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jUt. tęgo znaczenia, skoro Olkusz, \Vol· a głównle-językiem. Nawet wyższe wy.. go handlu wywozowego dp wJJIlieoiooyeta
brom, Miechów, J,dl'Zejów, Chęciny I t. d. keztałcenie ua uniwersytetach zagranicz- osad, a nawet za gl·anicę. Tu Ulotna pl'Jestanowią stacye wzmiankowllllej kolei ;:e- nych nie zmnltjszylo dodatniego pod tym mieszkać przez parę letnich mietlięcy i pra·
laznej.
względem wpływu. Godnym przeciet za- wie nIe wi~zleć na pólmiska karczęcla, poDobra ziemskie .Pilica" (około 60 w16k), znaczenia jest fakt, że jeden z członków niew&ż dostać go na miejsca nie' moina_
dotykające zamkiem z xvn w. i wspa- rodziny przybrał do nazwjska przydomek Ktog zapewniał piszącego, · że w ci~1l
Fi
niałym p&l'kiem do osady, należafy wów- .Oskl'agiello" i wydaje w doskonałej pol- czternasta lat zamieszkiwania w Pilicy,
'ZWa, 24 sierpnia 1892 r.
czas do wł&śclclela fabryk; okolicznogć ta szczyznle broszury specyalnoścl swojej po. na miejscn nfe mógł dosta<! zupełnie doOdległa o daiewiętnaście wi?rst ~~ Za- wpływała także na podniesienie samej osa- święcone.
brego muła ...
,lereia i czternMcle-od stacyl kolei Iwan- dy, jak świadcz'ł istniejące jeszcz~lZ owych
O samej osadzie miejskiej przedewszystCzystogć osady pozostawiała podobno
croaJko.d~browskiej Wolbrom, osada Pili- czasów zabndowani gorzelnicze, mlyn 'pa- kiem należy powiedzieć, że poloton,. jest dawniPj bardzo wiele do życzenia. od cza·
CI, przy sprzyjajl}cych warnnka.ch, w ja- rowy i t. d. Następnie dobra ziemskie, w m&lowniczej, prt8Ślicznej okolicy, jakiej sn jednakże ntworzenia się komitetu saniłie uposatonl} jest od natury, wydaje się wraz z zamkiem i parkiem, przeszly DA nierzadko trudno odnaleźć w specyalnych tarnego w bieżącym miesi'łcn, doprowa".orzoDą na siedlisko wielkiego przemy- własność bankiera warszawskiego, Epstei- wycieczkach za granic'ł .
dzollo jot osadę do stann prawie zadawa!li fabrycznego. Wielki przemysI atoli nie na, a w J'oku 1876 fabryka tkacka- korZewsąd, a zwłaszcza z wałów i baszt łającego. Komitet sanitarny dokłada wszellI,sze korzysta z gotowych warunków towuia - uległa poża.owi, który zniszczJlł zamku piJickiego roztacza sIę piel'ścieli kich starań, z dużym nakla.dem pracy, aby
D&lnraloycb. Często wypadek, cbwilowe jl} dOlzczętnie, poczem już odbndowanl} nle mniejszych i większych wzgórzy, porośni~ zadość uczynić wymaganiom władz admi·
.koUC"Dości, wreszcie potęga kapitało, wy- była. Obecnie ciJlbra znajdujl} się vr r~ tycb lasem, lub pokrytych malowniczlł sza- uiBtracyjnycb, na wypadek zawleczenia w
bieraj, dla niego siedziby mniej odpowle- kach zamowej arystokratycznej rodziny chowuicą zbóż I traw. Oko widza rwie si~ te strony epidemii. Komitet tworzą: lekarz
daie które, pod wplywem tego ostatniego Brzozowskich, która, lubo sama tu stale atoli prze!lewszystkiem do dwóch przeciw- miejscowy i zarazem fabryczny, proboszcz,
Clyu'nika, wzrastają oastępnie do znacze- nie prumieszkuje, nie szczędzi dnżych ua· tleglycb sobie panktów pierścienia: to zam- rabin, regent, obrońca sądowy, jeden z dylia pierwszorzędnych kolonij fabrycznych. kład6w na ub'zymauie i budowanie zam- ki "Smoleó~, odległy o (ł wie i pół i .0· rektol'ów fabryk, aptekarz i parn obywaKIo zna Łódź i jpj warunki naturalne, u- kowych oszańcowań, oraz , utrzymanie w grodzieniec"-o cztery wiorsty od PiliCY., teli.
jlrzmione przez kapitał, i zwie~zał także stanie najwl~k8zego porzl}dku pałacu, p:u'- Malowniczość okolicy i wyborne kl}plele,
Komitet sauitarrty podzielił pomiędzy sle.
fabryki papieru w Pilicy, ten, trudno, aby ku, oranie rYJ I t. d. Dobra robil} też wl'a- ścią~ają też tu Ct roka pewllą, choć nie- bie miasto lIa rewiry. Każdy z cdonków
pogl,du naszego nie podzielił.
żenie
prawdziwie pańskiej rezydencyi. znllczn'ł lIoś6 l'odzio, ' na letnie mieszkania . . kolllltetu ma sobie powierzon'ł pewn'ł ilogć
Obfite źródła wody, wypływające z po· Słychać, że ks. Radzi~iłł z Zegna tl'aktnLnduość osady, jak nas objaśniano, do- nieruchomości mlejskicb, dla ptZestrzegania
bllzklch gór, zbieraj I} się w głębokim ośm- je o nabycie dla siebie tego maj'łtku, rzecz chodzi od 5-6 tysięcy mieszkańoów, prze- W nieh porzl}dku pod względem sanitarIl8tomorgowym stawie, połotouym - w sa- ta atoli rozstuygnie sil} dop,iero w je- ważnie, jeśli nla wyłąoznie, IZI·aeUtów. Za- nym.
mej osadzie i tworzl} stały rezerwoar 11'0- sieni.
możniejsi z nicb brzymaj'ł w 8wycl1 I'ękllch
Miejscowy s~dzia gminny prz)'chodzi z
dy, dającej 'początek rzece Pilicy. Ta niePo ~miercl założyciela tutejszego pl·U· bandel ,zbożowy I jlillczny. Tutejszy młyn dzielną pomoc'ł komitetowi, wyznaczaj'łC
lIlIerua obfitość wody, ujawniaj'łca się \. mysłu, starego'Moesa, Hynowie jego, Ju- narowy nstanawia niejako giełdll we ceny do 8'łdzenia sprawy z powództwa komitetUłe w samej osadzie I fabrykach muó- lian i Ale~sander, poświęcili pracę i ka- mIłki na okolicę. Budowle piętrowe, ob- tu oa najpierwsze sesye sądz'łce. Po paru
II1Iem łatwo U1'Z'łdzaloych wodociągów I I pitały swoje wyłl}cznie przemysłowi pa- szerne, widne, wybrakowan.ie alic, ploze- 8k&zajfłCYcb. wyrokach ~kara od 15-25
...trysk6w, nieznaczaa odległość od ko- I piernian8ID'h ole szczędąc ich na ulepsze. prowad:r;enie z daW'Jlye. C1:&IIÓW wodocl'ł- n.l, nie zachodzi jn:Ł potrzeba dochodzenia
lei, ~o\ożenie osady na b'akcie dl'óg bl- ' nie i rozw6J fabryk. Istnieją tn dwie osa- gów, świadczą, że osada niegdyś Znajdo,/S'łdOWego. Obywatele zrozumieli doniosłość
\Jcb, wreszcie obfitość lasów, okalających dy fabryczne: .Sławniów·, odległa o dwie wała się w lepszycb warunkach istnienia. wymagali władzy.
Pili4 byly też zapewne bodźcem do wy- i • Wirbka n - o cztery wiorsty od osady Atoli, jllk si~ l'zeklo, przepl'owadzenie noKwestyA pobudowania szpitali chuJebrula tej osady przez Moesa na miejsce miejskiej Pilicy. Fabr,ki zatrndniaj'ł do wej kolei i kilkakrotąe wielkie p<ńary, rycznych jest już rozstrzygniętą I takowe
iero fAbrycznych przedsiębierstw. Jeącze tysiąca I·obotników, .rekratujących się wy- wpłynęły na upadek osady. Wiele z do- już SI} wznoszone. Osada miejska posiadać
11 siódmym dziesil}tku lat dymiły tu komi- . ł'łczaie z pośród sił miejscowych, to jest mów piętrowych, nległych poźarowi p.rzed ; będzie bal'ak ha dwanMcie łóżek. Oprócz
Dy fibryki, wYI'abiającej znane z dobroci okolicznych włościan. Miejscami zbytll dla paru Jaty, świeci nagiemi, op&louelłll mu- tego, przy fabrykach M,oesów wznoszony
korty moesowskie. Oprócz tego wtedy już I towarn 84: Zawiercle, gdzie fabryki pesia- rami. Wł&śeiciele nie kwapią się z odbu- jest 8zpital na szesnaście łóżek, który poflbrykacya papieru rozwinięt!} była na ~ dajl} wlasne magazyny, Częstocbowa, Łódź, dowaniem posesyj, bo nie mają w I.6m wy- zostać ma nazawsze. Ten ostatni zwłasz
IBwną skalę: Był to czas najzamożniej- I Warszawa i rynki vi Cesarstwie.
racbowal!i/l. Przesiedlają się też często do cu zbudowanym będzie z wszelkiemi szpinero staDU osady. Nie Istniała wtedy jeDo jednego z właścicieli fabryk należy pobUsklcb osad fabrycznyeb: ZAwierci a, taJnemi ndogodnieniami.
_ kolej lwangrodzko-d'łbl'oWBka, cały sąsiedni majątek Udoż. To od dawien da- Sosnowea,. Częstochowy i t. d. Te to osaNa życie urzędnicze i intellektu&lne o·
~ ruch pOmiędzy Warsuwą a krakow- . wna posiadanie ziemi przez rodzinę Moe· t-dy fabryczne wpływają tu na nie.łycl11ln'ł sady składają się: UI'Zlld gminny, sąd gminlkiem ~wl'acllny był na 8tacyę Zawiercie s6w wpłynęło zapewne na zespolenie się I drożyznę artykułów spożywczycb . Jaja, nf z przewodniez'łcym, wyznaczonym z ui miasteczko Pili" k~óre d1.i.siaj oie mai'ł j, z ludnoścl'ł rdzennI}, z jej z.wyczajami, drób', nabial, slianowią przedmiot dr'lblle- l'Zędu, stacva pocztowo· telee:ra6czna. re·
-- -

NIlmer nast~lll wyjdzie tue tuWrek.
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powodzen~Pomlmo wszelkic

I- l'annie pre

ostrożno-\ znpel"iiie sob e za obOWiązek nie aw&ta a
powzi~tycb przez Pawla, aby nkryć. prz;vjechać do Vernerie, aby się z rodzicaprzed ojcem prawdziwy powód odmowy mi przywita\!. Serce matki głęboko odczu-,
pana de O6l'ences, pomimo nadziei, jaką lo tę obojętność i lekceważenie ze atrony
D
opierał na miłości Hel'minii i życzliwości Gilberty. Str!lta córki, oziębłoś!! syna, do.
RAI_ AlM
+
babki, baron, z chorobliwą przen~liwościl} prowadziły nieszczęśliw'ł kobietę do atana
unlysln podejrzewał, że mu syn uie mówi taklego ~denerwowania, 'Że za jakl}KOlwiek
l'rz.kł&li L. Ił.
całej prawdy, a myśl jego zaczęła tak go- cenę pl'agnęła wyj &śnić polotenie rzeczy.
r'łCzkowo pracować, że W'łtłe zdrowie Postanowiła ro;,;m()wić się z Pawłem, ale
(Dalszy ciqg-patrz Nr. 190).
znacznie sl~ pogorszyło. Pawłowi nie po- on, odgadłszy zamiar matki, unikał jej tak
- A mama jak si~ ma?
zostało nic innego. jetell ojca nie chciar starannie, że chwila jego wyjazda już si~
- Prawdopodobnie dobrze . Obecnie jest zostawić na opiece słażby, jak adllĆ się zblliała, a ona jeszcu ani jednego słówka
11!0rences.
z prośbą 11'0 matki, aby przy~pieszyla swój na osobności z nim nie zamieniła. Na go'
dzinę przed odjazdem, baronowa, zebraw- Morenceal Biedne, kochane Moren- powrót. .
tIsI ne! ja tam ",akaCYJ spędziłam I
Po raz pierwszy w życiu pani Graudpre BZy całl} swoj'ł odwagę, zastukał. do drzwi
Z p~rsl młodej kobiety wybiegło leKkie odebrała list, adresowany ręk'ł syna. syna.
I!!lcbnlenie, podobne do tłumionego śmie- W pierwszej chwili wyobraziła sobie, że
- Proszę-za wolał Paweł-myśląc, że
tla, potem się podniosła.
m~żowi grozi niebezpieczeństwo, następnie to służ'łcy; nie odbierając jednak odpowie·
,- Zwracam ci uwagę, mój drogi - po- myślała, ,Że syn robi pierwsze kruki do dzi, od wrócił s,ię i ujrzał matkę, seoj'łc,
liedziala jeszcze-2e nie pytasz ani o mnie, zgody. Nie śmiąc otworzy<5 listu obracała we drzwiacb.
liIi o mojego' męta. Czy mam to nważać I go w rękacb, nareszcie, zawstydzoąa swoByła bat'dzo blad'ł, &le ruchy jej były
~ proste zapomnienie, czy tet ... za wypo- j'ł słabości'ł, gorl}czkowo rozdarła kopru·tę p~wne jak zawsze.
~enle wojny?
i w liścio nie znalazła nic z tego, czego
- Pawlel-szepnęła, wskazu.iąc ruchem
..; Jak ci się podoba _ zawołał Pa- sil} spodziewała. Zdrowiem męża zauadto głowy na pokój m~ż., obok polożony, gdzie
:llzUiecierpliwiony. - Przed glubem nie si~ oddawna oiepokoila, aby Ją lIrzerazić barooa wprawdzie niebyło, ale gdzie mógł
IlU tak uWllŻal'łCII.
mogło chwilowe pogorszenie; usiłowała wejść każdej chwili, gdyż baronowa zoba- Uczę si~ życia, zaczynam widzieć jeszcze czytać pomiędzy wierszami listu, czyla go w dalej położonym salonie. SieII!czy II ich prawdziwe m świetle.
czy Paweł nie chciał nic innego powie- dział przyoknie i z zajęciem czytał glUedzied, ait! napróżool Po ostatui~j rozmowie tę. Paweł zrozumiał ruch matki, lecz ua,ł,
- Byłaś dawniej lepszą.
- Jestem tak'ł, jakI} jestem i dobrze mi z Marsac'lem spodziewała się czego in- że nie wie, co przeł to chce powlel leli: Do widzeuia _ zawołała jeszcze neio.
dzleć.
i o~Jętnie wyciągnęła do niego rękę.
Przybywszy db 'Vernerie, nie znalazła
- Niechaj się raz skoń.czy ta męczartlcilułl macbinalnie drobne jej paluszki I tam nic niezwykłego; baron byl tylko wi~- nia - rzekła głosem cichym, aie stano wPOZwolił jej wyjść nie odprowadziwszy cej przybity I oslabiony, przypisywała to czym.-Pawle, czy nie zaslużyłam na inae
~'et do przedpok~ju a wkrótee u~łyszał, jednak chwilowej nledyspozycyl. Przyjęcie postępowanie...
ku wyniosłym głosem' dawała służbie roz- syna nie było takie, jakiego si~ spodziePodszedł do niej bIizko, a gniew jego,
y.
wała. W obecności ojca był dla niej u- tłumiony w obecno§ci ojca, teru wybachlb,- .J~t na złej drodze - tem gorzej l'rzejmym, lecz obojętnym jak dawniej; uąl- nlł l z całą gwałtownością.
li. nlel - pomyślał i nie zBtitanawilłj,c kał konsekwentnie wszelkiej poufalszej roi:- Inue postępowaoie? - mówil, cedZIłO
i' dlużej nad siostrą zabrał się do pa· mowy z matk,. Baronowa była obecuie wyrazy pl'zez zęby I zaledwie panujJłC nad
.1;lłlIa. f uczy, gdy tego dnia miał za- więcej rozdratnioD'ł, nii kiedykolwiek. Cór- swoim głosem.-Zarzuca mi matka moje
r \lOJecbać do Vernerle. Ojciec oeze- kil, która I podr6iy z&ledwie dwa l'Uy postępo'IJanie? Jestem złyIII lynelll, ole'li go : niecierpli"ościlł I niepokojem, do niej p~ o swoim powrocie zawiado- prawda?
Jt I krótkich 118tów .yna odgadł nie· mil& J, kratkI , nic nie m6wlteyUl llatom, . - Koje dziecko - odpowiedziała paol

