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PLAN
PARKU ·l WYSTAWY.
....,..

Pned laty kilkuuastoma, zdaje mi się,
rzed ogólu, wystawą wiede~ ~Ih. dyaku~"auo jeszcze nad znaczenIem I wartoId, wystaw wogóle. Gdy jedni pr,:yplsy,aU im niezmierny wpływ na rozwóJ lodztoki a przynajmniej przemysIu i handlu,
hlli 'odmawiali nifmal znp ..łnie j&kiejkol.iek wartości. Jednakże prawda, która
lwykle bywa W po~rodku, wydobyła si')
'1 światło. Dziś nikt nie w'ltpi, ź!I wytita';y majll ~naczenie w gospodarce ludów,
II handel, przemysł i postęp wogóle wpływ
ailny wywieraj" lecz musz'l odpowi&da~
;e"Dym waruukom, żeby te dodatnie reIultaty wydały.
pomińmy rozpatrywaDie wystaw wszechI"iatowycb, lub choćby nawet krajowych
ogólDych. Ograniczmy się tylko na wystaWlcb prowincyonalnych i w dodatku specJ&lDycb.
,
Jeżeli jak, gałą~ przemyslu pragniemy
podjwl~nąć lub w danej miejscowości ~OZ
• ID,e, żadna droga do celu prędz~j nie
doprowadzi, uiż dobrze urząllzona odpo.iednia wyatawa. Potrzeba tylko akrzę
t.lle Jebra6 okazy z calej okC?llcy i to nie
1łjblel'ając uajceluiej~zych, ale obok nlcb
o\llOjąc i średnie, !lo biegli w~et wykażą
.8«08 i słabe strooy produkcYl, dla której WIstawę nl'ądzono. Pokaże alę dzięki
'Jltawie ja8no, co się wytwarza W doa co w zlym gatuuku, co trzeba
mianowicie produkty w tym
w jakich okrelllonych miejieOwościacb warupki sprzyjaj,. rozwojowi
danego pl'Zemyslu, ł\ w jl'kicb go bamuj,.
ZelkDięcle zreszt, producentów ze spoiyweami następnje w czasie wystawy mimowolnie prawie. Wychodą na jaw firmy
101180 nieznane, a uznania godne, stare
IIŚ utrwalajl! 8woją reputacyę, lub są pobtldzane do niezlLllypiania sprawy, aby icb
toDkuruj~cy uie wyprzedzali.!
Oprócz tego wszystkiego, znajdzie aię
1&W8ze przyuajmniej jedell taki znawca
przedllllotu. który z uw&żnfgo przejrzenia
wystawy potrafi wyprowadzić wni"aki o,61De, niby wskazówki Postęllowania uadal
lIIa wytwórców tej grupy przedmiotów,
którą wystawa objęł".
W kraju na8z~m dotycbczas nader mało mieliśmy wystaw prowincyonalnych ogólnych, a specy",lne łatwo u& palcach
jtdnej ręki wyliczyć.
Zainlcyowana przez towarzystwo ogrodlicze war8zaw~kie, a przy energicznym i
Clynnym wspóludzlale komitetu łódzkiego
doprowadzoua obecuie .do ekutkłl wystawa
ogrodnicza, jest l)ierws21\ tego rodzaju I
oby uie była ostatnią. Mogl&by ona mleć
111& Łodzi i gnb. piotrkow8kiej wogóle znaezenle bardzo wielkie, ' gdyby była taką,
lik~ j~ iulcyatorowie widzieć pl'agnęli.
Chodziło o to, żeby obok . pozorów i ze'IDętnnego blasku, jaki nadaje współu
dzi,I możnych domów I gospooarstw prywalnych lub ogrodów handlowycb, wydo·
być na wierzch przp.mysł ogrodniczy mlejleowy: przekonaó intel'esowanycb, jakie
~Qbernia produkuje warzywa i owoce, o
Ile produkcya jest ulepostępowa lub na
POlrzeby miejscowe uiewy tarcza, co w nifj
trzeba dopelnić, poprawlt. co wzmocnić.
Ogrodnictwo przemysłowe, małorolue, wło·
leiańskie i podmiej~kle. które żywi całe
lII"y ladnośd-powinno zaj,ć w tym wypadku miejsce naczelne.
Czy wystawa. łódzka taklemn Idealowl
odPOwiada, na to bidy odpowie sobie,
ro.zp~trzywszy się w niej. Co do 088, to
'Ilduellśmy ledwie parę wySlaW podobnych,
klbre zada.niu sprostaly. Tak, była czeIk~ " Pradze w roku zeszlym, tak, koloIDYlska. owocowa w r . 1882. Na tej dru·
Iltj, staraulem uauczycieli 'Il'iejsklcb, ksi~-
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ty i osób prywatnycb, było kilkadziesiąt łódzkimi. To, co na wystawie widzIeć modoborów- zbiorowych (które niemcy ZWił żna, z pewno§ci, uchęcl niejednego do
Coll~ctill·Ałlsstelltlng),
zgromadzonycb od pilniejszego zajęcia się ogrodnIctwem I na
włollclan danej whi lob okolicy. Sędziowie rozwój tfj pięknej gałęzi gospodarstwa
te o woce i icb wal'to~ć określali, wskazu- wllłynie poważnie. Jednocześnie pl'Z~jl'ze
jąc tym pposobem, czy godzi sil} je rozpo- oie dostarczonych tn doborów owoców,
wszechuiać, czy tei lepszemi należy zastą· warzyw I ro~liu pozwoli Interesowanym
pIć.
Zauim laka wystawa dała sil} ur~ą poznać lepsze tych roślin odmiany, ponodzić, poprzedził ją szereg innycb, który lu- tować je, a uastępnie rozpowszechnić w
dzi ze znaczenIem wystaw apecyalnycb o- swych ogrodach. Będzie to wielkim krobeznał I do spolecznej pracy na tem polu kiem nil dl'odze postępu, a gdy !następn,
wystawę ogl'odnicą
kledya urz,dzimy,
zachęcił.
•
Komitet łódzki usilnych dokładał 8tarań, przekona sil} ogół, że ta plel'wsza stała
aby w zakres wyatawy wciągnąć księży, 8il) istotną podwalin, rozwoju ogrodnictwa
n8ł1czycieli I lud. Jeteli mu się nie udało, lokalnfgo. Tak "\ll'Zeeiei było w Waj szato zaprawdę, wina uie jego. Toć i dwory wie, tak wszędzIe.
wlej8kle nieobesłały jej dostalecznie dlateE. JankOtL·ski.
go, bo jeden sil} boi, a drugi sil} ·wstydzl.
Tymczasem jedno I drugie pochodzI ze złego zrozumienia rzeczy.
