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>DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. ł 
podaUd. o 0,110 od katdego następnego tysIąca X .GI'udanin" donosi, że w ministe- rnbli, aż do 40/., Rzeczona wy.oko~ć po· ryum skarbu opracowano pl'ojekt p o d a· datku zmniejszona bp'dzie o p%wę dla o· t k u o d d o c h o d u. Wedlug JlI'ojektu, sób, których dochód składa się tylko z podatek 111& być pobierany od docbodów peDsyl s/uzbowej i Innych postaci zarobku tych os6b, które qtrzymujl} przynajmniej osobistego, I'nyczem nie przewytszajl)cego tysi4c rubli I'oeznie. Moc obowil}zująea 6.;::iu tysleey rubli, 

berni kieleckiej oziminy są ' zadawalaj4~ 
zboża jal'e dobre. \V guberni łOlJlŻyńskieJ 
oziminy przedstawiają się zadawalająco; 
zbotll jare, skutkiem posucby, która, trwa.. 
ła około miesiąca, są tylko ńtierne. W gll
bel'oi Inbelsklej zboża wyglłłdajl} dobrze. 
W guberni piotrkowskiej oziminy i zboy. 
jare dobre są IV powiecie piotl'kowskim. 
brzezińskim, /ódzldm, w Innych powiatach 
tylko zada wallljące. W guberni płockiej 
oziminy w części Sił zadawalające, w czę
Scl zaS dobre; zboża jare przedstawiaJł 
się zlldawalająco i tylko w powiecie prza
snyskim, sierpeckim i ciechauowskim u
cierpiały od posucby, które. panowała w 
pier .... szej połowie czerwca, W guberni 
radomskiej zboża są zadawalające. taks&
mo jak w gnbel'ni suwalskiej , Wresuie 
w guberni siedleckiej oziminy i zboża jara 
wyglądaj/) dobrze, 

.,ódź, dtlia 28/VIl 18921'. 
)( Sp rz ę t ż y ta w okolicy Łodzi jest 

jU na ukończenin. Jak zapewnlafl} roi· 
liey, ",ydajno~ć lego zboż~ b~dzie lIa~spo. 
t!lie,.,anie duia, za to zboz& Jare zawiodły 
,lZelkie oczekiwania, zwłaszcza owsy sI} 
barIlzo liche, 

l< Urodzaj siana powiecie lódz· 
killl wypadł lepiej, nit w roku zeszłym, 
Według danych urzędowych, zebrano go 
podczas pierwszego pokosu ogółem 451,911 
padO,., podczas gdy w roku Zfszlym z te· 
,osam~go pokosu było, mui~j o, 34,206 p~. 
dO,." ó,ki w powiecie lódzklm zajmują 
~Ołem 4 975 dzie~ięcin, a każda dziesię
tiDa według urzędowego obliczenia, wy
dll&' wi~c8j, niż 90 pudów siana. 

Drol(1 Żel"ZDe. 
X W poniedlliałek odbylo się posiedze

nie rady zarządzaj ącej drogi zelazoPj 
"rszawsko·wiedeń skiej, w której 
'Iięli udział: pvezes rady, generał Pali
qn wicepreze3 Konstanty Górski, człon· 
io~le: Feliks hr., Czacki, Stefan Kossuth 
i v, tpersel, jako zastępca człouka zagra· 
nicznego p, Balzera. 

X Mlędzyuarodowy kong'res ko
lej Oli' y w Pelersbul'gu otwarty będzie 
• doiu 20 sierpnia, 

"a.del. 
X Do Petersburlt'l- pI'zybyli w tych 

uiach przedstawiciele kilku firm zagl'lUli
~Łnyeb, któl'zy zamlerz~ją zawiązać pra· 
widłowe stosunki handłowe z uiektórymł 
wlaścicieljllDi ruskich przędzah' lulany clt, 
11' celu li" y W o z u P ł ó c i e n r u s k i c h za 
gI'anicę, 

X Niejaki C.edomir Wukowiez ... rócił .i~ do l>iDi>teryum oUrbu z prośb~ o udzielenie mu po, 
fVtil w rozpowszechnieniu w Turcyi hl ... ruskiego, tudzież przyboró .. koiejo. 
'Id> • tego! mat.ry.1u. ' 

POC'llty l tel graf y • 
X N. ,t&cy.eh telegrafó.. pau.twO",ch .oi..I'i!Io docRodu l. prz~.lła.Die delie .. • um"n roku b iei~ •• II'0 !!llO,032 rs., wi~ ° l8,lIO rs. Dii .. tymie ml .. i~cu roku przeszlego, 

I w citgu pi~r ... zej polo .. y roku bieżąc.go 
1,8aO~18 rs., więcej o 128,:lół r .. , ni. w pi.r .... om 
ęoezu roku pn •• zlego. 

i3) 
.l1U&y. Kc. ()ar&b7. 

DZIEWICA ATEŃSKA. 
Przeklad & aDgielak.iego W. R. 

(Dalszy ciąg - patrz Nr. 165). 
-: Moi rodacy? Ol potrafię odpowiedzieć 
~ł11 rodakom, jeśli mnie pytać będą, WI· 

;hin Vln, niepotrzebnie byłem tak Bzczery 
wobee miss Rosaire I pana, lecz nie będę 
li,m wobec ogillu. Cóż się ,taDie, gdy po
"!RI, że przestąpile§ granIcę wbrew me, 
II rozka .. ówi? Chociażby i zaązła jaka po· 
Ti~a, kto \'Ozstl'zygllie, z czyj~j winy Olla 
11kla? Ze Lam jedeu czy dwóch Judzi 
\ęlo, t.o i tak ule\yielki OKu[I zło~yła 
bil. Cóż, Ateuo, nie możes~ mi prze-

{l 
lIJięttnie słowa wymówi! czułym i Da-

4t .. głosemi ch!:,.c ją ująć za ręk~, 
- l):~"nl\, a Się s-,vbko, • 

'linie, ~d nl~d", - z ... wo/ała gwalto· 
~a Boga? \II slęl '& cót muie UIVaŻ&8Z, 

- Zrobi \ , 
elebie_se.'1D to ledott, przez miłoś~ dla 
garites z ~lI:znym g/osek) lIrzemówi! Mar
Ie greczyn tuem bólu 1ł\ ustach.- Wie
dla legO ,e pokocbałoby muie właśoie 
la Qa ni~b ze Pez miloś6 lIaluilem rywa-

- N' e~pJeOeństwo. !~ le Wlel'ZP, I . na,-Nie "emu - zywo ~rzerwa/a 
!lej mY§lała zbad gl'eczyu~i, kt~l~by ina-

- S~ tak! ę Ijt na mOJem mIeJ U. 
I chlodnYm le gl'~c~nki i takie augiel'<i
!es _ któl' UŚmJec!.em odparł Mal'gaki
~lękQo~Ci,:~ Pocbi~~ia hold, złożony ich 

wawy hol! tem więcej. 

przepisów o podatku państwowym od ~o· X 'Wobec tego, że niezad/ugo ma być chodów uie będzie si~ rozciąga/a: na Człon· rozpatrywana kwestya te l' m i n ó w p oków Domu Cesarskiego, instytncye miej· bierania podatk6w stalycb w ca· skie, ziemskie i stanowe, domy biskupie, łem państwie, depal'tameot racbunkowo ~i klasztory, cerkwie i kościoły, szpitale i pa"lstwolV~j zwrócił 8i~ do izb obracbun· zakłady dobroczynne, oraz zakłady nauko· kowycb z pl'opozYI!f'ł dostal'czenia najpó. we; na n~zl}dnik6w zagranlcznycb misyj iniej na dzień 13 grudnia r. b, śclslych dyplomatycznych i konsnl6w zagranicz. wiadomości o terminach pobierania POdAt· nycb, nie będących poddanymi ruskimi, ków stałych, u.stauowlonycb w okl'ęgu ka· lecz dochody, osiągane pl'Z~ te ostatnie 0- zdej izby, tudzież w jakim stopniu term/o soby z naleŻl}cycb do nich i połotonych w ny te odpowiadajl} warunkom ekonomicz· Rosyi nieruchomości, tudzież przedsiębiel'stw Dym danej miejscowości. 
handlowo-przemysłowych, podlegać będą Przemy.l. rzeCZODemu opodatkowanin. Podatek pań· X Według wyjaśnieuia władzy odpo· stwowy od docbodu obciąża wszystkie do- wiedniej, wła~iciele układów, w którycb chody o podatkowauego, z potrl}ceniem z urządzono o d w i e t I e II i e e I e k t r y c z n e dochodu brutto wydatków na: 1'1'0 wadze- bez pozwolenia władzy lub z nBmszeniem lIie jego gospodarstwa Jub puedsiębiel" przepis6w obowiązującycb, podlegają karze stwa i na ubezpieczenie jego majątku, tu· za uaruszenie usta wy budowlanej, podlug dziei na podatki państwowe i inne, bez· art. 65, 66 i 68 ustawy karnej. pośrednie i pośrednie, które lIważa~ nale· X .Nowosti· donoszą, że agenci fabry· ży za wydatki uiezbędne gospodarstwa ki Krup'a z Esen mają zalożyć oddział lub przedsiębier~twa. Lecz wydatki na u· f a b .. Y k i d o w y I' o b u a I' m a t a t a lo· trzymauie opodatkowanego, jego rodziny, w y c h w gub. jekateryoosławskiej, gdzie spłaty dlugów jednorazowe Jub lIa I'aty, zakupnją potl'1.eblle gruuty. tudzież pl'ocellty od kapitału, włożonego X "l\o'l'05ti" don03z§, że w tych dnia.ch w przedsiębierstwo, nie wyłączają się z do rozpatl'zeuia miuisteryum dóbl' państwa dochodu, podlegającego opodatkqwaniu. Od wniesiono ostawę nowągo I' 08 k o-fI' a npodatku b~dą zwolnione: pensye służbowe cusklego towar~ystwa górnicze· w'zędników wyższych i urz~dnik6w cywil- g o, dla eksploatacyi w różnych miejsco· oycb za ten C1.as, w którym oni odbywa- wościach Rosyi świeżo odkl'ytych pokla. ją ~Iożbę wojskową; jednorazowe zapomo· dów antracytu i rudy mangonowej, z ka· gi, udzielane przez skarb osobom, b~dącym pitałem zakładowym do 3-ch milion6w w służbie państwowej, oraz ich rodzinom; rubli. dobrowolne datki, ofial'owywaoe przez pa- X W tych dniach proybył do Pet.nburg. agent ra!lau duchowieństwu za odprawiaue o. z.garmistrz. i meehanib norymberskiego, Kleina, d wyualazo,y pod •• w)' •• i.Dkle~o drutu brzę y; dochód, otl'zymywany pl'zez eu· metalowpgo, pokrrtelr0 kauezukiem, w oelu "y. tadzoziemców, mieszkających w Rosyi, z ma- raDia się o przywilej Da teD "ynaluek ,. Bbo)'L j4tków i innych źI' ódeł, znajdujących się Bolalełwo I przemy •• roluy. 

