który z n~s grzeJ~
spala ziemia, cicho, jak dziecię ...
- Doro, jeszcze raz twoje zdrowiel - jakie nóżki! A jak tańc zy I...
cię tak bardzo, Doro? - ozwał Się trzeCI
W salouie Dory Telli pusto było, Świa zawolał cltudy blondyn, podnosząc napeł- Dorcia, czy Henl'iot?
gość, jRklś szpakowaty j e gomo~ć.
tło lampy pąsowej kładło się na mjękich niony kieliszek.
- Ja m " wię o Hendot_ Chociaż tem
- Źaden.
,
fotelach, krwawe rubiny paliło w zwier- Brawo, Edziul Jeszcze raz! - powtó· hynajmniej nie ubliżam Dorci; przecież 0Ja wiem który-zgadywał EdzIo ciadlach i, pr~eb ijając jed wabue firanki o- rzyli za nim d waj pozostali.
na nie tailczy; a ż e wam w głowach się niema go tutaj ... to Teoś?
, '
Dora dziękowała uśmiechem.
kien, wązką smugą biegło na trotuar ukręci, jam ni~ wiuieu, Otóż widziałem
- PowieJ.,; lepiej, że to jego falta I
licy ...
Edzio jednym haustem wycbylił wino, a ją ... Wprawiła muie w z~ehwyt.. . Posze- pledy l jego siedm pokoj ów ją g~'zeJ~
Z sąsiednich pokojów docbodził stok od- próżnym kieliszkiem tak silnie stuknął o dłem tedy do niej podazas antraktu, ale ID r nknął zuów szpakowaty jegom os~, B I
korkowywanyclt butelek i gwar rozmowy_ stół, że cienkie szkło rozpryslo się w ka- ułe przyjęto mnie; wtedy .. ,
- I jego serc~ , .Janku - dorzucll' o ~~
W ~ali jadalnpj, "rzy wykwintnid nakry- walkI.
- Cóż wtedy?
- Wątpię. W ser cu 'l'eosi", o , I i e J_
tym stole, siedziała gospodyni, w żółtej,
- Proszę mi nie rozbijać kieliszków - Wziął em dorożkI} i pojechałem do UI- znam , panuje atm"sfel'& tllk nizka, ze lD~
atlasowej sukni, odsłaniającej posągowe npomniała Dora,
rycha; tam kupił e m co było najpię koi ejs ze - żna w niej zmal' zoąć...
. lJ
lamiona. Rozpal ta niedbale w szerokie m
- Teoś zaopatrzy cię w nowel - była go i rzuciłem do stóp mojej bogin i. P oDOI'a zda,vała się nie si nchać. DllJ3
krześle, bialemi palcami splatala wolno odpowiedź,
wiadam wam-cacko! Kosz misternie sple· woluo krzeselkiem, skubiąc wachlarz,
dlugą, czarną kosę ...
("D. Co 11).
- Dobry sobiel Każe Teosiowi płacić , ciony z róż i hyacyntów. Ald wykosztowa·
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- - ; ;y fabryce ręk.wiezek, _najduhc.j ai~ w
....1. ~j postali. ci!łgłem otne!.niem I re .. olwe,.>tY aod.. leh wypoezyol<o,...
" ~_"""'. WUjlraj r&.ti.... aieukuiu tbcI.
_~, kilkol. tnie dziecko, potkn~w.zy siO,
1.'" la , ..palOD' bl cb') od pieca kudlenDego l
10 sobio calą I~-ł .trono twarzy. Z po ....o"",1 oni' gron dl iuku utrRta jedll.go OkL
••~Pr.fe!ł. On.,;d.j, 11. No,.' ....R,..ku, .\,.,.",io.. " b łej oa torg "ł"",anco dw. wełniaki
ehn.tkę i dwie par, trz.wiió.....
1"W'~ra l , do mieszkani... ~~o' Jł4r&~j8W.
· ""P'~y ul!C1 WolborslneJ, ..aseM pn~. 000
. . "o.bilj , akrAdł garderobo, oru poŚCiel, war
jaIci ruem rs. 16-