Kilka tych slów nuci może promień
ABR
jwiatla na cokolwIek ciemny zakątek poj(K W E L A)
mowaola wyataw specyalnych. pośPleSZ"-\
•
my jednak stwiel'ł\zić to jaknajmocniej, że,
jakkolwiek wymaganiom tu postawionym i Dzlslfjszy park miejski, zwany Kwel"
obecna wystawa niezullełuie czyol zadojć, gdzie tak wepanial6 rottOC3lyła ewe wdzię.
to jednak jest popisem wSl'anialym, daj.- · ki pierwsza w nanem mieście wyata wa
cym wyborne śwIadectwo zamiłowania do ogrqdnlcz8, n,leży do najstarszych w Ło
I'oś liu logrodów pomiędzy wlaścicielami dzi miejsc I,ublicznych, gdył jui od roka
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1825, założone pl'Zft oal~dlaj~ych ai,..,
Łodzi cudzoziemców, towarzystwo strzeleckie urądzalo tam zabawy podezaa Zielo-

wyjdzie we w/orek.

Wys1awr prowincyonalne i wystawa
ogrodnieza w Łodzi.
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nych Świątek.
W owym czuie Kwela stanowiła dr••
Dt cZ'lslkę llLllów skarbpwyeb, otaczaj,cych Łódt, nie marząc, wtedy jeueaa
o tytule .,łfancheatern polskiego." Zabawy odbYl\'aly się w pobliżu domkta A'aJowego, który stlił w miejscu teraźoiejazeg.
Wodnero Rynku, w rewiru. Idnym, zwaDym "Karkoszk,", obtjmującJlIl . Zll&CIDy
obszar pomiędzy drog, widzewsk" a A'l'anicami wili Dłłbrowa.
W roku 1840 miaato odkupiło od skarbu 800 morgów laso, a w tem i wspomuian~ Karkosuę, pneznaezając ją na park
miejski. Odt"d miejscowojć, wybrana poez,tkowo dla zabaw atrzeleekicb, urz,dzanych raz do roku podczas Zielonyclr Swi'ltek, nftbiera coraz większego znaczenIa
dla ogółu mieszkańców, atając się uajpopnlarniej8zem miejscem spacerów, maj6wek
i zabaw towarzyskicb_
Około roku 1846 część parka, a miauowicie obszar ujęty obecnie przez układy
fabryczne towarqltwa akc)-jnego Karola
Scbeiblel'a i pałac pani Auu,r &belbler,
oddaDo towarzystwu strzeleckiemu Dl
,plac strzełecki·. na którym wybudowaao
Itrzelnicę " kształcie kapliczki. Lecz jai
w roku 1853 cllly teD ob8zar nabył 8. p•
Karol Scbeibler, w rok pó:iniej oddzi~1i1
go od pal'ku płotem drewniauym i wyblldow&ł. pier... sW'l fabrykę. Towarzystwu .trz~łeckiemu odst,piono wówezaa
brzeg parku przy trakcie rokldńllklm, ataDowl,cy jaj odtąd stałe jego siedzibę •
Skutkiem tych operacyj, park miej,ki
.kurczył sit) znacznie j wedlug pomiarów
w6wczas dokonanycb obejmował 318,686
łokci kwadratowych.
04. chwili 2alo1enla, p~.UZ lat 40, park
mlejri\i pozostawał pod bezpośrednim zal'Ządem prezydentów miasta i otaczany był
zawsze h'oskliw, ich opieką. Najwięcej
wszakże zdzial.ł w tym kifrunku prezydent Franciszek Treg~r. Z jego to polecenia park, przedtem tylko okopany, w r.
185ł dokola ogrodzóno, "y tknięto w nim
uliczki, urz,dzono ławki darniowe, ustanowiono stalego ~tróża i t. I'.
Prezydent Treger również ujął się 11P~rzlłdkowaDiem, oc~mbrowłluiem i ogrodzeuiem źródeł trysk&jącycb w parku, przez
dłogi czas nazywanych nawet od jego huieoia "Źródłami Franciszka· (Fraoz8olQulle).
Źródła te, od których II czasem part
przybrał 8W~ uazw~ (Kwela), odegrały ważn, rolę w rozwojn Łudzi. Obfite icb wo·dy zatytkował do celów fabrycznych twórca wielkiego przemY8łu łódzkiego, ś. p.
Karol Scbeibl~r. \V arto~ć ich oceuiau, byla należycie Qd bardzo dawnego czasu.
Starzy ludzie opol\'iadaj" ze w części dla
pewnlej8zego zabezpieczenia tyrh źródeł,
I'ewir leśny .Karktlszkę" na I)ark zamieniono. Według jednego z podań, do nich
przywiązanych, jakiś mi~j8cowy Wernybo.
ra przepowiedział, że .miasto dotąd roz.ijać się będzie, dovóki 'tV .Kweli" źródla
bij'"... Ufając tej przepowiedul, pewieu
tkacz tutejszy, uległszy po stracie maj,tku obłąkaniu, usiłował z despel'acyi zl>Iypać te źródła. Gdy zaś powstrzymano go
gwałtem od wykonania tego zamial'u, obwiesił 8i~ przy źródle na drzewie. w !.;tóre, zaraz po jego gmierci, piorun uderzy!...
Ze źródeł tych do roka. 1860 czerpali
wodę mieszkańcy kilku dzieluic, sprowadzaj,e j, beczkami. Lecz główną, nieocenioną icb wartość stauowił zaW8ze poży
tek, jaki przynosą przemysłowi. Jest ich
pięt!. Cztery bij, tut przy glównem wejgelu od strony Woduegll-Rynku, a pł,te
na placu strzeleckim. ObUte ich wody upełniają najpierw zbiornik zakładów acheiblerow kicb, Itam~d uchodą do stawłl
przy fabryce p. Grohmllnu&, a pol,uywszy się tam ze źródłami miejacowemi, spły
waj, d,lej kanałem KobUclta, potem Petersa, I obecnie towlnyatwa akcyj Ile ••
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Karola Scheiblera - do stawu p. Geyera,/ coraz większą popularność. Tak śWietnięol ziemi, poprzewr~llne doniczki rozsypaly ra laury, słnsznie tet ~
wreszcie strnmieniem prz~l·zynaj. tery to- zaina.ugurowane w rok.ll 1856 loterye f .. u- się do okola_ puygl.dam się bliiej. Nie, lekcy a drzew lanrowyeb, 8prow~lO_
rynm wsł Rokicie I wpadaj" qo Neru.
to we przeszły później w zwyczaj I urzą- to tylko pomy3ł ogrodniczy, wcale orygi- ad hoc z zagranicy_
7q
Staraoia prezydenta Tregera, zmierza- dzane były corocznie, zawste oa cel do- nalny.