X .Peterb, wiedomosti" donoszą, że 'IV 
Petersburgu powstaje towarzylltwo, p61l 
nazwą .k o m i sy o ners t w o r o In i cl:e", 
którego działatno~ć hędzie polegała n .. 
wykonywaniu różnego rodzaju poleceń go· 
spodarzy wlejskicb, nabywaniu dla nich 
machin rolniczych, nasion i t. p" tudzież 
na pO~I'ędnlczenl w spl'zedaży i wydzier
żawiauiu majątków, Projekt ustawy to
warzystwa jest jut wypracowany i wkr6t· 
ce będzie przedstawiony do zatwierdzenia 
rządu. 

X Z rozporządzenia ministeryum dóbr 
państwa, na Kaukazie za lożo no winnice, 
w których uprawiany jMt k I'Z e W W i II n y 
a m e ryk 1\ ń s k l, uajmocniej opierający 
sl~ filokserze, 

Wykezłaleeale przemyelewe. 
X W jesieni otwana będzie w mIejsco

Wości Carskaja Słowianka. pod Petersbur
giem s zko ła ' Ia dow nic t w a i w &l'Z y
wniatwa, 

z MIASTA. "oza. granicami Rosyi. Do dochodów glo· X U r o d z aj e VI Króle at IV i e l' 01-wy rodziny dolączsne będl} dla opodatko· s k ie m, według wiadomości urzędowycb, Komitet speeyalny wystawy ogrodniczej wania dochody żony i dzieci. Podatek do· nadesłanych do miniateryum spraw we, w Łodzi przypomina osobom interesowachodowy ma być pobierany w wysokości wnętrznych, przedstawiajll si~ jak nas tę· , nym, że ostateczny termin składania de-1"10 od dochodu, wyn08Z1}cego 1,000 do puje: W guberni W8rsza IV8ki~j ozianiny klaracyj npływa z dniem l sierpnia r. b. 2,000 n,; 1,[% od 2 do 3 tysięcy; 1,2'/0 'S4 dobre, zboża jare są zadawalające., • Przezorność." Bawi w naszem mle§ele. od 3 do 4 tysięcy i t, d" z ~'od wytszeniem W guberni kaliskiej zboża dobre, W ll'n- p. Stauis/a w Kll7.l0wski. naczelnik wydd .. -I - DOSćJUż tej rozmowy - :tywo zawo·1 to wszystko, co mam CI o powiedzell a, l - areszcie, uareszeie po~zedJ - ue-lała Atena-nie pytam o charakter ogółu Nigdy, w jakichkolwiek warunkach, nie pnęla Aten!!. i jakby ją reszta sił opu'cil , kohiet, znam tylko jeden sposób my~leuia powtÓł'Z~ tego, co tu dziś słyszałem, Gdrl ukryła twarz w d/ooliacb, łkając zcicha. w tym razie. mnie pytać będą, to powtórzę, co wiedzla· - Czy spodziewałeś się, Kelvinie, że bę-- Dzisiaj-z ironią dodał Mllrgarites- łem przed dzisiejszym wieczorem, łecz za· dl)' tak słaha? - przemówila \v końcll dzisiaj. p<JńJnę o telll, co miało dziś miejsce w po· z bladym u§miechem na twarzy. - Cale - Tak, dzisiaj dopiero. I wstyd mi, kaju miu Rosaire. szcz~śeie tyłko - zawołała żywiej - całe gardz~ sobą, że tak długo oszukiwać się Margarites zwrócil na moie oczy Ilełne szczęście, że uigdy mnie nie poca/owan pozwala/am! Yllo~ć? Nie oazywam tego zdziwienia. Oblała 8i~ rumieócem i zamilkła. Nie miłościąl Czyi: miłość zrobić może człowie- - Dziękuję ci, Clevelandzie; liczyłem zdając sobie Siwawy z tego, co robię, po-ka'zdrĄjcą, klamcą i tchórzem? trochę na twoj!} szlachetność, ale tego sil2 chwyciłem ją W ramiona I całował~m tak Pr1.yzr'laję, że w tej chwili uczułem li· nie spollziewałem. SądziłeUl, że dawna na· długo, aż jej pocałuuki uczułem na twe.· tość nad Margal'ites'em. Rozumiałem go, sza klótoia trwać będzie w dalszym ciągu, ny, pocałuuki gOl'l}ce i namiętne: że sam w swych oczach uie czuł si~ tak ol!.ecole jednak, czy mog~ cię nazwać swo· - O, Kelvinie! - szepnęła, wysuwając winnym, a pojąć nie mógł, aby jego wy- im nieprzyjacielem? sl~ z moich uścisk6w - tak niewiele bra· znanie zjednać mu przebaczenia nie by/o - W każdym razie na niewiejeby si~ kowa/o, a mogłam clę stracić. w stanie, Inne zasally bonoru, inna moral- to zdało; nic w świecie uie sktoui mole do - Odnaleźliśmy się i nieopu~cimy wię-u~ć rządziły tym człowiekiem; upokol'zo, kłótui z tobą. cej. nym i zawstydzonym nie czul się wcale, - Ol bardzo wienę - sil,c się na nli· W tejże chwili stanę/a we drzwiach pa-był tylko zdziwiony i zawiedzj.ony. miech, mówił Margarites-możesz praguąć Dl Roaaire. Mal'gal'ltes raz jeszcze zaczął blagać spokoju, boś brał ud?ial w jedynej potycz· - Atenol Kelviniel Co to znaczy? - n-Ateuę, tl6macU}c sl~ i uniewinniając. Usu· ce, jaka miała miejsce; i motesz być wspa· wołllła zdumioua - czyście zmysły poska-nąłem się na bok, nie chcąc slyszeć roz· niałomyślny względe!D mnie, bo za\)rald dali? ' mowy; dochodził muie tylko Mwięczllcy cal .. wygrllnl}, Miss Rosall'e, Ateno, czy - Przeciwnie, odnaleźliśmy je - spo· ironią głoS Ateny. Wiedzialem, że nigdy powiesz mi: .bądź zdrów, żeguam cięl" kojnie odparłe. Ateua - odualeźliśmy o .. mu nie przebaczy. - Zegnam cię, mI': Mar&,arites, życząc .. eszcie! - Kochany Dasz Cleveland, jako anglik sdachetniejszych za d I lepszego 1ycia- - Widzisz więc, Kelvinie, moja prze~ prawdziwy, wy~mleje mnie za ten brak pa· chłodno odpowiedziala Atena. wiednia si~ spelnla: mówiłam ci, że ona nowania nad swojeml uczucialIti-odezwal :.... Słówko jes7.cze pn:ed r07-staniem na nigdy go uie polllubi - z wolał .. z tryumsię w końcu Margarltes po angielsku, lecz zawsze. Kochalem ci~ z całego s~r~, Ate· foilll paui Rosaire. pocnm o&SŁ4pil zwykly nie wstydz~ si~ tego tak, jak to czyoili no, i kocham dotychczas. Przez pamięć tej u uiej wy buc b placzu. moi przodkowie: uczuć swych uie skl'ywali miłości i wszystkiego, co tl'acę, czy ze· - O, mój drogi chłopcie, wolę ciebie, nigdy, A wi~c 'tegnam cię, Ateuo, Ilonie. chcesz powiedzieć, te mi przebaczasz? nlzeH kogokolwiek - m6wlła wśród lila T waż praguiesz tego. Chodzi mi Jedynie \I - Ol tak-łagodniejszym glosem odpar- doprawdy, teraz wolę ciebie, niż katdt>-I> ten utratę eieble, reszta jest niczem dla mnie. ła Atena-przebaczam ci; sama wiele za· inoego Mam energię i mlodość, po tygodniu lub wiui/am, dlaczegóibym przebaczyć ci oie To były wyrazy taln pani .al' miesiącu zapomną tu o wszystkiem, a gdy millła? Z całego serca żyoz~ ci wszystkie· chęć pozyskania na zięcia lorda WI'Óc~ po roku, nikt mnie źle nie przyjmie, go dobrego, bądź zdl'6w, zegnam cię! - Kochana mamo, nW8~ Zl'obisz jak zechcesz, Clevelandzie; daję ci Margal'ites skJooił si~ i wyszedł, po bl'e aerce - przemówil .. moje pozwolenie, chwili usłyszeliśmy szybkI turkot powozu u łzami w oGneh. - Jedno słowo, lIargarites'ie, a będzie i kopyt końskich . (Dokoń 



DZIENNIK ŁÓDZKI. 

łn akwizycyi warszawskiego towarzystwa Z lądu. Sędzill pokoju 3-go rewiru m. * Nowy projekt do prawa o n n i e w a- trzech razem. Wypadek 8twierdoa ;;;;;;-
ubezpieczeń .Przezorno ć', w cela miano· Łodzi rozpatrywal onegdaj dwie "'prawy ż n 1 e n i u m a I żeń s t w o s ó b, s k 1\- nno~ tej tradYI'yL W tych d.i~.b ro .. ~ 
'Wania przedstawicieli i agent6w tegot to- k&l'ne: przeciwko Moszkowi Gedali Kałiń- z a D y c h n a z e 8 I a n i e d o S y b e r y i, sio le «";atem d"aj kardynałowie A~! 
wal'zystwa na Ł6di I okolicę· W czasie skiemu i Lajzerowi Zarzewskiemu - rze- vostauawia, że żony, które uie chcą uda- odoli i Francinek B.ttaglini, a" lobotę ..... 
chwilowego swego pobytu w Łodzi, p. Ko- żnikom tutejszym, oskarżonym o niezacho- wać się na wygnanie ze 8wemi mętami, dell Da depesza do pary.klego .Petii J"".:r~ 
%łowski uzyskal ki/ka bardlO poważoych wanie ezyslo~ci l\' jatce i przy sprzedaży mają prawo dopiero po npływie d ... 6ch lat zawIadami o śmierel kardyo&!a JÓ,ef. d'!oat 
ubezpieczeń, pod dobrą więc wr6żb, roz- mię a. Uznawszy wiDę obu oskarżonych, od nprawomocnienia się wyroku rozpoczY-1 b&Ue. Wido""nie .. igc trójka feralD, IUi d' 
poczyna dzialaJność IV n&SZem midcie no- sędzia pokoju skauł każdego z nich po nać stuania o unieważnieoie małżeństwa. k.i~ł\t kośelola. 
we towarzystwo, kt6remn z wlelu wzglę- 10 rI. kary_ Tu~amo tyczy się mętów kobiet kazanych • -. Niedojrzałe winogrona. Wedlag G 
d6w należy życ~yć powodzenia. Polewanie ulic. Nie mogąc w dzieli na ze lanie. . z .. ty krzyżo".j", niemey .ami od'~pDj, oJ'p lo 

Wydział karny sądn okręgowego piotr- pol&wać ulic nieczY6tośclami z rynsztoków, • Wobec nadcbodzłeych do deparlamen- jeklll Ilr%o\d,enia "lst ... y berlió.kiej w t;;; 
ItowsJdegp '" doili 4 i .& ·.rerpnia r. b. str6że tutejsi robią to w nocy. Onegdaj tu lekaa'skiego poda6 z l'ótnych miejscowo- rokO- Rozumiej .. to dobr.., jak 1"lerlhlta Ił
rO~(latrywać będzie w Łodzi Fprawy o za- op. jeden ze stróiów clezinfellowal w ten śei od os6b pragnących udać ię zw, te otocIeni ~ paóst"ami, któr~ i •••. 
burzenia abt.)'!emickie w maju, Na la wie spos6b ulicę Sredulą, kolo banku handlo- d o o k o I( C n a IV i e d z o n y c h e I' i d e m i ą lab skrycie ły"i'I nieprzyj •• ne aeqci. • 
oskarżonych zasł4dzie 38 osób, a mlano- wego, o godzinie 11 wieczór. i zapyt o warunki delegacyi, departa- Niemiec, nie maj" .. ivc ładaego iDlere ....... 
wicie w pierwszym dnin ~7, a IV drugim Polewanie ulic nieczysto~elaml z ryn- ment lekarski ogłasza, że wszystkim oso- .iniuenJ", .. wysta"ie berlióskiej i a!.Ie\QIo. 
11. sztok6w okazuje 8ię głęboko zakorzenlo- bom delegowanym wydawane będą nllStę- oi. jej ."ym ".póludaialem. Co eW.ol.J .... 