w pleryi mauyo zorganizoWllnoby teatr nil, kolei u uryjskiej pracuje do 12,000 graba-, Doia 11 paidziernik.. r. b., o godzinie 11 rano,
wod2i.. Posad'łO galeryi przemienionoby n.. I'zy i kamienial'ZY, a w tej Iie-tbie 1,300 w .piot!ko ....akim .ądoie okr~~ow~m, .pr~e~1lJ! b§:
l gnn~~ n około .... oo.iI1by siU r'~ ee wene- wi~żnió l~, skazanych na. cJ~żkie roboty. :':,,:!erw~~:~_ .... o~:!~::ob: ...; : ':,li~'~:c:,w~'t
eyań.k,e; na plaryku bylaby ustaw,ona !ceoa, 1,600 oSlec!lellców, 2,800 tohuerzy, 300 1'0- bY/lot!,."nym "ł-r
p YJ J
,
Da której pnedstawianbb1, n stóp starej bozy- sYĄn i 6,000 chińczyków I korelijczyków.
Dola 1~ października r_ b. o godsini. 10 rano,
liki łw. M: rka, ..ślo.biuy doiy _ A<lryotykiem, Rob()ty prowadzone są na calej liuii. W w piotrkowskim aądzie okr~gowym, .•przedan~ btkarnawał wen,eki, f.. tyny pod gplem uiebem, miesiącu czerwCU wykon no 47,000 sljźnl ~ą dobra ~oe"'U"", po,!" plotrkowU,ego! za,... erailominacy"- Widzowie przygl~dałiby siQ temu, kub. robót ziemuych i 500 sążni kub. roogólnej przeatnelU 2,!97 morgów 205 pr~t6 .....
aiedz\e w goodolaćh. W gal8ryi środkowej zna- bOt kamieniarskich. Buduje się 7 koszar i
os
laut\by poilITeslczenle starożytoa komedya gr~ telegl·af. 'a Jesieli spodziewają się ul ożyć
TELEGRAMY
GIEŁDOWE.
cka, z jej dekoracyami, koslyumami, maskami 100 wlól'st szyD.
f koturnamI. (;raooby totaj tragedye SofokleKraków; 20 lipca. Podr6żnl, przybywasa,
E . cllylo.a i komedye Arystof.oe.a. Na dro· jljcy przez Szćzakowę, t, j. dl'ogą ielaZllą
,.
Giełda Warszawska.
gim k06d l galeryi byłby cyrk z IgrzyskamI wal·szawsko · wledeńskł, będl} poddani na
Zapl ..cono
greckiemi i rzym.k eml. W kopole ~rodkowej granicy ści . lej rewityi sanitarnej.
la .ekal. krótkotor.l.owo
d.... ooby ltajlli~kolejsze na ś ..i~cie opery: ,0lwów, 20 lipca. Według najnowszych
48.87'/. 4:1• OgólnY' spis ludności w pań tella", ,Panifala" , "Meinsiogeró,,- i t. ,I. W dyspozycyj, cesllrz Francłszek-J6zef przy- sa Berlin ... 100 mr. . . .
na LotIdyo ... l Ł. . . . .
9.9a
9.98
.Lwie dokonany będzie w I'oku, pl'zyszlym. ogrodatlt .. 4 umieozczo.oby widowi.ka lodowe będzie tu dnia 30 sitrpnia I zabawi do l!
3975
iO.Dła ulożel!11J. stosownyćh przepIsów ntwo- ""'ystklch krajów. '1',. takle w,nosUaby siO września.
~k*.t~~~rft:
83.45
8\.BerlIlI, 20 li [lCI\. Rząd tutejszy zamiel'IO Da będzie specyalna komisya rządowa, świ~tyola !lńta, wyollr.łaj~tA jego bisterr~ i
~łdano s końcem giełd,.
udziałem delegatów towarzystw na]lko- roz 'ój od clas6w najda"uiej ..ycb, .~ do 0- I·ZIJ. l'OZpocząć rokowauia z rządami Innych
l. paplory pdatwow.
·~ycb. SpiS bęcjzle mial wylljcznie c!!le sta- hecny.h. W pałaco 4ull pi~l<Dyub odtwarza- paliąt.w, l,. sprawie nuierucliomienia liwl'ł~ Liaty likwidacyjne Kr. Pol. drob. 99.99.noby
ot'lltorya
Haendl";
galerye
zawierałyby
Wielkauocoych.
RnRkA
poiycska ...ooboduia . . 103.- 103."sLyczne.
ł.." pot. wewn.
_ .
. 95.75
Paryż, 22 li])Ca. (Ag. póln.). ZOl'gani• Z mocy reskryptu Najwyż&ze.go, r\iż wy tawO wszystkich_utok i rzemiolł, odoo"",!95.65
._ owogrM orAz I'owiaty: nłiszonowo cych .i~ do tutrll: 811fceratwa, dotoictwa, kra- zowano komitet w 10llie izby celem przyj- Lilty out. sielD. Sar,i r dnże . 102.85 10310250
"
"
n
Ulma.ł:a.
10UG
gr~zkl, bałuchl~ski, siemiono,,:ski i !torba- wiedwa, dekoracyj i I. d. Pa ... ilon miasta Pa- śc ia z pomocą mipj~cowo§ciom w Rosyi, Listy ...t. m. War... Iler. l. . 102.25 102.25
tonkI, postaw!ono n.a. st9Ple obr~ny ryta byłby utyt1 na wystawo instrumeot6w mo- dotkniętym epi<l~mił). Komitet postauowił
101.80 101.85
•
"
1t
"
V
,nmocnioDeJ, Da czas od l (13) lipca .y".nycll, pocz, ....y od foj,aTki pastuszej, d nrządzić wystawf} przedmiotów sztuki, lo- Listy ... t. m. Ła<W Ileryi I
101.25
H
101.do 10 (22) Wl'ześuia, czyli na czas trwania da najbardzi j skomplikowauych nowoczesnycb. teryę lub to bolę .
Ul
101..~. Poiar J~~w • . Z Tulonu ~ono.. ą! ŻO w • Waszyngton, 21 lipca. Wydzil\ł skarbu
jarmarkU.
Giełda Berlińska.
• W Petersbnrgu, z początkowania pe- gmmacb Bagn"" l SlUIlt -Paul pozar zOls_.zyl przedstawił sen Łowi sprawozdanie o wplywllch bilu Mac _Kinleya. C~uy artyknł6w
,nej firmy, haodlującej herpatą, ma po- 10,000 hektarów l..u.
Banknot! raiki, saras • •
203.76
flta~ w u.z e.u m h e l' b a c 1 a n e, IV Któspożywczych. w Stanach Zjednoczonycb