Henryk Gr6vill.

P wr.S."O '0'
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I

ści,

ago ule I cofnęła się mlmuwo i
wyrzutów,
że ojciec
twój daje mi dowody sympatyi... i szacllnku, i te zachowanie twoje sprawia mi
wielk'ł przykrosć, ale mniejsza o mnie,
lecz on cierpi bardzo z tego powodu.
- Cierpi? zapewne... Ojciec cierpi a
pow'lHlu wielu innych rzeczy. Cóż to się
stało, że matka troszczy się dziś (). nasze
cierpienia?... o ile wiem, jestto plerwtzy
raz od lat dwudziestu. .Bardzo moie to
cieszy, tylko szkoda, że tak póino.
Mówił z gryzącą ironi'ł, głosem powstrzymywanym I sUumionym, w obawie,
aby ojciec nie dosłyszał jego słów_
- Pawle, nie pojmuję twojego gniewu.
Marsac mi mówił...
- Marsac... tak Marsac mógł to powi~
dzieć, gdyż wtedy byłem gotów, aby ci ...
nie śmiał wymówić słowa przebaczenia I
poprawił ail}, mote byłbym zapomniał.
- Ą. tel'az? - zapytała, wpatrnjl}c lIię
z trwogi} w twarz syna.
- Zadała mi matka ostatni cios_o Ojciec z tego umrze, a życie moje złamaue
nazaws7.e1
- Dziecko drogie, ja nie nie rozumiem I
- Naturalniel teraz matka nie nie 10zumie. A więc powiem; kocham, u"ielbiam kobietę, on& mi jest "ujemuą, tak,
kocha mnie! Kiedy prosiłem CI jej r'lk"
odmówiono mi jej.
- Odmówiono?... tobie?
- Tak, odm6wiono I to z twojej "Iuy.
Nieslcz\-śliwa matka, IWY'll'lZy twan
obiem& rękami, zachwiała aię, cofnęła,
lecz bez okrzykn, a nawet westclmieDi.a.
Uderzenie w HIJIO lerce przyjęła w aliaenio, jak bohaterka.
Paweł nie Ipuszezał z oeaó" ojca, kt6ry jak D~'(lClkejniej c:.syt&ł ,118~
chciałam ci robie! żadnych
chciałam ci tylko powiedzieć,

(D. e. IL)

2
(entora, obrońca sądowy, lekarz, apteka;
przytulek dla biednycb, szkoła, wreszcie
administl'acya dóbl', Pilica, oprócz okazalego kościoła parafialnelto, posiada klasztor 00, reformatów z XVII-go wieku, fundacyi Sobieskicb I Wessl6w. Synagoga,
abndowana z drzewa modrzeWiowego, odlIOacza S!ę ,nader oryg~nalnym, w gnścle
maury~nsklm, stylem I wewoętrznem urądzeOlem,

DZlENNIK ŁODZKI.

I

no centralnemu komitetowi statystycznemu.
X Do w~zystkich izb skarbowych roze·
Rzellllo_ła I prsemT_ł drobllJ'.
słano okólnik zawiadamiaj ący, ii dozwala
X W mirusteryum dóbr państwa podruesi~ b e z o p I a t y g w i a d e c t w h a u d I 0- siono k westyę wyda wllnia P r e m I ó w
wych sprzedaż zarówno hnrtowa jak drobnym przemysłowcom,zajmndetaliczna artykułów żywuości i produktów jllcym się wyrabianiem maszyn i narzędzi
rolnych wszelkiego rodzaju z wozów, stat- rolniczych.
ków i łódek, a także z pomieszczeń ru"'T.Ia,,;,.
chomyc~"
.
X Obywatel ziemski z gub. kowieńskiej,
X MIDlsteryom skarbo zwrócilo uwagę p. Erazm Krnszko, przebywaj~cy czasowo
Z
szczególną na rozwój stosunków han-I w Warszawie, pl'ojektuje otwarcie wtem
dłowych ROlyi z DaniIł, W tym mieście wystawy wyrobów włocelo niedawno w Kopenbadze i w Inoych g c I a ń 8 k I c h, znajdnjących szerszy zbyt
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
ponkŁach Danii mfnistel'y nm otworzyło, w Ces&I'8twie i Króles twie. Z powyższej
agentnry własne, którym polecono zbierać wystawy bylyby wykluczone wyro,by droBrecl ielasae_
wiadomogci statystyczne i nlatwiac! ban- boego zbytn, nie staoowiącego pobtnlejX Inżyniel' Rydzewski mianowany d y- dlujIJcym państw obo zawiązywanie sto- szej rubryki w budżecie dochodów gospo·
r e I[ t o r e m d r o g I ż e la z n ej wal'- sunków wzaj emnych, Prócz tego po mię- darstw włościańskich, Zdaniem projektoJ z a w k o - w i e d e ń 8 k i ej,
dZJ niektóremi iostytucyami kredytoweml dawcy; wystawa nie będzie zbyt obszerna,
X Z rozporzlłdzenia miuisteryum komn- Danii I Rosyi zawarto umowy co do n- łe~z natDmiast pouczająca.
Dikacyj, ja~ donosi • Warszawskij dniew- proseezenla formalno,~cI przy zalatwianiu
X Na wniosek prezesa IV ,ekcyl mięnik", mianowani s~: urzędnik do szczegól· przekazów pleuiężDyeIl I Innych opera~yj dzynarodowego k o n g r e s u k o l ej ~ welIych poleceń przy ministerynm komunika- kredytowycb, Z Rosyi do Danii wywożo- g o w Petersburgu, p. Sałowa, dyr8~tor
eyj, 1' , dw. Kołyszko, dYI'ektorem z ramie- oe SIł: zboże, masło, jajka I IUDe pl:odukty kolei mikołlljewsklej, Michalcew, urządził
nia minlsteryum iv zarządzie kolei nadwi- roluicze. Wywóz jajek ruskich do Daliii , W waJ'&ztatach tej drjlgi w Petersburgu
IIlaiiskiej; zaliczonr do minl'terYUlllln:ty. wzrósł yr czasach ostatnich do 215 millo-lwYS'taw ę niektórych przyborów
Dier ' komunikacyi, zwolniony do to warzy- n6w sztuk na I'ok. Obecnie powstaje to- ko,lej Ow ych, wynalezionych przez pod.
litwa kolei ' nadwiślańskiej, 1'. kol._Dara ,' W81'ZYStll'o, które wzięło sobie za zaqanie danych }'uskich; na wystawie umieszczano
gan, , za,'ządzająeym pomleoioną koleją.
wywożeuię
Rosyi nI' rynlJ, duńskie róż- rówuież parowozy I wagony, wyrsbi... ne
?< Vi' Ul'zlldzle il'olei warszawsko - pe- oycu produk:tów w stanie iiwieiym ,pal'o- w Roayl. '
"
tersbnrsklej 'p ol'lIazoU() projekt li o ł I} c Z e- st&tkllwi-lodo wniaml.
Dia s~acyi Praga tejże kolei II reIX W tych dniach spodziewany jest. w
,
J a m I ~ l' o g i o b w o d o w ej, na wz61' ta- Petersbul'gu dełegat wIoskiego minlste~yuOl
kic1lte połl}czeń dr6g nadwiślańskiej I te- skarbu, który ms być wysIany przez swój ·
•
respolskiej z główuym dwol'celll kolei wie- rząd, dla uI'egulowan fa nIektórych kwedeńskiej i odwrotnie.
•
styj, dqtyczf\cyc4 rozwoju h a u d I u R oZ placu wystawy ogrodnicrej. W dałX 'Podróże objazdowe na molej-/lyi z WlochamL Pom iędzy inuemi, mi szym ciągu napłynęły następ ujące deklara!Ze' dystanse, po udanej Inowacyi podl'óty nisleryum wlos kie podnioslo kwestyę orzą- cye, WSZjSLkie z Warszawy: ~ntoni Pech
tej kategoryi w odleglejsze krańce paq- dzenia w glównych centl'8ch Bp.syi i Włoch i s-ka wysŁawia pompy i sikawki 'ogrodo8twa, są obecnIe pl'zedmiotem narad wde- stałych wystaw ruskich i wloskich płDdów we, Konstanty Gielicki - - wYl'oby powropartamencie taryfowynl. \V tym celil pro- surowych i wYI'obów.
źnicze (lin.)', sznery, hu śtawk i ogrodo;we
jektowane jest wydawanie biletów na odPleDIł\dse J kredTt.
I t. p,), Marceli Filarowski - wyroby
• bycie' podróży' na dystansach do 1,000
X Do zatwierd~enia mipisteryum skarbu nożowni cze (noże, notyctl'ogrodnicze), Stawior8~ z k'rótkptel'Otlnówym powrotem i przedstawiono projekt
ustawy nowego uis ław Brzozowski - roliliny i kwiaty,
nstępstwem 25% od ceny zwyklej bi- b a n kur o I D i c Z,1l g o w Kurs ku, zakła- . Aleksande\' Feist - szczotki ogrodowe,
letów, ,. b,ez nstępstw bagażowych, jeżeli danego przez miejscowych ku~ów i kapi- narzędzia do czyszczenia i zamiatania,
podróż odbyta ma się zakollczyó w pUll- t alistów. K8~ ital zakładowy banku wyuo- pastOl' Zimmer z Pabianic ozdobne
lere ~yjazdu, a I w r&cbubę przejazdu dO' si 1'/. miliona rub" Ilodaiel~uycu na 6,000 drzewa I krz'ewy, Ryszard Holtz - buś1,000 wiorst mają , byó .bJ'lIne odległości akcyj, każda. po 250 rnb.
tawka ogrodowa s&mobujająca, Razem do
jednocześoie na kilku liniach hlejowycb,
PrzemYlIł.
dnia. wczorajszego napłynęlo 55 deklaraDla nstanowieni& stacyj pośrednich zatrzyX "Prawjt. wiestnik" , oglasza,'v te "n'a cyj.
Komitet przypomina, że ostatni termin
mywania się i terminów potrzebnych dla mocy NajlVyźej ~atwierdzouej ' dni ... . 1 (13)
powrotu lob pauz w pDdróży, 40 tntej- maja 1892 1', ucll waly komitetU ministrów, do składania deklaracyj opływa z dniem
szycli zarządów kolejowycb prz&słsne bę- minister ~kal'bu wydaw&ć ma tymczasowO' 31 siel'puia r. b" Lo j , we środę , później
dą odpowiednijl referaty,
W Królestwie do l (13) lipca 1894 ro' ,pozwolenia na ' już deklaracye przyjmowane ]Iie będlł'
Polskiem 110 podobnej podróży objazdowej w y I' a" i a n i e droż d ży p r as o w an ych
Instrukcya dla sędziów wystawy zawienadaje się kierunek następujący: Warsza- w zllklatlaeh drożdżo wyeb bez pędzenia ra, między innemi, następujące punllty: \V
wa, Skierniewice, Aleksandrów, Ciecljoei, okowity, podłut; nowegjl 'sposobu, i nsta- przeddzleil wystawy, o godzinie 6 ,ej po
nek, Aleksau<hów, Skierniewice, Koluszki, nawiać I\a ten czas zawartość naczyń poJudniu sędziowie winni się zebrlló na
Łódź/ Koluszki, Piotrków, Czp,stocbowa, uźywanych w 1.&kł~darlh drożdżowych, oraz placn 'IN Łodzi I wybl'aó prze\VodnłcząDąbl'owa, KIelce, RadoIII, Iwallgl'ód, LII-' i10śó drożdży wyrabianych .
,
cego oraz referenta, a sądżenłe o,kazów ublin, Obelm, BI'ześó · Litewski, Siedlce,
X W Petersburgu zalożone będą '/ikrót- kończyĆ jlrzed otwarciem, t, j, 3 'go wrzeWarszawa, Jnb też BI'ześĆ1 Litewski, Bia; ce d w I e n o IV e fa b ryk i:' fabryka ka- Śnia;do połuduia, \V razie potrzeby dołystok , Warszawa, Od każdej stacyi po- mieoi drogich sztucznych i fabryka farb kladnego zb~dania przedmiotu, ~r~ew!li\ni~redniej, tak, jak to jest w wJelkich po - akwarelowych,
' I
cz~cy 'każdej grnpy ma prawo zaprosIć do,
dró~llcłl okoloych, )Dożna będzie rozpocząć
Rolnictwo I przem;,lIł rolDY.
pomocy ekspertów z głosem doradzczym,
i zakończyć jazdę, Delegaci oa kongl'es
X " .MiilistHl'yunr spraw wewnęll'zliych 1'0- w czasie zaś narad nikt obcy ni!! może
teratoiejszy w ,Petersburgu od tutejszych stanowiło zebrać ścisle wiadomo§oi o zmia- się znaJdować, Sędziowie mogą w każdYln
kolei będą. upoważrueoi do zabraqia gło~u nach, ja,kie zaszły w roku bieżącym w dziale 7mruejszać i1o§ć nagród, p w!ę)Cazaó
" tej sprllwie w depal'tamencie tar'yfo- obszarach zasi'ewów zbóż w caMm pań- zaś nie mogą bez decyzyi zarządn towawym,
stwie. Zebr .. nie tycb wiadomości poleco'- rzystwa, 'j~k' również po,dawa~ do pism liHa ..del.
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Nijztldłogo ' też 6§f.fi1filI'odze, _ pro~ad,zącej do skały; 'pon)ęwtIŻ til b.l!lo znpełnie pusŁo, zaczęła. bisguąć. :Kilka razy. zę.dysuna, 8tawała i · odpoczywa/a, ale""])Fawie Datycbmlast biegla zńowu rw nlesreł·
na dzieslęó minut była na szczycie ska/y;
_, •
I teraz dopiero stauęła. i patrzyfa 'dokoła
{P,r.ęklad • .fralIeuslUego),
siebie, wszędzie ci_za i pustka, nill'dzie oie '
(D k '
było widać aui czŁowieka., ani żaduej t yQ O'TlCZl1Ilie pat,,& N. 189).
wej istoty, słychać było ' tylko szelest Ii-.:. Wyj.dę - rzekła.
•
dci, a' z dolu ryk' fal; . obróciła się do mo!.
- Dlaczego?
l'za" ołowiane chmury pokl-y(yały ostatuie'
- Zimn~ mi, jak z.aczuę chodzić, roz-, pl'omienie zaohodzącego slóńca,'" a w dafi,
grzeję się.
na horyzoncie, zarysowywaly: się niewy- l'ójdę ,z tobą,
raźnie brzegi Jer.seyu, Doszla do chatki,
Gdyby matka posiła, byłaby ocalonI}, to :l' któl'ej 'wczorajszego dnia wyszedł ceInIt,
opieka Opatrzności, o której ona przed dziś nikogo tu nie było .. ,
'
,',
chwilą myślała. ,
'
Wldocź ale Bóg tego chcIał,
"
A)e otTZJ!snęła się z r tego tchórzostwa,
Jtdllalt jeszcze rzuciła okiem na opnsto- Z tobą nie będę mogla prędko cho- 8zale pob i patrzyła, czy się nie ukaże
dzić, Ja muszę biegae.
•
jakiś cień, czy jakaS głowa nie ,wystaje z
- No, to biegaj, tylko weź 'płaszczyk .' za ' k!-zaków, ozy się Iiie odez\vłe1aki~ głos,
On& nie pomyśłała na.wet oplaszczyku. któryby jł powstrzyml\ł;~ nie nie ~ Idzillla,
- A, 'dobrze, w~mę,
nic nie slyszala,
_ ' .. "-,
Doszła do ł6żka, n~ któreID' leżał płaszWtedy zamknęła oczy, ' zmÓ'wIla krótkI}
.zyk; ter&z dopiero mogla się tak odwr6- modlitwę; uie prosiła Boga o nic ·dla Ijie c
cić, *~.b.r ' patrzElć na matkę, ale" pl'zez .nią bie, tylko żeby strzegł jej rodziców ,
l"
Die być widzianą, dlugo na nią patrzyla.
Potew, skdro wledziala: że znó ,,:" upada
II politowaniem, miłbścią I 1'0ZP&czą.
'
na duchu, pomyślalll, że to zwlekanl e, jest
Częmuż nie mogła wypowiedzleó , tego, t,ylko tcbórzDstwem, w celu zyskania n9.
co ..serce chciało: .MatkD, poblo~slaw mofe, cz!\sr8'. Zakryła tw ...rz rękami i ' zwolu8, z
opuszJ:zam cię jtJi na wieki",' ale Die mo- gloWl) podniesioną do góry zbii.żała się do
gła jpj nawet ucaŁować,
brzegu skały na oślep, kiarująt ' się szuZWQlna zbliżała się do dl'zwi.
mem fal, który dolatywał z ddlu,
'
Je~eze się wahała chwilktll potem nagle Qtwol'zyła drzwi i zamknęla je, w -śieVlI.
Di jeszcze się zawróciła i ręką pl'zeslała
ostlltni pocalunek tej, której nie śmiała
Kamil, IiCZI}C na obietnicę Zbzanny, że
utlciskaó,
będzie pisywała, zapowieJlział, żeby
Schodziła ze Ichodów z załzawi~nemi przynoszono listy, jak tylko nadPjdą; wyoczym8 ~ ~miłD się od łez, t~zpnała się ó j"chał ·w środę, wśród dnia pewuie mó\~,
ł
I
Ji aplsze,
'
poręcz, ub,. nie spaść, a g dy Się z~alaz a I ,a z matką) wieczorem
w cz w3,1'
na w.}'brz8Żu, uczę}" prędko cbodzlć, spo- tek II samego rana rzuci ba IJOcztę/ zat'em
gll}dała to na prawo, to na Jewo z jakielll§ Iii t w piąlek rano powinien być w Ęa rypomil\Szaniem właściwem tym, którzy ole żu, włdnie wtedy, kiedy b~dą pierwszy
chcl} być widziani, ale j tak nikt na nllt raz rozdawali listy, więc o godzillie Jlió·
lIle zwracał uwagi.
dmej miuut czterdzie~cl, lub o trzy kwa9)