Urodzaj wisien w roku bletącym jest nem nawyknieniem stróżów tutejszych. Po- poj4ce zapomogi i pellsye: osobom posla- te berlióski ieo dzionuik "yznaje, le •••• \ 
bardzo obfity, dziykl czemn ceny Icb, w mimo wszelkich usiłowań policyi, która daj~cym rangę oficera sztabowego, na u- niemcy projekt ten p!'%yjmowali lac,acl ... Ił. 
porównaniu z rokiem zeszlym, sI) niższe winnych poci~ga do surowej od"owiedzial- 1'ZlJdunie się rs. 1\50, pensyi miesięcznej peloi. nie"lraiaj,eem eblu'yazma. Cól dti. 
pl'awie o ' / .. Obecnie, wiśnie na miejsca, Dogci, wykrocz6oia tego !,odzaju uje usta- .I·S. 115, na drogę (za kaide 1,000 wiorst) .. n ego? Wiadomo, t.. Pary! p~.edsta"ia o tri •• 
w sadach, nabywać matna po 3-31

/. kop. ją. Poniewd wiern -właściciel1 domów I·S. 75; osobom, mającym rangę oberofice- le lepiej serce Franoyl, n~ Berlin ddszt Nie. 
za kwartę, bez ogonków. \V Łodzi, na z dzlwuą obojętno~till toleruje zakażanie ra, odpowiednio \'8, 300, 100 i 50; staden- miec. 
targach, jlosta6 mCYGnIl kwartę takichsa- w ten sposób powietrza Pl,zed Iwemi po tom 1'8. 200, 60 i 2li; felczerom 1'8. 60, 43 * -.. Nowy tytui. Jeden ze "spólpracO"1-
mych wisieu po 4-4'/. kop. Jeden z tu- sesyaml, pneto zaradzić złemu może tylku kop. 75 I I·S. 25. W celu przyśpie zenia k6 .. dJieuoik ... Figaro", podrOtuj,cy obe.oia 
tejszyeb przedsiębierc6w . zaknplł wl~ole z ogó1 mieszkańc6w, starając się, IIby w ża- wysyłki wzmiankQwanycil os6b pożądaneDl po Austryi, nadesłał .. ty .. h dniach aW'j 1,_ 
blfzko 30 8a,lów wloścJall kich w oliollcy, dnym podobnym wypadku sprawGa nie u.- jest, aby wraz z podaaiami przesyłane by- dakeyi. Wortbeuee Ii.tv gośd, przrb,ly .. d. 
Z których, jak oblioza, będ1.fe mial oleoło szedł ZaslUŻODęj kary. l{oll1isan policyjny Iy ~wiadec~w8, stwiel'dzające ich stanowl- tego zaldadu k,pielowego. Na liśclo t~j, "'I' 
],600 garncy_ ' 2-go I'ewiru (Wólka), 'kapitan Zasod~mski s~o; co się tyczy felczer61V, ci obowiązani inlo .. anej : .Kur- und Fremdenlisie von War. 

Szczepienie ospy dileciom 1 dorosłym w duiach o~tatllich kilkakrotnie pociągnął Sił nadto dolączyć świadectwo swej bezpo- thersee" , 6gnruje pod 6-tł pOzYC1\: ,Jego 
odbywa się bezpłatnie w tlltejszem, ambn- do odpowiedzllłlllolici stró.żów. wskazanych średoi6j władzY' o tern, że 2arówno wle- ekleele,!cya Hamilkar Barkas, geueralDy 1.
latoryom Czerwonego Krzyża. przez przechodniów, z .. polewanie ulic nie- kiem, jak i zdolndśclami swemi, ńadają ię apektor "ojsk punickich, ' z rod,i". i "'iq, , 

Na korzyść ambulatoryum Czerwonego czy~tościaml;ll rynsztokólV I uprana o za- do delegacyi, Kartaginy". 
Krzyża w m. Łodzi ma być nrządzony wiadsmianie go o bż<lym pOdobnym wy- * 1I;Iinister spraw wewnlltrznych, za 'po- .-. Szczepienie ochronne cholery. z PI. 
koncert, takjsam, jak IV roku zeszłl'm . padku. - średnlctwem. ~ub~rnatorclw, ZWI'?cil nwagę ryta douosz, gazecie .Nowysti", ii jedRem. , 
W koncercie weźmie ndzial kilka orkie$tr MĄła podpalaczka. Śledztwo, przeprowa- zarz4dów mieJskich, te r te ź n I e b y d ł a .. ystentó .. proCesora Roux ." iostyinci, p._ 
wojskowych, obejmujących ogółeQl 'okolo dzone Vi sprllwie pOdpalenia zabudllwań winuy być ul'ządzooe n~ wz6r istnieJ!łey~łt eteur'a, udało si wyualetó' skuteezn. m.t04~ 
500 instromentów mnzyczoych. Neoberta w PI'zybyłowie p~d Zgierzem, w Petersburgu, Moskwlt, Odesie, KIJOWIe, uczepienia ochronnego cholery azyatyckiej. D •• 

W Helenowie, dziś po pOlodnln, odbędzie winną podpalenIa wykryło w osobie 12-le- Libawie, Cbersoniu, Mikolajowie, 2Jytomie- i"iadezenia, c. nione dut.d oa binkacb Iłor. 
srę koncert p. O. Reyera i otwal'cie toru tuiej dziewczyny, c6rki robotnika tllm· !'Zu i w niektórych inoych miastach znaez- skiob, golehiaeh i królikach, dały podobno 4~. 
wyścigowego dla członk6w tutejszego ki u- tejszego. Pobudek, jakie skloniły jł do ni.jszycb, w pobliża przystani rzecznrrh skonałe wyniki. 
bu cyklistów_ podpalenia, malole~nia winowajczyni nie lub StKcyj kolejowycb, do których dOlvoią ••• Kata8trofa koleJowa . . Z Toronto, " 

Kwestya sanitarna. St0t.0wnie do roz- chce wyjallić. hnrt.m bydło, przeznaczone na rzeź. Rze- KanadZIe, dD~olą o IpotllaOIU POCIągU poeno" .. 
'd' I" Ł dzl P 1< kI Ro k' d ... l I I . . ś·· lJ A go z błyda .... zn.l'm dnlI\ 18 b. m. pod M.rrito. pOI zą zeDla p. po IcmaJs I'a m. o, O raz w ory I ep p. snowllIlgo, w omu ZOl& I . II'zy eg e mIeJscowo CI wI~n! yv ud kanalem WeUand. Pi ..... .., dw .... avoaJ pO: 

strażnicy zlemscy obowiązani " codzien· Abla ~"'y nlioy Średniej, etał si~ celem wyprawy Nlal'allllle oczyszczane z nawozu l mllycu ci~ .. u bl •• ko. .. icz •• go wpadły .. kanał. W~.I. o." . . h fzezimieszkó". W no~y z wtorku na Arod§, około ą < ~. 
nie dopelniać rewi7.yi posesyl utllJ szyc godziny l-oj , llliedmia ludzi zacz~Ło wyłamy ... t odpadków. za Itycb i rannych 
pod względem czystuści i porządku. Aby d .. "i od .ld_pn, lecz p. R., n,u.z.ny doświadcz.. * W ciągu rok n przyszłego komisya ••• Pożar: teatru. Teatr w Cordoba, ..... y 
dop'rowadtić wal'nnki sanitarne do poź-da- niem. noc, n"przedniej wy.k.oc .• ył wcze,4niej z 14i- s .. eeyalna ma dokonać calego szeregu ba- Th,atro p~ln~lpal, plautł •e •••• Q\.m .. ra~ ~ 

r 'I F I i k d h d y • • • przedstal"JeDIQ w dnIU to b. m. ~ty4e1 zdołalI lI9 negó stano p. policmajster osobiście wraz ta I ~rzykiel1! Ip oszy rzezlmląsz ów. O o o ąc, dau nad n a w o d n I e Q I e m p 61 l' z ą d 0- wyratowat, "orti.r tylko i j~o I;ona z";D-li "pł .. . I . ~ . ' k I . . d d ..... ~Ii II~ onI 'mlnt i na cały glo" jakby d,wah ł d . R .. K ,, ' . 8 o· , ~ kom ~arzaml c)r u owymi z\~le .za omy znak innym to ... r.yazom, .a\'fololi: .Nie ma co, W ycli na po o o I o osy I I na aU-I mienlSclt. Zgorzało fÓl'nlez przyleglych d .. 

l wydaje rozporządzenia, lo w Jaki spos6b piLauje .kl e~ol· W chwil~ potem, ei.~mi .. lIKIzieje ka!ie
K
· '1" . '. I 6 p'" b' _. m~:: To tylko sazdrolili! ••• 

natety oczyszczać i dezinrekować mlejSCa'jzaeZęl i dobijać si~ ~o jednego z ml6B.koń 'w domu . I ~U ~Icueo Ol: '!' w e...,rs Ulgu pO _ Coy to prawda, moj .. droga, że!twęj córce ... 
podlegające .zaui~zyszczę,nilt. Dotychczas p .. SztArko., .nap~.ee\w/i~ browaru p; Au.stadŁa. Gdy wZlęlo zamiar zorgllolzowania n()owego to- mówiono debiutów" oper.e? 