"
" na doe ta.wrp
203.75
rem będzie zebrane wszystko, co dotyczy
TEATR l MUZYKA.
spadły, podczas, gdy w Anglii podniosły DIakonte pry .....toe . . . .
1'r,%
IP~wy i obróbki hel'baty, tudzież haDdln
...
.
'
sl~ o 1.9'/0' Ceny produktów I'ololczycll
~ DZIś w t eatl.ze letOlm odegraną bS- w sprzedaży hurtowej poduiosły się w
11m prodnktem. Muzeum zawierAĆ będzie
Stanach o 1B.67%.
Zarobki w Stanach
oddział specyalny, IV któI'ym umieszczone dZl8 po raz drugI "RO.l.kosze \Vars~",,:y
bIdą rOtne przybol'y I naczynia do gote- 4. aktowl\ fal's3, zlok~lt~ow~oa z ulemlell- są o 77% wyż8z~, niż w Anglii.
.
Belgrad, 20 lipca. Dzle uuik totejszy .NolIauia ~el'baty,.- jako, samowary, czajniki kle~o l,rzez p. M. R ózansklego.
: .W uadchodzący c.zwartek wystaw~oDlr wi Li~t" donos i, ~e w mieście Wrania, na
i t. p.
'
wŁodzi
będZIe
w
r:eaLrzt!.
let~lm
sztuka
W.
Saldou
poluduiu
Serbii , bylo 21 wypadków cho• Ustanowiono k war a n tall y w Kerezn i IV Teouozyi. Pasaterowie, jadący p. t . • Czal ne dyabły. na bene6~ I'· ~t~8~- lel'y, z kt61'ycb 5 zakończyło się amler- upra z/\ wszystkl& osoby, które wypadkoI Kaukazu, będ'ł zatrzymywani W tych kowsk iego. J~st to J~dell z nllJwybltnteJ- cia.
wo . nie ?tnyma!y zaprosr.eń, a zyczylyby
szych i uajl'oż.l'ta ~niejszych artyst?lv .w
'Bukareszt, 22 lipca. (Ag. pólu.). Dowóz sobIe WZIąĆ udZIał w wystawie, o łaska 
puklach prze: 3 dui.
.towaf~ystwle lódzkl~m,. n.ad~r sumle~nt~ towal'ó~ z Ro~yi do portów rnmuńskich we zwrl\canie się po informacye wszelkie'U' ar8zl.' wa. traktuJ ą~y ~we obowl~Z~1 l lll~pośl.dllleml zę.wieszony. Na suohej granicy ustanolvio- go rodzajn, jakoteż o do tarczenie progra..
..
' zdolnOŚCIami przy CZyntłlJąCy SIę mocno do no pięcioduiową kwal'lIntannę Woluym po- mu wystawy, szema.tów na deklal'&cye i wyPodłng kosztorysów szpItala DZIeciątka podnies ienia poziomu artystyczuego sceny
t I t Ik
kt
'ś ' - I k
kazy, do biura komitetn specyałnego w lo.Jezus na. fo!\Yark~ Świętobzyski!D' b u · -naszej . Oceulając.a zaslugi artysty publicz- zos a y o pun
przej clowy c Ilny.
kalu łódzkiego oddzialu towarzystwa podo wa k 110 l k u n l w e r S y ~ e ck 1 C h bę- ność nasza pewno zaiuleresuje się szczepierania przemysIn i handln w Grand.Hodlie kosztowała 1'8. 200 ,000. Wydatek rze przedstawIeniem bene6sowem.
Ostatnie
wiadomości
handlowe.
~łu
w Łodzi. Na4to kom~tet nadmienia,
ten pokryje się z funduszów uniwersytetn.
Warnawa, 22;rQ lipca. IV.kol. krl\t. \erm. no' ze oprócz produJrt?w. ogrodniczyc1J, proKlinika położnicza ma zajmować pól PllB ..lin (~ d.) ł8.67'f" 7u, 75, 80, 85, 87'f, kop.; l.on: ~a.m wy tawy. o~eJmnJe przedmioty techwilonu.
.r,n (3 m.) - - - kup.; Parył (10 d.) _ _ _ mkl 0l!'1'odoweJ, Jako to: modele i plany
Celem ob m yśłenia j' zastosowania grodkop.; WIedeń (8 d.) - - - kup.; 4"1. 1I0t, li· budowli ogrodowycb, ogrodzeoia, meble
ków zal'Rdczych i pomocy lekal'skiej na
Petersburg,
22
liPca.
(A-g.
Iló
łn
.)
.
Ogłokwidacyjne K,~le.tw& Pol.kie~o ~u" 99.00 "ąd, ogrodow.e, ozdOby. (pas.ągl, wazony, gro'''),
wypsdek pojawienia się cholery, staranie m
ądOWl' l'n
-.- kup.; takle. male 98.75 .,d., -.- kup.'
d
d
OJ
.
- ó'!. rUBka pożye.ka wschodnia ll-ej o,niRyi 103.00 narzę Zła. ogro nlcze l t . p.
prezydenta m. Warszawy zOI'ganizowane szono us t aw~ o przyznamu z&rz
stylncyj
Cesarzowej
Maryi
wyłącznego
t,d.,
kop.,
!II·ej
emlsyl
10U5
ł,d.,
~stateczny
termin
nadsyłania
deklar&będ~ k o m i t e t y a n t i c h o l e I' y C Z n ej
prawa pobiel'aoia opla' od widowisk j' za; ~.- kup~ óOf. obligi banku s,laobeckiego - . - CyJ co do przy,;,)cia udzialu w wystawie
złożone z o.bywateli mi ejsk iej, lekll~zy, webl\w we wszystkicll miej s cowościach paii· iąd., - . - kup.; 5'f, rnska pożyclka premiowa upływa dnia l sierpnia n. st. 1'. b .
• lllnwanv I t. 11.
V
b' I 1SS! roku l-ej emiRyl - . - kop.; takai I 11166 r.
.,
k ś' d 2 d 10 k
o
op. za 1- U-ej emisyi _ ._ kup.; 5'" ""typ,ka ..ewu~t..u•• e
1405-3
wsparć i zapomóg z g l' o m a- stwa uO wyso o CI o .
dzen la d I' U k I\l'zy IV Warszawie 'Wy- let, pr ócz IV Królestwie Polskiem i Wiel- ryi I-ej 95.65 iąd., - .- kup, takaż seryi ID-oj I
k
iem
Ksi
ęstwie
Finlandzkiem.
.
95.50sąd.,
-.kup.;
5'fo
listy
zaBtawoe
lIomlki.
nosi obecnie 6,623 r~. ; wydano -z niego w
Petersburg, 22 lipca. (Ag. półn.). Og!o- l-ej ••ryl dnie 102.85 "d., - . - kup.; t.kieł mdo