~ąctor

M:alot,

mu

I
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aty nagrodzonych, dopóki ta li8~
komitet wysŁawy łącznie z zarząde~~
zosŁanie zatwierdzona. Nagrodzone ok, Ole
powinny byó krajowego pochodzenia ~ZI
j,tlok stanowią rośliny nowe, sprowadzI.
z zagranicy od czasn ostatniej WY8ta~Q'
Lo j, od 1885 l'.
1,
Wystawa potrzebuje około 1000 krt
seł, wpartyach częściDwycb, do ogr<Jde,
Ra6ektaoci, życzący sobie wydziertaWić ~
krzeBla, zechcą się zgłaszaĆ do kancelarl'
komitetu wystawy w parku Kwela.
I
Roboty na pl ... cu wystaw'y p,'owadz',i~
z gorlłczkowym pośpiechem , J6den o
dl'Ugim , wrl'ł,st~ją, jakby z zie~, o~dob~
budyukl I paWilony; klomby I kWietuiij
w niektórycb oddziałach, jut prlWie Cli
klem oko,liczone, bawią oko piękllYlU
dobol'em. Wszędzie widaó u.iłowania 1&
s ny prowadzących !!grody prywatne i
przedsiębierstwa' ogrodl!iczę; ' aby z&k&8o_
waó gustem lub oryginalnym l\OlUystllll

bar;

współzawodnikÓW,
Ruśliny ciepl~I'ni'Qe
poczyuaj'ł się już poj ... wiać na placu !re
więk~zej llości, ProwizorycznI} cieplariil~

prawie jnż ukończono, rówuież i sceuka
teat.ralna cała jut wyższla z p ,l' clesleiskiego topora i, zdobua we ilagll, czeka
tylko na ornamentacye zel'(n~trzlle, IVi.
downillo mie~cli~ się będzie na placyku
otwartym wśród wysokic~ drzew iglilllltyeh
parku, co przedstawi widowisk\> wcale uiezwyczajne .
Wczoraj przyjecbał d~ padzi rysownik
• WędrDwca", w celu qbejrzeuia placu wystawy; wymieniony bowiem ' tygotlu ik ilu.
strowany zamie§ci6 ma w swych łamar.h
piękniejsze widokł z wys tawy,
Deszcz, Nareszcie po dłngiej suszy i
upałach, termomet.r obniżył się nieco, a
p Dżądany deszcz spadł obficie wczoraj.ze_
go rana. Ulice jednak osiJsz.Y,i'y (ię pręd•
ko, gdyż jut CI 9-tej kurz Winosit 8i~ li'
powletrzlL
-w Hslehowie, Dzi ś po poludniu wzniesie się balonem, jak zapowiada afisz, lII.
5,OeO stóp po nad ziemię" aureOnaut& war.
szawski, p, ZenOlI Szymańs~i, Jttóry u'
stw nie za pomocą s padochronu własnego
pomysłu opuśei ~ ę na~zietuię. Najlto przygl'ywać będzie orkiestra, a wieczol'llm Spl'
looe bęll.l} ognie sztnczne, nrządzone ' przez
p, Dierillga.
' Garkuchnia. W przyszlym miesiącu mi
być otworzDn'ł przy nlicy Głównej garkuchnia dla robD tników,
KW8stya sanItarna. Koszt ul'ządzeni& i
utrzymania wiejsklcb buaków ' c~ol~rycl:
nyeb, a 'Zllrazem wydatki 11& środki dazinfekcyjne i lekarskie pódczas pojawienia
się cholery w powiecie łódzkim ubliczuno
na sumę 1'8, 9,484 kop, 50, któr1!. to sum;'
ma byó zebraną drog'ł podatku z wlaści·
oleli gl'Un~ów, posesyj i przedJI~ biel'stw,
Ou~daj. sętlzia pokoju ,vI go rewiru m.
Łodzi osądził , i skazał za nieoczyszczanie
dziedzińców, ust'i]lów, rynsztoków ' \ ście~w, następującj'l:h wlaścic,ieli domów: l)
}Q 1061 przy nlicy, Zarzewskiej, li'ryderyka i Ferdynanda Mertków, na mieąiąc a·
resztn każrlego; 'j 2) po~ 1Gi 627 priy ulicy

dranse i111\ ósm. ą 00 go, powinien otrzymać. więtej odchodził pocIąg z ~ Cbei'boUl'g'a.
O trzy kwadranse na ÓSlIIą przynieslo- ten sam, którym pojechaŁ we wtol'ek'; j~
'no I111)J.!hi'a listy.
. "eli nie str8.ci ani se~nndy czasn r"'ąl&- Droga pleśzczotkal
,
d.le
porę,
eskakl~~ł ,po cztel:y seboZapewne odpOWiedź oica, a pot~m ma- if.1 naraz, aknrat pl:zejezdz~ł prózuy potki ' zatem ślub' ten pośpiecb upewnif go, ' wóz, zawołał... woźhlcy obiecał sto son!
nie' posiadał się z radoścI. Zawsze spełuia- n81 piwo i zdąlj>ł dopaść do okieuka wła·
ła więcej, niż obiecała, '
śnIe w chwili, kiedy .!fasyer miał je zamAle tell adres nderzył go, to nie ,to lll. 1( n llć,
smo, jalife on zwykł b'ył widyws:~: równe, I _ Valogneś, jeden pierwszej klasy,
pewne; to tjakieś ICl'zywe litery nie 14 czy-. W wagouie wyjął listy, i znowu czytał.
ł się, to dowodziło, jak Zuzanna bylI' cbociaż w głowie mu się mąciło, jednak
wzrusz!lOll, gdy pisala,
czytał z więku'/} uwaglh nic nie QPuszczII.
Z POCZf\tl{u uic nie roznmiał: •
IjednegO nie kouczyl dlatego, . żE)by czem:J .Nie wiedliałeś, że mnie zabijesz .. , _Za- prędzej ,:acZl}Ć co ,inllegó i pomimo AoklaszczycaIiJ cfę zanfaniem .. , ~ntro .." zanfm duego odczytania, nle móg! wierzyć;, pIS~'
ten list dóJdzie rąk twoich, rznc~.m ~ię ilo la to "' , ch,wili ullies!epia, ale ,: pewUle ,II~
morza ze sz.czytn skal Flammanvll1e u...
j\!~ n~pokolła, Czy Się kto>l:a!lIJ~, gdy Jest ,
' Dalej nie ,cijrtał, lecz pytal się sainego kocbąny. Ona wie'dziall}! jak on jl} gorąco
siebll!· czy 'nie oS,załał,
'kpcl)al, onllo mu tcI .. mówlła. Gi!!by nawet
Czemprędzej otWorzył drUgi list.
odważyła się wejM n'a \ ścleż1cę, pro waaz,'.K;fuilló, wybacz, Ja tyle ciel'plałllm_"
cą d.o skały, Ł9 łę.~ieś silu/I wycieńczenle~
Odetcru\ął i myślał, że już rozumie! 'b- prZ,)'pa~ek, jakl\ś cndów)!a sita ą 'atow,aladzicB najpl'zód odmówili I 'wtedy ona po- by ją, 'l'ak jadąc, wp,adal coraz na wn8
stall;,wiła umrzeć; potem zalagodzili swój domysly, tp bal'dzlej s~nn'y byl te/IUI,
pii!I',:,o~uy pośpiech i wtlldy p'na nat>~sal~ ,wiel'zyó; ,to tamtemn, al,e o'~tI\~rznie_~a
drqgl hst, "
żadnym Dle pOllrzestał, Ule WiedZiał, co ~I~ ,
Dlaczego mówila o śmi' rci?
,
:II nim dzieje !
"
.l Wi,ersz za w!,erszem przebiegał oczymaI
W Valogues pobiegł do, t~gl!~lIm~go za'
bo lIIe czytl':ł, I ,dos~edł ~o kOI\ca, potl'ID jazdu" ,k"d we wtogek WZiął k?ule, tenwziąr lllerwszy hst I takze go, odczytał,
sam woźnica znowu gq wiózl, ,a J~h~ co
~a~" wię~ to pl'I~wda, mus"ła ~mrzeć. "koń WYSkDCZY, Jeszcze było widno( kiedy
'~Jutro, ~aDlm ~I}dzlesz w '!.os!ad~Dlu tego pl'Zyjecb ...ł do Die i ei~e, ale sIQń,ce_ju~ J,IlIStu, rzucam SIę do mOl'za, ,
szło; zda.leka Ilrzed, zajazdem _:Wldz~8ł pojutro, to z~p.czylo .wczoraJ.
madki , ludzi, , rozmawiĄjącyclr ' z Jakle~
Nre m6gł ~Ię utrzymaĆ n& nogach I u' ożywieniem które" mu: nit: dobrego nie
paqł ~a fó~el, Ale, zaraz \Y8t~I:,
wróty10. I: "
•
P Ó,rllewaz po plerW'S~ym Ilś~le oapJśala
W 'skoczył z mari.ngJJtte ł , wbiegł do
drugi, dlaczego by- nie miała zmIenić posŁa- k~cb~i
JI
nowietJia, tak. jak zmIeniła zd\\ni6j dlllcze!
'
gobi' nie miała odwlec wykonania za- , J est pan C"pel?,
,
,
.
O,
bieuny Jllln,
mliU'\!,
'
, b przed
Gdy pojedzie i bęUzie pl'zy niej, może
I glos i twUl'ze rudzi stoj~cyc
I o
ją ocalić,
'
,
zajazde,m, zby.~ wyraźnie ~~iadc~Y Y
Pomimo, żll wiedział 'ktÓl'a godz/lra, po- P\,~IV!l1.le. •
. ,
nilł
lJiegł spojl zei! na ze(tar śeieOJll': brakOwe.- Czy to być moż~?- j p,lsoąl; s,8o m tó I
lo kilk'a , minot do ,8-ej, a o w!,6ł do dzie- jy1edzfał, o Ill~wił i oparł 8i~ 2 d~y s -

I

,

.