Na prz~clwko prowizOI'yczn& Bcen
j,.ce do podniesienia parko, uczynienia zeń broczynny. Z cza em przyłączyły się do
Obok redakcya "Ogrodnika polskiego,· orygill8.lnem otoczeniu WYSokich ~.
populamego miejsca spacerów i rozrywek, nich zabawy kwiatowe, polegające na rozłożyła we własnym pawilonie swe wy- park n, z rzędami nstawionych PI'1
~
aie ogranic.zaly s.ię. urządzeniami wewnę~l'z- sprzedaży kwiatów w namiot&ch, przez dawnictwa i okazy. A Inż z raz nie wiel- na mura.wle kt-zeseł, zaprasza gOŚCi ~ ~
nemi. Z Jego Inlcyatywy urz,.dzono tam oajplękoiejaze z łodzi&nek. Jedna ta.ka ki okrą~ły pa.wilonik 16łto-niebieski zbie- wowych na operetki jednoaktowe :::
w rokn 1856 pierwsz,. zabawę publiczną zaba.wa urządzona była na korzyść bndo- rać będzie w swem wnętrzu rllchliwą dra- wile i śpiewne popisy pani Zi~'er
z celem dobroczynnym, a mianowicie lote- wy kościoła Podwyższenia ~w. KrzyŻ!!..
tynę dziennikarską.
współudziałem sił miejscowego
te
ryt; fan to w,. na korzyść szpitala Sw_ AlePrzed siedmiu laty, t. j . w r. 1885, poPiękny pawilonik w styln szwajcarakim, Istna ~iełanka leśna w ~ty~n kODc, .~
tundra_ Zabawa ta odbyła się jedn9cze- raz pierw zy urządzoIla była. w pal'ku tom- bez zaprzeczenia na.jgnstowniejszy z bu- cia. t . J. z elektrycznością I ceniOQ811i '
gnię ze strzelecką, podczas Zielonych SWlą-, bola na korzyść tutejszego chrzesciańskie- dynków wystawowych, zdobi na lewo madonn&mil O powodzeni n więc
PtIlek i obudziła zachwyt w mieszka.ńeacb go towarzystwa dobroczynności, kCÓI'e od dział p_ J. Helazla. Znowu spotykamy sięwzięcia korzy8tajłcego z kaidej ::.Łodzi, niezwykł., jak na owe czasy, oka.- tego czasu urządza coroćznie t. zw. zaba- kobierce kwla.towe, piękny dobór roślin bno~ci do na.pełnienia kasy teatralnej d
wośc!4. Park był iluminowany (co praw- wy ogrodowe z ni88podziankami. Zabawy cieplarnianyeh i innych. Nieco dalej dział rektora, ani w.tpil'J .
l'
da Swieczk&mi lojowemi), orkiestra przy- te cieszyły się dotychcza.s stałem powo- pani Anny Scbeibler poci,ęa. oko goatowWspomnieć oależy jeszcze o ukry tll1\
grywała przez dzień cały, a fanty rozlo- dzeoiem, a dochód z nich stanowi najpo- nem i klombami z wazona.mi mchoweml i tyle za budynkiem kancelaryi wy ta •
lowano w cztel'ech namiotach, po raz ważniej zy zasiłek kasy towarzystwa.
pięknem i kobiercami, zegar słonec zny z jadło i piclo dajnym przybytku, gdzie r},7
pierwszy tam ustawionycb. Jeden z nich,
Najtłumniej zapełniany hywa park miej- kwiatów na l'Ogu, wskazywać ma azyb- dnialyeh i sp'ragnionych gości wystaw""
obszemiejszy, wzniesiony przez p. Fryde- skI w czasie Zielonycb ŚwilJlek. Przez ko biegnlłce dla. gości wystawowyc h go- wych karmić będzie i poić p. PetrYko oryka Seliina, przetrw&l lat 20, słnź,.c za dwa dni wówczas trwa, obok stJ'zeleckiej, dziny.
ski i tem zakończy€! pierw8zy PObie~
bufet podczas zabaw.
zabawa Indowa. Wodny Rynek zajmują
Na prawo wprost pawilonn p. Helnzla rznt oka na. wystawę, zanim przy,t la1
\V rok n 1857, podcz&s loteryl fantowej, przedsiębiercy ua.jrozm&itszycb ,uciech" 10- w stałym budynku parkowym mieści ~ię do więcej szczegółowycb o niej relac~ 1
w parkn urządzony był teatr amatorski dowych, jako to: bud z pajacami, mena- kancelarya komitetu wystawy, a da.lej
Nie mogę jednal< opuścić placu oi. ~,
na scence zaimprowizowauej przez p. Sel- żeryj, Ogur woskowych, strzełnlc, młynów rzuca się w oko gustowna cieplarnia rl1złwsą rzetelnego podziwu nad im:eobr;
lina. Podczas takiljsamej zabawy ViI o~m dyabelskich, huśtawek i t. p., a jednoeze- stylowa pani Auny Scheibler_
Prze- żeniem parkn pod wpływem sztuki i t8Cbui
lat później, t. j. w rokn 1865, na scence, śrue przekupnie ustawiają swe straga.ny z pyszne drzowka pomarańczowe ustawiono ki ogrodniczej. Jeśli się zważy w ja~1I\6~
osta wion j także przeil p_ S., dawała ja.dlem i lakociami. Słowem, park miejski u wejść I _dok,oła. lekkich z blado iebies- pa.rk był opuszczeniu, oraz ile QtrudDi&la
przedstawienia operetkowe trupa niemiec- na Zielone Świątki jest t~m illlL \Łodzi, ~ej i M&dor6żowej tkaniny 4cianek. zadanie pannjąca od tygodni IUSza to
ka płoni Lukacay.
czem Ujazdów dla Warszawy podczas WIerzch gustownego namiotll stanowi przyznaó ~ał~iy, t dókonano pra.wi~ e..
W końcu, Óllqaego dziesiątka lat zmienll świąt Wielkauocnych, Tradycyjuego słupa dacb ła.many oszklony. Wllwn,tl'z co za dów_ A pODlewat . kazde przed3ię"zięeia
Nę zarząd parku. Plac strzelooki, na 000- tylko bra.kl
bogactwo rza.dkicb roślin cieplarnia.nychl ~biOl'owe potl'ZebuJ~ czynnej inicyatywy
ey rozvorządzenia piotrkowakiego rządn
Od kilku lat znaczna liczba dl'zew du- Paprocie, pandanu y, palmy wszelkiego Jednostek, swego spll'ytn~ mowens'a, co oso.
cuberoialuego z dnia l lipca 1873 r ., wy · żych I cieuistych w parku usycha i nisz- gatunku stanowią Istny gaj podzwl'otnl- bistą energią zachętą, wskazówkami pobndła
dzierżawiono aktem I<egeutalnym towarzy- czeje, toczona przez owad jakiś. Z tego kowy.
wszystkicb do czynn i kieruje zbiorowellli
6h'u "trzeleckiemu na lat 25, t. j, do FO- powodn musiano już usunąć prawie trzeWychodzę stąd na. poprzecznie do głów- tlSilowaoiNlli, popełuliibyśmy tet niespr._
ku 1897. Za dziel'tawę placu towarz1s~wo ci, czę~ć ogólnej liczby drzew I w dalszym nej alei biegnącą drożynę_ Na prawo i wiedliwość, zapomniawszy "oddać tQtaj pa8trz~leckie obowiąwo się płacić 15 1"8. ciągu nbywa Icb po kilkaset rocznie. Szko- lewo w per8pek~ywie wida.ć bramki dwóch nu Willbekowi co Hię mu naj8łnszwej a...
czyns~u roczuego. Na placu, obejmnjąoym da to wielka, zwłaszcza, że Łódź tak ubo- budynków symetrycznych, zbudowanych leży. Był on i jest dnszą komitetu i c&!ej
2,201 sąźui kwadratowycb, wybnduwano gą jest w ogrody. Może jednak ojcom mia- w posta.ci hal. To pawilony, zawierające wystawy, która mu niezmiernie "iele za.
dom pru'terol>,. o lO-ciu ołrnacb frontu, sta. uda się jeszcze ocalić park od ostatecz- warzywa.
wdzięczII. Godne to szczerego uznania
altany, werendy, oru strzelnieę- wszyat- nej zagłady.