"L I JT N .1.
r. %. 2,095 rs.; fundusz nl\ opIaty szkolne SZ9no Ukaz o wstrzymaniu od dnia 27 -go -.- "ąd., - . - kup., takiei: lI-ej Reryi -.- .~~.,
W PONIKDZIAŁEK, dnia 25 .ierpoia r. b.,
zi sieroty po zmarlych drukarzacu wynoIII-ej Beryi małe 102.50 l,d., 102.20 kup., V-ej
odbędole się w lokalo Grand botel.
si 1,103 I's.; fuudusz k asy pożyczkowej b. m. bezakcyzowego odliczenia za okowi- oeryi - .- ią<!., - .- kup.; 5'/. ligty , .. tawn.
miasta Wars.a ..yJ..,j Reryi102.25 ł,d' l - .- kop'J
2,łW l'8. Kapitalu zgromadzenie .Jlosiada tę, wywożoną za granicę·
P etersburg, 22 lipca. (Ag. póln.). Oglo- n-ej Reryi 102.25 .,d., -.- kop., lU-eJ ••ryi litA. t:>
ogólem 10,9BO rs. Ooecnie du zgromadze- 81ono Utita wA o przyznaniu policyi prawa sąd.; IV-ej serp 101.80 t'ł'I., -.- kup.; V-ej
LiczDI r.ebranie człooków czynnyeh poiądane.
nia należy 34 drukal'ń prywatnych, 5 I·Zą·
,
.eryi 101.80 iąd, -.- kup., VI..j Reryi 10180 '
dowych, 10 drnkal'ń ua prowln~yi i dwie wydalania żydów ze wsi, w których ży- iąd., _._ kup.; 5'f. obligi mialta War... wy
.Komitet.
d
om
przebywać
niewolIlo,
do
miejscowości,
dote
.
kup;
takie.
małe
._
cdlewnie czcionek.
1539
przeznaczonych nil- stałe zamieszkanie dla tą<!., . -.- kup~ 6'1, litty saota""e miasta Łodzi
żydów .
I Reryi - . - sąd., II-ej seryi - .- ią<!., Ul-ej II&sąd., - . - bp., IV..j aeryl -.- 'ąd.,
Przybył z Warszawy przedstaPetersburg, 2 -9. lipca. (Ag. pół n.). OrgaD. -ryi.- - . kup.; 6"/, li.ty _tawue miasta Ka·
w1ciel Warszawskiego
iur &
nrzędowy nic nie donosi o ilżumie, która li ... - . - iłil., takież miasta Lublina - -.- ląd.,
jakoby mlala się ukazać
Persyi.
takieź mia8ta "Płooka - .- .,d.; ij·f. Ii.ty _tawoo Ogloszeń p. I. 8ieciński w ceł u
- .- ląd.; 5'/. takiet - . - żąd. zbierania ogłoszeń do najstar ze"'o i najl. KraKÓW. Akad.mia sztdk pi~knych P e t ers b urg " 2~~ lipca . (Ag. półn)" W. pi-_ wileńakie
D,.ko" LO: Eerliu 3"1,. Lo,,,ly. 2 '/.. Pary. '/.", I ..
w r. b. jedy.ny zlol,. medal ", Wlo - smach zagranlczuycll podl\ną była wla~o- -Wiedoń ł" .. Pet... bnrjC 1'/,'1.. Warto66 klIpon., ,. bardziej I'ozpowszechnionęgo info~'macyjno
. 'lIilIli,,",owi Tetmajerowi :m obraz p. t .: nTa- OloM o jakichś dok~lmentacll I'ządu -ruskte- -potrą.eniem 6<1.: Ulty sa."'woo slo,nBkio 39 6 pczemyalowo- handJllwpgo kalendarza Jów karcomie" . Laureat otrzyma! stypeouylWll go, ogłaszonych przy roz trzl!Sauin sprawy ...faz.! i ~ 146.6, .boJ,i 106.9. liot, Iik"iJ&eYlu. zef'a Vo"ra, zamieszkał w Hotelu
Belczewa w S06 i. .Journal de St. Peters- 53.8, po'ye""a pr.,ulo.". l 11.9. II 170.2
Polskim.
1533-1
11 .yjazd za granlr~.
oświadcza że doknmeuty te są
War.zowa, ~2.-g0 hpca. T_rg IIA plaou WiLko ..
... lwów. Dotychczosowy dłpgoletni re- bourg'
~ I'
'
..
lkiego.. P~.IIeuJ~a ~ "ł. urd. - , pl ha I dol,r. - 110, politech.lłd IWAwskiej 1 profesor mechaoi- Sla
~zowane. .
.
I
-, bida - - 830 "y borowa - - - . ż, ,,
i teoryi macbio r 'Ja. ~epomucen "Franke, oPetersburg, 22 Itpca. (Ag. p6 n.). We· ..,boro ...e 550-570 . • ,.dnie - -525 . w.dli ... _ ,
DZIEftNA STATYSTYKA LUDND5CI.
dotyczaso .. e swoje stanowisko i prze- dłuk ostatniego buletynu, zmarło świeżo -: -,j~c.mieó t ,~o rz~,I: 7' ~ - , 0 ~1 •• 285Z.,arll w linio 18 lipca:
Kaloll.Cy: ( I\' paralIi WIli.bo1łŻi ~cia Y. M. P .)
do rady szkolnej, przyjmuj"c nil sie- na cIlołel''''--na. Kaukazie osób 149 w gu- 35(), gr,k. - - .-, rzopik lotnI - . ' 'DO .., ••
't
3
C'
. - , rzopK.k ::aps SIW . - - - , 2ronb l.olu1 - D.. ec, rto ~a.t lf>-tu ....... 10 9 w ,eJ Ii""bie eblo@nad 'zko ł aml przemysłowemi w G - be~'nll astrachan.s kleJ. - 1 l, w arycyn l.~ _, enliro"y _ _ _ . (1\801. _ _ _ .. kor.ec.
06" 6 dllo"cz/ł' ł doro.lyea - .... tej liczbie
_ 129, w Sal'atowle - 100, w guberoll kusa jagI .... - - - ,olai ,.el,.ko .., _ _ _ mtie3YID - tob let - & mi&DoW'h:i~:
BO, w okręgu wojska doń- !niau,. - - - s. pu,l., kartoflo - - - sa ko:
Fundacya barona Kirsch'a w Gall- samal'skiej
Ew •• glellny: Dzieci do lat 15-tn smarlo 2, w tej
Organizacya fundacyi br. H irsch'a robl skiego - ,!B,. w okręgu. zakaspij.~im r·ii~ ... iezion .. p.zoui., 150, ty'" &l. j~ ... ioui. licsbie 2 ebłopców - d.i ....z\t - dorosłycb
posttPY. W mo}u r. b. urz'l<łzouo 15, w powIecIe bobrowskIm gubel'ult woro- -, o....a 100, grochu puluollu - ku,e,.