»
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---;kiej. Kuola Ludwika ~i zera, na
Btgo~ygodnie aresztu; 3) pod
627 przy
d~' R.zgowskiej, Wilhelma tokłosa, na
afiel kary' 4) pod MI 1061 przy/ulicy Zarzew~/r~. Gotfryda Siczko. na trzy tygodnie
,..eJ•to ' li) pod :IIi 1106 przy ulicy Wio
arBSIst1ej
Łukasza Józetiaka, na 100 rs.
be~ 6)'pod 111 1063 przy ulicy ZaJ'zewk~~. Ignacego Brezlna i .J ózda Słama.
Ił e~"'a tygodnie aresztu każdego i 7) pod
1061 pl'zy ulicy Zarzewski~j, Ignacego
, ńskiego na dwa tygodOle aresztu ..
~:spodzłewana fortuna. W tyc~ dnjacu
m10dej dzIewczyny S.. nsługuJąceJ w

DZIENNIK

ŁODZHL

wskiej z chorób zakaźnych jedna tylko kowania p. J . Orbachowi rs. 12 kop. 44, gnberni lubelskiej, w d. U ·ym b. m. w
ospa mi ała charakter epi(lemiezny. Poja. za świece p. R. Ziegle1' 1'8. 34 kop. 88. za Biskupicach zachorowało osób 12. wywila się ona jeszcze w 1'. 1890 prawie we o~wietlenie i lampiony p. 'fbi ele I'S. 90. za zdl'owiało 5, zmarlo 2. chorych jest dotąd
wszystkich powiataMI guberni, 8. charak· muzykę p. Dres lerowi rs. 75, za dekora· 25; w Siostrzestowie zachorowało osób 3.
ter epidemiczny wykazała osobliwie IV m. cye p. E . Joseph rs. 59. na ~ratyfikacył} wyzdrowialo 6, zmarlo 3. chorych jest 14
Łodzi i powiecie ł6dzkim, sk'ld w piem· IIrkiestl'ze scheiblerowskiej rs. 25. na kJooch· osób; w Jaszczowie zachorowało osób 3,
szej poł()wie roku zeszłego roz zelozyła się mai kop. 60; woinicy rs. kop. 50. str6- wyzdrowiało 4, zmarło 3. cl1orycl1 8.
Aliejscowości cholel'yczue: Biskupice, Slo·
na sqslednie okolice i do Piotrkowa.
żowi rs. 6, roznosicielom afisz61V I·S. 5. na
W Łodzi zachorowało na ospę w roku dorożki i na skl'zyukę rs. 1 kop. 50. dro· strzestów i J aszcz6w otoczono kordonem.
zeszłym 5,024 os6b, z których umarło bne wydatki I'S. 6. p. R. Scholz za pokry- Środki oehl'onne przedsięwzięto bardzo e1,241, czyli 24,62 0'.. W powiecie ł ódzk im cie namiot6w rs. lO - razem 1'3. 1.495 nergiczne. Na sąsieduich stacyach kolei że·
laznej: Minkowice. TI'awniki i Rejowiec uo~pa. w stosunku do liczby luduości muiej kop. 07.
ofiar zagarnęła, zachorowało bowiem tylko
Ogłoszenia o zabawie ogl'odowej cztel'y stanowiono staly dozór lekarski. Umiej·
560 osób na 1I6.13l mieszkańców, lecz za miejscowe gazety zamieszczały bezpłatnie. scowieuie epidemii jest prawdopodobne i
i~nej z resta~r.acyj ~utejs.zyc~l, na.dszedł to fl,zebieg tej choroby w powiecie o wie· Gazownia ,miejska założonie I'ur uskutecz· popłoch dotycbczasowy nieuzasadniony.
Z powyżej niła również bezpłatnie. Również bezpła·
j ~ zawiadamiający }~, ze J.est Jedyną le był cięższy. niż w mieście.
•• Pr.wit. "iestuik" w dalszym ci~ podo,fa
dkobierczynlą po ciotce swej, kt6ra u· wymienionych 560 os6b. zapadłych na tnie oddało do rozporządzenia komitetu n.. tępnj~cy bul.tyn, d otyc3~cy p o. t ę P ó w. h o·
I
e
r y w Rosyj.
I~I& IV Odesie, pozos:awiwszy maj'ltek, ospę, zmarło 384. czyll 68.57 0'0' 'l'ak zabawy ogrodowej towarzystwo akcyjne
W Petersburgu, dnia 23 i 2ł b. m.• lachorowało
• edstawiający warto~ć 40.000 I'S. Po wielka ilmierteloo ś!l jest następstwem bra· K. Scbeiblem swą orkiestrę i gaz. !a tak- 111 osób. zmarło 32, wyzdrowiało 4a. w guberui.
~ zytaniu iistu, dziewczyna dostała spaz- ku dostatecznej opieki nad cUOI'ymi we że zbudowało swoim kosztem Jeden z na- unia 22 b. m.. z.chorowały 43. zmarły 3. wy~llro·
;" tak gwałtownych, że z trudem pr~y· wsiacu oraz zupełn ego prawie żaniedbania miot6w. Takież namioty ofiarowali towa· wiały 3.
W Moskwie. dnia 22 b. m .• zachorowało 8 osób,
• !leono ją tlo normalnego stanu. OSWOIW- tam ś rodk6w zabezpieczających od zarazy, rzystwu dobroczyuno§ci pp.: Leouhal'dt, ,mady
a. wy~drowialo 4; vr guberni nikt nie za·
" się 11 rzeczywistością S., poślubiła je- jak szczepienie. izolowauie chorych od GI'oumann i Otto Gehlig. po jednym na- chorował. smarły 3.
ze swych wielbicł!li i wczoraj wy- zdrowych, odpowied nie deziufekowania po· miocie każtly.
W Astrachauiu. dnia 22 b. m., zachorowały 3
do Odesy, celem wywindykowania ścieli po zm a rłych i t . p.
Czystego zys7:!, osiągnięto więc rs. 3,708 osoby, .marły 2, wyzdrowiały 4; vr guberui zachorowały 33. ,marły 32.
'iV vowiecie ł kim zanotowano 84 wy· kop. 08.
W guberni włodzimier,kiej. duia 22 b. m., zacho·
. Onegdaj we wsi Nowosolna pod padki śmiel'ci na 200 chorych na ospę,
Tak pomy ślny stosnukowo reznltat ka· rowało 6 osób. zmarły 2.
z niewiadomej przyczyny wynikł czyli 420'.. gdy tymczasem w Piotrkowie sowy, bez względu ua niesprzyjające tego.
W Woronożu, dnia 22 b. m. ••aoborowało 6 osób.
jar IV posesyi Franciszka Szefnera. na 145 chorych. zmarło 44, czyli 30,34 0'0' rocznej z b wie warunki. przypisać należy zmarło 5, wyzdro wiało 8; w guberni zachorowało
marlo 88.
~ęki natychmiastowemu ratunkowi, po· Miasta więc, jak dowodzą powyższe cyfry, nietyle gorliwości. umiej~tno,jci i doświad· 21;8W••Wiatce.
dnia 2'l b. m~ saehorowały 3 oloby.
III' zdołBIIO um iej scowić.
Po ~kodowauy stawiają więcej oporll epidemii ospolvej, a czeniu panów. którzy zajmowali się urz'l- zmarła l, wyzdrowiałA 1.
'ednak oblicza straty na rB. 100.
to dzięki temn. że w nich rozwini~ty jest dzeniem zabawy. ile ich tlobrze zl'oznmiaIV gubernii·ek .. terynosła .... ki.i. dnia 10 b. m......
I lit/d. W .tajni p. ~eugebau~. w piąlek w:ie. większy nadz6r sani tarny. W Łodzi ospę nej miłośc i bliźn iego, kt6rej dowody wy. chorowały lU osoby. zmarły 3t, w"zdrowiało 27.
W Razoni .. dnia 22 b. m. zachoro ... ały 22 .10",,,,,, o godzinie 1.0-.J, ...pa. lła SIę sł?ma. OgIeń zwalczano hardzo skuteczui e. gl6wnie pl'zez mienieni panowie nam tak często składali
by. lmarło lu.
,ar" l natychmIast stłumtono.
i . ..
6
d "
. k I
i. miejmy nadzieję. składać nadal będlł.
sądu. U pp. GÓreckicu. na Balutach. szczep eme Jej zar wno
IJeÓlom. Ja
W guberui ko.~omskiej. dni. 21 i 22 b. m.• za·
...
J ózefa Przyby/owicz. kt6ra miała osobom' d oro słym. Wielką us ługę oddało tej miłośc i. któl'a jedynie tyłko zdolna <lać chorowało 12 o.iÓb, zmaTło G.
W Kurskn. dnia 21 b. m.• ,marła l 030ba; w guni~jakiego Antoniego Bra- przy tern rozpolvszecu Hienie Wśl'ód mas silę do zniesienia nienniknionycb przy u·
zachorowało 7ó, zmarło W, wy.zdrowiało 1.1.
dnia. B. namówi! na. roboczych wiadomości o potrzebie szcze· rZ'ldzaniu tego rodzaju zabaw przykrości. berni
W· iż zym·No ...ogrocltie, dnia 23 b. m. ,.choroażeby pomogła mu okraść pań- pienia ospy i urządzenie bezpłat nyc h sta· To też zarząd towarzysLwa, rozumiejąc i wało 16 oilÓb, zmarło 8. wyzdrowiało 16; w guber·
oceniając należycie tego rodzaju pracę, ni , .. borowało 27. Z1ll&rło 13. wyzdrowiało Iti.
G. Wieczorem. d. 12 go b. m., przy- cyj szczepienia.
W Orenburg.. dni .. 22 b. m•• ,aeborowały 3J o·
OD wraz z kolegą swym. Wojciecuem
IV drugiej połowie rok II zeszłego, ospa sądzi, iż największą za nią nagl'odą bp,d'l
·
ś'l' h d
.
straciła cbarakter epidembzuy, a w oko- pl'oste,
szczel'e słowa: .Bóg zapłać", 8oby, zmarło 12, wyzdrowia.ło 9; li'" guberni, dnia
I Przyby łOWJCZ pll CI a IC
o mJe- Iicy Pio trkowa, 1\oworadomska, BI'zezin I z któremi zwraca się publicznie do wszyst· \11 b. m., zachorowały 53 osoby. zmarło 36. wy·
.drowi.. ty 23.
Otwieranie drzwi us/yszał pan G.
do kucuui, gdzie złodziei, ukry. Rawy pojawialy się tylko s po radyczlle wy- kicu tycu. kt6rzy tl'u<ln swego przy urzą'
W gub.mi orłowski.j. dnia 21 b. m., zachorowało
27 o.ób, zmarło lU.
dzeuiu
tegorocznej
zabawy
nie
żałowali.
przez P., przytrzymał. Wczoraj sę- padki, przeważnie wśród dzi eci. które nie
W PeDlie, dnia 22 b. m.• uchorowało 46 osób.
pokoju y.go rewiru rozpatrywał tę miały ospy szczepionej. Tlupiero IV końcu Tożsamo podziękowanie należy się rów- ,marło
13, wyzdrowiało 2ti; w guberni ~achorowa·
spraw~ i, po zbadaniu świadków, skazał rok n wybuch la ona znowu epidemicznie w nież tyUJ nielicznym osobom i firmom. któ' ło 12) o ub. zmarły 32. wyzdrowiało 29.
WP
ie. dnia 22 b. m., ...chorowały 2 osoby,
Bramowskiego i Mirnsa na rok wip,zienia j eduej z gmin powiatu częstoc howskiego I re dopomaganie każdemu przedsięwzięciu
P bł' 6
w wielu miejscowościach powiatu będuli· towarzystwa i IJI'zyczynlanie się do jego zmarła 11 wyzdrowiało 5; w guberni ,aoborowało
ka!dego. a slużącą l'Zy y OWICZ WDę na skiego, lecz dzięki przedsięwziętym natych. materyalnego powodzenia za punkt honoru óS, %.m ar o 21.
W guberni połtawllkiej. dnia 21 b. m~ zachoromiesięcy·
miast środkom zapobiegawczym. stłumi ono uważają·
waly 22 osoby, zmarło l U.
Śmiertelny wypadek. W nocy z grody ją w stosunkowo bardzo krótkim cz~ sie.
Odnośne l'achunki s'l do przejrz~nla w
W Uiazanin. dnia 22 b. m., laeborowała 1 osoba.
czwartek ze wsi Giem16w powracało Na 558, chol'Ycu w powiecie będzińskim, zarządzie towarzystwa.
zmarła J; w guberni zacborowało 17 o,ób. zmar'
ło S.
warty do wsi Zarzew 8 miu żołnie/'zy umarlo tylko 107, czyli 19.17%.
Za prezesa członek zarządu H. Gehlig.
W SI marze, dnia 22 b m'J saehorowalo 18 o.6b,
Inne cuol'oby zakaźue pojawiały się w
szwadl'onu 14 - go litewskiego pułkn
zmarły 3. wyzdrowiało 2~; w guberni. w ci~
"".o,no,,,. Gdy pl'zechodzili drogą polo- guberni piotl.'kowskiej w różnych miejsco.
trzech dni (20-22 b. m.). przeeięeiowo ...ehorowy·
Dąbrowa, z za węgła domu wościach i porach roku. nie mając jednak
wało dzienoie 1. 19 ~. UDLi"",,· ..1. &9Q, wvzdrowia.ło
4b~ .
Bogumila Yogla I'ozległy się dwa cbarakteru epidemicznego. Na tyflIs z"cuo.
W Saratowie, dni.. 22 b. m., ...horowało 10 osób,
Piel'ws~y nabój trafił wszere· rowało 2.446 osób. umal'io 290 (11,030;.);
zmarło 6 t wJzdrowilLlo 6; w Carycynie, dnia 21 b.
Leopolda Trykmaua. który odrazu na szkarlatynę zacuorowało 2,783. umarlo
*" Warszawskij duiewnik' donosi. że m.,
