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DroJI iela.ne.

dni~h rozpoczęto roboty
budowie nowfj o d..n o g i d l' o g i t eej nad"U)ańskiej, mającej pro·
od stacyi J a b lon n .. do Z e gr, 8.
kolejowa odd&n'ł ma być do
w ciągu r. b.
towarzystwa drogi żelazuej
" uDl!ko-,nrILlSI1I6J opracowuje obecnie pro·
budowy nowej dl'ogi żelaznej pał n·
owojelecki
Do
najbliŻlzego ogólnezjazdu kolejowego do
wniesiona będzie kwe·
robotnikom, na Ich Ż'łda
na • przejazd podług taryfy
.ej na tych zasadach. jakie stosą przy ·wydawauiu biletów pasawyższych klas.

)( W tyoh

Handel,

Ruski konsul generalny w Aleksan·
Kojsnder, zamierza urządzić wtem
nil próbę w y s t a w ę t o W &I' ów
ch IV celu wyszukania dla nich
w' Egipcie. W razie ndania się
wystawa byłaby zamieniona na
i jdnocze!lnie utworzona agentura
Jui tel'az do Egiptu wywożo·
z Rosyl niektóre towary, jako to:
bydło rogate, konie, ryciny, lUroteryjne, tkaniny 1 t. d. , lecz p.
jest zdania, :te bandei ten mógł
więcej rozwinąć, przy od·
_ ,.i,d.iElm jego poparciu.
Zmądy kolei rządowych i prywat·
DI'Z~downie zawiadomiouo, że w y' aj z R o s y i do A ustryl może od·
się bez przeszkody.
Archangielsku powstaje stowarzykobiece, .które zajmie się wyrabiai sprzedażą k o n s e r w r y b u Y c h.
PleIlłł\dae

I kredyt..

uzupełnienia pl'awa z dnia
roku bieżącego o grodkacb,

a pobiea-.aiac'vcb Iicbwie na

ministe·
koml·

Henryk UranU.

·PRZBSZr.OŚÓ.
l'nakłod

L H.

(TJals.y ciąg-patr: Nr. 191).
- Odmówiono mi
cicbym, ale
jej jest
kobiety w
waż

-mówił z naciskiem,
wyraźuym,

ponieważ

bea skazy, ponieważ
jej rodzinie są i były
n.~e chc'ł, aby była

zawołałaj barouowa

z twa-

nie cbdlj dalszych objdnień,
w~zystko. Nie 'przynosi ci to
że ~\Joje.go wroga· powaliłeś Q
,
I

zawstydzony swoją gwaltowno.
Przysunęła ~i~ dQ niego nie%nacznie

Ilapnęła:
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syl specylllnej, utworzonej przy !lepal'ta·
meneie spraw ogóloych, opraeow.,ć projekt
ZAsad organi7'&cyi d 1'0 b nego ta'n iego
k r e d y tu. Mllteryały potrzebne do opra·
cowania tego projektu są jui cellrane.
Prse_y. L
X Brookliósk& f ... bryka m a c h ł n \ w yro b ó w ze s ta II a ngl elak i ej C o o c ke
i 8- k a, cełem nniknlo;cia wysokich kosz'
tów celnych, zllmierza otwol'zyć fabrykę
w Warszawie', Illb w pobliżu miaą,ta. W fa·
bryce mll,j~ być głównil\ składane machiny
z częllei do..yłanycb z Anglii. W tych
dniach bawił w Wal'nawie agent fabryki
w celu zakupienia gmachu lub placu pod
budowę zakładu.
.'
X Za prawo p.o81:ukiwań żródeł
na1to" y cb w Ro~yi nstanowjono opła·
tę w wysok08cl 5 rubli od dziesięcioy.
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MIA S TA

Kościół św. Józefa przy Dlicy Ogrodo-

będzie dla nabożeólłtw w
przyszłlł uledzielę. Roboty około od4wieżenia wnętrza tej świ,tyni Sił jlli ua ukończeniu.

wej otwarty

Z placu wyatawy ogrodniczej, Z kal:·
dym dniem, z każdą godziuą niemal plac
wystawy pl'zybiera strojniejsze szaty. co
chwila przybywa jllklś szczegół, zlewający
alę z popl'zedniemi .. .hJI'rmo.n.ijllł,
w.paniałą całość. Piękne I'o~łiny i kwiaty,
z wszystkich stl'on wysyłane, przybywaj,
codziennie całemi wagonami.
W sobotę wieczol'em była urządzona
pierwsza pl'óba oświetlenia elektryczuego
i wypadła doskonałe.
Od sobQty przybyło kilka nowych dekla·
racyj, a mianowicie nadesl.lli je z wystawców miejscowych Pll,: Edward Herbst kobierce kwiatowe oraz kolekcya kwiatów
i, roślin cieplarnianycb; Ludwik Grobmankobierce kwiatowe i rośliny cieplarnianej
K8Źmierz Zllkowski-altana żelaźua i me·
ble ogrodowe; Schwartz - wina owocowe;
z Warszawy zag pp.: S. (j8,sjor01I1'S~[j--młl
ble ogl"od"wa
gnlewu.-Nie, nigdTnie nr.:eDllCZIBI
ła~ nuze szczę§cie domoweł Złamałaś moje życie i życie kobiety, którą kocham. I\a
dom, w którym cię uwielbiauo, sprowadzi·
łaś nieszozę'ście za nleszr,zęściem ... Ahl jak
ja tlę kochałeml Kiedyś, na samą myśl o
mpj dawnej milo§ci dla ciebie, doznałem
wzruszenia tak silnego, że... Ojciec pl'zebaczył - ja nie mogę.
•
Wyl'okn syna wysłuchała w milczeniu,
zimna I obojętna na pozór.
- Nie mam już nic do powiedzenia-odezwała się nareszcie. - Zbur~yłam twoje
Szc%~ście i szczęście ojca, przyznaję ... ale
nie tylko mnie powinieneś złorzeczyć, lecz
także i tym, co się spl'zeciwiają twojemu
małżeństwu ... oni okrutniejsi odemnie, gdyż
ja , pokutuję I gorzko żalnję ...
- Nie u8łll'awiedliwlam ich - , odparł
krótko. a po namy§1e dodał:
- Nie wyjawiłem ojcu prawdziwego po·
wodu icb odmowy i nigdy się o nim ode·
mnie nie dowie.
- Oszczędzasz mniel dziękuję ci - sze-