w tej lic~bi8 m'}ŻczyzIl - kobiet - & mianowicie:
ki szkolno "Klaśnie I w Stryjn. nezklej - 2.
Waruaw., 22·go lipca. Okowita. Ru t. akłA'!.
StarozakonI. Dzleel do lat 15-tu zmarlo 8 w t oj
bedli u1'Z(dzon. szkoly w nastQ'
Petersburg, 22 lipca. (Ag. póln.). "Pra- .~ wiatlro 100': 10.96" brutto z potrą•. 2' f.. 10.14' U.. bi ••hłoJl06w i ".ie"cz... 4 iliJr... lyu l
micj bcowości.cb: Rswa rusko , Gwo- wit wiestnik" dODosi że W Astrachaniu netto bez potr~c.; •• 78": ~.~5 brutto. potr. iOf.. w tej liczbl" m~i:czyzn - kobiet l" mianowicie:
Sa.. ó.. , Zborów, Brz.- w liczbie przedsi"wziętycb gl'odków wszy- 837' uetto be, potr~u. Szynki la wia,lro IIl0": lUl" Rywka Cycowska 35 lat.
.'
.
'.1 . d
brutto z potrąc. 2"0' 10.89 netto be. potrą., za
Rozwadów, MIelec, Tarnobrzeg i scy dncbowUI są zaopatrzellI w , ś l'Ouk l O 78': 8.66' brutto o potrąc. 2Of.. 8.49' netto b.. potr.
w SlI880wie b~dzie Z3lo~on" ndziel&uia pierwstej pomocy, a uadto ustaLISTA PRZYJEZDNYCH.
,
" Brzebn.ch warsztot nowiono 40Zól' uad spl'zeddą kwasu i
Hotol VictorIa. T. Libi.ki. iotrkow .. lI. Ma·
LICYTACYE_
w Rzeszowie warozrat dla wyrobo owoców oraz ul'ządzouo kamerę dezinfekkarow L LJ.iiow z ElIsawetpo .
Dni. 25 ' lipc& r. b.! godzioie lO raoo. w kan.erolnie.ycb. Koszt ogólny tych urz'l- cyjną ·
Hot.1 Polakl. 1. M"nzel % WArsza"y, N. Serper
lary i wójta IIminy PlUC.yca, powiato b~dziń.ki.go,
150,000 dr. n. rok jedeo, a
Peteraburg, 22 lipca. (Ag. pólo.). Mówiąc Rprzedawauą b~zie osada włogoiań,ka we wsi B~ z;Odo.y, l . Sieciński z Waruawy, l. Dni z Turku,
na celo fuud,.yi wyzoa02ooo 220,000 o skaZlloJu głównych oskarżonycb w pro- dasz, przestrzeni 7 morg6\Y, oszacowana na rJJ.2OU. L. Hora woki z Waraza wy.
Doili. 4- sierpnIa l. b'f o godzinie 1 ... rano. w m&.'ocznie, 'prl.to
ten rok prLypada jesz- cesie Beiczewa, .Journa l de St. Petersz:
tIt 10,000 złr. do rozpo~dzenia.
bOUl'g" powiada, 1e skazanie to by lo prze· gistroeie ~ Cz~sloebowy, "db~dą 8i~ liayta.ye UA
trzechle i ą dZlerbwę trzyd" .. tu placyk6w pod
'. Wystawa teatralna w Paryżu. P. widziane. Ogloszone ak ty dają możność o- altany D wodę BodOWI}, o""oeo i piwo pn.y alei
Rozkład jazdy pociągów.
b. dyrektor opery paryskiej, przed- cenienia procedul'y i rozpraw sprawy, w gw. Maryi w C.~stocho,.ie i je go placyku w Jarad,ie municypaloej projekl zu1ytkowy- której jeduo strounictwo było sądzone suogórskim parku.
ODCIlOD~4
Duia 4 października r. b., o godoioi. 10 rano,
zabudowań po wystawie paryskiej 1889 vrzez drugie. ZoaDem jest zwykłe rozwią'
8. d ZIDY I IDI •• ~
L Ó D :t .
w ~iotrkowakim sądzi. okręgowym, .przedaną~
pl, to Marsowym. W roku przyszłym, w zauie podobnych dramatów, a dramat, o ~i~ nieru..:homo6ć ,., Sulejowio, oz.uaCZOD& Ul. pu ...
~1ł51 7 151 1/201 6 05/ 91~łI
cbei.lby on otworzyć wystawo .ztuki te- którym mpwa, był przygotowany pl'Zez lu· ijcyJuym lU, bypotec.nym 25.
Dnia. 4. paidzierniko. r. b., o godlinie 10 r&Do,
i ionych sztuk pi~koycb, kt6rll zllk.- dzi, którzy oddawna przyzwyczaili nas do
P R Z Y C H
D Z A
obeenll wystaw~ wiedeńskll. Propono- swojego sposobu IlOstęll owaoia. Poczekamy w piotrkowskim .~d.i. okr~gowyw , a przedaną b~
- -- dzie uierucholDoł6 w Tomau.o"i~Raw8kim, poło
Godzlay I Mla.ty - L ŁÓD:t
Posteralu IV czterech cz~ści~cb, na możność poznania tekstu wyroku, aby żona. t,ny placo gw. J S.f4 pod nr. policyjnym 9,
TOiI 81219.!21 (4t~ - /lUIIi
Ilrzed,t''''ie,\ p.. yjuych w Oberammer- powrócić do tego smutuee;o epizouu walki bypotee,nym ł.
Dnia 11 października r. b., o godzinie 10 rano,
do klórego teksl -oliarowoł si~ uapis.ć bratobójczej, w jaką Bulgarya zoslall\
UWAGA. Cyfry oznaczone
Silv •• tre. Pot! c.lerema poduólami wie- wtl'ąCOlll\ przez postępowanie swoich te- w piotrkow.ldm sądoie okr~gowyw, apnedaną b~
dzio Dioruchomo ć w Piotrkowie pu,. Alek .ndryJ- w~~ czas od od.zinI 6-ej
st~o~lby IV tym celu
teatr otworty. raźoiejszych l'I.ądzc6w .
3~k~j alei pod nr. policyjnym 091, bJllOUlClnym dziDy G-ej r&1lo.
klll, n. drugim końc ll pał. M.rsQwego,
Władywostok , 22 lipca. (Ag. pól n ). t;a.
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KRONIKA POWSZECHNA.
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KOMITET SPECYALNY
wystawy ogrodmczej
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lekcya chóralna.