Po pr-awej stronie a.lei głównej w dal- zwłaszcza w Łodzi, gdzie tak trudno o
ko to po wyekspirowanin konttaktn pTzejWł. Bowiń.slci.
szym ciąg n zwraca uwagę pitknemi ko- lndzl, coby czas swój i trudy cbętnle ,
dzit nil .włun.ść mlll8ta.
bierca.mi kwiatowemi, zdobnemi w esy i interesie ogółu poświęcali.
H.
Park miejski w roku 1880, na mocy roz60resy, z Cyfl'ą wystawcy w rogu- dzia ł
•
pOl'Zljdz.nia piotrkow8kiego rz,du gub.
p. E. Herbata. Okalają go w półkole
Pnnktualnie o godzinie 12 w poladnie
z dnill 7-go sierpnia tegot roku, objął w
przepyszne rośliny cieplarniane, w~ród J_ E. Naczelnik guberni, I'Z. r. st. MiI~
dzierżawę obywateł tntejszy, Franciszek
Zanim tłumy za.pelnią ścieżki i drożyny kt~rych palmy zdolne s, obndzić podziw dopehiił otwarcia wystawy, poczem D&Sq.
Wagner, na lat 20, to j. do "oku 1,900. pal'ku wystawowego, przejdźmy się po swą dorodnością w każdym zna.wcy i ama- piło wpisanie aktu w księdze protokół6.
Magistrat, pozostawiając sobie prawo kon- nim, aby pobieżuym rzutem oka og-,u'nłlć torze roślin. Zwłaszcza wspaniala w rogu warszawskiego towarzystwa ogrodniczego.
troli, zastrzegł jednocześnie, te budowle całość.
ustawiona kuryfa. australska przedstawia Protok6ł podpisali . obok J. E. Naczelnik,
wznla.ione przez p. Wagnera, mianowicie
Ozdoboa kra.ta p. Chrzanowskiego wpu- chyba najpi~kniejszy okaz rośliny cieplar- guberni, p. policmajster m. Łodzi, p. prs.
restauracya murowana i parkau dl'ewni - szcza mnie do wnętl'Za. Przechodzę cały nianej na wystawie.
zydent, Inspektor lekal'ski guberni plotrny, po uplYwie terminu dzierżawy PI'ZeJdą i nietknIęty między dwom.. cel'b~rami,
Mijamy otoczoną roślinami egzotycznemi kowskiej, dor Dobl"Zelewski I w. l.
na własno~1I .mIasta.
&lias budkami biletowemi. Znowu bl'ama altanę dla orkiestl-y i dążymy dalej. Na.
•
W rokll 1885 zaiZła D')wa zml&n&_ To- z 8zyldem u wierzch n p. Chrzanowskiego, prawo za klombikiem kWL-łztownie ułożonym
Grooo zaproszonych wystawców i reprllwarzystwo akcyjne Karola ScheibJera, fabrykanta tkanin metalowych, zaprasza z odlamków ka.mieni i kaktnsików, widać zent&ntów VI'asy udało się ua plac wy,tł
chcąc dali robotnikolllswoim możność spę- mnie dalej. Mijam ją jednak uiewzruszo- pawilou Braci Hoser ,z Wa.rszawy, z da- wy, oglądając oka.zy, które zdaje si~, ole
dunia wolnego czasu na Qwieżem powie · ny I wstępuję ua teren właściwy wystawy. chem oszklonym. Stanowi on również w -s,. jeszcze kompletne i ustawicznie mul).
trzu, za zezwoleniem rządn gnbel'Oialnego
Na lewo cyfl'a kwiatowa L. G. oznaj- części rqlzaj cieplarni. Zal'az za nim wa- żyć się b~d,._
li dnia 24 lipca tegoż I'oku, uabyło prawa mia, że tu dzi&l panów Ga.yel'ów_
Wielki bi oko w~paniała altauka żelazna, wel kiosk
•
Wagnera. l jeszcze w tymteaamym roku wa.zon z kwiatów, z kt61'ego wychyla. się p_ Żukowskiego, a dalej huśtawka samoObjaśllien udzielali: prezes komitetu. wyn/lorz'Jdkowało park przez uregulowanie piękny pęk traw, wieńczy klomb, otoczony bujająca. Na lewo rzuca się w oczy moó- stawy, p. Władysław Wizbek, szan. dzie·
nliczek i tl'awników_ Kosztem tegoż to- gustownym kobiercem kwiatowym. Pel's- stwem dużych szyldów malutki pawilonik kan Jel'Zy Aleksandrowicz i p. Edmund
wal'zystwa wzuiesiono estl'adv dla orkie- pektywę zamyka półkólisty pawilon ogól- p_ WaJerego Kronenberga z Warszawy, a Jankowski.
8try, a nieco później w głównem przejściu ny. napełniony roślinami cieplaroianemi za nim w głębi widać pawilon cukiernia•
ustawi9no latarnie gazowe.
różnych wystawców. Zbiól' roślin bal'dzo ny. Wreszcie staje przed oczyma wynio- '
Uwagę wszystkicb
zwraca pawiloa
Zmiany powyższe nie uJęły nic z cba- piękny, dekol'acye gllstowDe i oryginalne. sła wieżyca p. J. K. Poznańskiego, kręcone-, .Ogrodnika. polskiego", gdzie rozrzocone
rakteru parku. Zawsze dostępny dla ogóPowracam. Co to? Jakiś niezdara mi scbody prowadząca. do... latarni ele- s, wyda.wnictwa tego pozytecznego CUMlu pubłic~ności, pozostał on stale miejscem ogrodnik rozsypa.ł kosz z kwiatamii P~k, ktrycznej, a ponieważ na drodze do sL_ pisma. W kioskn tym grom,a.dzi się wiale
spacerów i zabaw publicznych, zyskując kwiatów, wyglądający z kosza leży na cbciał~m powiedzieć-światła, nieiedAn zbie- ciekawych.