- Co cbcesz, a.bym nc%ynlłal Jestem pnęła, załamnjąc ręce.
na ·wszystko . • C%y cbcą, abym
- Nie - odrzekł szorstko - nie matkę,
ze świata? MII,Ill trzy drogi przed lecz ojca ...
grauicę, klasztor i §mierć.
- Dobrze - odpowiedziała złamanym
zadrżał mimo woli. Matka mówiła glosem-odemnle niczego się nie dowie.
Skierowała 8i~ ku drzwiom, lecz w pro·
uie, z laką rezygnacrą; znać
że oddawlla jut oswoiła się z tą gu zatrzymala się i odwróciła.
- Mój synul"!-. szepnęła blagalnym gło. ciebie. dla' szczę~cia twojego sem.
,
Nie odpowiedział.
DICzem się ńie cofnp" Skoro muie
Nacisnęła
kłamkę,
otworzyła
wolno
Ilrzehacżą wszystko ...
~ię kn drzwiom. Paweł, w o- drzwi, zamknęła je za sobą i zniknęła.
z rozpaczy nie postanowiła u- , Teraz dopiero ogal'nąl Pawła wstyd i
z domu, zatrzymał ją żal, że się tak uniósł gniewem wobec matki; ale cierpienia, dręczące bezustannie
_"~ł1",.,; • • oie może obejść się bez ma- jego duszę, tłumiły wszelkie lepsze uczu·
stanowczo-dopóki żyć bę cia. Pomiluo wszystko, chciał się potpgnać
matka nie może opu§cić tego domu. z matką I 8.epoąć jej kilka słów serdecz·
IIJI dopóki będzie żył, nie zuajdziesz nych, ale ojciec pl'zyszetli do niego i uieopdcił go aż do chwil! odjazdn. Paweł
_ N!e Ptzebaczenia?-zapylala cicho.
lei - zawołal z nowym wybnchem wyjecbał z Vernerie, nie zobaczywszy się

.

LÓ:o:;!;..

Eol ward Lotb ......
ski-r-n""z~dzla
, podkładki db
i RIIOn Horo~owlez-włna owocowe.
Ogółem do dnia wczorjljszego nad~łlno
63 deklal·acye.
I
Z IIledziel!. Dzięki ocblodleo.\u się powletrzl\ 8pacery. orlu: w8ulkle wycieczki
r;alllelskie doskonale udały oię w niedzielę.
Mn6stwo osób, wedlag zwyczaju, podpylo ilo Andrzej,ow&, lasy miej»kie były peł
n~ spragnionycb powietrza i cbło\lu, nrówno jak ogródki w mlelicie I pod mla.tem, naj tłumniej jednak było w Helepowłe,
gdzie p. Szymań~ki popisywał się s .. ym
t balonem i 8padochronem. Dokoła ogrodu
l hełenowskiego wszy8tkie obszary wolna
l iapeloill także cldcawi w oczekiwaniu
bezplatnego- widowiska, dobierając 80ble naj wygoduiłljsze punkty obseqvacyjne.
Ba)on, wypeŁniony powietrzem ogrunem,
wznió~ł się li p. Szymaósklm .. pn:e!łtwo·
Tla, cboć nie tllk wysoko, jak zapowiadał
afisz. Po odczepieniu spadochronu areooanta opnścił się na ziemię szczę~Jiwie.
Plozy tej ~posobnoścl zaznaczamy, te podróty napowietrznych w Daszem mleacle
młtlilmy dotychczlllI cztery. Tuy l'azy
wznOlili się balonem i opuszczali przy -pomocy spadocbronu mężczyzni, z kLórycb
pierwszym był nieboszczyk Leroux w ro~u 1890, raz zaś wznosiła się kobieta, p.
Alioya Bllrbi. Miejscem wznoszenia się
trzY' razy był ogród helenowski, rllZ lIal!.Selllló"l'ka· .
O,oblate. Onegdaj bawili , w naszem
mielIcie: p. Antoui Hieszkowskl, współr8'
daktor ,. Wieku", p. Wacław OrłowskI,
wspólpracownik .. Kul'yera warszawskiego"
1 p. ' Władys/llw Buchner, redaktor .. Huchy."
Kwestya 8anitarna. Onegdaj, w magio
stracie tutej~zym przy współudziale lekarzy miejscowych nłożono rozkład dyżurów,
'akie maję być zaprowadzone ." razie pojawienia się tntaj cholery. Jak. wiadomo
dyżnry te odbyWAĆ się będą \IJ ollmiu. PUIIktach miasta, przy aptekach. Lista lekany, którzy przyjęli na siebie obowi"zki
dyżuruycb, niebawem będzie og/oazoną n·
ie.

I

Z. bilety.
o Z,UIl'"
czenle, że 08ob'y, które nie zapłaciły! za
bilety familijne na .. wietki koncert", nrą
<!zony w poprzedaią niedzielę na kOI'zyś6
amblllatoryam Czerwonego Krzyża - mo·
gą składali plenirl,dzą u skal'bnika tlltojnego oddz.iAlu tąwarzystwa Czerwooego
Krzyża, p. L"udwika Meyera.
Po)ar. Onegdaj, o go>dzinie 12·ej 'II' pc.łlldllie, wynikł pożar w posesyi fabrycznej
p. Karoła Koniga, pod nr. 602/3 przy ulicy PIotrkOWSkiej. W dziedzińcu nikogo
nie było 1 ogień spostrzegł portyel' dopie·
ro wtedy, gdy plomienie wydostały się na
zewo'ltrz I zajęiy wsz.)'stkie zabllJowanla
poza farbiernią, tudziet przedostały si~ ot.
dr.ch tej ostatniej. Zaalarmowano strat
ogniową ocbotl\iczlł, któl'ej wszystkie od·
działy przybyły niebawem wraz ze strażł
fabrycznlł towarzystwa akcyjuego wyrobów bawełn~anycłl Karola Scheibfera. R/ł·
tunek był nadel' euergiczny, ~dyż w pół
torej godziny po przybjciu straży ogień
umiejscowiono. Wiele pomogła do tego
obfitośó wody, nagl'omadzon~j w studni i
zbiornik n fabrycznym, z których bez trudn zasilano sikawki.
Z. płon'lcych zabudowań prawie nie nie
nl·atowano. Budyuki drewniaue sllłonęły
doszczętnie; mie~cily one: stajnię, wozowni~, szopy i kurniki.
W tych ostatnich
apaliła się znaczna ilość drobiu. Pomiędzy
powytszemi budynkami była kuinla, kt6ra
T6wttiet stała się pastwII płomieni wraz z
calem ul'Z,dzeniem,
Z zabudowań fabrycznycb spłonęła mała
sU8zarnla, oraz caly oddział farbierni ze
wszystkieml urządzeaiami wewnętrznemi i
materyałem, jaki tam był nagromadzony.
Straty spowodowane pożarem są znaczne, poszkodowany oblicza je na sumę przeszło 40,000 rs. Fabryka cała ubezpieczona
jest w towarzystwie asekuracyjnem warszaw kiea, a
części w towarzystwie
.Jakol··.
Przyczyna. pożaru doŁ4d jest jeszcze nie·
wyjaśniona.

Onegdajszy wypadek nie wpłynie na dłllgis
w ruchu fabryki p. K.,
które
co

z mIltkI).

przyjęto pana de Vilpokoju męi&,/Iebois,
się o§wiadczył o rękę wnucljak to od pewnego ki, a nawet nie wspomuiano o tem pl'Zed

Pawła na stacye,
)rsiążk'ł w ręku, zeszła

go

aby mu czytać gło§no,
czaso czyni ć zwykła.

niego,

te nie

nllł·

Sama pani de C8rences byla w niema-
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" Hermłnia zbyt kochała. Pawła,
zygnacyą mial a się poddać woli

aby z re·
dziadka.