",d., -.-

Z CAŁEGO ŚWIATA.

:e

w

r

-

o

.

,

°

11.

I

o

DZIENNIK ŁÓDZKI.

4

Teatr

Łódzki.

W niedzielę, d nia ~4 lipca r . b.

t

L':"~n:: ~taT~ai:"~f::,wZl~k~l.~~~i

s niemiecki'lIo M. Rótańold
Obraz] : ,,Nie.podl..... anl !ro'ci.... 2 •.N.
wyata1lrie",

a "saska K~p~U, ł " Niech Pan

Bóg uchowa od takich roH .. z,,',
Dezydery Gwotdik
p. Gloger
Barbara. jego ŻOIlA p·nI TrspłZO.
Maciuś,

ich _yn

p.

łłorozowiC3

Oczepski, obywatel
p. W~~rr.yn
bia, j.go córka
p·na &lIio"
Adela Trsypaztuycka.
~pi ....ac.ka
p-ni Sikorsh
Walenty, lokaj
p. Szymborski
J agn. kncharka Gwot·
p-nl Szymborska
dzika I
Z.pal_ki
p. Mali •••waki
Kolkiewic.z

p.

..

nsł::&1\J~ce

A.

I

N

E

"AlpenkraUter-Magenbitter"

Wódka. żołądkowa z zlól !Ipejskicb, wyn~lazkll aptekw'za A.IIJf. F. D e~ nlera w Interlakenie.(Szwajcarya).
Hyglenlczoa wódka ta, skatecznoś~ której azosI! w ohorobaeh żołądka I e p ide mii
y 1 karte, Jak D .. Berg_
JDftn, lI e idenreich i im podobni, p:osilłod ... wła.sno~ci ochronne przech ., ellidemii l les t zbawiennYDl
srodklem w rozs troi łl(~h zoł"dka, dla tego taż, powolojąe się na ŚwiadectWlło powyżsiych powag lekarskicb, manly
honor rekomendować napój ten, który może być atywany nawet przez kobiety i dzieci, bądź sam, lub też z wodą. bądź na cukrza
Alpeokrauter dostać można detaUczoie w sklepie wódek, III'zy ulicy GrAniczne J Nr. 2. we wszy tkieh
handla ch win Jlmaczniej zycb, r e,!ltaoracyach pierwszorzędnycb i cokier.ti.Bch w WarsZAwie i na. prowinr.yi.
Borto,,,,, 8 prz ed"ż uskatecznia się w dystylarni parowej Patschke Jfo I '''ro8zla na Prad:z-e, jedy_
nyeh jeneralnych rellrezentantów i właścicieli filii firmy .&ug. F . łJ eonlera,
Króle",two i (Jesarstwo.