. "'id ' ' ., t 'b bl ' k -I lUZ "yrwali okl_unlc~ l' okno, ob11llzIII się lokato- t k d 'r N" ~ . . d " ,n b < b' %le" owano Jn. W .en SPOs~ ,. IS O .pO ny i ... ~Ii w.łat pomocy. Złodzieje, rzuci ..... y warzys wa nau olv~go pO nazwą. 0- -:- alzupe~nl6J .. a. ~rAw a .. ~ .... yo ra. 80 I~, to 
lowę don\fJw w ŁodZI. l,{oIDlsarz ppheyl kij <Iq mieuk aio., uciekli w podwórze jednego z war z y s t w o a z y a t y c k i e", zadaniem ~o.e zazd~, ~alll Jej na~czY~lel, który, jak ~ .. ~ 
I-go rewiru, p, tantslawski, oci-go-t do domó ... ".i~dnicb, "'dsi.e zdołali II~ ukr.y&. kLól'ego byloby zbadanie Azyi pod wzgle- Dle~a!dzo n lobl, przyznaje. ze Q, cały ton !pUln 

~.. l ., O d" d .' , wy.eJ od fortepl!'nn! ... odpowiedziahlośc1 za lIieoezyszczenie 110- WypadkI . • neg oJ \'f,.eCZQ1'~lll .. p. C, Idąc o .• w~· demo h.istoryczoym, lingwistycznym, Ittera- .*. Po, mrędz)' kobl~tlłm~. Rozmo". t .. 
l Ó • I. d6 t Ó' I ó • ' - go mleszkama na druglem pIętrze, . potknąl SIę na k t fi . ok k' k d O dl d 
l W 17., seuo W, n~ ęp \I, Z ew w, . • Cle .. bodaoh i,spadł .. y skutkiem tego, okalerzył glo- c ' Im I e noura cznym. coy Ilę o WI n, .. el.YI, Ja Wla om, I .. 
kó iV, rfn ztokGw a t. d. uastępuJ~cych wo tak liluie, że omdlał. Ni8pnytomnegd p,<yole- * W dnh;' l·szym sierpnia otwarta bę' najdrtiliw8zej. . ' .. 

I . 1 I' " ." . b' 6 - Ja-uecze gospodł'nl doma - gdy z"Jd~ 'I~ W aśclc e I \,lomów: olouo do ,"iewł-Di .. i "wezwaoo ląkar ... Powlmo dzle IV Moskwl6 , W Y s ta waz lor w "towarzyst",ie doić Rledelik~t~em, aby "Plta6 
naDiela ScbeCnera pod ur. 190 przy ulicy Stary· untyc~miastow~j l'Om.ocy, p. C. ro,cborował si~, Z O O log i c z n y c h. ' mnie o lata, "oft.wiam . odpo\t1edź Dajmlod.l.ej I 

B,oek Sztoula Weilona. pod uor. 2'>..8 l ~2Ś przy bardzo niebezpleczuie. , d b fu d 
ulky Stary-Rynek, Leisera Zalceuatei,. pod nr, Wotorlli rano, iła ulicy Ozielnej, ' kilkunastoletni ____ ko~e~~k~;a.e o ue na tem 'WY" o z,. . 
226 przy' ulicy ~t&ry-RJ'nek, P.Klll\ikl\ WYlooklego ehloplOk. trafił w1Padkiem kamieui_m \'f glow~ ro· - - .Zwracam sio do najmło'lazej, m~wi'l<: ,jOit, .. 
pod nr. ·1 pr~y ulicy 1V0lborskiej, Abrama Litma· botnik,a Beldsilllkiego. Uderzony ' strAcił przy tom- Z CAŁE, GO SWIATA. wiele starsz~ od pani, ° caly rok", i zV .. "Pl-
nowiez. pod nr. 4 puy ulioy \\ olborskiej, CbQ09 no~ć i upad~. Oka .. to, li~, fe kamieu rOZClltł mu tuj~: . & wiele pani licoy wiosen?" . Odpowiedl jaj 
Piolrow.kl} pod nr. 213 przy ulicy Wolborskiej, gŁowę doIć gl~6oko. ', tak mnie odmladzA, ie sam. nigdlbym tego Illl' 
lcka Stempe pod nr. ł przy ulicy 'tVolborokiej, Ju· , . t . g . I 
d~ lIajer. Toszyń.kie.co pod nr. 358 przy oIicy KRONIKA POWSZECHNA. ' .,.* .. Lwów. Zmarł glo§ny her.ldyk, Ludwik Dl rue mla a. 
Średniej, Her_ .. Blinbaum. pod nr. 5 przy ulicy Karol Rojek, .' , 
Wolborskiej, lcka i Ryl'k~ Soeha .. ewskicb i Ida * T ń D T f t .. t 
Boro_tein. pod nr, Zl1 przy _ uliq Wolbpu)<iej, *lO oru. ouosz~ z ornn a, e fDl1l1S er TEATR I MUZYKA, 
Abrama Flizlowicza Pod Ilr, 7 PrzI Jlicy Wolbor- * Pelnomocnlk barona Hirs'cha, D . .I<'ein- spfa-j, .. e"ngtrznych wydał rozporz,dzenie, aby d 'ś dz' 
skiej , Geltryd .. Wen ... p"" nr. 1403 przy ulicy bel'g, ogłasza I że wysiedlenie do AI'gapty- ze w.glgdó" s.nitarny,ch nie lIpuszc,,"nu'tydO,!, : W letnim teatl'ze p. Sellina ZI IS' 
Cegielni •• ej, Lejba P.d\'fa pod nr. HUI przy ulicy ny żydów, życzących RO~ie emigrować pod emigruj'lPych z RosYi. lo sceniczne .8al'dou p. t. "CzJll'De dy&bly.' 
Cegielnianej, wdowO Ffeulicb pod nr. lłv-t przy uli- opieko k o m i t e t ó w H i r s e h a, rozpocz ."" Najbliższa 8esya kongresu pokojo- Pl'zedst.a wienie to, jak j uż wiadomo, odbę-
eyCegi. lnlanej, Jak6ba 8Otb. pod nr. ~23 prz1 .. ł.. A dzie się na benefis pp, Zofii i Wład'sla-ulicy Średnio J', SZmal.. 8.lambwlcsa pod nr. HII8 nie się niewcze§oiej, jak w styczniU 18!Xl wego odb~azie si~ w Beroie od 20 du 3u-go 'tó 

\. lO l' k h d . I wa S'aszkowskicb, uzdolnionycu artys II' FUY olicy Wscbodniej, SZlamę KloCa pod Dnr. ~ó2 roko, ponieważ przed tym czasem niemo sierpnih. Z pos " g. H:yjS ie wezm" u . Ia : • 
l łbB przy niicy We.bodniej, Izrael. Seuderowieza żoa będzie llrz~uzić w oSlidach 'wszvstkie- Gniew:',., Lew.kowski i Rosz~o"ski. naszej sceay. 
pod Uf. 252 przy ulicy Południowej, Kqch~~iego gp, co iest pohzebnem Uia przyjęela 110- ' .. * .. Kongres międzynarodowy , do spraw 
i Saoenberga pod ur. łii'l prz, uliuy Poludniowej, \.1 h ~ d '1 A Dl t t. b . celu""ch ot .. a~y b~dzl' e w Antwerpl'l' w doi-Moazka Wajnoorga i Jankla Wareelmt.u. pod ur. ,ye OSIł III (uw. a ego e" o eCOle), "» ~ 
134 pnlulley1odtzeezuej, ~o!fa Klinb~uma pod wlZelkie pisania w tej sprlll)'ie do komj ~e- l·ym sierpuia i pofr"a -dni 5. T E L E G R A M y, 
Dr. 811 przy oIlcy Orewno .... kleJ, . l'raucluka Za· tu pozostawiane będl} bez skutku. W Je- *-* Wystawa powszechna w 6ukaresz- ~etersburlł. 26 lipca. (Ag. póla). O~lo~ 
krzew.kiego pad nr. 83 pr., ubeY .Pd4r""zDlj, . . b t w d i I I ść cen- cie ,otwarta bodzie w dniu i-rm plltdziernika szono dodatkowe przepisy o nagrodach I liendla Ei.enberga pod ur. ts rrzy ulloy Podraec:o-,8IeUl r. '. O wor~y , 8 ą Z a ~ uo. I . " 't' zed 
Dej, Szymon .. LeszezyiUkiego, J .. nkla JankIo"ic... tra lny komltet Hirscha 'Ił Peters'l~l'gu, a r. b. i obejmo ... ć ma okazy z węzysU<icb go- przepisy o m&1lipu aCyl w .. oml .,cle i,r -
i :l.mnl;'- Przytylti~wi .. a pod nr. ~ przy ulicy 1'9d-1 następnie, w DlJal' ę poLI'zeby, otwie)'aqe lezL pnemyslu i hondłu. stawień do nagród ajwyższynh, , . 
""'ueJ, ~.t.~ę FI~ pod nr. 116 .P?Y uhcl Dre· będl} kOlllitąty prowincyonalne, Qokąd win- * * * Fatalność trójki. W Rzymie rOlgo- Zal'ządzaJący minisleryum komunikacyj 
WDO" •• IOJ,. ~l.zla BllIda.sa pod nr. ~t p~~y nJ,cy ni zwracać sip wsz"scy zamiel:zaJ' ącu emi- "s~ecbDion.m jest muiemanie, te kardynołowie wydal nowlJ instrnkcyę dla dyreklorów 
Drewno .. sklel, 1I0szka 11..- pod or. 3~ przy • J -r ~. ". .• . d ó l I' b' k I i t t 'yw.tD~cll alicy Sredniej. gl'ować do nowycu osad IV Al'gentyUle . . , Dle ulUlcruJ'I pOJe y CW, ec. zawsze w ,ez 1& O" owal'zys W 111 a J ~~ 

13)~- ----- -. -- - ---r l Lwal'Z maLki mlod;i - i pięknej , troskliwie , - Lagoilny T cIiijilywietrzy il'inUśkal -jego~1 ostat"cznym .byłb~ ~odmnch wiatru 1':0: 
Henryk Gr(lvill, pochylonej nud jego lóżeczkiem, a której twarz. , senn.ego, ~śrule<;h H,lVleżyc,h ust lub ~p j 

,

Obl'az ehcialby z ni~h wymazać. Dziś, w - O, wiosuol - zawołał Paweł, I'losool l'Zenl~ dwoJ~a D1ew~ny~h oczu? . b I', 
pamięci swojej, odnajdywał tylko te chwile, młoddścil życie! , Postanowll UI!ewmć ~Ię! . czy 'lIle ~e;' 

PU*-S."'OS·C' w kt61'ycb onll nie byla obecnI}. Były to Nlgd'y nie doznawał podpbnegd uczucia; graszklł"ll~rwów, podl'azn!onych ca.lfdl~o. 
nA_.uU + cbwile z jego lat pacbolęcycu, kIedy ma- zdawalo m~ si~, że mn sk.rzy~ła n .ram~on III} ~I:apł I następueg? dOla u4ał Sl~ ~eD 

• I'zyl ochlubnem nkończeniu nauk, Stanę- wyrosły, pierś Jego podnOSiła SIę, wClągaJl}c statull} mszę do kO,śclOla śWt Ma?~a Y 
Przeklad L. H, 

(Palszy ciąg-patrz Nr. 165), 

Byly to 'słowa bez zuaczenia, nie BIJoj
rzala nawet na niego, a jednak Paweł 
był oszczęśliwiony i z wdzięcznością przy
j~ł liiliźaukę herbaty z- r~k Hermlnil. 
Wkrótce p'!tem pożegnał się i wyszedł, a 
znaJllZł.zy się na ~choda\;h, nie wiedzial co 
lDówi! .na odchodnem; 1)I'zypomniał sobie 
tylko, że staruszkowie zaprosili go jak 
awykle, a Herminia skłooi/a IDU 8ię zdale
h. Brama z łoskotem zamknęla się za 
nim, a na ulicy owionął go ~wiety, lago
dny wietrzyk. Było po denczu. Czarne, 
gęste chmury rozrywaly się i uciekały w 
'lal, zmOCZOlltl chodniki 'Iśnlly przy świetle 
11 roi gazowycb, zapach wlo!ny, slodkl, 

w dau ~jlley unosił się w powietrzu, oa D

b;~ie~werach i w osamotnionych ogro-

Łukawy ZllAl'l I l Z d T' 
słołyl! W tutejszy wo ~o. (l ac go~. J:8Ią-

'mmen tloczylo Się w Jego 
----;;;;;-.-_--,.,-,..;i 1\ a I wspomnieti swoicl! 