""chorowało 8 osób. zmarło ł; .. gnb.rni .. eho·
p&d\ martwy; drugi nabój ranił dwu sze· 395 (14,19%); na krup i dyfteryt zachol'o- stau zdrowia p. Wiszniegudzkiego tak row&ło aoł, zmarło 18fl,
W
Symbirskn, dnia 22 b. m.• ,.cborowało 8 osób.
regoll'c6w: .WI·óblewskiego i Rudopycua. wało 2,382 osoby. umado 764 (32,07"10); się poprawił. że dotycuczasowy m i n i·
2; '" gnberni zachorowało 79, zmarło 32.
Bw/ł.. zoł~lerzl natychmiast rozp?częła na odl'ę zacuOl'owało 3.081 dzieci, umado s t e I' s k a I' b u pozostaje i OIldallla swo- zmarły
W guberni taIllbowskiej. dnia ,2 b. m.• , .. boroposzn.klwam~ spr~wcy wystrzałów,.aJeduo: 438 (14.21"10); na koklusz zachorowało jem stanowisku. Jeduakże. aby ułatwić p. wało J25, zmarło 55. wyzdrowiało 50.
\V USa, dnia 2"~ b. m.• zachorowało 5, zmarła 1;
cze§Qle zaWiadomiono władze wOJs~owe 1 3.192 dzieci. umario 237 \1.42"10); na kJ'wa. Wiszniegradzkiemn
zarząd ministerynm,
które rozp?cz~ły dochodzerue.. Ze 1 wą biegunkę zachorowało 915 osób. umar- depal'lamenty: celuy. handlu i przemysłu. w guberni zachorowało 48, zmarło 15.
W C~3lkowi •• dnia 22 b. m......borowtoly 2 osookazało Się. ze strzelał. koloru ta ło 79 (8.6il"lo); na ostl'y katal' żołądka za. oraz kolejowy, mają być oddzielone od mi· by, zmarła l wyzdrowiała l; w guberni zlLChoro-wl'az z 18 ·letOlm synem chorowało 1,350 osób. umarło 126 (9.330;.). nisteryum skarbu i oddane pod zarząd p. wało 182. ,marło 80.
W gnberni cheraoliski.j. od 20 do 21 b. m.. ....
•
W bulce. kupionej onegdaj w jednym ze skl.pi. Wittego. który sprawować będzie obowi ą·
chorowało 19, .marły 3. wy.drowiało 12.
Choroby zakaźne. Według dan.yc~ mzę' k&w puy nliey Krótkiej. ,nal.,iono trzy szpilki zki ministra handlu i komuuikacyj.
W Jaroslowin. dm. 2~ b. m.. uchorowało 11,
dowych za rok zeszły w guberUl plotrko· ł małe.
;o W tych dniaeh I2l'Zybył do Warszawy
Ularlo 7, wyzdrowiało 8; " Rybióllka zaehorowa·
~""""""""""""""""""'''''''''''''~''''''''_'"-~''"-"",''''''''_'''' I Z figlów •. Sz..n.ot~l~tni s.yn rp, J., zami.szka· niejaki Wincenty T., wyrobnik, który ło 8. zmarło 7; w guberni ,.chorowały 2, ,marły
T/mu tylko zawdzięczał że się jeszcze I łych ~ny nlioy Ś~edDleJ. wCIąga .,n1lr<lm na bal· przed dwoma miesiAcami w y e m i gr o. 2. wyw rowiały 2.
.
'
kon Pler ..... ego pl~tr. mlo~.zego swego brata. Gdy
.,
W . -o\foc:zerk.. k'U. dnia 21 b. m., ....huroTf&ło 5,
lógł trzymać ua nogach:
.
tenże znajdował SIę jnt blizko balkonu. sznur ze· wał d o A .. e I' y k i P ó I n o c n e j. We·
9, wyzdrowiały 2; w Rostowie i NachleJe..
- Dzięki pl'zypłyWOWl morza odnalezlo, rwał się. a chłopie. spadł i potłnkł .ię o kamie· dług twierdzenia T., w porcie uew·yorskim zmarło
waDiu nad Donem zachorowało 21, zmarło 2U, wy ..
10 nieszczęśliwą dziewczynę; niema jeszcze ni. bardzo .ilni.. .
.
.
.
segl'egują obecn ie emigrantów i tych. kt6. odro wiało 35; w Toganrogu .achorowało 13. %!Darły
dtóch godzin J' ak J' R przyniesiono.
y.'Ypadek. ~negdaJ. w nu~..k,run p. Ahchałow- rzy nie pOijiadaJ'" odpowiedniego zasobu 3. wyzdr.wiało 5; w okręg&ch ....horowtolo 18l!.
.' ?
...
skl.go przy nhey Wsohodn/eJ, eksplodowala lampa
'z
- PoraOloną
i kilka kawałków !zkla ze zbiornika trafiło służą· got6wki. bez wpuszczeuia do miasta. piel'w, zmarło 113. wyzdrowiało 3ló.
Bam. dniA 2'2 b. m., nchorowała 1; w guber.
- Kiedy kto spada ze szczytu skały \T CIł w twarz. S.kło z trudem wyjęto po dokonaniu szym odchodz'lcym do Europy parowcem, ni W
zacbo rowały 72, ,marło 48.
lorze, nie jest poranionym.
odpowie~ej .opel'loeyi. która na .,wsze oszp.ci na koszt rzą"n odsyłają.
W obwodzie dage3taóskim. dnia 22 b. m.• zacho·
Więc. to .p'lawa,
d' n'16 m6gł J'Uż wAtpić
słnz4eeJ.
* ~ R ns k'
... " doWla
. d'
.
.. o· rowało SU. Z1ll&rły 2'!3, wy.drowiało 361.
.,
. twarz
SpłolZenl. Onegdaj w nooy. do mieszkania p. C.
aJa zlzn
uje s.ę,
IZ
W gubemi eli..."etpolskiej. dni. 22 b. m., ..,choZachWiał Się na nogach. . ,
.,
w dom n Agatera przy nlicy Widzowskiej, nsiłowa. pracowaua jest ustawa w sprawie UI'Zą- Może kochany pan USiądZie; taki CIOS lo dostać się kilku ,łod%i.i. lec. obnd%ony wł '. dzenia osobuego o d d z i a I u i c u t Y o I o· rował,y n. zmarto 3i>, wyzdrowiało t5.
W okręgu zakatlilikim. doia 2'l b. m.• ,.choro·
niespodziewany co za nieszczęście. mój oiel mi.szkani .. zdot..ł icb spłoszyć.
g i c z u e g o przy ministel'yum d6br pań. "ało
441. 'lDarło 19, wyzdrowialo 19
Boi e i '
K.ra~z/ete. Wcz.oraj r.ll~,. z mie.~ nia p. D~. stwa. która lJędzie wniesioną do zatwier.
\V Kanie, dnia 21 i 2~ b. m., z&e.horowało 26,
Przynieśli mu krzeslo: stauęli pl'zy nim. ~::h:~:r przy uhcy DługIeJ, skrad%lOno naczyDla dzenia rady państwa po(lczas nadcbodz'l- ,marło ts.
W J ekaterynodarze. dnia 22 b. m. z..chorowało
WcaorJj. z bryki p. Lisow3ki.go na nlioy Kon- cej sesyi jesieunej.
- Cbciałbym wid7Jeć pana Cape).
J 2, zmarło~ .
- Jest IV pokoju biednej panienki. wraz atsntynowakiej.• skradziono walizkę z garderobIł.
;o !tarz ąd sprawami, dotyczącemi
W guberni kutaiskiej. dnia 22 b. m.. zachorowa·
I panią Cape]; zaprowa4zę pana.
ralem ~artoścI rs. 18.
p I' Z e s i e d lo ń c Ó IV, ma byt przeniesiouy to 11. r.marly 2. wyzdrowiały 3.
W StAwrollOln. dnia 22 b. m.. sachorowały ł.
Szedl po schodach, ale ich nie widział, ....""""""""""""....""""""...."""'........""""""........"" z departamentu rolnictwa i przemysłu
1\ 'VI guberni za.chorowaJy 2!l, zmarło 65,
a kiedy stanął ua korytarzu, pod drzwia·
. Zarząd łódzkiego chrze§ciańskiego to. wiejskiego do departamentu spraw og61- zmarł..
wyz 'lrowiD.ło 155.
mi. usłyszał płacz w pokoju.
warzystwa dobroczynności podaje do wia· nych ministerynm dóbr pailstwa.
W obwodzie terskim.dnia 21 i 22 b. m., przecię·
Wtedy odesłał służąoą. która go dopl'O- domości następujący rezultat kasowy z od·
;o. Prawit. wiestnik" zamie zcza J'ozpo, tnie .. padało na choler~ d%iennie 9U osób. umieW&d~ila, chwilkę postał, tak, aby mógł by tej w dniu 31 lipca i l sierpnia 1'. b. na lządzenie o oddaniu wladzy ducho· rało 457.
Tyllisie. dnia 20. 21 i 22 b. m. t .acborowało
przYJŚć do siebie. zapanować nad Sób... rzecz kasy towarzystwa zabawy ogrodo· w n ej p r a w o st a w n ej tr z ec h d z iałó w lI,Wzmarło
6; w guberni znowu u.cnorowalo lł6,
nadać sobie inny wyraz twai·zy.
wej z niespodziankami:
p o k a I' c z e m n y c II we wsiarh: HorbojVie. zmarło 66
Nakoniec otworzy I drzwi; przy łóżku
Wpl!J1lęw: ze sprzedaży bilet6w rs. 4.000. Lach6wce i Ukażoej w powiecie bialskim.
W Erywanin. dnia 21 b. m., zachorowało 30\ zmar·
ło 36, wyzdrowiało 20 t w guberni Z&ChoroW&!o 286.
ual fotel, na kt6rym pau i Capel leżala bez za bilety wej§cia: przy wejścin główIlem gub. siedleckiej.
2\\1. wyzdrowiałO 7~.
pnylomności; pan Capel, kt6ry dotąd ~pa· rs. 248 kop. 48. przy domu towarzystwa
*. Wobec wypadków cholery w niektó· zmarło
OWIl. dni. 'B b. m., zachorowało 98, zmarll
'!l al się w swoją żonę, teraz obejrzał strzeleckiego rs. 38 kop. 80, z Księrego rycb miejscowo§ciach pow.] chełmskiego. ło W
33; w Pawłodarze znown uchorowało 37. zmar·
81!.
' Mlyna rs. 31 kop. 92; ollal'-& akt;yjnego gub. lubelskiej i dla zapobieżenia wogóle ło 2..\.
W Tobolskn. dnia 22 b. m., zachorowało 6. zmar·
wwarzystwa K. Scheiblera rs. 150. ofiara przeniesieniu się tej choroby do tutejszego
- Kto tam?
2, wyzdrowiało :lO.
- Ja, Kamil Rocuas.
akc. tow. J . Heinzla rs. 150; gotówk'l. za· kraju - pisze. Warszawskij dniewuik"- ły W
Tomuu, dnia 2'2 b. m, zachorowało 6ti zmar·
- Pan Rocuas,' pan?
miast fanlów. z czterech rewir6w I·S. 493 JE. Główny Naczelnik haju raczyl urzą' ły 34. IV guberni zachorowało 99. smarły l2.
Kamil zrozumiał, że powinieu czem.§ u· kop. 5; ze sprzedaży wy ortowanycb to· dzić, ażeby czasowo w s t r z y m a no p i e l·
\V UralskU, dnia 2'2 b. m....choro....ło 23. smar·
llladnić, usprawiedliwić sw6j pl·zYJazd. war6w I'S. 1 I kop. 90; ze sprzedaży 5 sztuk g r z y m k i d o C z ę s t o c h o w y, dokąd ło 10; w Gurle"ie ...chor... ałA I; ... ob .... w ...atle tak, żeby nie zdl'adzić tajemuicy Zu· pięciozłotówek rs. 4; ofiara restauratora na dzień. więta Nal'odzenia llatki Boskiej. cborowały 32, zmarło U.
W Taszkleneie, dni. 19 b. m. zachorowały 2,
lanny.
p. Braune rs. 75-rMem 1'S. 5,203 kop. 15. według kalendarza katolickiego. zbiel'a ię zmarło ; dnia 'lO b. Bl , z chorowały.~ xmarło 11;
- Pl'Zyjecpalem I'rosić o jej rękę·
WydatkowanQ: Na dwa kucyki rs. 75, zwykle około stu tysięcy P'ltników. JE. ,~ poz6stałyeh mil\iBcowołciach uaj .. dniA 19 b. Ul,
- PanI
nil dwa aiodla rs. 26 kop. 25, na krowę raczył wydać odpowiednie rozporządlenia. IDI1rły 22'~ osoby; dnill 2') b. m., ,marły 203.
Potem. zW1'acajllC się do iooy, rzekI:
1'8. 46, ua papier, użyty na listy ofiar rs. I. właściwym władzom. a zarazeD1 wezwać
- '1'0 on.
za racbunek: p. L. Henniga rs. 717 kop. 50. duchowieó two rzymsko·katolickie do po·
" 'ar sawa.
Obj~wszy Kamila, zawołał:
B. Klingera rs. 10 kop. 35. paui Thlene- pal'cia lego ~rodka. tak niezbędnego
W Wilanowie z kończyła życie ł. p.
- Mój synnl
manu rs. 46 kop. 80. p. A. Dieriuga rs. w obecnym cza ie. kiedy jaki bądź traf Pelagi
Wik tOI'O \va hr. Clack ..
81 kop. 25, p. O. Bel'UlJardta rs. 8 kop. przypadkowy rozszerzyć mote tak nie· z ksiąll,t apiehów, m tka hr. F"lilua i
40, p. Bauma 1'S. 40. Il. L. Zouera 1'8. 31. bezpieczn~ chorobę w~I'6d masy ludu.·
'l'adeu za. oraz zmarlsgo kardynaliL g. p.
Według urzęd9wych danych o Pl,zebiegll Wlod,imierza.
na ognie sztuczne rs. 80. za baloniki p.
KONIEC.
Pete1'silge I'S. 4 kop. 60, za papier do pa·. c b o l e l' y W P o w i e c i e c h e ł m s kim.
'tarszym z g r o m a d z e u i a r z e i; n 1-
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KRONIKA POWSZECHNA.