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który popu arnością prześcignął szekspirowpkie przedstawienia. Komitet konkursowy zszedłby wówczas do znaczeuia agencyi literackiej, zalecającej utwory kasowe", a to nie leży w zakresie obowią Konkurs dramatyc.ny_-Od.h .ietanie perzków sąda literackiego, Pl,zed kLól'ym inne
Boneln -Klasa deklamacyi.-Nowe prozgoła leżą zadania. Sw;oje wywody poparł
jekly wydawnicl •. - Najmłod8i. - BoKeuig
rezygnacyą z nrzędu sędziego.
tydar.-Rnlkow.kJ.-Zmiany w pruie.Bez względu na spór sam, teatl' robf na
Bajki Dndo.ia.
tym konkursie doskonały interes, a p, SzyW sezonie maza.grann, ogródk6w i l1JI- manowski, który po pp. Ładnowskim i Kodów, książka lub obl'az należy uo tak tal'bińskim odziedziczył reżysers ki e , koło,
rzadkich. ptaków, że ktoby zoczył na kBię może o sobie powiedzieć, że się rodził, nie
g1rskiej wystawie nowość, może się za jak inni reżyserowie, w czevku. W cbwili,
szczę§liwego u'faiaó- Wszystko jest w fa- gdy zagraoica oię dostal'cza nic tak dalezie przygotowawczej, a właściwa. mobili- ce interesującego, a oryginalni pisarze milzacya za.cznie si9 dopiero j~ienią. Dziś czą i gdy kierownik repertuaru wyłysieć
wszystko jest tajemn i CIł: i to, co przy wie- może z kłopotów, oagle, zjawia się s,d
zijl z letniej Wycieczki j~ki impresyonista, konkursowy i ofiamje gotowy zapas sztuk.
ja.k i to, co przyniosą nowego ka.lendarze. Szczę~cie nieładal Gdybyż jeszcze takie
Wiadomo tylko, ~e prasy drukarskie jut 8zc<lęgcie sprzyjało pny odua wianiu persojęCZ'ł, że już tuziny nowel, nowelek i no- nelu!' Zanosi się podobno 011 qdmłlldzanie
welątek ' piecze się w drukru'skicb kas~ zmarszczkowatycb pl'imadon i podtatusłatacb i że nie upłynie miesiąc, a jnż będzie Iych kocbanków, tylko że, nie~tety, jak
zielono, żólto i różowo za szybami wystaw_ dotąd, to pogoń _za lIIłodością nie wydała
Ale to wszystko jeszcze równie tajemni- pożądanych rezultatów: dotąd uie możua
cze, jak rezultat konkursu dramatycznego, wykopać owego cudII, kt61'y ma )Vąkrzesić
który dziś płoszy seo z powiek dl'amatur- tl'adycye wdzięku scenicznego Popiejki,
~w, reżyseryi i aktorów nawet. I słusz Bakałowiczowej, ,UI'banowiczówuy i t. d.
nie, bo rzecz cała była pierwotnie na skro- Niema j .niema nigdzie, nawet w "klasie
mniejsze rozmiary .zakrojona. Komplet sę dykcyi i dekla.m .. cyi", bardzo zawodnej
dziów, którego listę na każdym czytamy instytucyi. Mieliśmy ztamtąd otrzymać cakonkursie, mi&l, ja.k zwykle, osądzić I'że Iy tl-anspOl·t geniu~zów, tylD czasem okazaczy nadesiane, zapewue znów posypalyby ło się, że to był rao,zej przytułek dla. "kaaię protesty i wszystko stałoby sill ja.k lek dl'amatyczuycb", rodzaj pensyouatu
dla glepych, kulawycb i zezowatych, mal'za.wsze.
A przecież będzie inaczej. Komitet kon- nnjących czas i pieniądze na zachcianka.b
klll'sowy zalęci jedyuie prace wart,ościowe, teatralnych. Prydznice zimnej wody, jakietea.tr je pI'Zedstawi, a. publiczność osądzi_ mi przy ... itala prasa ostatui popiJ!, sprawi·
Ten I'odzaj plebiscytu nie wszystkim je- ły, iż obecnie zm ieniouy regulamin ka.że
doakowo się podobał. Sędziwy Kenig IV przynajmniej UWażać na zewnętl'zne wa.• Słowie· powstał Pl,zeci wko mie z"nlu li- I'nllki kandyda.tów. ZaWsze i to dobl'e na
.
tel'atul'y do cełów antrevrenel·skich. Co początek I
publiczność nz na, niema jeszcze patentu
W pl'ASie cicho, bo kto mógł ucield z
na rzecz artystyczną, rozllmuje Kenig, I miasta, a komu losy kazały pozostać, Willi
powołuje si~ na "Pta8inika li Tyrolu", cbociaż na letnich mieszk8niacb, ja.ko go~ć
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w winta grywać, niż natcbnienie marno-, bo im się to należy z podwójnej racyi,
Cała pomysłowość wyleje się pełną raz, że nie ZA.wBtydzą wydawpów, pOlrtów je~ieni, kiedy to pl' o~pekty zaczną re, że nie urodzą się pl'zy dźwiękach reobiecywać prace, które nigdy się nie uka- klamy, le,cz jaJco wytwory samopomocy wy·
źą. Na teraz, kto w mie~cie został, czyta dawuiczej. A najważniejszy powód to mo.ia
telegramy o cholerze j nie wieltl się trosz- ten, że caly becny sezon zapchany jeit
czy o piękne felietony, gdy upał zdołałby wJahie samemi proj~ktamij wl'ze~ieó dla
pl'zetopić perły f .. utazyi w lawę ognistą. wydllwnictw, to jak je~ienna giełda dla
Nie wiele też projektów kluje się na ,zi- aktorów. Niewiadomo gdzie kto w jakim
mę- Mówią II pewnem - wydawnictwie, iż felietonie gościć będzie, gdzie zresztą teg.o
rozszel'zy znacznie swoją dzialalność, iż i owego przenioSl) kombinacye wydalrolz nowej oficyny wypuszczać będzie itustro- cze. Najwcześniej mjlże postal'ały się ~ tę
wane pięknie książki, a zuów z innej sko- oowo~ć: • Wędl·owiec· i .KUI·yer cod1lBnny wiadomem jest, iż niebawem IIjrzymy- ny·, maj, juź bowiem w redakcyach no'
cały sz~reg prau najmłodszych.
wych premier rujet, W ,Codzieuuym". lrYO tych najmniej wie publiczność, cho- siedziany pl'zez zmieniającYch 8i~ kIeroci aż icb czyta nieraz. Są to jeszcze ci, wników foteł obi ,I p. Wladysław Koroktórym nie sądzono oderwać się od binrek ty ński, syu niezapomnianego g. p. WincBoredakcyjnycb, któl· ży. gwoli .chleba po- te~o, sumienny i wytworny publicysta powszeduiego", w jarzmie codziennego obo- wainiejsz~go zakrojuj w ,WędJ'owcu' ~
wiązku śl~czą i odkl'adaj, sobie czas na zasiadł Klemens j unosza (Szania~skl),
utwory artyzmu.
est ich spora garstka znawoa stosuuków prowincyonaln~ch. I pow prasie wal'szawskiej, a że icb prace wieściopisarz, któl'y jnż obcbodzl Się bez
rozrzucone w dzieouikach giu, niepostrze- Pl,zymiotuików ..• Dokoła tych i po środku
żenie, nikuą nazajutl'z wraz z numerem inoych zgrupuje się zapewne nowa. falaowydawnictwa, więc i publiczność przypo- ga, zamieni, si~ piól'a, rubr.l'ki, nowe ~:~
miua sobie wówczas dopiero, gdy ujny wstaną pumysły, a to WSZydtkO na ben....
podpis. Niewątpliwie to wydawnictwo bę- szanownej publicznOllci.