Wydawca Słetai3c Eię odnależ6 w nich 

ła mu lńyśJi postać starego profesora, w siebie §wleże powietrze wiosennego dnia. gdzie spudz(ewal Się z~ba,ezr pp .. ,;. 
którego kochal, a kt6r§ oddawna jnż llie Przed ocżyma jego ulignęla lampa z zie!o~ I·ence~ . ,.IV .LOW&l'ZY8twle ~nuczkl, r I 
żyl... Odprowadził go na cmeotal'z w po· nym kloszem, slf>dka twarzyczka, ~ w ~eJ !łel'l:llInll mtał rozproszyć J,e.go . wątp ~~ 
godny dzień wioseuny, a zapach bzu to- dwoje oczu ciemnycb, '_, , I ObJ.8ŚIIIĆ go co .do nczuć, J\lkle w 
warzyszył im aż na miejsce Hpoc~ynku... - H~rmiOltl - , sze~oął1 -:- kocham clęl bu.dzlła. Po sumie wspaD1&ła nawa -
0'1 tej pory zapach bzn bndził w mm me- Przyclsuął ręce do pIerSI, Jak gayby do śCiel na pr~dko . opn~toszala, lec1rme~. 
lanchoi1~ i myśl o nie~miertelno§ti. ' nicu .caly świat chciał prz'ygal'ną~ i po- go ~apeIOlIl!- Się e!egancka po IC~ tę' 
Dziś, powleti'~e nie byłu )lI'Z"sycone za- wrócI I do. do .. ~u tak. uradowany, Jak gdy- Pawel, siedząc w .~ednYl11 z./stato I n&, 

pachem bzu, a Jedóakźe go odurzalo, Na by skarb Jaki pl'zyDlósł z s,OblJ. 'Yk.rótce dów kr~esel, z blJącpdl ~~:..,~~Ies~ lfLe~ 
Dloście ' Zgody staną! i Bpoj\'Zal na rzekę. zasnął snem twardym bez marzen I, wl- Jl~zybrcle lIaństwa de 1'0",01 roO_ 
Odbijały się w niej tysiącom świateł la- dziade!. Z~alczon'y t~tII nagłem odkl'ycl~m, Ujrzał c~ar.ny kaj:'łlusz, :zo::e U"l'ę c~ 
tal'nie bulwal'ów, a olbrzymie filary mostn bez wahama odwr6C11 tli kartę "! swoJem dem, oClenlajlJce.'Q jasrd , ~n 
na rnchome jej fale rzocały czarne clenie, życiu i bd tego wieczora stał s~ę Innym mnych oczu. k Insz bylbYg r ' Z melancholijnym szumem PI'znlywala Se- człowiekIem. Z pośród tySiąC'. a~e się· e'1 
kwanoa pod pl'zęslami mostu... a jednak poz~al i,. l'zeczywjlk~~~i~:: ~ ulDoctrll'ssię 
sznm faU nie był smntoy drżące iiwiatelka ROZDZIAŁ ' IX. mi ula weszla dr . l ' 'pocbyllła oi 

. l ' I . k . k 'c ' palc6w V kl'ople nIcy . •. pa rozŚWiecały ciemną da , p ynąc w Dles' on- on ~ ., . ' Ił wtęcolI., nW 
CZODOŚĆ. Wzruszenia, kt6re taką zmianę wy wola- ku babce, por\>J'łc . Jej ~0łl' ,I:l rękę do, r~ 

- Niema nic nieśmiertelnego - szepn-I Iy w charakterze Pawia de Grandpr6, ani de C6reueesL kolei ~vyclą:'.r. y troje Skl6 
'I h 'i b il t - . Id za ni~ I wszl'c . Paweł z gOI·yczą. na c 1'1'1 ę nie )lOZ aw y go rzezwego są- za,. ~ceg' . 'I' U O~oWI. 

Nagle glos jakiś \\ewnętrzny szepnął mu: du o rzeczy. Od najmlodszych lat uważał wall Się .tu wlelklem 
- Miłość jest uieśmiertelną! odnawia się maIżelistwo jako ródzaj walki, w k~órej 

ciągle, końcty I zaczyna. Od wiek6w two- szłacbetniejsza polowa staje się ofiarą 
rzy i dręczy, zabija i kona, budzi się i drugiej i postanowił oie ożenić się nigdy, 
odradza jak wiosna. Czyż dla zniweczenia p~dobn~go zamlllru 
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-;;:;ręgów naak~wych !'O,zesłano oiIo- fraulco'ruski prosił Loubet'a, aby u towa· 1 , .. 'p.k 'ap' .h •. - - - , llr .. b polny - -/ LISTA PRZYJEZDNYCH 

~rieczaJąc~h od zapadula .na chol4!rę. biletów. IcAel·Ylnyc.b, celem uD!0zehulenlll lnia01 J~ _ _ oa pud:, hrłloa/ __ !. _ oa ko~ chanow .. Wladykawkazu A. Wische .... lIoakwy, 
.~o",e. wskazówki co i~ Hrodków, ~- r~y&tw kredyt!lwych poparł sprawę e~lis!i I k .. ~~IrT~::.-_ -:. -::. r~:~.;;-';:' .. - ~k~.~. Grud Holel. S. Kodow.ki z Wam,,;"y, N. ma. 

Do Petersbu~ga przybył z Konstl\nt~o- wysła~la natychmiastowego zasiłku dla po· u... A. ~luckmaDn z Ro.to",,, D. D., 4. Lit~uer. 
_I, po ~ł Nehdow. tl'zeboJąl:ycb w Rosyi w sUIDie mlliolla fr. Do .. I,.ln ... p ... nicy '00, łltA 3JO. J~ o,ole"i. Berlina, G. Werner ... 'lODl~~W., l. SIIUl'IlOW li 
rpetersburg, 26 1if'Ca. (Ag. póŁo.). Posta· Loubet przyrzekł papucie, lecz wyraził -, Q ... a 50. "rnobn ł,ulu"ll''' - kor.y. Pe~~·~~fi D.!' ~'D • ~.bl~cŁ d' D K 

iono sformować do l·go grudoia 1893 ż7czeni&, aby zbierl\oie ofial' dla ruskicb Wlruawl. ~o lipc ... Okowit.<. Hurt. .kl.,!. .ki ~ ~Va':':~,: J: J~t:~S;:"icz ~ ~~ydio"::,,§: 
~~ 1. woj k JloŁudniowo.:usUI·yjSk iego od· polęczono Z ofial'uości na. rzecz ubogicb sa "iadro 100": 10.96" brutto o pot ..... 2'1 .. 10.74.' Jacko,!,aki E S~ezercowa, Preaclau E Arensbarga, 
~ lo lX·t] wscbodllio-sybel'YJ'ski ba"allon frAncOJ:6w. ..tto b •• pou.e.: •• 78': 8.55 brDtto. potr. 2·/.. J.. Juli!. • BerdyczowA, L D'_' __ • Pilicw, Fr. 

~ ., 837' •• tto bez paląc- S01oki .... i adro 100': 11.11" mb h G da ~- ~ 
,,,fa""'. . Paryi, 26 lipca. (Ag. półn .. ).. W. Reuilly hraLto o potrąc. 2'/ .. 10.89 n.tto boa pot-., sa rie. ro .. J. Fiagerbut • Kalia .... 
...-"r' 26 I {A I .ro I ł Z 700 b 78': 866' b 'T" ~Ilel Pol.kl. S~DlAu. SDobonIDa, F. Turkow-Petersburg, IpC&. g. pó n.}. oullze· raną teatr. os6 , zoaJdUJącycb się '. raU" • potrte- 2"/ .. 8.49' D.tto bas potr. .~I ". P?dol&, B. 8rY!cz1ólIQ z BlLlkll"a, s. Itr .. 
.- doDOSZł, że we wl'I!eŚnin w Jenisejsku w teatl'ze, 80 odniosło ra.ny, lecz nikt nie plwwcki E Warstawy, G. Kobyłko .. aki • P.t .... 
., art. będ1i pit)rwa" 'lty Lawa rolnic~ był Ubity. barga, S. Łazari.w • Kijo"" !lelober z TODl&8zo, 
_pOdarska. I Paryż, 26 lipca. (Ag. póło.l. Z Bl'estn TELEGRAMY GIEŁDOWE. w .. , Wine. łfuiakow z Kijo .. a. 
'Petersburg, 26 lipca. (Ag. pólo.). W m. telegrafują: • Wczoraj wieczorem, podcza. 
Glriewi., oki'ęgn uralskiego, wgród kirgi. ćwlcaell morskicb, tł1rpedowiec Xt 76, wsku; Z dnia 26

1
1Zdala 27 Rozkład jazdy pociągów, 

jJ., pojawiła się chelera, um8\'ło ~ hldzi. tek padania promieni światła elektry~zne: Giełda Warszawska. o D C H o D Z 4 
W kwar,ptal n&ch 'fi . eru 1 Teodozyl 3, go wioczy zalogl, uderzył o krZyŻOWiec I Zapłacooo Ł Ó ..D Ż G o d i I. Y I • I •• t J 
'fe wsi Solom leRCe. ~ub. tawrOI)ol~kiej - pogrą ył arę w ona w gŁęqokości 20 z. w.ko', kdłkołer",lnuwe ~1451 71151 11201 610:1 9150 
j8; ua Kaukazie Ullllltlo zil.ów 455, w ob· metrów. Zaf0ltll ocalono. ua Serłin sa 100 '.r. . .. 4317'1, ł910 
.odzie duóskim 226, w gub. slIra.towskiej Peszt, 2611pca. Mioister spraw wewnę. aa wadyo oa l Ł. . . •• 10.01 9.97 
1)7, w astr~~bt'ls~I:~ 140'k w .sak'!l~I,!klej p~cb r~:r;porzą~ziłl\ ab

d
y Wtk8Z!lftCYhPodbr6IżoJ, ~: fv'ild~60:~,~(~{ril: . :: mg :'~'/, Ł.Ó D Ż 

l '. w sym u's ej ,w 'sz/lns lej u, W rzJvYWBJąCY z OKO IC, n ruI} yc c Q erą, 1:łdaDo • kod .... ,ci.ldy I 
p R Z YI C 'łt Q P Z 4 

Gad 'zlay I adiiat, 
't lOlrS1l2f9i42i 41461 81581101'" N/iszym Nqwogrodzie 9, w W{)roneiu byli podda wani ~·doJowEli obserwacyi le);;a.I·· II papl*ry pa"ł ... we 

i rt powIecie sel'gasklm po L - sklej: Li UW;AGA. Óytry OEn ... oo. grubszym drukiem 
wyraUJ'ł c>as od godziny 6 .. j wieczorem do go. 
dzinl 6·.j rano. 