DZIENNIK ŁÓDZKI.
k ó \T w WarsZAwie wybrany p. Leon Le- do rnry, takowa przeprowadza. j, do rezerwuanar lo w ltz, podstar8zym p. Karol Pomiński. ru, u gdy w rezerWUłJ"ze doścignie wysokości,
Da której Dmie zczono oygnaliz torn, ten, podDie.iony przez wodę, .. wiadamia stacye tel.graficzne. NaltępDie. w mi&r~ podno ... nl siO
__
lub opadania powierzchni wody, autom~tyczny
;o
Lwów. Wystawa przemysIu budowl,n.- ten przyrz,~ udziela wci,t wiadomości o alanie
go *w! L"owie bodzie otwarta 29 b. m. Do te-\ rz~y okol~~ny~ sta~yom t elegraficzuym, do• d I
• b' k ń
ś .
pókI ole mlDle mebezpleczeństwo.
go. n a maa yo noczono czynno "I pr.ygotowawc~e, a do dniIL 2 .go wrześuia wszelkie
roboty dekoracyjne. Do tej pory nadenlo 3!1
TEATR I MUZYKA.
_głoszeń. a z katdym dniem
nadchod.~ oowc.
: Dzi§ w teatrze letnim .. Nad przepa ·
Wystawa rozpada sl~ nIL dwie główoe czę'ci:
j.do~ nmiesz"znno w pala t U politechniki, dra- ścl!!", obraz sceniczny w 5 aktacb. z muzyką
Kratzera. W I'oli Olimpii wystąpi
ga rozkl.da oi~ w ogrodzie. W tej ostatniej
królnh niemal niepod zielnie: ceramiklL, cegiel- pani Antonina BI·onikowska.
W pouiedziałek odbędzie się nareszcie
oietwo i wyroby cementowe, wyl,azuj~. znaczny roz"ój tycb gałęzi pnemysłn budowlanego. od tlawna zapowiadane przedstawienie w
Z ogóloej liczby 311 zgloozeń, przypada Da Helenowie, składające się z monologów,
Zapowiadanym
miasto Lwó" 110, nIL Kraków 20, D prowln- deklamacyj i śpiewów.
C10 85. na Buko"lnO 30. Reozt~ w liezbio 66 gościem warszawskim jest pani AdolfIna
Zimajer,
która
odśpiewa
wkładki
z opei'e ..jm~ firmy obce. Z Iych ogólnych cyfr widoczuł jest zoaezn. liczebna przewoga po olro· tek: "Pta znik z Tyrolu", ,,12 żon Jafeta"
nie wystawców miejscowych i wogól& krajo- " Dziecko szczęścia'. Primadonna naszej o·
wyeb . Co do przedmiotów wyalowy. to. licz- peretki, pani Antonina llronikowska, od·
by ogólnej 365 zapisnnycb przedmiotó" zbio- śpiewa walca z operety "Sto dziewic"
rowycb okazów przypada: Na grupo I, obejmu- "Dzwoneczki" z "Wice-admirala".
j,\c, materyały i rnboty budowlane, 187 przedmiotów lub kolekcyj; oa grnPe II, mieozcz,c,
w .obie n.."dzenla " bndyokacb 70; Da gru·
pe m (plany i projekty) 85. wre.... ie do gm·
py IV (łZkolnic~wo i literatnra) lameldowaoo
\V uhiegłą liedzielę .Parsifal" Z'lkoń21 przedmiotów. Grupa V, m.j,ea pomid cić czyI szereg tegorocznych .Festspiel'ów •
• pecyaln, wyst ... O szkól dla przemysłu tokar- bayreuthskich .
• kiego w Austryi , .. st~pioo. bGdzio ekopolycn
\V poniedzialek rano dwa tysiące os6b
kilkn azkól (a.bowyeh. Większ cz~ść poz_kra- opu§cilo grM bawarski, pl'zywracając otajowycb pnemyslow.ów wystawi takie przedmlo- czającym go lasom na chwil~ za klócony
ty. które w kroju oie." arty k nłami ("brycz- spokój. a mleszkaucom czas na obliczenie
D"gO wyrobn. Inb którycb produkcya Die ]lot zysków, pl"Zez gości pozostawionych, a
j.,z..e burtowna i potrzeb krojowycb nie za· doch od zących do 4-cb milionów marek co apakaja.
rocznie .
.... Poczta angIelska. Sir James FergosBilans przedstawiejl teatralnycb nietruaoo, dyrektor geDeralny pOClt Bogiebldcb, o- dno obliczyć. Przedstawień t.ych dają 20
bj~ty rówoie! upadkiem gabioetu Sali"bury'e- na miesiąc. Sala m ieści okolo 1.600 wiga, oglosil bioto 'prawozdaole roczoe z admi- dz6w, po 25 frallk6w od osoby. Czyni to
nistrac,i swojej za
który nplyo.1 z dolem snmę około 700,000 fraok6w, co miesit)c
al'l m marca 1892-g0 r. Moóstwo w . pra"o- wpływającą do kasy teatralnej.
Idaoiu tern cleka"ych szclególów. I tak; w
Gdy jednak obliczymy olbl'zymie koszty,
prżcciuu 12-tn ostatnich mitsięcy poczty an· jakicb, w tym rok n naprzykład, potrzebogielskio dorę czy/y: listów 1,767,500,000, kart wało wystawienie czterech oper. w ktOpocltowycb 2i1,600,OOO, ksi,tek, cyrknlany i ryeh katda rola obsad zon I} była pl'zez sp et. p. 495,300,000 i dzienoików l62,800,OOO. cyalnle na ten cel sprowadzoną gwiazdę
Nie zdo/aoo 1 ogóloej liczby dl .. rótoyeb po- sceniczną, gdy policzymy wynagrodzenie
wodów doręczyĆ we .. Idciwym ezasie 8,790 ,845 trzecb znakomitych dyrektorów muzyczlistó", 914,234 kart pocztowych , 118,358 pa· "ycb. pp.: Richter'a, Llivy'ego i Mottl'a,
kielów rOtoej oatury, 7,116 ,460 cyrkul arzy i gdy dodamy do tego utl'zymaoie olbl'zy556,731 dzienoików. Po przeprowadzeuiu po· mich chórów i ol'kiestry, dojnziemy do
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nie jest, jak mówiono, smutny rezultat kasowy, ani brak śpiewaków. przed lęblercy
bowiem mają ta,kie znakomitości jak Van
Dyck i panie Malten i Sucher - ale zmnszeoi są zawiesić IIroczysto~i z powadn
majl)cej wystawić się trylogii. nie§piewanej już od lat dzi~ięcin. a wl~c w!ale czasn na przygotowanie 'pot~zebnJą~eJ. Jeteli
\ w końcu 1893 r oka:te Się możliwość wyt
. . "
•
8
.
.
s aWlen~a JeJ. to w 1. ~4 roku nJrzymy Ją
na sceOle bayreothskleJ.
(1)

T E L E GR A MY.

Z BAYREUTH.

CZ,.,

,I CH.W ~1o..

-

"ł1rQlil.Ą"h

i 4uie łyt<h

POS,U1l.lwa /\ ",...

przekonania,

że Dayl'ą.utbskle pl'zeasiębiel'''

st"o teatralne mniej jest korzys toem od
innycb. nawet ~I'ed nie przynoszących zyski, gdyż dwie tl'zecle dochodu pochlaniaj/ł koszty.
W
tym raka najliczuiej przybyli do B ayrentb anglicy, liczba Icb bowiem dochodzila do 7,000. Francuzów bylo także nie·
równie więcej w tym roku, niż w latach
ubieglych, a mianowicie około 4-,000. Po
nich, co do liczby, następnją amel·ykanie.
Belgia dala tylko 800 pI·zedstawicieii. Hiszpania mniej jeszcze. Niemców przybyło
wprawdzie bardzo wieIn, lecz - o zgl'ozol
woleli oni nczęszczać na koncerty. dalvane
...... Nowa posIad/ość cesarza Wilhelma. w kawia1"lliach l restauracyach p l'zez Ol'J eden I wspó/praco"nikó w gazety .FigRro V kiestry wojskowe, pl'awdopodobnle dlatego,
... iedz~~ w tych dniacb zamek d'UrTiIl., w Lo· te wstęp nil te koncer ty kosztował tylko
\aryngu, nabyty prf.ed tnema laty przez cesa- 50 fenigów.
na ?iemieckie~o, a obe cnie na pier"..y j ego
Z czterech oper wystawionych w tym
prZyjazd odśwleta?y. Jest ~o ogrom?y kwadr,,- sezonie, naj wlęks7.em powodzepiem cieszył
tow~ bndynek: naJ~toDY "letyozkRnn, pol~czo- się "ParsifaL" Wprawdzie widocznem byneml Da drnglem pIętrze tarasem. opatrzonym łOi że dYI'ekcya najstaranniej tę operę wybalnstrad". Na frootowycb scbod~ch, prowadz~-18tawiła, do powodze nia wszakże głównie
eIcb. do woętrza. bndynkn, umIeszczono Jwy, przyczynił się udział w niej tenora Van
rz"tblon~ "c~le .D1ea!lystycznem d.lut~m: Przed Dyek'a. jedynego z tegorocznych §piewascbodaml zn.al.duJe 010 okrUły ~'le~"D1e<, po - ków. któl'ego mistrzem w sztuce wokalnej
kryty tra~olklem. W środkn dZIedZIńca (ouian- nazwać można. Dowodem entuzyazmu, jaDa. RównIe skrom Dem Jest ".ne trze za?,ku. Na ki maestl'o obud1.al w słucbaczach, a zwla.
p~~terz~, .obszer~y przedpokÓj P!o~adz~ do d/u- szcza. sll/cbaczkach angielskiego pochodł/l
~I"J sah Jodal?eJ, za .któ:, zn~JduJ' Sle ~ol,o- nia, jest liczba sprzedanych jego fowgraJe dla słn.tby I .kncbD1a. !,a plerwszem pIętrze fij przftwyższająća 10 tysięcy.
I:'y. pokOje sYPlal~e, gabIDet do prac~, sal~o,
Po " Parsifalu" najwięcej podobali się
blbhot~ka I sal~ bIlardowa. Ń~ drogle~ plO' • Meistersaengerzy, v zwłaszcza francuzom.
trzo mleszcz4 .SIO. d"IL salony: J~den blały.~ Dzieło to wszakże mniej stal'annie było
sre~rem, drugI b.. ły ze. zlotem. I. sześć pokOI przedstawionem. Siły §piewne byly nie .
~YPlalllycb. Umebl?~'OJe róWD1e Jeot skromne szczególne, a tJIise en scme nieco raz ile
Jak zam~k ..
obICIach przewata ~olo r czer· n ieubaloścjl} I brakiem dobl'ego smaku.
wony .. ~le~lel~1 park przybrany kIlkoma po- Najlepiej w operze tej popisały się chóry,
.~g.~l1 I kIOskIem, ~tórego bu?o~ zdrad.. a przedewszystkiem znakomity dyrektor
.~nak opla~ILDY. Okohea wcale Dleclekawa, rIL' opery Richtel·. Przy sposobno§ci zamiesz11 monotoOlą. r:,adk~ " kraju l.o taryńskim. ~ło- czarny tu wzmiankę o enel'gicznem znalew.em, c~.arz Wllhel.m, DabylVaJ~c zamek .rt Ur- zieniu się tego maestra wobec wdowy po
T~l1e, Dle mógł zrob~ć gor8zego wyboru. ~Ido .. - genialnym kompozytol·ze. Wiadomo. że
me, ozlo m~ gI6"D1e .? to,. aby w Dleda."no Riclltel' I"ystawiał opery Wagnera w
przy~ączooeJ .Lotaryngll posla~ać własność zIem- jego obecno śc i, zna więc każdy szczegó ł
okll I zac.boclĆ do na§ladowa01a go poddaoycb i każdą najdrobniejszą intencyę autołer~.ósklego 81CZel'n..
ra. Wiadomo również, że p80i Wa• • Aut.oma~yczn.y sygnalizator powodzI . gner lubi przy wystawianiu opel' zga.
Franco.cy IIIty01ero"le Jaqn.mart i Albertini s lego męża robić swe uwa""l niezawsze
"y~letli bardzo prosty a nafteczDY pnyrz,d, widać tl'afne, skoro na jedną'" ~ nicb RicbmaJ'cy ostrzegaĆ lndność, zamieszkuj,clł brzegi ter odpowiecIzial:
Rr,b pani w swym do.
mÓrz .i rzek, o ~blitaj~cej siO po".odz~. W do- OlU co jej 81~ podobna. ale tn ja lepiej wiem
woloeJ odlegloścl od brzegu. kopIe SlO rezer- co czynilI należy .
wnar i umieszcza" Dim na pe .. nej "ysokosei
• Wabnfried" średnie miał powodzenie
• ~ygDaJizat~r·, pol,czony ?rntami z okoliczo&- ale mniejsze jeszcze. Tannba(lsel' u gł6wni~
mI stacy_ml telegr_fi u neml. Od rezerwaara do z powodu zlej obsady ról i bardzo mizermoroa lnb rzeki przeprowadza", jest rUll, n- nej wystawy.
mieszczona poned .wyk/" powierzcbni, wody.
Następne .Festspiele" odbędą się dopieGdy wy.oko'ć wody powięk..a oi ~ i docbodzl ro za dwa lub trzy lada. Powodem tego

handlQwe.