dzie miało powodzenie, a przodować mil
'l'ej to publiczności, z którą na bruko
będzie pieśń. Bożydara. (E. Bogdanowicza.). lódzkim nową czyuię znajomoś~, poz,,:~I,~
Najwlotiszy bodaj z naszych liruików tyle sobie połe~ić nuwo~~ literack" Kslłz &
szczerycb i na.tcbnionycb strof nakl'dlil, że dnża f"rmatem, piękna tl'~śd" II 8fdk~~:
tylko podziwiać wypada, jak młodemIl po· wua formą wewn~trzną. No~i tyt.ut ,B&J, I
ecie stal,czyło czasu, a nie zbrakło na- Dudu~ia·_ AutOl' tego wydawOlctw~ nl&
tcbnienia, w codziennej służbie u Mołocha.1 miał jeszcze czasu prz~j,j~ prtez rdkla'Dodzieu)liJlaukiego. Za Boiydarem pójdzie wy ogień syłwetek i pOI tretów, a!e ut~r
Ja.n Rutkowski, który już swoją .PaJ~czy- ry jego cięte i dowcipne, glębokle my. ,
uą" dobrze 8i~ w bibliogl'afii zapid&ł, II a uczciwe teu~ellcyą, mają dł .. , czytelOlk:
obecuie obiecuje da.ć całą dnżą powieść dziwny u!"Ok. Chcialoby się W18.'1I ~ c
pod obiecującym tytułem ~Rucbome Iłia- b8jek na. I,amięć uauczyć, . żI\dne) Ole, ~,
ski". A djllej podobno cała. Jeszcze galerya. pomnieć, a za wszy~tk ie Waślllewskl81D1L
.młodych' i .mlodl!zych· sit; vrze~uuie, a (nJlzwil!ko Dudusia) podzie,kow&ć .
nie powdtydzil się do nich przyvi~ać, kroO redzcie nowo~ci później.
nikal'dko biorąc, tal'szy oli nicu Ł~tow8ki,
A. M.
prawdziwy Benveuuto formy.
Rozpisa.łem się niecn o tych projekta.ch,
wać.
falą
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o;gdaj wieczorem i wczorajra?oprzyNagroda 3.cia: p.Gernoth-medalerebrKonkurs 22-gl.
X Fabryka bulionu p. E. Porębr raprezentancl IJI-aay warszaw8KleJ: pp. ny mały.
Kobierce kwiatowe.
skiego w Blawucie, ustanowiła tutaj sw oK o n kur s 5-ty.
N.groda l-sza, medal wielki srebrny: p. j, agenturl).
.ety warszawskiej". Wacław KarczewNdgroda l-sza: dyplom na medal zloty, E. Herbst.
X Piotrkowski rz,d gubernialny sa·
• .'( Kuryer warszaw ki"), Henryk Piąt- p. Anna Sebellber.
Nagroda 2-ga, medal srebrny maly: p. twierdził budowę piljtrowego s k la d .
ski 'ki (Kuryer codzieony"), Eryk Ja·
Nagroda 2 ga: J. Heinzel-medal srebroy. Anna cheibler I pp. J . Heinzel i Sil ber- h w &r Ó W w posesyi fabrycznej firmy
lOll'lI'iez (' Kllryer poranuy"), Józef Za·
K~nkurs 6-ty.
Istein.
.Leouuard, Woelker i Girbardt" W D4'
cho b ki ('SlowO") i Antoui Mieszkowśki I Nagroda l-a, medal wielki sl'ebro}': p. E.
DZIAŁ lIT.
browie pod Lodzi,.
~iek")." Bawi tet w mieście nuzem p. Herbat.
K Q o kur s 24-ty.
Bro. ' JOI.SDO.
WItQS]sw Dobrzański, redaktor "Tygodoia".
Nagroda 2·a, p.A. Scheibler-medalsrebrDob6r warzyw i owoców.
X W departameocie kolejowYIII miniIł
•
ny maly, za dobór nie moiej niż pięciu 1'0Nagroda 2-ga, medal srebrn)' maly: p. steryum ska}'bu prowadzone 84 bardzo InTa placa wystawowym funkcyonują dwa ~Iin doniczkowych w wielkich okazacb.
L . Geyer.
tel'esuJ,'ł ce prace około zestawiellia. t a r 1 f
łl ty fotografiC'.łne, które systemem re.
Konkurs 7-!DY·.
Konkors 25.ty.
kolejowych dla przewozlI zb o'Jlo'lr'erOwym zdejmuj. sceny wybitniejsze
Nagroda. I-sza, medal Wielki. srebrny: p.
Ziemniaki.
t a w państwach. zagranicznycb i w pall·
,OtW
! gtwarcill i grupy uczestoików.
E.IHerbst:-za dobór palm, sagowców, panNagroda 3-cia I 4·ta, medal bronIOWy I śtwie ruskiem. Jednoeze'oie niektóre koJ a u .
daDusów I t. p.
list pochwaloy, dr. Bartkiewicz.
mitety gieldowe wnio Iy do ministeryum
Ze scenki. wzniesionej ,!a wystaw.ie al'Nagroda B-cla, tp. J . K. Poznaóski DZIAŁ IV.
podania, aby na pt'zyszłość taryfy kolejo.gei nasi JUż od wczoraj zabawia)'ł pu- meda~y.
8
'
Kookurs 32.gl.
we dla zboża nie byly niższe jak '/.ko,
I'. oM.
K o o kur S
-my.
. .
Owoce.
piejki od puda I wiorsty u wlIZy.c.lr.le.
b1i~ś odtgl'aoe będą: operetka jednoNagroda .1· sza, medal sl'ebro~ wlelkl: p.
Nagroda B-cia, medal hronzowy: dr. Bart- drogacb, niezaleillie od odległości i kle-"9wa ,,\Vęglarze'" z udzialrm pani Zi- Anoa Scbelbler-Z8 dobór rośhD ob~azko. kiewicz.
l'unku, to jest bez JllZględ. na to, czy
.. .
jednoaktówka Kozyoek" i Hoje wycb, storczyk6w ananasowatych I t. p.
Nagroda 4 ta, list pocbwalny: p. L . Gil- transport przesyłaa}' będźle u odlegloś6
~:~~:, Bartelsa (odśpi;wa paul Zim~jel').
~ o n k u 1"8 ~ ty.
yer i p. J. Wężyk.
moiej Inb więcej niż tysięcwiorsto", l csy
Jutro: "Opowiadanie cioci Salusl, monoD?bór roślIn 1~lasty~h cleplarnlanycb.
Konkurs B3-ci.
będzie kierowany na pólnoc, zachM lob polo ze śpiewami, wykona pani Zimajer.
Nie przyzuano zadoeJ magrody.
Ananasy,
łuduie.
•
.Jnoaklówka . ,.'l'rzecia głowa", wreszcie
. K o ~ kor s ~O-ty.
.
Nagroda l-sza, medał wielki srebrny: p.
X Na niektórycb drogach żelaznych poJ Fig)e Chochlika", opel'etka czal'odzlejUłanki, ukośDlce. bulwlute pel.arg?D1e. Oskar Kindler.
jawiły aię waJ o n y-k a m e r y dla duhl'
'k I udziałem pani Zimajer.
Nagroda l-SZA, medal srebrny Wlellu: p.
Nagroda 2.ga, medal mały srebrny: pani fekcyl bagaży mlt}kkicb parę.
I "
..
AnDa Sebeibler-zll begonie bulwiaste.
Anna Scheibh\l'.