Peterslljtrg 26 lip~. (Ag. póło.). Oglo. Bł'uksela\ 26 lipca. (Ag. p610:). W .pro- R:!la!~~~~'if~D:.';:,;..r~~ d~ob: 
_ono roiporządzeł11 110/6 ce, ah" z cesll! przecIw anamblstom. oskarżęuym o łOI. pot. ......... . • 
dniem 27,ym b. m. n. s. do uill 13·go lu· gwa.łty, dokonane w ilniu l·yOl maJa, ska. Li.t1 .""'. 01,111. s.!r,i 1 du ••. 
~ roltu )$93·go ~ożyczki ua zastaw ZQ· z~no . w Leodium o~mlu' podsądnych ua Li.tY ... t. i:.. W '~"". ~:r~~': 
pNlie oplacÓłłych premiowych listów za· clętkle roboty pp:ez Jat 25 . na ięzienie 

99.-
103.-

00.-
103.-
95.75 

103.-
10260 
102.50 
101.1/0 !tawoycb paóstwowego bankQ sżlacheckie· trzyletnie; sześciu pod_ądnycb uwoloiono. Liaty :"t. m."t.odsi S.ryi i 

CO lV}'dawane były- pnez ban,k państwa za A!eny, 26 lipca.. (,1.11". p6ło.). RZlłU posta· II 

~5.65 
lG'J90 
10220 
102.00 
101.90 
101.25 
]01.-
101.-

Og'loszenia 
do kaindana bUlllorystrezaeso 

pod tytuł_m ~atą .w stosu,kll 4% rOC111łe, '<lo wysa- oowIl odwoŁa.ć wszystkich pQ!lów Swoich, m 
k 'ci nie po nad l'8. lliO za list, ojliewajll' p''''cz posłów IV Konsta.n~ynopolu i Buka· Blelda Berlińska. ..ŁOIłZI ,~NK&.·· 

prz;yjmuje W. KOLIŃSKI, PlolrkG.aka 
li 1, obok Kantora .. Kuryera War. 
szawskiego". 1563-3 

'1 na 1'8. 100. reszcie. RozponądZenie to spowodowaŁa Bailioty rn.kje ..... " 
Petersburg, 26 liJlca. (Ag. póln.). Ogło- potrzeba z/lprowadzeni" oszczędności. .... M u".ti. .. ~ 20390 

204.-
1'/.'1. 

204.65 
20475 
1'/,'/. no asta wę o podwyższeniu opłaty za Uytltonto prl"""" . 

karty pobyto w Warszawie z kop. 30 na. 
50 kwartalnie, czyli z rs. 1 kop. 20 na. ' Ostatnie wiadomości halullo\łe. 
rs.. 2 rocznie. w.~a:z:.w" "16~o lipea. Wllłk .. le kr6t. Lerlu. Ile.: 
Niższy Nowogni", .26 lipca. (Ag. 1)61n.); B ... lin (~ d~ ł9.17 ( .. 15, 12'/" 10 kap~ Lo.-
b· kt b dl . t tk jlJo (3 m.) - - - kup.; Par,. (lll d.) - - -.1 Je an owy, ,pracuJący na s a ·u, k"ł'i W,.deó (8 rL) ___ kup,; 4'/. li.t, li. 

II wyrzncenle na brzeg \V olgi d w6cb. ro· k"illl<>yjD. Tróleatwa Polski_KO dnie 99.0a ląd, 
botników, którzy zacbol'owali oa. cholerę, -.-kup.; (aJdel małe 98.90 t~d., -.- kap:; 
ikazany zostal Ila trzymiesięczoe więzie. ~'/ł mila poOyczka wscho<lnia. u-ej enlievi lUa.OO 
. wykoua.wcy tego "'OIOOAIII'& zali 'zen! "\.a., - - - kup., JlI·ej emisyi 10,.0) iąd., me, a ł'V c _._ lup.; 5'). obugi bauku azlacheckiego _ ._ 

Z06tali do obsługi 5allita .... ej W ~zpltaht ąrL, -.- kup.; 5'1. lIllIlla pożyczka ' premioirr .. 
• Ierycznym. o l~ ~ku l..,g emi.yi , -.- kup.; taW " 11166 r. 

Z powodu li8tów ..I pogl·óżkami. krążą· U::!,J .~~ -.- kup.; 5'}, potyezka .. , .. a~.rs'l' ... 
ereh 110 Niższym Nowogrodzie, gubematol' ,y' I-eJ '.65 ią.:!., -.- kup~ taka. setyi ID·ej 
t ~ d Pó.&u *-\d:; -.- kup.; ó'" liaty zutawne ... l1l.I1<10 "lasu: Jeśłi-kOłDllk~ wiek u a 8i~ naru· 1-ej1leryt 1nJ:, 10'2.00:cł~d., _ ._ kup.; takie. małe 
uyl! pokój VI m.lel!eie, ja go ptzyWI'ÓC~ -.~ sąd., -.- kup., taki8Ś D·ej seryi - .- '~d., 
przy 'p0mocl' wojsk, Jlo~ostawiouycb do m'~J •• r! małe l02..;b łąd. ; ~.-" kup., V·eJ 
m9}6go 1'0' porządMn!aj przywóao6w i potl- a.ryt 102.4l łąd., 102.25, 30 kup.; 0/, liaty.asta .... 

. . . t · m~ ~ ar"""1 I ... j aeryl 10'2.M żąrL, -. - kup., 
iegaczy powieszę lIa mieJSCU, a OCZ/lS olcl n"J .~' .1di~0.'~, _._ kilp., lII-ej eeryi 10~. 
'II' oez3cb w. tystkich .będlł srogo ukarani i~ .. -ej yt 101.90 "'1., - ._ kup.; V-ei 

Beriin, 26 lipea. (Ag. półn.). R.zą •• iIyi JOl.90 d, -.- kup., VI .. j 'eryi t0190 
wydal różne ważlMl Il'OZp orządzenia celem ąd.. 101.65 kip.; ó% obligi miasta W ...... wy 
npqbi.'eoja [holerze, onarte 11a taklchżę dut.l01.00 ż . ... -.- kup; taki8Ś małe -:-...., ... i\d. -.- kop. Ó'/,. list.Y •••• ~ ... oe p!w.ta ł,odzi 

Dla odbycia kursu 

Buc~alteryi Włoskiej, 
i 

Rachunko wości Handlowej 
przybędzie do Łodzi w początki sierpnia. 
. upowainlony przez Okręg Naukowy' 

. hllllczycil'l bllchalreryi 

Gustaw Chwat. 
Życ~ący korzystać z wykładu raczą u. 
prze~mle nadeHiać 8we adresy, z pOtlaniem 
godzłU woh\ych, cUa nmówieuia bliższego, 

do WarsziLlVY, ul. Nleeala Sr. <l. 
1544-5-1 

PRALNIA CHE~ICZNA 
BIELIZNY 

W. Reinerfa 
w -todzi, 'Ul. Piotrkowsh Nr. 7, 
Wykonywa wB%eJkie powierzone ro
boty nadzwy~zaj stal'annie i mnie • 
jętoie, po cenacb Pl'zystępnych. 

1556-3 

Dla Pań! 

fozportljdzenl ob, w/danycl! W r. }$8<1. I I a.ryi 10U~.\I.: II-ej IOr,'-__ .,d., 1ll~~.~ 
Poznąń 23 lipca. Pod preewodnlctwelD ryi <101.00 *łd., r'- kup., IV-ej aery; -.- ąd., S 

prezydenla prowlucyl dlera się dzisil\i ko. -.- kup.; 6, liaty .... ta ....... mi",ta · Ka· DZIENNA STATYSTYKA LUDNO CI. 

Sklep z ubiorami damskiemi i dzie
cinnemi z, źupełoJe nowem gusto
wnem urząd~eoiem sklepowem, j)()

lozony w naJłepszym punkeie, przy 
ulicy Piob-kowskiej, jest do 0''
stąpienia Zl\ nader (nawet dla. 
niekapitali8tek) umiarkowa. 
nlł ceuę. Łaska.we ofbrty pod sigu. 

. A. W. 7 w a.dministracyi Dzien-
1540-

. . d l li ... - .- żąd, bokie' n1iasta Lublina 106.00 tł'i., dnJD 24-'25 Upc&: 
lIusya StłnltarQa . la.- OWAyŚ enia. -środlcóW' taki. ml&at .. Pl _._ żąd+ 6'1. listy zastawne I ~ OGŁOSZE , 
przeciwko zawleczeniu cbolery. wileó~& _._ ,d.; 5°/, takiei; _._ l4d. . ,,"w .. gl.nor Dli«i do lat 15-tu omarło 7, .. t.j 
Wiedeń, 26 li'lclł. (Afr. półn.). Tudno"cl' "y.kli""" ęrltlb! u, f .... ,lv 2 '1.. Puy' 'J.'/,"/ , li •• bie cbłol'eów fł, d,iewczłt 2, dorosłych 2, 

U .. iadami&m Szanownych PI'; Wjen· 
tów. iż z dniem 1 bpea 1892 r. tar· 
bl.rnl. i pralDI~ chlmlozna, pralnia I.; '" \l..J:S '(o <I § k W te; li~bi8 Dl~łc1;YZD -, kobiet 2, a mianowicie: 

wieJ'skieJ' W Galicd i Bukowinie z~bl·ooio· Wied,6 ~'I" I' ...... "'rg 4,'/,"/,· lV&rto 6 npoo.,. Aau. Yarya z Gńl1ter6w Adam lat 66, Emil J'. Be .. bieli'DY, przeDiesione zostały ni róg 
Dzlel •• j i Wldzewalll_j li 1111, dom 
AgatuA, gdzie się pomieszcza Kas ... 
Po"iato ...... W ... lkie roboty, wobodzą· 
ce w zakrel fa.rbiet3ki, or&J. odświe
żani. garderoby nskuteczniam po lIlO' 

J ~ poc.r,ceniem 5'1 .. : I,., .. ",dAWne sieulilkie 4:i.9 
no przez czas trwania cbolery przechodzić .. ara •• 1 i n 151 .7, Łodzi 112.1, li.'., IikwiJ"'lj ue t.el lat ~ó. 
grauicę ruskIł i ud&wa<l ię na jal'marki lI8l1, <fł1czka ~retll~ .. a 117.1 , II 175.5. Slarozakoanl. D.i.cido lat 15-to smarlo 3, .. t.] 
ruskie, tudzież do ml~i&c świętych. Wlrauw.; 26-g0 Ipe ... 'rarg n_ pl~e. Witko... lic.bi. ehlopeów 2 dzie"C"łt 1 torosłych 1 
Wiedeń , 26 lipca. (A ft półn.). Żydom ru., eki'go. Pn.u;". 8W. 'Ird. _, potra , doura w tej liczbi .. m~'e.yz .. - kobiet l, a miaDowici.· 

.160' 65 8 ma.' .II.alli Lu~i6.b ~at 61. 
,kilIl, zabroniono przyja.zd.tl do 1'abinów cu. 7 bl&l. 15 - - "1~ro". -. - - , .,to .aU'htwa .a"arte " dJiilL 25 lipca: tli .. i. przy.tępnej .. eeWe. 
d L 6· ó Gal··· ' B ko . . "1boro .. e 550- -, 'loriu •• - -52, . .... li'''. -u W I~ W W • \~yl l 'IIA u .. WlDle. . ._ -,joezmi'd :l i l-9 "'/lI. _~ __ , o.wi .. :!85- Ewa.II.lloy: Sylwester Edward K~ruor • Fran· 

ParYJ, 26 Itpca. (~g. pólo.). K (Dłtet 365 !""~. _ . ... "; ~ h'. ' - , i·nn- ' - ci •• kł JOnaODą }lDDke. 
lł7~ W. Przytulski. 