26-i{o sierpnia. Weble b M. term. Dl:
ł6.37 1 /.. 40, 42'1., ł5, 47'1. kup.; L•••

knp.; Par,i (10 d.) _ _ _
- - knp.; 4',. \1.1, ll.
k .. iaaoyjue Król .. twa Pol.kl.'!"o dnh 99.'20 ląd
- .- knp.; takie' m&łe 99.00 itd., - .- kup.:
6'1, rnaka połyo.h w.chodnia U·ej emisyi 103.20
iłU., - - - knp.. lII·ej .mi.yi lOj.OO itd.,
- .- kup.; 6'1, obligi bankn .zlacbeekiego -._
i,d.,; 6", rnaka pożyw.. premiowa I 186t roku
l-ej emioyi -.-' i,d~ -.- kup.; takat I 1866 r.
I"'J em. -.- l,d, - .- kup.; b" . poło .......~'r...
seryi r ...j 95.75 ląd., -.- kup, takał oeryi lll..j
95.51) iąd., -.- knp.; 6'1, listy ... tawne Ii ...aki.
(-ej dn1e 102.75 itd., - .- kup.; lakid 1DA1.
- .- iijd., - .- knp., takieł U ...j .eryi -.-l~d.,
rrr..j aeryi małe 10"J.4O ląd., 102.'20 !mp., V-łl
. eryi - .- *,d., - . - knp.; b% lioty ",.tan.
miaata Warasa .. , r-ej .eryi 10'2.2ó ląd., -.- kup.,
II-ej aeryi 1 0~. 15 *411., - .- kap., III-ej ,.ryi 10-L1iO
itd.; IV-ej oeryi 101.86 ląd .• -. - kup.; V..i
•• ryi 101.75 łijd . , - .- kup , VI·ej ••ryi 101.15
*td., - .- kup.; 5% obligi miasta War....'
dnłe -.- i~., - . - kup.; t.kiet małe -.iijd.. - . - knp.; 5'1. listy z.. tawne miasta ŁodJi
I oeryi - . - .,d., lI-ej aeryi - . - iąd., U1..j'"
ryi - .kap., rV-ej seryi - .- w"
- . - kap.; 6"10 listy aaotawoe miasta ...
li ... - .- .,d., takież miaota Lnblina - . - ąd.,
takiet miasta Płocka - .-:- i ijd.; 6'1, listy ... t .....
wileńskie - . - iąd.; 5'1, takieł - . - .,d., - .- k.
U akonto: Berl ło 3 1ł/01 l,outl' D '}, l/e, Pa.r1i 'lNt'/"
i.de6 ł'/.. Petersburg łl/.'I. . Wartd6 kRp ••• ,

druató .. , liczba 6,790,845 listó", •• trzymaDyeh na ratie, spadła do cyfry 430.078. Ciekawy szczegół, miedzy lI"taml niedoręczonemi
ZD.J.. /O sie 32,000 "rznconych do skrzyDek
bez udoego adresu, mimo, it 1,724 z uicb zawierały przesylki pienieto. Da snme ogóln~
400,000 (r. W urzedzie p~cztowym angielski m
procuje 68,231 urzedników, a między oimi
9,660 kobiet, doliczyć tn wypada 57,000 inDych osób, ."ięzaoyeh w jakikolwiekb.dt apoBób z admioi,lr.cy, pocztow4, co razem daje
og610, liczb~ 125,231 osób. W królestwie zjedlloclooem znajduj. siO 19 ,101 binr pocztowydl i 23 .301 skrzyoek na listy.

W.

wiadomości

Ostatnie
WaruaWI,
BorlIn (~ d.)
d,u (3 10.) kup.; W•• de6

-

-

(8 d.l- -

.,d., -.-

potJ'tceniem 5·,.. :

Uat1

, .. "tawae sielUtlkie Sll.

...ru. 1 i n 191.3. ŁoJJi 151.7, Iil t, lik .. iJAt,joo
89.7, poiYcUa nr ... io". I 56.7. II 215.1.
Pattr.~ arg, 26 aierpnia. Wek.le ur. l.ou,I,. 98 3$,
II poi,elk. wlebo,lui. 102.50, lU pn.\y•• ta .... b.·
dnia 104,.75, łJ/,OJ.lJ atl u.stawue krell" . ,ieUlSii,
152.00, ..ke1e bauku ruskiego dl. banilIII

I&g'r~rtiu'

nalfo 259.50, peteraburakiego bankn ,Iy.konto ...go
46i.50, baoku mi~(\.ynaro,lo w.go 434..00, ...",n.kiego b.uko dy.lłbnlo .. e'!"o - .-.
atrU_, 26-go sierpnia.

BAnknot!

rnłkle

ural:

W.".."'

205.35, na dOltawo 205.25, "ekol. 0&
206 50, n. Petenborg kro 206.60, n& p.tersbn~
dl. 205.75, n. Loudy" krht.2O.40. na LOD,I,u ,I.
20.31 , na Wi.de6 17040, kopun, esl.& 3~ł.60;
6'1. Iilty ... tawne 66.10, ł'l, Ii,t, Iik"id."n D'
63.26, poiyclka m,k. ł'/, • IBM r. -.-, ł'/,-,
1887 r. - .-, 6'1 reuta dota 103.90, 5'/, r. II. • 11Sb.1
r. _,-, pośleskI. "sobod uia U 8Ul. 6625. U[ e14l.yi 66.~O, 5'J, lil tl ..otawne rn,ki. 103 60, 5~; p!':
.yo.k. premIO". I 1864 roku H2.50. taku I III6o?
r. 144.00, akcy. drogi hl. w.... a.,.k .."i.,I •••k"l
2Oł.50, .kc,e kredyto"e a.s'r, .. kie 167.50.
w...... w.ki.go bauk. bandlowego _ ._ . rl,.kODto

u.,,

"&go -.-, dyskonto nielU iedr.i lgo banku

p&.lht'"

3'{.. pry"atn. 1 1/ . ' , • •
l •• dy., ~6-go sierpnia. Pol,c.h tooka , l88g r.

n

ami.yi 96.87, 2'1, Kon,ole augiellkie 91.12 .
Waruawa, 26-go aierpnia. T.rg ua pl... Witk.",

Ikjego.

P.sftlli~ ..

'"'1.

ord . _ ,

l",lra i doh rn. - -

- , blaJ. 620 -625 ",boro", 6.0-860, lyto
wy borow. 445-415, 'reduie 420-435,
-- - ,jo smieli ~ i ł-o "Od. _ _ ...,., owi .. 275 330, gryka - - - , lIepik lotni -. liloO"1 775, rsepak r.p. &im. - - - , groob polu, - ~
1 eukrow1 - - , (uol", _ _ - 1& kors8C •
ka.la jaglan. - - - , olej .. epako .. , - - ;:,
lnia.y - - - l . p.el., kortoHe _ _ - •••0-

".,111".-

rzec.
-

.

Dowiesionn Plle.ioy 400, t,ta 6ao, jO. ... i. ...
t 0"1& 4CO, gTOCbR polnego korCI.
Waruawa, 26-go .ierpni.. Okowita. lIurt. akład.

DZIENNIK ŁODZKI. -

No 191

....-;;100':
U.02" brutto. potqc. 'J.'I.. 10..8\»1
'" iii ~I ~ •• 78>: 8.60 ~rutto ' . pot<. Z_·tt.

n.csyń

lecnege m.dyk...."t6.., "P""''''

OPt8-1

TElEGRAMY GIEŁDOWE.
k1lTl1kiall i przedmiotó.. op.tnlIlkowycb. Wadyum
POUle. S.yw sa ,"adro 100": fi.' mMybmeutó .. i npa" .. 2.1W n., -41. pr<edPOUle. 2"/.. 1(1,96" _
bu DUot6.. 0pl.nauko ..y.b 760 fi.
QI Id W
VI k
Z dnia Z/
JlJ. sa 78": 8.71' brutto • pou'lO- '.JOl.. '8.M"
DD'a 15
r. b .. "ł•• ie II"DUDialuym
e a arlla s ..
JIi'!"".... -....d...kia, od"'clsie Ii.licytacya. nr. "'.ta...... r.
Za.pla.couo
~;':·2s.r .i~nia. Uj w mi.j_ 54.00. 181!3 i 11!9ł .d~.... wist •.k...i ... D,,&,> i 11~';;.y dl.. Za ..ebl. krilk.ter.I ••
ł3.ł7'/,
r::.;~. W~. ~~~~·~i~i "~u~"tt~: :,r.:cl.b:rg~r~!\::ki~~~k':!~~.. iei~~ID.nlltr
lllO mr.
9.sa
l Pl ~ liorpni •. r ......& 145 - 1'10, Da li• .,.
1') ~Ia ID. Badomia
a 7.100 qtni p6łkub. Da Londy. n IŁ..
tr
3946
.....~ _ .... JiatofJ&lll56.2D. ZytĄ \$0 - l " , 'JeUJI1 •• wadIum 5,60!1 .....; słomI '22,OOll pud .....- da W~!.~'''' l<lOloo i.'
82.70
- - ._ -'dL 1ł3.68.
'\Im.. 781 ...;
na. I ..." , , "
•
~...... -.-, na 'fil . .....
2) tli .. po .. i.tu to"'lliclńego 4.3.1 14iui dr.......
t,aluo • koó ..", gi.ldy
..""rl -v; .ierpuia. I . ..... ltHd a,_e Sa.14.
..dyum 3,li5 ra. i 15,061 pud6.. 8lolDy, wadynm I
Za paplory pdtt.t.e
,,-. 85.25. na gnlD 85.75, Il& -u... 85.00 • .636 fi.;
:.,..
."
. ~) dl. powiatu radomskiego i'lli.clr.iego 365... LiIty lik.. iclscyjae Kr. Pol. <!rob. 99.20
,__• :i5 ...rpll&cukier h .. a loco 1St I. . SDI drz...... ..ady... 288 fi . i 1.ł61 pud. słOlDy, Buaka potywa ,,"c bodnia . . 103.25
95.75
-~er bnrolr.o ..y 13'/.
...dyam 52 ro;
ł% pol. ........
.....
') .. _
.
LHltI .... 1. si .... Seryi I dui•. 102.76
25 ...~_ B."OlaL Spra"oHanit
, ..... ~.. ~tll k01\akiego i O(loc&y:ń.kiego l..56ł
"
..
" III mało . l OHO
10.000 bo' •• tego Ba .poblaon I "'.dr....... wad""" 3.605 fL i IS,~U pud. ~ło· 'LUtl .... t ..... War... S.r. l. . 10'l.2.~
J.UddUJlIr "",or:rhóI": my ....dyum Głl n.;
101.75
i.!r.
:~~ ~~~.;~a;~c~iz'Di:&~"arse.ri-ofl
5) dl. P? .. i..tn .. naomierak~o i op.to .. okieg~ Lilty ; .. 1. 1I1."Łod,i Ii.roi
lo
(jota. 1.896 ..SW d ....... "adyuan '1."'98 r . I 4,191 pnd.
' II
.nn._'woJ'.
a"~. lło.,y, wadyna 148 J'o.-1>g6ł.m tIIa całej gnberni
Ul
na.r-I.'ia 181289 .,ini póllnA. 'roczale. wadynm 14.445 n. i
..
60,962 pd .łOll\Y ...O<Iyllll1 -2,103 rB.
Glekła Berli,ka.
~ ...... _
~".... brutto •

,.,.eiai.

.u. .

....

- ---------,----;0-1-dni.
w,

.... &run ...

96.,. _"'0.

r

..

Banknotl I'1IJtkie.......
"

.,

1110

. .

dosta ...

o-

Dlakonet pry ....tu. . • . •

JlONK'l'Y i 'iMNKNOTY
'!iot. uru,lI.

l

205.35
205.25

1'1,'1.

U••ble chłopcó" 2. tbie ....~t 3. clorolłych l,
" tej liczbie m~tc.ym l, kobIet -. a mianowialo:
Matenn Bomgart. lat 64.
Stor.zak... I. D,iocJ do lat l1>-tu _ario 2. w t~
28
licabie chłopcó.. 1. clsie"c~t l. toro.łych-.
w tej lI..bie m~ZD -, koblM -. a miODowiciel

t9,-

9.96
39.70
83.75

99.25
103.\16.75
10275

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Holel II.Dote.trel. Sz.mo ....ki & Ł§ezycy, GrIln·
..ald • Wu......,. SU&1lł • War......,
H,te' Vlctor'.. XreczlD.r z Cielc, NniymoWlId s
Alekaandro..a, A. Grabo ...ki. W&I'SUowy, A. .I:..ypo" • Wuna...,. L Kagauo s Suwałk, .K. Zegart
• Jfdntjo" •.

lU'l.40
102.25
101.65

Rozkład

6D

Ł

I

~

20ł.80

205.-

Ł

1",'/.

Jazdy

poci~gów.

PBZYCłfODZ4
•
lIodzlay I .rauty

tlOl1 811219[421. 4/461 81:181101'"
ODCHODZ4
8odzl,lly' .Iaaty
~!ł!il 711€i! ll201 GIO:lI 9159

I

6 D:t

157'1.

UWAGA.. Cyfry oznaczone grnb"ym drukiem
DZIENNA STĄTYSTYKA lUDNOSCI.
"""'I\i't ...., od gucbiny 6-łli wieaorem do gocisiny 6-ej ran o.
dnit 22 oierpnia:
Ewcnglelloy: IhiocJ do lat liko .....rło 5. w tej

z....'1 "

z

s

Ł

G

N

E

Piotrkom.k" · 1$

.1 $
~

poloea na ~EZO~ IIEi,\CY: ~
'świeżo nadchodząte" wości" z fabryk zagranicznych

Codziennie

MAIERYAŁ y \VEŁNIANE
Materyały

meblowe:

atłasy;

moskiewskich.

i JEDWABNE na suknie.

plusze, juty, firanki, portyery.

.

~ywa.ny
wszelkich. rozmia.rów, chodnikiJ arwety i ka.py!na. łóżka..
.
,

Wielki wjhór

,

Płócien~a.riDsła.wskich, Stołowej ..bie1izny

llilrzenberg & Rappeport.

"1186-6-1.

I

.Lecznica Prywatna

Teatr Łódzki
W łgJ'olkie

i ba.wełnianych wyrobów.

~elUna.

I~~~~~~~~~~~~=i~"~~~

Optyczne, Chirurgiczne

Chllllu'gicznemi i oczu. -

1r;;~~S~i:':;

I
I

WYROBY

(róg ;Gegielniao.ej i Wschodniej).
Dr. t:.ikle ... ik, powrócIwszy
codziennIe od 10 - 11

ł

____~----_1~762-6
r.:f.~;~t,~~ij:'~~~! Droga Żelaztta Fałryezno-

~

I. Po poleea

A. DIERING, OPTYK ł

Ułzka.

w . ŁO~Z.i, ulica Piotrkowska 277. 6S-O

VWW~W~W·
~ABA.Z

Droga :.źelRza& ł'urJ~ZDO-

POTBZEB)!A.
I

zdolna staniczarka,

C

wydany przez. haez.. pow . .:Bl:ońskle- lr,atIl U8tn ~toweg? Ł6c\t-Kiel'e .., . Ole od godz. 9 do 12.
liJl,

Obwieszczenie.
DJ]'elcya Towarzystwa KredytnwB[O
• miasta t04zL
z toRowaniu 8i~ do §

fodaje do powszechnej wi~,-tuPCa

23/

przezemlłte .dnla
r-oku na rs. 200 za Nr.