X "Petel·b. wiedomosti" slyszaly. • •
W dniu wczorajszym, o godzinie 3-ej po
Nagroda 2 ·ga, me~al bronzowy: p. Ed . . , Nagroda 3-cia, medal bronzowy: p. L. d r o g a ż e l a z B a 8 e s t r o r i e c k a
ludni u zebrał 8il) w lokalu kancelaryi HerbsŁ-za pelargome.
Meyer.
sprzedana będzie Jlrzez licytacn, z tym
~y~tawi komplet sędziów wystawowycb i
K o n kur s lI -ty.
K o n k ura 35-ty.
waronkiem, aby nabywca przyprowadził j,
po przeszło trzecbgodzionej naradzie wyNagroda 2·ga, medal srebrny maly: pani
Owoce pod 8zkłem.
do porządku I otworzył na niej roch najJllaezyl uastępująr.e nagrody:
Aooa Scbeibler-za pojedyńcze roślloy doNagroda i -sza, medal wielki srebroy: pa- p6żniej w ro.lt po oddaniu mu majątkll
DZIAŁ I.
niczkowe wzorowej kol tury.
ni A. Scbeibler.
drogI.
K
k
l-sz
K o n kur 8 l3-ty.
.
K o o k u s 37-my.
X Pewna firma zagraniczna, która sUT
1~s~a.ursWilk~ft8ki Jan _
Pojedylicza roślina, wyhodowana w poWlna , owocawe.
.
rala się o pozwolenie bodowy drogi
Nagroda
. p. d b
I
k
koju - nie przyzDaoo żadnej 08grolly.
Nagroda l ·sza, medal bronzowy. p. F. ż e I a z n ej n a W o ł y n i u i ekaploaLa'
I Częstochowy za bardzo o ry p an par u
Selliu
cyi ogromnych lasów tameczuych, otny11 Kleiobnrgu pod Wrocławiem, medal
K o n k Q r s l4-ty.
DZIAŁ V-ty techniczny.
mała odmowę.
p-ebrny wielki.
Dob6r ozdobnych drzew I krzewó~. .
K o n kur s 38·my.
P r solllf'"
Nagroda 2 - ga: dr. Zawada z CzęstoNagro~a 1 8za - ~ed.al srebrny Wielki,
Nagroda l -sza, medal srebrny wielki: p_
X W Petersborgu powstaje towarzychowy Zll plan parku w Koziegłowach i pastor ZImmer Z Pablamc.
J . Heinzeł _ za pawilon.
stwo dla urządzenia fa b ryk i J) a p le r u,
iDDe bez kosztorysu i plaOll niwełacyjnego,
K o n kur s i5 -ty.
K o n kur S 39-ty.
wyl'llbianego z drzewa i trawy, podług
IDedal bronzowy.
Dobór ro§Jin gruotowych.
Ogrodzeoia, meble i ozdoby.
nowego sposobu, wyoalezionego przez teK o n kor 8 2-gl.
Nagroda l -sza, medal wielki srebroy p.
Nagroda l -sza, medal srebrny wielki: p. cbnika Steroa i oabytego przez założycieli
Nagroda 4-t .. : )I. Wesolek, 2;a plany o- L . Geyar.
Zukowski _ za altankę.
towarzystwa.
gródk6w miejskich u Silbel'stejna w Łodzi,
K o n k u l' S 17-ty.
Nagrodl\ 4-ta. list pochwaloy: p. W,sowRohaJctwo ł prsomJ'.ł roluJ'.
list pochwalny.
Kwiaty cięte.
ski-za posąg "Satyra" jako ozdobę o·
X W komitecie naokowym ministeryum
PodziękowĄnie zarządu dostali: pp. A.
Nagroda a-cia, medal broozowy: pani grodu i p. Drecki - za kompas ogrodowy. d6br państwa, rozpatrywany będzie wkr6Bardet, za plan parku w Kleinburgu, p . Anna Scheibler.
K o n kur s 40. ty.
tee projekt przepisów o p o I a c h d oWŁ Luba, za plao wystawy łódzkiej, p.
K o n kur s 19-ty.
Nagroda 2-ga, medal srebmy: maly
~ w i a cI c z a ł n y c h, które, ~czole z loXopphald z Rygi, za 5 rozmaitych planów,
Bukiety.
E . LOlh-zl\ podkllldkl do bnkietów.
nemi śl·odkami. dątącemi do podnieBienia
W.KroDeubergz Warszawy, za przedstawieNagroda l-sza, medal wielki srebrny,
Nagroda S cia medal bronzowy, p. Egler. rolnictwa, poddane będą pod zarząd wyżnie IIcznycb planów ogrodów w r6żllycb p. GerDotb; nagroda 2·ga, · medal mały
. ..
szej instytucyi agronomicznej przy mioiokólicach, wykonanycb Da gruocie, og6- srebrny: p. J. HeiuzeL
Konknrs6w pomiolęty cb przez sędziów steryum.
lem za 17 plsn6w; p. Sandel' Karol z Łodzi;
K o n k n I' s 20.ty.
wcale nie obedano.
.
ZJ •• 4 J'.
Iti 35 I)lanów parków, wykonanycb w ŁoWieńce i koszyki.
..
X Podczas nadchodzącej zimy ma oddzi i okolicach, p. Władysław Turkow8ki
Nagroda, l-sza medal wielki srebrny: p.
Od dnia dzisiejszego dozwolon, jest być się w Petersburgu zj a z d fa b r yl Warszawy, za plao
parku w Biała- L. Geyer.
spnedaż przedmiotów wystawionych.
k a n t ó w c li e m i c z n y c h w Rosyi.
!.1.ewie I Cbl'zlltiski, za 2 plaoy parków.
.Nagrodll 2-ga, medal srebrny mały: p.
DZIAŁ II.
Osw. Brenoel·.
Konkurs 4·ty.
Konkurs 21-szy.
DZIAŁ PRZEM YSŁ O WY .
Nagroda l-sza, dyplom na medal złoty:
Kwiaty suche.
p. Anna Scheibler, za liczoy dobór ro~Jjn
Nagroda 2-ga. medal srebmy: p. J . Hein• .JÓ d ź, dnia 4/IX 1892 r.
~i!plarnianych.
zel.
Baraki choleryczne. Jakkolwiek sla8
Nagroda 2 - ga: p. E. Herbat - medal
Nagroda,3 ·cia medal bronzowy: dr. Bal·tX Założono w mieście n8l!zem now4 sanltaroy naszego miasta nie pozostawi a
nic do życzenia i dzięki energirznjm za_
srebrny.
kiewicz i p. J. Gemotb.
fa b I' Yc z k ę m y d la.
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by 1.111111' Lesznowski, naczelny redaktor
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Z dwóch
(przekład

(Dalszy

ciąg

światów.

z niemieckiego).

- lJatrt Nr. 196).

Gl'eisswald, 3 marca i863 r.