Zell.l'aw~zy całą swoją odwagę, we~zla
'miało do pokoju, w którym aiedawno Paweł takie tortury przechodzil, a zastawszy
tam dziadka samego, wszczęła rozmowę o

PII.'llvle.
- Pojmuję zasady 1 przekonania dziad·
ka-'mówili-a nawet je podziwillm. Lecz
co do mnie, to zupełnie nie jestem stwo·
rzouą na bobatel'kę, jestem sobie prostą
dziewczyną i jeżeli dziadek nie zezwoli na
moje małżeństwo z panem de Graudpr8,
UlDr~ chyba z rozpaczy. Dziadek może neszLą robić, co mu się podoba, pozwolit lab
nie, a ja za innego nie wyjdę i słowa dotrzymllm święcie, ponieważ mu przyrze·
kłam.

Starzec nie przl'Poszczał nigdy, aby powa(a jego mogła być kiedykolwiek na
szwank narażoną i był najpewuiejszym, że
Hermiuia wkl'ótC"e ulegnie jego woli. Nie
przywiązywał tet żaduej wagi do słów
wnuczki, gdyż wydały mn się zupełnie 110'
zbawione zdl'owego rozsądku. Większe
wrażeni!! robiły . na nim pl'ośby żony, których rezultat jednak był rówuie nie pomydlny, W sposób bardzo grzeczny, a nawet
wyszukany, zganił ją, iż pozwolila Pawło
wi oświadczyć swoje uczucia Herminll.
- Za naszych czasów-mówil- inaczej
się działo. Dzięki p~ui, mała zawróciłll sobie głow", licz~ jednak na jej zdrowy rozsądek, który zapewnie wkrótce weźOIie gó.
rę nad jej uczuciami.
Staruszka naprótno usiłowała go prze·
konać, aby poważDiej traktował nClucia

łym kłopocie, gdyż uie wiedziała co zrobit
II połeceniem Pawła.
Bila się z my~laml,
cZy stosownie do jego życzenia, wyjawić
Hel'minii przeszłość jego matki, czy tet
zostawić ją w nieświadomości tycb wypadków. Nareszcie, po długim namyśle, po·
stanowiła opowiedzieć jej wszystko. Aui
na cbwilę nie przypnszczałll, że wiua ba-