L. Glaasweina

zostały nn.u..,,,,,,,,
W'łr.·..... ;.,

Da nIeruchomości:
1) poił KI 1Slt3, przy nJicy Dzielnej
'::;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~I volO,żoDą, jJrze~ Szaj, Sandberg
i'
ożyezki piel'wotnej 1'8. 20,000;
pod' lU 835.b, przy ulicy
'
Anny POłOŻOllą, pl'zez
i MiK7an'nę lBaltooków eUIIIIWI,
pożycz'ki piel'wotn~j 1'8.

platlly dnia 10 gl'u. b. za",iultl'· W~ksel ten
żądnej wartości, ostl'zegam
nienabywać bkowego. gdyż
odpowiednie zl'obione wstały.
8. H. IJiealeł.dil.
Ł6d4 ulica Zachodnla J70-E.

8,000.

1767-3

pod]u 1433·M i 1433 L, przy
ulicach Dzielpej'
kweroweJ
polotou"

l:!:

Heuryka ąlomuickie.Ą"o.
::;'~~~Ud~::".·.j~' d~~~
znalazca raczy z10zyć t_oiei. że p<lIIIieniODY ~DplikacliBl.Jt trach.
IV tutejszym magilltl·acie.
Io ... go U%naje sa ni."atA!.
1753-3
_ _ _ _ _ _ _~_::..17:.:ii::.8.:_

1765-1

Ił zażądane

])0 sprzedania

garnl'tur mebli'

pl'~ He.lll'YJc:&
~bmid
pl I'wotneJ I'i

ta, .l10Zyczkl
15.0L~.

.

lkJe 1:~'Znty l!r.zeeiwko ullzie- orzechowy, jed.w ablem ktytY·JWlatelliu ZAł:}dan)'ch pot)rezek
towa. domog~ u adwokata Chom~tow8kie
zechcą pl'zeds wić Dyrek- go, ulica ,Zawadzka Nr. 4.
dni 14 od daty wy1760-3

'Wsz

.
Ola.

~jVieszcze. teosniua

ola zwierzlIt

J .....oro.
Ił
..... KU.
.ierpru. ISl1Z r.
ZNJA. AqlcJlłka P.uyj ,uje nr. n,,Za Pre.zeS& .Dyrektor H Kei t~tll 18 lec.zenu. koni. i JlOJ i . .lldsiela pondy
kazdym ozaSIe. .PrawuUowe i trwale
DYJ'ektor Binl'l/, A. Rqslekl. kacie koni, ul Milsza lt 824-1\.
1759- 2\!2.t60
War/bW; KwlhllWłltl.
Łódf, d. 15 (27)

•

lekcye na mojej pensyi

p"'szport
z po".du "iadcaeM" ...,II1lej4 Ych zacznlł si~ d. ta wrześ.1a r. b. r.a
Zaql'nąl
.~
...
'Kaleckiego i t.wowa, o ugubienia dupl.: p!s zaś uczennic odbywa 8i~ codzien·

Koaata.ntyuow8k& 16 2ł. tamte
udzielają sil} le"ey~ Jiroju.

POI[oj'lld()moi!łci,

JJÓdzka.

I Z powodu rozporządzenia J. W_
!Dyrektora,

I

"

tv

,

CECYLIA
WASZCZYNSK!!
"'.

Łodzi, ul. l:)l'edDla, dom Schmidta

Nr. 2~.

1733-3

DJltUU3Ual

"Dziennika ~ódzkiego"
w ŁODZI,

PłUlaż Jleyera N .... 9 (nowy),
przyjmuje wszelkie roboty drukarskie, a mianow.ieie:
ksl,tkowe j ta/Jelaryezae, oraz bluklety, eyrhlarze,
raellllk~ . . . , .••., zaprettell., a.resy, blletll11zyto.
we, IJIsze I t:-p., kt6re wykonywa stuunie Da cus
oznaczony I po moiliwie umiarkowanej ~enie.
Posiada Da tkłlldzie: przep y o ,rae, lIalolelltle.,
kliki rabrytzte (zatwierdzole przez Insp. Fabrycznę): .0 upl ''''1111 doroslrell I lIalolel.lell robotlików
I .0 zaplJllula kar, sze.at,. lo rap! )"Wllra WJPa.'
U" w rabryee, k I,tkl J d.rakl, 1_14ce"a ~ pokojl I SIIIII,ell, Ili.uulla dll wek II i t. p.

DZIENNIK ŁÓDZKI.

6

~~~~~.~~~
~

Poni.wai w lkutek rosp.-

rządzeala władZY8Zkolnej

Ubcznicczcnic życia
w TOWARZYSTWIE

zafwier~zonem w1881 r.
przy nowych i wygodnych warunkach:

Zapis uczniów O

lub dzieciom a&tlchmiut po jego 'miorcl. Z. takie ube.pieeze.
ule płaci kwutrJD. akladk~ 82 fi. 29 kop., przy •••m kor"0ta

s

D .. atępuJ-.c"cb

slko~e

prsepro.. adzlł

.l~ na uL PIOtrko..·
w domu W-go Kop.'JńIki~g~,!obok a~t~ki p. StOPCEYkr.. l'rz)'j.
mllJ. Jak d...lIleJ; wyłączlIl•• boroby koblece, weaer7clOAe ł 811.6rU4!. GodziDy prz)'j~ć te lame.
1391-10

Ik~ pod

.

w Warszawie

z

mr. zaszczyt

wiadomo§cl,
inspektorem Towarzy_
stwa na Ł6dż l okolicę mianowany został

Inspektor tecbniczny Warszawskiego Towarzystwa Ogniowe•
I
d ..,.
go, przy nhcy Plotrkowsk ej po .. r •••• (nowy)
zamieszkały, gdzie osolly interesowane zasięgnąć mon po.
trzebnycb InformacYJ·
_ _ _ _ _ _ __

Powołując

si!} na powyższe ogłoszenie, Dajnprzejmiej polecam moje usłngi Szanownej Pnbllczności, zapewniając ie
bę<! się starał zaskarbić sobie Jej zanfanie.

podróży.

WOJCIECH

Dr. Łaski

.w"

rodzinl Z&chowuje i ..dal cal"
.lIę.
Dywideada .bespieczajł6ych 11' 1892 r. wynoai 12"/.Deklar..cye o ube.pleczeniu pra)'jm'lie i w..elkiego rodza.• ju wiadomolci ud_iel.. Z"rslł4 w S&. Pe&eHbargu
(Wielka. 110rska dom 1I'laan1 li 37). GeDer"IDa BepreseD&ae". . . W.r.z .... le (Mar....łk01l'.ka li lU). Głcl
WD. AJeDlora w Łod.1 W. WIZBEK (pa.aS
.e"er. li 6), oraz AgeD'ur,- To ... r.".' ......e
.....y.lkich mi... tach P&1iat ... a.
1735-3

03,

powrócił

ekl.dek, Prz1csem jedn&lt ubespiec•• nieIO,OOO r •• , na kobyś6

)II

Dr. likier nik

upłJwi.

•••es.le .Ię . . . leJ . . .

re.alneJ (-o klaso,\\'eJ

rozpocznie się z dniem 16 sierl'rua.

WJ'lcld:

trzech lat ubezpieczeaia op I . ' . ~kł ••
prz.. pot,...ale dywhlea·
dy, w akutek udziału ubezpiecloll1ch 11' Iyakach To ...ars1._
2. Oaoba ube.piecsoua IN dojklu do 5O-cin lat wieku,
.tnlJ_aJe o oblAele poło1l'9 onaczonego kapitału t. j .
11,000 re., ...OIDlo ___aUlJe od pl _ _ I. _.d.1
1. Po

.~k

-<.

O
~odac! d~
~ie
O
Dr E ~::;i l> D. Wojciecb ODDeln-Bronitowsti
· · . . O

w

N aj wy:zej

Pr.ykład: Tnydziest.letni ojciec rodziny ube_plecs.
10,000 ra. ~ 1I'uUDkiem, _"bl suma owa wyda.ną była żoni.

DYREKCYA

•

T owarzyst wa Ub eZpl. .....··" . .

~~~~~~;~~;, ~ "Przezorność"

UBEZPIECZEŃ

·"ROSSYA"

11'&-

kacye pu,.uUŻODe .ostaly do
I (13) Wfz".II, zatem i lekcyt l\a mojej p....yi .... tedy li§
ro.pocu," Zapla nowych ucz-

__ Poszukuje

się

OPPW-BROIII8WSII.

zdolnych ajentów.
1746-2

choroby dzieci.

Nowy Rynek.' 3, dom Szmnlewl·
1656--10
cza.

UKt!»!

Helenów.

KĄPIELOWE

'';(3: i'j

PORA

W Niedzielę, d. 28 b. ..

AHR JNAUj

KĄPIELOWA

';=============:::========~:I H.piele.
od 15 moJa
do 30 wndnia.
Tusze,
Kasyno.

ański

!'

Teatr.

766-18

pierwszy raz

wzniesie
do
założone
1872

1

SYSTElII 1JZBIEK.lNIA ZYSKÓW
...prowodaouy 11' roku 1872.
Przykłady w roku 1892 osiągnjętych rezultat6w:
l} ~ :r.::"t3 ~'torci o składkach doiy ...otuich, wyata..ioua

.

do ulokowania Da łódzkiej niel'n
chomości po towarzystwie. W
domośó u W. R. w kancelaryj W

z bo~atym programem, urządzony przez p. Dlerlng.
Początek koncertu o god%. 4-ej.

Od 3,000--4,000 centnarów

D ' ejśClle kop.

LODU

Przed południem

Zakład
z

Rs. 265,748,783.61.
Speey&1D, gW&nllC'y~ dl .. ubezpieczeń, w Celaratwie i Xr6Jeat1l'ie
zawartych, sunowI fmldnu rezerwowy, W' Baaku Państwa slo·
łony j wynosz,cy ... dniu l-ym k.wietula- 1892 r.

Rs. 2,421,148.36.
To ...arzyst...o odpo ...iada
I'C'" CAŁYM

Zło wypełnienie swych zobowi,.&1i
SWOIM MAJĄTKIEM. ~

08i~;:l'p~~:!~r~~ ':r.:~.~:..~:ul. ta!:h'~b{~;'"
.
m.,lt

Rostryaclił

DYB~B ;:;;~;=;~~GO

W fAUl> C. L18H, P.....

M'Y"~;'8--"

r
~

2

. .
hyglemczną

resp.

A .

ntl-

clloleryczną wódkę.
1731-10

K. Pom&tiaki.gł, o sagubi .... u 4uplikatu
liatu frachtowego Udt-l!'UIIduklejewka 1&

Ze=: ;ab~~= ~~:'li~~

omoki, te pomienioa;; a.plikat 11m
cI&to1l'ego uuaj. sa ni ....ałay.

l

-U

FROEBLOWSKI
OGBÓDKr
:&M
POfiTECZNYCH ZAJĘĆ

(Jeliny Bronowskiej

w Łodzi. oJlea Z B wad z li a lłr. 16.
Zapis dzieci od lat 3 przyjmnje si!} codziennie od godz.
10--3

oooo
•
r'

DY::!;';o~;"~WA ,D::~E!~:::.,O
saleea ....

kS.ł(.ze'Clzk~

woJskow. oraz
tu'., wydane na imię
Angusta Stręka.
Łaskawy znalazca raczy
takowe w tn~ejszym magistracie.

by
podlag Iyotemu ubierauia "yakó,., zech"ł aiO ....6ci6 do Pp.
AgeuW ... lub do Biur.. Oddziału Warasa..akiego.

Warszawa, Plae Saski Nr. 5. -- WUao, allea Wielka.

I

60. - Dzieci kop. 10.
KONCERT PORANNY.

1763-1

---'-

dniu 31-ym grudni.. 1891 roku

WZLOT o godzinie 7-eJ.
W6p"nitJl1l

__ FAJERWERK- '-q

~ejenta Grnszczyńskiego.

uale',.

11'

5,000 stóp,

Włecs::orem

Kapitał: fi.

KapiW gwa.raucJjnl

balonem "IONTGOLPIBBA"

poczem za pomocą spadochronn własnego wynalazkn, po odczepl.eniłl
się w powietrzn, nadzwyczaj efektownie spada na ziemię w
re D,Ilr.LC\". ,
od miejsca wzniesienia.
Początek napełnienia BUOSU o godzinIe 5-eJ po ,oln.oll,

1845 r.

4,000. Suma nis.ezouJch akładek, u. 2,804.
Umowa moie by~ obecui •• erwaną i .. artoj~ polisy 11' gotówce
wynosi rs. a,l) 15.
A zatem: . . kaide 100 robll wpłllOOllYch 'kładek, T01l'arzy.two placi gotd .. k" rubli lU.
2) Polisa na wypadek śmiorci o 20 roculch akladkach, 1I'yst.wiou w wieku 37 lat.
Kapitał: rs. 20,000. Suma ninc,onych Ikładek, rs. 14,932.
UIIIOwa m"ie by~ obecnie zerwaną i 1I'arto'~ polisy w got6wce
wynnai rI. 20.676.
A za\em: sa kaide 100 rob II wpłacoDYch 8.I ..dek, Towatlrat"o płaci .. Kot-o .. liule rubli 144.
3) Polisa na ubespieczeni. mieszane o 20 rocZDlch składkach,
wystawiona w wieku .;0 lat.
Kapital: fi. 10,000. Suma wasczouych akladak ro. 9,706.
Umowa jest ro.wi,uną i Towarzy.t...o płaci goWwk'ł rs. 16,476.
A Złotem: za kasde rubn 100 wpłacoaycb .kładek, To ...a",,""'0 wyplata . . . .&o .. liule robll 170.
Z1fTÓci6
u w&g9 . . t~ okolicmo't. i. T01l'a,.,.atwo prze.
tal)' ciU laL 2Q·n niosło ryzyko ua wypadek muorci sa
kapita.ł ub••piec.ony.

się

wysokości

MAGEN-ELIXIR,

W ÓD K.
A łł T IpoC1ecaB O L B a y c Z łf . ,
~
At
SKŁAD SPIRYTUSOW i WIN

Ł.

Mokiejewskiego

Piotrkowska Nr. 165.

Piotrkowska Nr. 165.
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