NA. PRZEiLOMiE, 
'I 

Napisał .. 

\t • J------ ' 
(.Dol..ńcze:Jli~ - pat,·z N. UJ5). 

Dora zbliżyła się, ' kładąc mu Uloli na 
l1łlitnio. ' 

- Jakiś ty ~mielliollyl Cierpis:6?: .. Jesz· 
cze jedna c~\Vila iJólu-PI·zez6U1nie.'.. ALEi' 
to już oitatllia.! Odejdź! QLczą nij z nóg 
prpeiu> tego d<>mu i oie wspominaj mnie ulg4Y1 
'l;,! ie o~ehodź II g!Lłewenl i pogar«ą 

.usz ... Żeltl za milodć wIerną zrtr&dę el 
d,II,J Ze za cbwilę-: zczęścia płaciłe. latami 
~Qlk i w.l!gn.~illi zakoń zooych zwą pie
niem o ws:iys ki_ CQ cly 1.8 i "ielkie -
mebaez mil Ja salDa pl'zeszłam katusze 
niewol' r :piekło nifspełliioą,cb. ptagnięńł 
J~ sama J)iłam pełoą czarą piolun batiby 
Ja~ zgc,npŁyl.r. '»y.,. sz~ęśli ym jeszcze 
idZiesz. Niecliże troska ~szelka omija 

nadall A kal·a. za żrcie zmarnowaoe, 
b spadnie na. mnle_., 

Jadziul ' , 
Zapomnij o DOI'ze, a zacbowaj w pa· 
klbra? da.wnej Jadzi... szczęśliwej ... 
p ię kocbała ... która... Pamiętasz tę 

I. 
8zo\aloie prawie palcę jej poczęły 
rozl~awi Zów. Po cichym saloniku 
po łyę Iloważue akordy, a. po nich 
Ikal'gtiodka ja.k miłoś,ć, a smutoa jak 

Le~y - pie~li Szoberta. 
Duo,.. mejo. Liea~ 

Lłu a\Nacbt .u dir, 
lobc,. Baio kernie ,. 

Pamięta~ su mir~. 
Pi~śli rosI 

da. Ciche ltężniała ogromem uczu· 
łzawa I palljc\lie zastlwila tęskoota 

'mienie szczęścia. 

La .. _ucb dir Me Srruj; b ...... gen; 
Li.bcllen, bOro micb, 

~ BObeDa horr'icb dlr \!Iltgegen, 
Komm, begiUek • ..michL-

Pamiętasz? 
Podszedł i 'pochylił się nad nią z 

tOI} CZUIMl:ią. ' 
- "Jadziu moja... dawna! Tyś tasama 

co wtedyl iecb.te przll3złość czaro a zoi· 
knie jak lIen strasznył Chcę cł~ mfeć ta· 
.ką - jaką je'steśl . . 1 

- Jadzia, ty nie pojedziesz z brab ą za 
granieę? l 

Pod n iosła. na niego oe71}' wilgotne od łez 
zczęścia . ' 

- Koc Rez nie? Jam twój na za.wszel 
Tyś mi dziś dt'oższa nIż niegdyś - 'bo 
nieszczęśliwsza: . I 

, - O, m6j do~ryl " 
- Do jutral-szepnął.- Śpij słodko ... I 

,oby iaden ,zly sen cię lIie tl'wożyll Do 
jutra! ' 

Uścisllął ją i wyszedł. Z08tllta ' samlł 
wśt'ód ciszy; tylko skl'onle pulsowały gło· 
sno prawie,1 a. ' radość bezmiern& rozpiera. 
ła serce... Zerwala sl~, l'o~sawająe drżą-
1.)4' dłolli~ zasłony okien I łzawy wzrok leo 
piąc w n:jemoyclt ułtcac~. 

.... Tam, u stóp jej było 'miasto, gdzie 
se ki rąk wyciąga/y się prMno za. swobo· 
dą I szczędeiem, gilzie co dzieó, co chwila. 
staczano walki olbrzymie, padano i pod· 
1I0szono się; gdzie 'Obok wznioslej ofial'y 
pełzała rozpacz i zbrodnl.a., i tut przy zem· 
ście zajadłej perlily się by żalu ... 
. Nie cbclała myśleć o ianych. Cboć noc 

czarna jak rozpacz nie świeciła ani jednI} 
gwiazdą - podniosła oczy i Wzrokiem po· 
częła szokać nieba. i liwiateł ... 

Z elemlłego blękitn, d&Wn6, zapomniane 
zetllpiło ku niej ciche marzenie... ZlllIIy· 
śloną jej glowę zwróeilo ku doiom przy· 
8złym i otzom zdumiouym ukazalo pro· 
mlenne oblicze uczęścia ... 

ui przy nielli ~tal IIOk ', cnota liia.ła że jest toś, CO 'Zbro z pOIDłUa. za tal 
i milość- ielka dla niego... i pokutę· .. 

Spuścila wzrok olśuiony; widma zniknp,· 00 patrzy w gŁąb ducha; liczy łzy akry-
, Iy, tylIco miłość zos~ła. i IloczęlA jej szep- te l walki uporoe. On ofiarę przyjlllie ... 

ta!lj ° przys~ ści... Podniosła znów oczy '!I niebo; usta jej 
l On dobl'y, daje w Iyst,ko, a co bie- 1I0częły szepta.ć modlitwę. 

I'ze? Czy b~az ie szczęśliwy? Czy oJe po- Kto wie, mete po ślIlierci istnienie jej 
żalnje". nie zapragnie kiedy ,skruszyć pęt nie zgiole; może duch, -Ułogo krępowan~ 
swej ulewo l ' ' przymusem i ni!lwolą, wzmocni się przez 

Za ml,łoaei1ł przyszła. dobroć i a.nielskie rozłączenie z cia.łem i, ocz)'s~ony żalem 
oblicze schyliła. nad nią. pokuty, wzbije się 'IV kraj swobody? 

KI·iywda _Olu się dzieje, -szeptala.- Za ł.fł cza.rną oponlł cbmal' są może świ&· 
~.l:t. . gpdzi ~ę korzyst t! z przelotnego ty inue, gd~ie niem& walk i upadków, gdzie 
wra'żebia? • , • spotka. się z nIm po latacb-godna jego ... 

Ale' bunt' glacby stłumił glos dobroqi. Zgięla na ~bwilę kolaUIII i drtłcemlllSty 
Ja.k,to? Wyrzec się? Dobrowolłl~ kaza6 wyszepta.ła. przysięg~. 

się. ua. śmierć powtól'llą7 Czyż malo m "i. Przez nc.b,ylon'ł IIra.likę wSUD.ł się do 
,cóż z soblł zl·olli?.. . • sa.looo szary pas ~wito i uiepewoem, mgli-

Podniosła bal'do głowę i śmiałemioczy· stem świa.tłem oblaŁ klęczącą kobietę. 
ma patrzała w niebo. Dora wstala. i weszla do swej wspania.
• Kto -ją nagl'odzi, gdy Qdepcbnie od sie· łej sypi.-uni. Tam zdjęla. żóltą 8ukuię, a 
bie jedyną deskę zbawienia? ubrała się w czarną, pod szyję zapiętą. 

.Jutl'? takle ciemne ... coraz ciemniejsze... Potem zaczęła pisa.ć listy; na. jedoym po· 
Więc po łzacb jego Iść dó szczęiicla? łotyła. a.dres bl'a.biego, na drugim nazwi· 

Czula że nie da mu dzlg tego, co przed sko wczorajszego gościa. 
laty dać mogla, że przyjdzie chwil", kiedy Pierwszy promień bladego slońca. lilY8n,ł 
on pożałuje. lIad Warsza.wlj; w dole brzęknęły 8:lnki-

Spu§cila glowę, w piersi zmęczonej Dora, niewidziana przez słożbę, opuściła 
wrzala. walka. uporna. mleszkauie. 

W myśli jej, niby z nici czarodziejskiej Hrabia, przyszedluy w kilka. godzin p6-
wysonte, pnesuwały się dnie pl'zll3złe, I źoiej, zdziwiooy, zastał pustki. CzytaJ4l; 
kiedy lekkomyślDIjl żegoaŁa spokój I mi- li t Dory, wzruszal ra.mioua.mi i brwi ma.r· 
łość, aby iść w parze ze lIbl'odoi'l i Jgry· szczyl, polem z8,Jllknąl pokoje, poodprawi&l 
zotą... słożbę I wyjechał za. gt&nicę. 

On pracował i walczył- ona grzeszyła. Młody jego przyjaciel, przedstawiony 
Odmiennemi drogami szli przez tycie, a Dorze ostatniego wiecaoru, otnymaw8Zy 
nllmo to-znaleźli się. 'rylko była. przepaść Jej list, nie zajrzał więcej do kolegów i 
między nimi; różnica myśli, pojęć, przy- wkr6tcę podobno opuścił na zlIwne War
zwyczajeti-l'óżnica połotenia w świecie... szawę. 
00 był w uieble-ona w piekle. Mia.lażby Edzio koni Bolowi lIie oddał, choć ten 
go pocił\gnąć za sobą? .. , igdyl A potem- dowodził, że zakł d wygra!. 
wiedziaŁa, że za zbrodnią musi iść kat·a. 
Czy wcze§uiej, czy później - do cigoie j,. 
Cbciala. ją ponieść zaraz. Czy przebaczenie 
znajdzie? Ludzie ją potępi'ł; ale słyszała, 

KOSIEC. 
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Teatr Łódzki. 
W egre.zle Stlllna. 