ronowej zmieni uczncia Herminii dla Pawła, przeciwnie, była mocno przekonan",
że to tem silniej przywiąże ją do niego.
W kilka słowach opowiedziała wi~e mło
dPj dziewczynie postępek baronowej i uie·
szczęście dla calej rodziny sŁ4d wynikłe.
Pani de C8rences sama wiedziała bardzo
ni wiele, ale dosyć, aby w sercu Herminli
zbndziła się głęboka litość dla występnej
kobiety, tak strasznie ukaranej.
- Jakiż jest jego stosuuek z matką?
zapytała babki.
Paui de C8renc88 przypomniała sobie o·
statuią swoj,. rozmowę z Pawłem, w której j, uiewle dotkn.;la obojętność i cbłód,
II jakim o matce mówił. Podzieliła 8i~ Swo·
jem spostrzeżeniem z wnuczką.
- Zle robi - powiedziała Herminia za·
my§łona. - Ooa tak bardzo cierpi i, zd~e
mi się, babciu, że nikt z nas nie ma uajlżejszego wyobrażenia, jak strasznie cierIlieć musil Pomyśl tylko, babuniu, jeteli
się dowiedziała, że tylko z jej winy dziadek odrzucił prośbę Pawła. Ooa l,rzeclei
kocha syna ...
- Sk~d wiesz o lem? -zapytała starlInka ździwiona.
- Przecież to jej d"ieclto ... jedyny syn ...
Zreszl4, czy mnba go nie kocha!!? prze·
ciei i babunia ma do niego słabo , chot
.i~ do tego nie przyznaje.
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~.aI1 siO z prośb4 do: Hiaapanil, Borysowie spłon~ło około 1.000 bndynków, osób. W subotę "! Teber:lonle zmarło 219
~ F.-neyi, Anglii, Niemiec, miast. Ge- w tej liczbie gmachy rządowe.
os ób. Ruch zupe/OIe ustał . Urzędnicy pG~ r;pieta I kaiOci~ Borague, potomka KoPetersburg, 28 sierpnia. (Ag. p6In.). cZlowi uciekaj'ł. Wiele trupów łeży nie'ba, o po1y_UU. !ID na ..as wy.t.lwf m.p, W ostatnim nnmerze .Prawit. wie~tnik" pogrzebanych, duchowni bowiem, mimo bar·
I~".k i wogóle prudmlolów, doty ..,cych bi- zapl'Zecza pGgloskom dziennikarskim o r7.e- dzo ost"ych przepisów, lękają się obmyIt· . S"nlolnego teglatza. Obecnie w kolekcyl komem nkazaniu się W Ro.yi choroby "ja- I wać chorych. .
::filokall"ulóW ..ojd"j, oi~: koatrakt, mo", ra", zbliionej do dtaroy. Po!{łoskę wywo' l Par)'i, 25 sIerpnia. Wydawpletwo 01'~..,. Hilzpani .. oddaje w posiadlaio Ko- łała znaczna w niektórych miejscow o śr. iach gall II ruskiego .Le Nord", ma być prze·
j ba i jego potomków óem, cx~ść zi.mi pru. Persyi .śrolerteloo~ć wskntek ~holery,
nie.ione wkrót~e z ~łrukseli do Paryża. .
~ odkrytej, oa której n,d,ić maj, I t y- łączonej z ro~wojem tyfusu I dyfterytu.
Rzym, 25 SIerpUla. Watykan odmówił
: : wlee-kró!ów, oryginal dekreta, "yd.o.go C~lelD szczegółowego zbadania stanu 8ftIIi· . nominacyl kanonika Vucetlc& na arcybiOl Ferdy110 0da I Izabelę. moc, którego Ko· tarne«0 IIogranicznych miejscowości &';8yi, skupa)li Zagrzebin z powoda, że tenże od
lIio~oW&DY j,"t wkllkim admirał.m ...yst. oraz cełem nadzoru nad temł mi~j6cowo- trzech łat uie odpl'awia Mszy św. Ojciec
~ ..6rs, ..,.g ioał1 dokDmeoló~. dotYCZ\CfCh śoiami, rZ'ld wydele~ow~ł hlkarzy.
św. uznał !' ~m ~anonic~uą prze zko~ę.
ptiról1 Kolamba i 29 jego listó ... Oprócz tePeteraburu, 27 sierpOla. (Ag. póła.). W
Rzym~.2a sIerpma. DZl enOlk ,Comero
., .bioruh ...jduj. li~: r~kopis d,iela Ko- Petersburga w dolach 25 i 26 h. m. 7.1- cli Napoli" oglasza list Gladatone'll do Po
w którym do.od';, te o posłannictwie cborowało na cholerę osób 108. zmarło 29, Scbillizzi'ego, I'edaktora tegoź dziennika,
. ~mieHI...on. jest ... miaoka w Piśmie '''., wyzdrowlalo 39. W Kran8ztadzie od 18-&:0 w k'tórfm obecuy prez~s gabinetu Rngieli::...ut jego, or18il\8l , r;yłuoku jego herba, do 25·go b. m. zachorowało
ZIQl\rło
skiego ogwl~dci ,u, jako przyjaciel Włocb,
"..oek piórem, wykOllAo, pnel Kolumba w
'eter.buru, 28 si. et'puia. (Ag. póło.). W opla kuje olb"zymie wydatki wojskowe i
podtlJlym jut "ieku, a .yobrataJ'.Y ,tr;yamf Petersbul'gu W dniach 26 i ~7 b. m. za· ambal'asuj'lce sojusze tego kraju I kończy
,~lombo' , lilt do mi.sta GeDai. koi,tk .. do chorow .. ło nil. chał erę 75. zmarło 37, WY-I jak llsstęLluje: .Nie lublll anI podwójnych,
"boleAu"a, darowana ma pnez p"piet. Alo· Z rowiało 56 osób.
ani potrójnych przymierzy, o~tatoicb cel
Po,dra VI-go. pierwsza mapa Alllerykl, zro' Niższy Nowogred, 28 sierpnia. (Ag. pól II.). uie jest bowiem pokojowy. Sila narodu
Wona prz!" Jpon" de I.. COJa i egzempl.rae Profesor Anrep, delegowany tn z powodu polega ua oszczędzaniu jego sll. Przy~
/lici M_rka Polo, e imagioo muodi" i ,Co. coolery, opnśclwszy Niższy Nowogród, wy· 8do~ć Europy. obawiam się, jest bardzo
,.,ographia", klóre znajdo .. ały siO .. kajucie jechał w cuarakterze delęgata nil poludnie. smutna. chociaż puy pomocy botej obecnll
lolulllba I na których robil notatki i dopiski. Oddalał marynarzy wojskowycb, kumóu,le- polf;ojowll sytuacyll trwać jeszcze mote
K''Tólowlec o.mtryknóski pnewiezie ,bior, te rowauy CZ&SOWO celem peloienill służby w czas jakig".
40 Slanów Zjedooczonych, gdzie odd,ial woj· miejscowościach, leżących w pobliżu ujścia
Jb .lIted. j. btd~i~ praes caly _ ...ysta"y. Wolgl, udał się z powrotem do Kronszta·,
•• Telefony. 11 DU je..cse • kolebce bV- duo W dniach 26 i 27 b. m. nil jarmarku
Ostatnie wiadomości handlowe .
~. ro,winęły ai~ ulezmiernie w Stanaob Zj e- oie było ani jednego wypaakn zapadnięcia
Warll.wa, i1...go sierpnia.. \Veaa le króL ter.u. QIt.:
..oczonych " ciUa lat ostatnica. 'W r. 1880 nil. cholel·ę. Nl\bywcy zjeżdżaj ~ się tłumnie. B. rllu ( ~ d. , ' ł90'J kUP4 r"'.d1. (3 m.) Itpił#1 to"I""81 .. telefono .. ,cb wynosUy t.m l Dzi§ na jarmarku panuje zwykle ożywIa. - - - - kap, Paryi (10 ..) - - - _ _
knp.; W,",loO (b d.) - - - - kup.; ~"I. nlt1 li.
,kolo" 73 mUiony fr. , a .. 1890 roka
nie.
IIlly ~60 milionów. W 1880 r. Staoy ZjednoOdeaa, 27 sierpnia. (Ag. półn.). Nad- k",J&eyjDe KrOl .. twa Pol.~i."u du' . 99.25 ląd,
- . - kop~ taIo.i wal. 99.00 ltd.. -.- kup.;
..... posiadały 108.638 .varat~ .. t"lrfooi~· zwyczajue zebrauie komitetu gieldowego ~'/I rnoka ,oiy.sk. ....hudd1a 11..j epUlli 1u3.00
.,eb ... dziweć lat póioiej '67,356. Ponon_1 kupcOw, na wniosek 28-miu domów wy- ąu., - - - Jmp: , m·.j ...i.,i 10~ ltd.,
,;,..,.i nikó" teldooowycb, 11,·.,cy" r. 1880 wuzowych, uchwaliło ogl'aniczyć ('!'Zymie- - . - kap.; n'/. obligi ba.ku .. Iacheckiego -._
3.338 osób. podniósł si~ do cyfry 8,GU, a szkę do jęczmienia do 3"1. l'od warunkiem, *\'ł." . '1. ruska potycak.. premlo .. a s IBM roko
l-ej .m;"yi -.-. i:ąd - . - kup.; taku I 1866 r.
ticsba rozmów ... pomoc, teMooa prowadzo· iż przewyżka. przymieszkt pOtl'ąC'& si~ z l--eJ 8m. - . - żl)d, -1 .- kap.; G·i. por.. "e"U~f.rIlUIL
'Ieb, w r. 1890 doszła do '50 miliunów. Li- istniejącej oeoy targowej .
leryi l-oj 911.75 it'l, - . - kup., toku leryi Ul-ej
.... ot. Jednę rozmo .. ~ pne.,łęclowo 500 wyBerlin, 27 sierpnia.
(Ag. póło.). W 95.[)I) itd., -. kup.; ó'/o liaty za_t ...n. ".mlk,.
.bonenci amerykańskich teltfonó" .. Hamburgu w środę zaellOrowało na chole- ,-ej dIUn 102.75 l,d., -.- knp.; talliei małe
-.- sąd., .-.- kup., twoi lI·ej . erfi -~ ą.L,
1890 r. ZI",iQllili • .lOb, 226 i pół miliardó" rę osób 188. zm l'Iy 32; we czwartek z .• lU~ seryj male 10'MO i,i., - . - kup., ~~
tłó., które wydrukowln., atwony/rby około cborowało ~, zmal'lo 41. WAltonie &eryi - . - itd., - . - kap.; ;'10 list, ....ta.. o.