II"

Ernestyna Kreuicka

instrumentów i nut

~tein

mleśd się

ok...

-...
~
CI

obetnie

przy ulicy Piotrkowskiej
:Ił.
JlL u II e r a.

~

46,

P i

46.

O

t r k

OW S

Towarzystwo wzajemnego ubezpieczenia na

pootępo~.~ % kilkun .. toleini, pnkty~
po aławnl.Js.ych ogrodach zagnDitnl'

~

za.opatnoD1 vr chlubne 'wiadeetwa i

tA

ol

proszę

składać

niedzIelę. dnla

24 b. m.

P o lIol. od godz. 4.

Koncert
kapeli, woJ6koweJ.
Wlljści e kop.

25.

Dzieci kop. 10.
l~J

Dr. Adolf landau

153HI

DO
m.adwot. Drzysię!ł.

przenhlsł kancelarTę na
Zachodni" )II 27, do domn
Friedrich. (gdzie S\d Pokoju I·go
ra).
1488-6

.

Kapitał

~:!~· . . l~.łaj.eeg~.

gwaraucyjuy w dnin 31-ym grudnia 1891 roku

Rs.265,748,783.61.
Rs. 2,421,148.36.

Towarzystwo odpowiad. sa
~

CAŁYM

wypełnienie

SWOIM

swych

I

~]~&-3

Dyrektor

W
arszawskic!o H.

0~.jmi6

kapeluszy
mogą się zgłosić

do fabryki

Landau i Weile,

Zgub'lOnO paszpor t,

1288-10

WYROBY

VI

zakres farbierski, oraz odAwie·

H~piele.

TlJ s ze, .Kas yno,

DO .M

.ech~

Jadwig:L Przewóska.

ee

~'~ [Ii : ~',

766-18

• rezult.tRIOi. jaki. mogłyby ooią~.t
ub,:zp.i,ec..,oIa w ich obeeoym wiekn jlOdło~ systemu uzbler.zwrócić do PP. Agentów lub do bmu odd;oi.łn war- . ;'..v,~all" Z magistl"ata miasta Łod z i , połoiouy liny ulicy Gl6wn.j pod .li ~269
W' Łodz.i. Jest do sprzedania s
sz&wakiego.
Stanisława 8zlawskiego.
ki. Wiado", __ 6 n Julianuy
1',o•• lr ....v znalazca raczy takową kał~ "K domn Krysztal. lIIejer
Oddziału
Badkiew"c~.
kicińskiej uosia (S,oouog)
'~"rszawa. Plac !jas ki Nr. 5.-WILNO. ulica WIelka.
w tutejszym mag.istl·acie.
przy
nla .yaków,

ulica Ś ·go K a rola Nr . 843.
1515-3
Rzemieślni czej
SZKOŁY ŻEŃSKIEJ.
nagrodzo nej lIledalaml
•• najlepsze wykłady rzemioIUllAj.graZ gminy Czermn o.
boiejozy krój. Kuraa prowadzo". bę· ... 'v m......olS na imię Józefa
dą prz. z n.jlepoze specyalistki z Wor-lm'Y~LHKI~I: U.
oz. "'y. Ceoy pr.y.~poe.

tanie gllJ"deroby usknteczni.m po mo·
iliwie przyllt~pnej cenie.
W. Przyłulski.

przyzwoitej rodziny z wyksztal.
~eniem przynajmniej dwuklasowem
może znilleźć miejsce jako praliy:
kant w zakladzie zegarmistrzo!!.

Telłtr.

~

Warszawskiej, Artystyczno-

Agatera, gdzie się .pomieszcza Xassa

"UCZ EŃ
z

ZM.powodll
Ol ...
• .
Begellwettert\, o zagubieniU dupliliBto tl"achto .... go Ł6dt mi .. to Kielc.
20"85 s dnia 15 nerwta l. b, Dro·
p,.bryczao· Łód.ka pod-li. do PORA KĄPIELOWA
I I~~:';~~ i. pomieniooy dupl.ii<&t listu
oa '1ó maja do 30 wrze!ni ..
une.je sa uie"&ŹDY .
______________

lobowiązań

MAJĄTKIEM.

FILI4

Powiatowa. Wuelltie roboty. wchodzł'

]377-ł

_ .....,,________ I
żelazna
~

1530~

bler~ia i praJnia chRml czna, pralnia
bielboy pn.eniesione zostały na rOg
Dzlel••j i Widz.wakl_j .' 111]. dom

pewu.'aJ~ nat~chtDlastowe I sumi."•• U .

z,-

S..nownej
Publie~nośei, ii li dniem 6 sierpnia r.
b., ot...ieram w "odzl, pr.y nlicy
ZleloueJ 1iI 26~, w domu W-ej
Pani B6der
'

Uwia!!: Szanownych PP. k1ijeotów iż z dniem 1 lipca 1892 r. far-

LE \\'A ND9\~SII.I

Anie
. Ia Hoene

Jolom ....czyt

muje
dniu.