We czwartek, dnia 28 lipca r. b. 
NA BE EFIS 

Władysława i ZofiiStaszkowskioh 

Czarne DJa~ły 
Dzieło seeoiczoe w 4 aktacb, 

Wiktoryo& ardon. 
J o&nna, bogata wdowa 
S ... a, j ej kuzynka P'UA 

Ren.~ni'} P- Trapuo 
Prolil&, krewni p. W~~rzyll . 
Cypryan Joai11ly p. SaJinbonki 
Rolaad p S(auko .... ki 
GUIAJIl C)lampliea p_ s.lno".ki. 
SylwiA, pokojo..... p-ni StAwowska 
Friek, .lniąey p. Glogo, 
Dncrol p. )(or .. o wIca 
Honoryus. p. l:I.ein 
Rzecz dueje się w akcie 1 w 
pe, nad morzem, w zamku 

w uastępnych w Pary tu. 

KONCERT H~y 
__ Dziś otwarcie t 

- _,un UJ' JiUStow. 
1661-J 

DZIID-.'ł-.lK ŁÓDZKT. «'166 

G Ł o s z E N . I A. 

~. Newskie Towarzystwo Wyrobów Stearynowych 
w St. PETERSBURGU 

ooniżyło ceny świec stearynowych O 40 kODicjct na Duuzic. 
KAida paeo:ka .... ai7 nelto l fRU& = aa tawUI. -

8t. Peterslnu'g, dnia 11 (23) lipca 1892 roku. • 

CENERALN,A REPREZENTACYA I SKŁAD CŁÓWNY 
NA KRÓLESTWO POLSKIE 1 GUBERNIE OŚCIENNE 

W DOMU HANDLOWYM LIBROWICZ & BERGSON 
w \ł'nnzawlc-, Króle ..... ka Nr_ 4V_ 1555-2 

OOOOOOOOOOOOO~OOO'~E30e4~ 
IJ 

, 

OCHRON A PRZECIW EP,IDEMIIII 

"Alpenkra U ter -Magenbitter" , -

Wódka żołądkowa z ziół Alpejskich, wynalazku aptekarza A.UI{. F. DCJlolcra w Iuterlakenie (Szwajcarya). 
Hygieniczna wódka ta, skoteczno§ć której uznali w cborobach żołądka i epidemii tacy lekarze, jak Dr Berg

man, Heidenreich i im podobni, posiadl\ własności ochronne przeciw epidemii i jes' zbawieonym 
s rodkiem w rozstrojach żU-łll:tlka, dla tego też, powołując się na świadeitwlL powyższych powag lekarskich, manlY 
houor l'ekomeutlować napój ten, który może być używany nawet przez kobiety i dzie:i, bądź sam, lub tet z wodą, bądź oa cnkrze. 

Alpeolu'l\uter dostać moina tl~tallcznie w sklepie wódek, Ilrzy uU<y Grauicznej Nr. 2, we wszystkich 
hoodlacll win znaczniejszycb, restauracyach pierwszorzędnych i cllk~r .. iach w Warszawie i Da prowincyi. 

Hurto",a sprzednż uskutecznia się w dysl.ylarni p~rowej Pat8Cllkel{o i '1' roszll\ na Pl'adze, jedy
nych jeueralnych relJrezelJtłl.Otów i wlaścicieli filii firmy _"ug. F. Dendera, na KrólClltwo i VeSRrl!ltwo. 

NASZ , MAGAZYN 

instrumentów i nut 
~ en 

"'V 
Ci' 

1529-5 

KiNCEL!RY! ADWOIUT! 

Zylbersztajna 
przeniesioną została 111\ ol. Cegiel. 
niaoą do domu W-go D. Dobra
nickiego. 1558-3 mieści się obetnie =;-

VI",)' ulhiy PIotrkowskiej ~ 46, ~ 'LEKARZ-DENTYSTA 
Ji". 111 ii " ,e,,, a;" ~ B. Klinlwvsteyn 

GEBETHNER & WOLFF 
~ ulica Plotrkewlka li 260 (38 n.), dom T. 

- • ..... TeD~nballma. Lee., ..... elki. cboroty ia· 
'P" my u.t,De~, wyry .... zęby •• 'Pom .... guu 
m rOZ1feselBJ4e~o, oraz wpra.wia I~by ,,(nu· 

pr'Yin&.ie cbor1ch od god.iny 16 46 P l- O t r k O W S k a 46 ne i plombuje. Przyjmuje od 9-1 i od 
od I do i. Uhca Średuia, dom 1538-ó-1 , .,. ____ • ________ 3- 6 po pol. 1(89-0 
obok cowarzy8twa kredytowego ... OE1>HBJIEHIE. 

(1

Ó

O
DO

"Y). E C k ,1~ók9~3 Łódzkie Towarzystwo Dobroczynności CYJlc(ohlli llpUC1'AB1> lleTpOKOR- CYAe6B~:~~:~~eTpolOB' r ze ans I Oapyxll8'ro Cl' Aa paqap.1~ CKaro OKPYIlDaro CyJla P.'I,~ 
• • W NIEDZlELĘ, .wa 31 lipca i W PONIEDZIAŁEK, dni. 1 sierpnia 1892 r. DY.ue.n .... lKB1'eJlLCTBylOmill B'. r. IitllleURQ1i, lIIU1'e.n.CTByJ:unilt BO ro-

p ... epro .... adzlł olę na nL PiotTko.... W k K l DO HOBOlly PhlHKy si. AC>- pOAt Jlo,ll3H na HOBoll1> PhIuli n 
ak. pod li 93, w domu W-go KopesJA- par u we a DrA1> Kt lO, Ba OOOOBMBiu 1030 ,11;01111 no)!" Kt lO, Ba OCBOBllBiH 1030 
aklego obok .pteki p. Stopesyka. Przyj· YYr. rp. CYA, 06uB.IlBen, '11'0 eT. YCT. rp. CrA. 061>9B.111e1'1l, qTO 

:~t;:;~L,~~'il:k~:H!i~:~ za~awa ~[roUow·a Z nł' , !Il;:pa)~~2 1'~;:~O;;1l ~~ y::: ~~~MJ:! !::~ S:~:!:~" ~~w~a=:~ 
J\aI4en:uolt 81> AO>lll 1I0A1> XI 6, Yi 4130, Da . a6pHRlI PeuurouAI 

D M Sllberstrom A",.LlJ"'''L&&J'& IY'~Y. Dy6~H'lJJall MaRca H B1> el'o KBlIp1'Hp1l, 6YAen r. . . )lOB.HMaro HllymecTB8, OpaU3BOAHTLCII oy6~lI'lnall "poAalll 
przeprowaCzJI sl~ oa rlolrkowsk~ W połączeniu z koncertem podWÓJnym JIeoR3PAY H H9H- .lBBlEHłlSrO IIl1ymecTBa, OpHBH,Ue-
34 Ó C I I I j d L' COCTOBol8ro B91> lIIBlą8CO PeABl'Q~bAf Maltoy, CoCTOI· 

; r g eg ~ B ~ae , om Ipszyca. wykonanym przez orkiestrę sclteiblerowską I amatorską. H OmeRH'łBoQ Iąaro Ha" lle6eJ1H H ,l,8Y11> mep~ 
ChorQby dZieCI I wewoęLrzoe od •• • ' • 11 
8-9 rano I od 3-5 po poło W spamuIe ogme sztuczne, ośwletleme bengal 45: :~.HeBHaro AU 'roproB1> I::W9;~1> :r~~1I:::R:::;~ A.l1I TOpron 

________ ,--'-1:.;.:.7.:..8-~12 skie i ilumiIJacya parku. . rop. JlOASL, 13 Illu 1892 r. rop, J[OASL, l !mu 1892 r. 

LEKARZ -DEN'! Y~TA Początek w nled~ielę o godz. 3, w poniedziałek o godz. 4 po połudnlu. CyAe6uui! llplIC1'aB-" EYUeBBU. CYAe60hll npHC1'aB~ EYABmq~ 
Edwarda Rajcom -Haberfeld Bilety'r: Fi:z~r~, slle:e::abW~l!tr:; :. Lud"i- 1562 156S 

ulica Plotrbwlka li 59, dom S,rów Ali- skiego l Wiistehubegq, A. Semelke, E. Rottmauna, A. ______ ',_. 
neberg, .o~k W-g~ Loreu., termanna, Patzera & Co. i w l'esLauracyl Rieblera, przy ul. 

Lee.y, plombuJe, ... t.w, •• ~by I.tuean.. Bilety te dają J' ednoeześ nie wollly wst .. p do ogrodu Operaey. b.. bólu prsy pomocy tlenku -. . 
azolU 'gaz rO"!feselająey). Przyjmuje.d Gl'ówne niespollzlRnJd: Kucyk ze ~rebięcle'P, krowa i 
10 do 1 i od 3 do 6 po pol. 1560·12 cyk, tudzież rozmaite inne cenne przedmioty. 

OB1>HWHIE. Sprzedaź kwiatów nie b~dzie urzlłdzon •• 
CYAe6ol>lll npllCTlIR1> lleTpoKos- __ Zwraca się uwagę Szanownej Publiczności, .że lIiespodzianki, 

c .. ro OKpya[Uaro CYA8 uieodebr~ne w ciOgu obu dui, przejdą na rzecz towarzystwa dobro-
BYABeB8u, ' OŚCI. ,1541-0 
rop: JIO,ll3H no 
AOII:!> nOA1>:Nit 10, 
eT. Y<err. rp. Cyx. Nioiejazem zawiadt.miam, ii w 
17 IlOn 1892 r. CI> 11 23 LIpca, b. r. otwieram wl .. nt 

81> rop. JIoAS'\, B1> )l01l1l Far~l' ~rnł' ~ n&)l1> .Iti 821RS 00 J.lHIl1l--.. - ___ ". 
6YA8Th OpoHSBOAHTLCB 
opaA8l11a ).HIlZB»aro HII'lIm'ecTB8.ll gdzie farbować będO: bmgarny, 'baweł-
npBoaA.tez8maro n~, jak równiei garaerobę m~.kt I dam. 
~e~LTy, COOTQBmarO HS" Iii. bez prueiL Zadaulem moJem je. t _ 
Te<lhllll, IRHypKOB1>, po~ier .. u. lIIi roboty wykonywać j 
6pH'!BolI K081'Ophl B npa'!. H ::!i::aranniej i po możliwie ni,kich 
B8IISaro AU TOproB" H" 181 Z .zacunklem 
30 KOO. 

rop. JI0A3h, l IlOn 1892 r. todzlanin Jan Be4narzcwsl1. 
ey)le6Bh1H llpBCTan BYAKeBB'I1>. 

1564 

Krzy~ztof~run i S'yn ' 
w WA.RSZ&'liIE, PL4C TE&'I.'B&LlIY 

• polectJ~: 

NarzędZHl rzemieślnicze. dla wszystkich 
cechów. 

Narzędzia gospodarsko-rolnicze. ' . 
Okucia do drzwi i okien. ' 
Piece i kuchnie iela~ne. 
Drzwiczki hermetyczne. 
Wyżymaczki ·oryginalue amer\ lt 

E . " oJ " mplf.e . (is. 
CENNIKI J1ustrolVanc na żadanie franco I 

Bep;'e~eJłta'łci '11' IJó-CO 
Pp, c. KUSZEWSKJ1448~ 

ulica Piotrkowska Nr. 
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