~6 1I\ilionów atroonic ksi,tki ."yklcg'J f rm ..• zmarlo wczoraj 8 chorych. Pojedyńeze miut& ') !"r n& N 'ł' I--ej aaryi l02.~ itd.:, - ...- kup.,
IUl.IO ił/\.. - . - kuJ'., m"'J...".. 101.00
II. Przy,nać na\ety, te yankesi .. "zivtymi "' wYVadki zasłabnięć zdarzyły się w Kielll 11-6)
i~d. ;
l V~j •• ryi 101.75 .~ .• -. - kap.; V-ei
pdDł. mi!
i 8zlezwig Hol~zty~ie. Ukazauiu sil) chole- .eryi
101.65 ąd., -.- kap, VI-ej seryi 101.65
: . ~11~ęcJe .. krętu~ Z. Kalkut" tlono- ry a.zYlltyckiej w Berlinie zapl·zeczaj/ł.
*,d., -.- kup.; ó'/, obllgi mi.. ," \Vu..awy
~ o "ton,v•• u ." kuu. Jelhogbi paro" •• ,An.
Berlin 21 sierpnia. Dzisiejszy UJ'zp-dowy dllie - . - i'!'l .. -.- knpi takioi malo -._
,ut.', d,ż,cegn do Loadyna •• ,nr.cZDfID ładon- k
'k'
. d
. d
d . i d
li... lierbl\:Y. Pi~ta",cie olOb z załogi ukr~tn .,tA>. 'omoU! al stwlel' za. ze ot/ł Ole wy a· ąd, -.- kup.; 5'/. listy .... tawn. mialta Ładsi
-.- .~d., II..j serli - . - il)\L, UI...j ....
lfIo.
.
rzyl się w Berliuie ani jeden wypadek lryj"""yi
-. - i,d., - . - kap., IV-ej seryi - .- l4d.,
cbolery azyatyckiej.
-.- kap.; Wf. listf ....tawa. mi ... t~ Ira:
Berlin, 21 sierpnia. TutejszemU ,LQcal- li... -.- ąd., 'altie. misst.. Loblina -. - ltd.,
TEATR I MUZYKA.
anzeigerowi" d{)nosz/ł z Hamburga: Dotąd takież miaste. Płucka -.- ą.1.; 0'10 listf ..... ta"u.
- .- iąd.; Do,. taki. s - . _ ż'!'l. , _._ k.
: Niebawe-m, bo już we czwartek pu. cholera wellfe nie slabnie. Ostatniej nocy wile"'ki.
.lJ:1.." I"wł.O: Uerllll 3"'u, lrthlltyl1 2'1/:n YlLrl' ~I/II!J.l
b1i~znO\l~ lIJIU" pozna utwór Wlktol'Yłl& zwarlą w sZllitalaeh ilO osób: Ciał& zmał' Wlede*, -i0,., Petenburg 4 1/.-l . \Va.rtoś6 k 1tlJOI111 ~
u
Slt40ł1, który we Francyi I Da scenacb Iych łe~ą dlug{) w domach prywatnych, potr,oenfem 5A/ .. = Ii""y StHf.aWne ~181tL11Uł 85 8
D!.I,,<h budził IstOtAą sensacyę. Jest to poniewaź za wysoką Da wet opłatę truduo ........ I i 11 1926 w,bi 153.0. 110" lIk"i.JaclluO
,Dvr&' w o"yginale f"sncusklm piel'wotnie dostać tragarzy. 20 wozów pogl'zebowych 90.8. poiyc.)<. p,"",io .. a l 58.1. II 218.4.
Mavr., 21 .ierpnia. Ka"" Koorl a.,er.~e SAutl)l
ocłmona L'oopionne (Szpieg) kl.órej isto· by~o czynuycH przez calą noc, pomimo to
ua wrz... Sł.oO, U~ grad. 85.25, na m..... 8ł 50.
In~ ioter.esujące 10"y zapew~ialy sztuce uie zdążyly wywieźć wszystkich zmarłych Stale.
b'Jeooe powodzenie.
Sztuka
dawniej na cmentarz.
lo.dy., 27 lierpui" 96'1. coki.r J."a 1000 !5' /.
lItyaktow.a, obecnie rozszerzona' do aktów
Rouen, 27 sierpni&. W Darnetal i Diep· spokojnie. Uaki.r burakowy 13'/, mocno.
pięciu, d1\je popis zal'ówno główne.j boha. IJ8dale zaszło 200. w Ols,el 70 wypadków
LIverpool, 25 oierpnia. B.....łna. Sprawolda·
klcl, jak i reszcie i,el'souelu i spodziewać i:holery. W Oisaeł omarło 20 Q8ób.
nie a~'l~o", •. ~erl!<&60~~ gO<J!l o~dJB&., ;1:/",
low JUldilll.Dg ;1.76, JUlddling 3 '/", JUlddling fau 4 /,,;
'Ię należy, że , zdoła zainler owal! publiHawr. 27 sierpnia. Od 30 lipca zaszło P.rnam fair 4'1" , good fair ('I ,; Ceara fair 4'I"
CZOlU naszą, ~ła ktMej nazwisko Wikto- tutaj 265 wypadków cbolery. Umarło 104 good
r,ir 4'/", Habia fair - j M'aceio Cair 4'/,; l(A.
1101 Bardon było dotlłd magl,esem. "Doosób. Onegdaj było 28 wypadk6w cholery. rnah..m f..ir 4'1,; Egipsk. browa fair i. brown
w całym świecie teatralnym nie za- Lekarze obstaj'ł puy tem, te cholera tam- good fair l'/" brown good 4'/", whita fair 4.50,
wbite good fair 4'1" wltb. good~;.M. G. Broach good
"od I. oc.zekiwań willzów. W Łodzi gra- Uj8Z& nie i elt azyatycką.
3'/"1 fin. 3" /,,; Dhollerab rair 2'1,. good fair 3.12,
li będ!ie w Iladcbodzący c~wal'tek ba 1IeBre.a, 27 sierpai&.. (Ag. p61o..). Tow&- gOU<13'/" dn.3"/\f; Oomrr. fair 2"1,,, goodlair a'/",
łeb p. Auleli WYI'wiczówny, która odegl'a l'Zystwo żeglugi morskiej. Pólnocno-niemie- goud d' II' dn. 3.,5; Scinde good tair 4'/.. good -;
,16wną ,·olę. '
cki Lloyd· oie przyjmuje na statki, odcho· Beogal. good r..ir 2"1", g"o,1 3'1" fiDe ~ .5. ,; Ua•• Tinnivelly fair 3'/.. good fair a'/", good 3"{,,\
lU ~V sobo~ę ~degrau.o po ra~ dl'ugi w dzące do Ameryki, emigrantów z Rosyi. dra
W•• tera fair 11.'10, Western good fair 3'/.., W.atern
ŁodZI z p.aOl4 Zlmajel' .Zuuę papy", któWiedeń, 2'l sierpnia. Targ zbożowy w ~od J'/,,; P.rawi&ńaka roogh r"ir ó.50. roagh good
ra IlIpełnl/a po bl'zegi ogródek; w niedzie. Wiedniu odbędzie się w zwykłym termioie f .... fi 7b, rough good 5.75, moder roogb fair t'/., mo·
~ zaś dawna .Dasza priw.dolln., ponownie 29 i 30 b. m., gdyż stan zdrowotny Wie- d.r roagh good fair 5.12, mod.r 100gb good 6.75,
amootb fair 4'/ .., smOOtll good fair ł'/...
teru zaangazowllna pani Bronikowska dnia nie pozostawia nic do życzenia.
"·14I'i1a z puwodz;niem w sztuce Nad
WIedeń, 27 ierpnia. (Ag. pOln_l. LwowprzepdcI,. r,
"
: Dz!ś w .tea!rze letuim trzecI występ skie gazety polskie dODOSZ'ł ;& Tarnopola,
TELEGRAMY GIEŁDOWE,
'. A~olijoy Zlloa)e.r w wodewilu .Nitouche". że ua granicy ru_kiej ustaoowiooo b!\lali ou
K~I dUtt w ~kcie 2·glw odśpiewa p. Zł. piechoty, celelD przeciwdziałania zabal'ZeZ dnia 281~
niom,
wyniknąć
mogącym
skutkiem
groIUJU z p. Wmcęntym Rapackim.
Giełda Waruawaka.
madoego wychodźtwa włoś~iao rusitiskich
ł..... o
Z·u
do Rosyi.
Za weki le królkoter .. I•• we
Paryi, 27 siel·poia . (Ag. póln .). GazePiŚMIENNICTWO.
Da Berlin sa 100 wr. . . .
49.05
49ty konstatują. że cholera znowu pO,,"l'óciłll. na
Loud,U sa 1 L. • . . .
9.96
9.98
.: PraWDziwie ładowny Lumorem zjawjl do Paryża. W czoraj, wydarzyło się oko... P..,yi o~ 100 Ir.. . . .
. 39.70
3985
e~'" nas na wy.stawach &kl.powycb ,.Fa- ło czterdziestu wypadków, w tejlliczbie klika · ... Wi.deń I. 100 4. . . .
83.76
83.70
et. Jest to droune lIa pGzór wydawni- śmiertelnych.
Ż,d.no I koń.e,n gieldy
~~o, rOI'malem, prawda, niewięlkie, ale p".
Za p.plery pd.t .. owe
Paryż. 21 sierpnia. (Ag. póło.). Mówią,
II potądane, przynosI bo.wiem z sob" że Freycinet gotów jeat odwołllć maoewry Listy lik"id.oyjne Kr. Pol. drob. 99.25
99.26
.lSoło.~. Maiy kHleudal'z, przyzwoity jetell otnyma wiadomość o niepomyślnyOl Balka poiyc_ka ...ehOilw.. . . 103.10:1.• Irek! (co Da wyróżnienie z3sluJtuje), stanie sanitarnym dziewilłtego korpusn.
4'10 poło ..... n.
. 95.75
9~75
LI.t, ...n •• ie... S.ryi r duo . 10275
tez obrazem samopomocy wychodzi
Paryż, 27 sierpnia. (Ag. pół n.}. ;l'emps"
,.
III mal •. i W!l.to ~,~~
• "leOl. b~z ogloszeli. Dutych~zasowe po- powiad., że epidemię zaniósł do Hawl'u Lllt," o.. t. .,III. W.r.
• . Ser. I.
102.25 t(),.!.25
• o~zeDle Jego ha D8szym uruku zapewnia okręt niemiecki, na którym znajdowali się
"
tł
n
V
101.65 10150
'I w tym roku uznaDie.
Liot, ... t. Ul. LaJai S.r,i
wychodźcy.
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LICYTACYE.
Dai. 12 ..nehia r. b. . . . .aruawlkiJll OUfgo.,m un~zi. wJBieryjUJm, ""~dsie si9 liCJtacya Da .,konaDie rob6t D . . t9pnj,cy.b:
1) na OC<,~IClI.ni. 'lDietuikOw ,kiotO... dolOw
i to d. w r.abudo ....nia.h wojsko ..,oh m. War.... y
i na przedmiekin Praga, Jak rO.ni .. w MokotA>"i•. Po .. ~.k ....h, Bielanach i MarYlDoncie od dnia
....araia kontraktu do dnia l Btycznia 1896 roka.
Wadyum 2,IMkl r&;
2)