kucelary, ad_oul

"
]) na wypadek i",ierei o .kł.olkr.ch ożywotnich. wyatawiollA w WI&] 20 na zastawiony
w balika skim
.
ku 403 lat;.
Kapitał: rl. 4,000. Sruna niszczonych akładek. ~L 2,804.
list zasta~y T.owarzy -/
Sto Drccklege
Umo",. może być obeenie ZUW.Olł i wartoś<! polisy w gotówce wyKredytowee:o Ziemskiego li ... Nowy Rynek Kl'. 2.
1496 .3-~
nosi r •. 3.516.
Nr. 235.006.
Zastrzeżenie . . . . .. . . .. . .1. . .
Ą zatem: za każd e 100 robił wpłaconych składhlr, Towarzy- . ' .• >ńl..',._ń
1532-3 l
ItwO płaci lI:otcl w k ł\ r ubli 1 2~.
2) roU_a n. wyp.dek gmlerei o 20 roezuyeh składk.ch. wyatawioDa
w wieku 37 lat.
K.pital: n. 20.000. Snm. niszczonych składek . rs. 14,a32.
Umowa m"że być obeonie z......... tJIt I ".rtoić jlOli8Y "' lgot!'>wc. wyn...
Przełożona 6 - klaSłw t!;o
ai rB. 20.676.
A •• telll: ZA k ażd e 100 rubl. wpłacollych skl&flek, :po,,"roJk.tadu Nauko\Veg~ Żeńsliiegn,
ul. llazowieeka ,J, w Wars7.lwle.
st ..o placl
w gotowiźnie
r ubli
1<&<&. o 20 ro .. oych składkach, wyola- Im~~~~~~~~~
3) Polisa
n,. ubezpieczenie
mieszaue
wiona w wieku 1! 0 Jat.
do wiadomo!.>i
~.je ~o w!adomoici Soano.WDych R!," :
Kapitał: rs. ]0.000. Suma nilzclonycb składek rs. 9.700.
k .._"M:~tu u.na~ f\zlc6w I. OPleku~ówl.te "pl' U... .".,
-:I
tak pen!IJonarek Jak przychod.,ch, IłUPlo .... jeot rozwi'l.zan'i i Towa"yst"o płaci got6wk't n. ]6.ł76. •
ezyna się w duiu 20 Sierpnia.
1!8'l
A satem: za kA z d e rubl 100 wpłaconych ~kl"dek, Towa"ystwo WJPlaea w go towi ź n i e rnbll 17 0 .
Zwrocić należy nW'n n. tę okoficznoSć. ż. Towarzystwo ~ za eały
Droga
Fabryczno>
li AD Y K.\ r I EL o WI
eiU lat 2O·tu nioslo ryzyko n. wypadek ~mlerci za kapitał 'łleZPleezoDY.

zami.. ,kał
przy nlicy ~::::~;;~z~;;;'~;11 Specy.ln~ g ...arancy~ dla nbe.pieczeli. w Ceoarat"ie i Królest... ie .....ar·
lejowej)
:Ił 3, dom L. 1'1
tych. ltanowi fDlld\lu rezerw....y, li' B.oI... Państw. aloiony i wyeo.z~cy
codzieanle ' do 10 raDo> Od 12w dniu l-ym kwietnia 1892 r.
dni. i od ł-6 po południu.

Edw. Filipkowski

otworzył

laL",.u,. tlrhze.

w adminiDziennika pod lit J. S.

z.pro .... dzouy w roku ISn.

W

1509- 2

W Zgierza

MARCELI

łł~ywa'ł"".

Przykłady Ul rllku 1892 osl~"nlętycłt rezultatów:

1&0;

komeodaeye, po..nkuje odpowiedniej 1,;/
..dy od 1 p.idziernika lub )'Mniej. Bfii!
~ ozych wiadomo.. i ndzieli pan A. M_.....
kiewi.. w Łodzi, Piotrkowlka li 1.1.
~

. I JH':jrlJ.lr,.. ogniotrwałej który pnyjmu/e . Ipr."!,,: do ~"yotkid
•
•
wład~ ~dowyc l I ~m!DJBt!."1Jnyeh, u.

żytle

SYSTEM UZBIERANIA

KONCERT PORANNY,

Ogrodnik

~

k a _ _4_6_, _ _ __ I,I_!=»
_

"NEW-YORK"
Helenów.

przyjmuje pacyentów od 10 I1lno
do 6 wieczol·em. Nowy-Rynek doa
A. 8 . Dobl·zyńskiego.
1507~

;It'"
CI

GEBETHNER & WOLFF.
1638-1>-1

lfi29- 5

__ .DElI'TISM

'NASZ MAGAZYN

Zielińa".

»Dl

z

•

p. ŁagowBki
p-na Poraj
p-n. Snlkowak&
p-ni
Jegom~
p. Stnalkowakl
Pau • krótkim worokiem
. p. Tom.... wi ..
Szwajcar
p. Jolaliuel'!lki
Kiełb.skar.
p. Tom ....wi..
Obwarza
p. M.j ....ill
GoAcie na "yat.wie i n.. SAskiej
:Zydli, kobi.ty. &łniba, dzieci.
.woje li~ w Wuuawle wleal..
Loto
Pierwsza]
Droga
Trse<>ia

s

OCHRON A PRZECIW EPIDEMII.!

w ogrodzie Sellina.

lłOZKDSZE ~ARSZAifY

o

Ł

G

lIi 163.

Optyczne, Chirurgiczne
I I. p. poleca

A. DIERI NG, OPTYK
W Łodzi ,

ulica Piotrkowska 277.

68-0