DIL

łi~lb.cyjnej;

Rmy

3) na pnebndowanie suJit6w. d,chO .. i kominów.
nad l·,m pawiloDem kouar Alekaarulroweki.b w
tejie cltadell, od
30.' t2 n. WadJBID 20"/.
.aumy hoyta.yjnej .
Dnia 1~ .. radnia r. b, ... magi.tracie m. Pl06·
Ika, odbthie oi~ licytacya .. dsier"w~ docboda
plo60ki'J k&lY miejskiej a mo.tu taryfowego na
r&eee Proru.'8 od dnia 1 atyq.nia 1893 r. do tego'
dnia 1896 r., od sumy 1,052 ja. rocznie. W,dywn
163 ra.

.um,

DZIENNA STATYSTYK.- lUDNDSCI. ·
Z•• rll w dnia 22 lierpnia:
E"alaI8110y: D_i ...i do Jat 11>-ta ... ulo 6, w tef
liasbi. oblopcOw i . dzie ..~t 2, doro"lycb 2,
" tej liczbi. m~u'fau I, kob.et _I) .. miano .. iei.:
Bogwnił Wilholm lIi!b.nke, la'. 70, !lAr;ya Jaknlto".
eka lali 38.
Star.zakllll. D_ieci do Jat 1I>-to &marlo 6, w tej
liesbie chlopcó ... 2, d.i....cą, 4. .0"' ." ch 40,
w tej liwie m~cz1zn

:t,

A

T E l.! E G R A MY.
et'ter&buru, 27 sierpnia. (Ag. póło.). VirOb?- wyjptdtlil "czo"aj do Peterbo(u na
titl«Od do Jl'.go CesarskIej WyŚokoścl Księ·
denbu,·skiego.
Ilzrllf!rsburg, 28 sierpnia.
(Ag. póin.).
'e oDk~wie kougresu kolejowego jeźddli
II) ~r'J do Pete. hhCU, gdzie Ich częstowap ttbatę w imieniu Dl' orn N.jwyi~zelfo.
li eler.bura, 28 siel'l,ula. (Ag. ,.óln.). Mir 'praw zagrauiczuych wyjecbał wczo·
z r"dziulł do Aix-Ies· B~in •.
Petersburg, 28 siel'l.oia. (Ag. póło.). W

ł

Ilr

.

20

3. a mianowicie.

ak..,

et:teJ, &dwud Beeir ~ Be!'t~Heinr: cb, Tomuz SJ:leu-

&ak • pun, Zar.aną Len lwojt. Robert a omet z Ha.t,ld. EmiliI} Hartman, Jali ... Lepert z Mar;yannł
Li. an. r, Oskar Robert Hioh z łlar;yą 1lerl4 DornfeJd, Gnata .. Adolf Lipert z Adel ajdą IDldeDra.dt,
Dr.niel ~i.Jski z Wilhelminą Widner.

LISTA PRZYJEZDNYCH.
Graod 11\1101. 'BatjiuEi i Ho ... J: W&r&r.&wy W•
Cbotlen t; Bingena, E . .Reioert 't; Dorpatll H , F:'ehs
• Molk..,.. G. Zimaj.r z Krako"..
'

Rozkład
Ł

ó

jazdy pocillgów,

I'RZYCHODZ4
DŹ ,
GOdlhy I . ' . . ty

1 10In/12/9/42/ 4/46/ 8I!18/r/l/łł

O D C H O D
Kolo ..~i.
Skierni.... ic.
Wara.awa
AleksandrO"
PiotriO..
Granica .
SOlDo"i.. e
TOIllau6"
Bsiu . • •

I ....ngr. )~~
Dtbrowl)!'"
Pot.rab ..g.
Koskwa. .

Wiedeń...

Kr.kO" .
Wrocla..
Berliu
.

Ł

t~

i\:

12\00 7 08 838 34t
105S
7 25 I 20
930
5 10 II 00
3:.l0
8 50
320
5 45
2 17 642
tO 50
8 5a 150
tO 20
805 105
5 23
G03
t2 J3
332
ł tO
1153
2 42
905
823
523 523
12 23 , ~
553
tn 25 750
I! 32351
•
7051950
431
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' lU
1207

Ó D Ź

I

ODCHODZ4

Godziny I 1I11.tx

:11(51 7115111201 61651 9156

SkierJlietri,ce •
Waruaw&

.

AlekJ.ndr6 ....
Pioldro ....
Grani.. •
SolDOwi...
Tomaslo ...
B.in. _ •

I.....gr6d }I"AD.
Dłbrow...

Peterab.,g
Mo.k ...a
Wiede6 .
KrakOw •
Wrocław.

Berlin. •

I'RZYCHODZ4

71t7 IłJ27
02

Kolaszki • .

6 4818 18
32
805
438 842
10 1.0
• 50 tO 30
128
t tO
930 351
215 9ł1
300 915
1038
225
557
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11 03

8 ~6

600
128

tHO
U.
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łłl
5:ił

1021
116
1l03Uoa 838

10 58

333 333

433

705

710
!I 19

650
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0,07.
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UWAGA. Cytr;y on_.lOne grublsym draki....
W]raiIJ, GS.U od iOdziu, 6-ej wiecaorem dn goWf 6·ej ru O.

Paryż, 27 sierpnia. (Ag. póln.).
WczolU
rllj było trzęsienie ziemi w Lyonie i dl!·
GIełda Borlllltka.
parlamentach: Alfier, Puy de Dome, Cantal, Lozere, Isere i Drume. Wypadków nie· Banhoty ralkie ••ras - . . . l WI$) 20670
"
u n& do.ta_, . 20;;. - 207.szczęśliwych nie było.
1
Londyn. 27.sierpnia. Wskutek zawalenia D"akooto
'1.1, 1'/.'10
się kopalui w Bridgelld, 150-ciu górników
1zostalo za~ypanych.
Londyn, 27 sierpnia. (Ag. póln.). W Grawe·1 """"""''''''''..........- .....~,."...,...._ _...............
send lIud Londynem zmarły na cholerę a-/I
zyatyck4 dwie kobiety, podobuo emigranllONETY i BANKNOTY
tki z Rosyl przybyłe z Hamburga.
.
Not. arąd.
aiaura.
Londyn,
sierpni". Wiadomości z Per- / Kopouy eol ••
159'/,
syi corn groźniej ·ze. Cala prowincya ll'ak łI.,ki uiemietkie
dotkuięta epidemią. W 'l 'eberallie i innych Au.tr~ ... łti. bronlluot,
miastach umiera dziennie po slo i więcej ! Franki

pr"".tn. . . . . '1

1, kobiet

B1ima z Gr;raoztajnOw Ko ... lat 56, Perla se S.'ajerOw KoJoDŻe, lat 76, Bajla :s Lewkowl..ow Slodo".
lat 9, Z"awu Jooko... ic., lat 78.
lIaUdat". sa......... dnia 26 nerpni...
E."olellcy: GlIStaw Adolf Buch. Paaalił ~a

...,y.

n:'

przebudo"anie i ~rzeniesienie spichrza dl..

oboza pulku keg.hollDskll,go w .,tadeli Alekaaadrowski.j. od aum, 4.~58 ra ł5 kop. Wadyam WI.

FABRYKA.

FORTEPIANÓW

B. loischwits'a
poIeea .... pl.Dl.
.a n.jno"szej kOI1.
.erU.yi, s wlel.oletDit gwaranc",.
. . . . Przyjmuj, ię reparacye

i trojenia.

liu, lilie ••zlella !tr. 4S (1344-')
17'13-1

DZIE INIlC'ŁÓDZKI.

o

s z

o

Ł

G

N

E

Teatr Łódzki ~z.,.zwrz-zvz.."rz-.rz--zW"~""~vz-z-z-S--Z--z-z-z~
Komisarz Sijdu Okrę~oie~
.~~~ . ~.:'~ . ~~
3
W ogrodzie Sellioa.

'ił) "'-JlW..4 wę~fer6kie 6tolowe ł de6erowe,
~ W JN.ił c=erwo'lłe bOJ d06kie,

l!łJ F. Robakowski
'it~ powróci! z urlopu.

': -. '-

9

We wtorek, d. 30 sierpl'Jia r. b.

WYSTĘP

~

W ..lWJJ. c=erwone bUJ"gund=kle,

Adolfiny Zimajer
• KONJ.iłN.~ fralłcu6kie orygfnalł&e różnych firm,
iWincentegoRapackiego H CACAO )Tan HouteJła holender6kie,
()
, syna.

fi

~

t

·
tl=

NItone C

~r

•

~aBl'S4lne Nllouelle),

~1~a~Jg?ro:nrz:~e~i~og~: H-

1249, na zlecenie L. Gl&8!w~'
w Waruawie, platlly doia 10 gtl'
dnia r. b. lSafi[lnlłl:· Weksel te~
niematadoej wartości, oatrzegalD1łtem aby nieoabywać takowego gdyt
§rodklodpowlednie zrobiooez~Iał7.

Cił.CAO Błe6e i Piotrow6ki, war6=aW6k'e

H;

SKŁAD

poleca

WIN I HERBATY

M. SPR.zACZKOWSKI
Ó •

,

8. H,

__Z __z

W 2 ~keie "KOCI DlIET".

z

()leslel"'kł.

Łódź. ulica Zachodnia 270.E.

Wodewil w 4 aktach. libretto pp. fol
Meilhaea i Millanda. muzyka Hel"
Piotrkowska Nr. 50f.
,' i
D Z.
PIotrkowska Nr. 50ł.
n'go Tlómaczyl z francusk.lego M.
1738-3
.
WInkier.
~_Z_Z~Z~~":'_!.~:Z:'Z:'Z:Z

r.....

~

Wek6eł

Ż

z

I

Droga e azna

1767-3

t'

-

abryeza..

-Łódzka.

•

"odu. "'"iad..enia "!'ylAi..,tl,
'olls roo~ooo~~ Kalz..po.kiego
I L"owa, ° ZAgubieniu d.p.·

Dr• J • Marg

rad ...u"odo"aniu
t,tularny, .....pitaln
po udoioletnim
... Sn".Il<.ch...mieallkal w Łodzi. przy

MAGEN ELIXIR

'

ZawadzkIaj, w do",u Honigltoaa
l6 4-41. Przyjmnj. chorych do ,od~.. 10

,

u1i.y

,

pOWrOCl

.

8

W OD K ~ A łł T I C H OL B R Y C Z N 4

~!nf ..:.;~~~•.po poł Choro~!st.;On. ~

LI'k"lerm"k
D
r.
, '1
d 6.1

htu li,tu traehto .. ego Łódś-Kiolre .. l
5635 z Fabryr-!",o:Łódua
dni. 8 (20) Bierp.ia
r. ~" doDrop
hlazn,:
.podal.
lrit•
,
' " domo'... i. pOlDlelllo.nyd~plika, li,la fraQ.
' " , to"ego uDAJe ... Ille"uny.
1753-a

_

poleca

SKŁAD SPIRYTUSOW i WIN

~

Z pO r ~r·

Lecznica PlJ::~"

. t. Mokiejewskiego

Dowód za Nr. 6894

FilII lódzklej waru. ake. towany.
stwa POiYClkoweso na zastaw fU·
Zacb?dn.iejNI.
55 (31). zagmąŁ Zastl'ZeZfWe 11'0·
bione,
1770-1

chomollci,pr~yulicy

' td!"~~;~~~:::"

JjÓdiŹ"
Nr,~ zi, na imię Marcina Barskiego.
( ó Ceg' lniane' i Wschodnie'). ' "
r g
le
~
. . ~ '"
Łaska wy znalazca raczy takow,
Dr. LlId~nlk. pOWIÓCIWSZy A...
1761-4
złożyć w tutejszym magistracie
1761:"'1
przyjmuje ~odz~enDi~ od 10-1l'GjjjlllE3-00000000<>0~
z chorobami chirurglcznemll~6°2~6
Od 3,000-4,000 centnarów

Piotrkowska Nr" 765.

Piotrkówska

75,

COGN AC ....

Lecznica dla zwierz"tot

Z WL."iOORON KRYMSKICH

I wsore:
wa lU)
Anglel.ka Przyjmuj. na st.<ł. lee.uni. kolli.• i PIJ1 i. udziolt. porad,

fabr,ki

~NLł.

I'azem

LODU
• .
d

l b
U

CZę3CIOWO

O

sprze-

IMPERIAL w Warszawie dania.
~tare Miaato nI. No
AleksandrYjska JIi 53 dom wlasny.

w b,dym e"Ole. Prawldłow. I trwałe
b.i. koni, ul. Milo,a l6 821·..
..... 160
Waribl' I 1.... I••• kl

'

I.ewek Hernllelm.

i-------------·~I

Droga

Ponie"•• .." skutek rospo rz,dzeoia władzy aakolD~f J"a·
.tacye puedlażon8 zostały do
(13) w"d.il, utem i lek-

1743-2

Żclaina- ł'abryuno,
-Łódzka.

I
cye Da mojej p...,i wtedy oi9

W

Berłach,
5~I·d.

. . . . . .,. ._ _ _ _. .1.73.&..
' _;/

Z powodu
Dyrektora.

rozporządzenia

J. W.
.

lekcye na mojej pensyi

poleca

si~

konae.ero ..

zaczną 8ię d. 13 wrze "ala r. b. Za·
.konal)' l ad.row)'
pls zaś uczennic odbywa się codzieD' ~alisT
Prof..

nie

odCE~COydZL'I!9 WA

ww.

do 1
SiCZY.SK!

.n

,

~~:b~:;:~~::~r~~~

SnOLE REALNEJ XpensyonatlllD le~;:;.:z~!kl:iuUe~P~~;kOwska.
J. B. W, tyk. Now, B,nek.

Przdoiooy J. lEJ ER.

1768-6

Rajchman i Fr~ndI~r
Pierwsze w krajn,

mieszkania I-.:..::::..::.-===----.:...---=..:~=:::::::...------:'- II

Wydzierżawienie

pi9tr•• z 3 - i pokojó", zaraz na
_Jaro w blizkości przecięCIa Piotrkp...·
skiAj z Ołó"ną (Rokiciń8ką). Wiadomojt blii... u RejeDta Kamockiego w
Nowym Bynko.
1768-3

"~Ja~~~~~. ,.,. ,~

miejsc

w SYNAGODZE

rok

r.~~;, ,~:~, :.r,o:,:~~~?:~~. "'~

Btawionl. w dniu 11, (23) Czerwea, 1892r. ma) r. b. 1 trwać będZie do d . 7 (1~) wrześula .r. b. ~yd~ler
p~.es MIchela O~IkiDa, n.. tępDI. uaą· Ż3wienie odbywać sie będzie w naszej kanceIarYl codzlenDle (z
pIOD, podp,oom Ul blaako pro.. A. Ro·
•
.
d .
I .... tr&ueba na mnie plal!'Y .... d. 30 Wfse- wyjątkiem świąt) od godziny
8-10 rano I od go zlIIy 5-7
'Dla st, st. w BerdY.""I" ~ 3) fi ł3 go- po połudoiu
tówk., Zualaxea pronony Jeat o ..trzy·
.'. .
..'
k
1I1&IIi. aobi. gol<>wki, jako ugro"'.
POSiadacze mieJsc wydzlerzawlOoych, pragnący ta owe na
• oot~•.•aś raoczy pro 't.. u..yć " D' rok 1892/ 93 zatrzymać mogą umowe odnowić od 28 b. m.
rupOJakim hotelu. Ostraega.~o prsed u b , . .
• .
'
. - h
k h
waniem wyżej wymienioDego webłu.
do dnu\ 4 wrzesma r. b., na ustanowlOnyc w~arun ac , w go,
dziDach wyżej oznaczonyoh .

r.'

od lat 15,

do wszystkich dzienników
Warszawa, Senatorska 26,
PRZYJMUJE

Inseraty i Reklamy
do wszystkicl. gazet warszawskich, prowincyonal.
llych, ruskich i zagranicznych

"0 ~e.. ach redakcyjłlych,
Przy większych zamówieniach odpowiednie rabaty.

Bedakeya o~lo8zeń i reklam, kosztorysy, objaśllle
ula, .terty, uumery ~azet, katalogI I t. p, łłez·
płatule I tranco.
Illro Ogloszeli R.jcb.ua I Freadlua td.Je •
lilij w .Ieścl e ale posiada.
1609-0

JiI omitet !jynagogi"

1i65-2

Wydawca Ster.. losSltL -

istniejące

BIURO OGŁOSZEŃ

r.·~~:I~I.r.

SzejlOrt,
Thlraz Bracia.

Ba

,n
Prl"W'.
Ab ra m

~

~ Żadn7ch mlj w IDlescle nie posiada.

II. hukl •• lez. nlica Cegielniana
nlica Wschodnia Nr. 80,
.
·ó
db
.
Harh.... ulica piotrkowska.
zaPiS • nczm W O ywa 8U~. co- S. Zarzeokl. ulica Południo"a l6 11.
dZlenme. Lekcye rozl'oczną Się 13 • Sa.elk, ulica Piotrko.... ka.
wneśnia. Z pomocą nauczycieli Kar.owikl! ulica Konstantynowska,
Wyższej Szkoły Rzemie~lniczej.
A. Ho.k, u ieo Piotrko"ska.
-----------'--

Nr. 9 (nowy),

cena stosunkowo do

W Łodzi, ul. Średnia, dom Schmidta bardzo nizk•.
NI'. 22.
1733-3 ~~~~,,~!::~to~."ina,
•
kI asowe,I
Sprzad.' detali.zna odbywa sl9
W ,.,ro
wuyatkich wi~kozyeh oklepach w ]UI'-/D"dmajBtra
J

POSZUkuję

ŁODZI,

przyjmuje wszelkie roboty drukarskie, a mianowicie:
IIsliłtkowe i tabelafyeZle, oraz blaa.kiety, eyrllllarze,
racllaakl, lIe.oruda, z,proszeala, adresy, bilety Wizyto·
we, aOsze I t. p., które wykonywa starannie, na czas
oznaczony i po możliwie umla'rkowanej cenie.
Posiada na składzie: przepisy o pracy .afoletl1leh.
książki rabryezae (zatwierdzone pl'zez Insp. Fabryczną): do zaplsywaala. doro Iyell I lIafoletulell robotlllków
I do za,lsywa.la kar, szelDaty do zaplsYlI'aol& wy,ad·
Uw w rabryee, ksl,tki I draki. slożąee dla sądów po·
koja I Slllaaycll, UÓllaezeala do weksli i t. p.

niów i uczennic odby"a .i§
codziennie.

ul. E.ullelloka l6

"Dziennika Łódzkiego" ~
Pa.aż Jle1er~

rozpoe,n.. Zapis DO"Y.h Dez·

.Maryn

DftUItlJllll

1741-2

Redaktor Bolesław hlellowleekl.

.n;OSllO.leBO ~enypoJO

------ - -

W dra karni "Ozleaallla Udzlllllll". _