Lorełey!
każdem nieszczęściu kryje się trocbę
szczęścia - m6wi jedno z mycb boż,vszcz:
przysłowie ludowe; nie bardzo mu wierzyć
można. Mojem szczęściem jest to,
że jalnie oświecona Pani liczy lat 19-cie;-z
prurażeniem i szczękaniem z ę b6w
zoba-

W

czylem to wydrukowanem, zanim jeszcze
nadszedł ten list bOI·acyuszowski. Szczęś
ciem t~ż uazwać m<lgę, że Pani nie odgadlaś tych wszystkich okt-opności, które jej
przypisywałem. W przeciwuym razie-ponieważ nasza ziemia, mimo odwiecznych
prośb ludzkości, nie chce nigdy sama po·
chłon~ć cierpiącego biedaka - musialbym
zebrsi! sil) na krok stallowczy i przesiać
do zamku I'aucbeosteinskiego żałoboe o·
głoszenie o s;wojej ~mierd. Przyznać jednak muszę, że samobójstwo, i to dla ksią
żęcego dziecka, oie przystoi wcale ptofelorowi, o~i wialemu w socyalistyczoych i
otylitamych zasadach . Zl'esztą, Ryck zamarzł, a trzęsl)ce nogi
nie donio s ą m nill
do jeziora. Niecb wil)c żyje utylitaryzm I
~tanawiam si~ jednak nad tem, jaki po·
tytek ja mógłbym mieć z Paoi? Gdybym
był historykiem, to wydobywszy od Paoi
tajemuice związku reńskiego, napisałbym
~zieło, oparte n8 "niedrokow8nycb jeszcze
zr~dłach". .Tako powieściopisarz, opOWiadaJąc o starożytnych zamczyskacb, naP0!Dknąlbym
o brunatno ·złotej glówce
dZiewczęcia. Brunatno·złota, czy naprawdę? Boże wszechmocny! gdyby w mojej
młodości istniał taki odcieli włosów, to
m.~te-mojl\ stara. poczciwa żona (wspólUle ze swoim mężem zuiadaj.ca do kufeł
la w gronie mlodych studeutów), pomylIałaby o obdarzeniu mnie ładu, córeczkll

obrunatoo zIOl.ychkędzio,·acb-:-Atam- prośbę do Pani: Możeby, gdy fryzyer czesać
będzie księżniczkę z Rauchensteio, maleńki loczek m6g1 być obcięty ... Właśnie mój
kelega pisze "O ludzkicb włosacb"-niemalej wagi byloby dla nauki zbadać pod
mikJ-oskop~m "włos księżęcy" i w osobnem
dziele go opisać. Takie uczone dziecko, co
paple po łacinie, zrozumie pl'zeeież, że oauka jest rzecz. powaźn" al6 ponieważ
ksil}żęcy ojciec bołduje dotychczas przesądom l1;eszl~go stulecia - lepiej się go oie
radzić.
Nie pytasz go, Paui, zapew ne o
pozwolenie za każdym razem, s,koru_cbcesz
kicbnąć? Reszta Paoi wdzięków mało moie
obcbodzi, nie 8ą to jeszcze zabytki starożytności, a więc niezdatne do opisu, jako...
niedojl'załełll .. Korzyść" jPst, jak Pau i ra·
czyłd łaskawie zauważyć, moim bożkiem,
chcę więc tu skreślić kilka rad, na uiej 0partych. Przedew8zystkiem wytrwaj Paui
w swoim wstręcie ku młodym ludzioml Ol
znam ja ich dobrzel
ylem niegdyś guwernerem dzikiego niegodziwca, który putraflłby wdrapać się na
sam Raucbenstein, uawet podczas bmzyl
Ale mam zn6w coś do powiedzenia .ad"
burzal Strzeż się jej Pani gdy p.,dzisz
z kuzynem po lesie, bo może nagle piorun
uderzyć i przestraszona znajdziesz się w
ramionach ... na samą myśl stracb moi~ oga.-nial Zaden człowiek. nawet najlepszyten oa wet, mieszkający wpółnocnem uuiwerąyteckiem mieście IV pObliżu wielkiego
ryuko, naprzeciw ratusza - żaden powtaI'zam, nie jest godzieu by serce twoje
szybciej dlań zabiłoi Kochaj też Pasi jak
dawoiej swoj~go ojca, tak być powinno;
ja, który wyrzekłem się własuej rodzi"y,
czuję, że umiałbym go pokochać. Ił s'en
łIIOIJtt.e/ Lecz pl'OSZę tylko, nie bądź Pani
czułą, czulość niema nic wspólnego z milością, a rzeczą męzką jest nie całować.
Ze Pani posiada charakter męzki o tem
jestem nl\jmocnitj przekonany i uwierzę,
iż postl)pujęc dalej w tym kiel'Dnku ulegniesz metamorfozie: pewnego pięk"llego
poranko przebodzi z się chŁopcem . Pierwszy krok do tej przemiany już zrobiouy,
bo wlosy Pani sI} krótkie i radziłbym uie

M I A STA.

stanowczej chwili
loj&" stara
No, ale czas jnt kończyć.
mogloby WVłYOI)Ć oa n.ającego cud zdzla- wola, że konie czekaj. - bo do 8ali Bulać lIniolai Co do owej czarUOŚci ócz Pa- kowa doś6 daleko, a idąc pieszo, m6głby
ni, dala mi olla poznać, że i star", foliały, wlatl', dla kt6rego jestem straszydłem na
które czytuję z powątpiewaniem, kierując ptaki, ponieść mnie, a racz~j moje myśii
głowę, czasami m~eć mugą słuszuość na poludoi~, tak na połuduio·zachód. Ja- ·
pani przecież wierzysz stal'ym folia10m kiż z e muie głupiec, ż~by z Pani przedoszczególniej, gdy są stllrszemi od zamku statniego listu nie pozoać, te jesteś mlod,
Rauchensteinl?- W tym foliale dowodzooo, dzieweczką: jedyna .możliwość·, o kt6 rej
że niebieskie oczy - Boże, jakbym ja chciał nie wspominałll~, była właśnie prawd,.
zobaczyć Paui oczył lecz pewnie prędzej Lecz, że siwe wlosy wzbudzalą szacunek
w grób mnie p ol ożą, oiżeli... a więc nie- w każdym pobożnym dziecku, myślę, że i
bieskie oczy, Ctllllly odcień przyblerajlłce, Ty luba dzieweczko wybaczysz ł8l'kawie
zdarzaję się tylko u mężezyzn. A kiedy staremu grzeszoikowi I rozweselisz wkrótjuż szczęMliwie przemieniijz sil) paoie Ul- ce swym blaskiem złocistym moje sny noryku w chlopca, to przybIIdź do oajbrzyd- coe. Czy Istotnie moje sny 81ł zloto - bl1l'
szego ze w8zy"tkich uniwel'Sytetów. - Oj- natoet
ciec równipż niecb przyjedzie, umieśdmy
Brunon Hallmuth.
go. od.powiednio .jego stanowi" na zamku
Pntbus. Je,lo& z moich posiadłości leży
Raucheostein, 8 Marca 1863 r .
na Rugii, gdzie zoajduje się jezioro Hel'Nie jestem L~rlley i ole zamordowała m
tha - tam lubiłyby młode r,zarowoiczki nikogo, a co naj ważniejsza nie jestem
tańc7.yć pl'zy blasku księżyca, 110 krwią wcale oiebezpieczoą. Mam za dzikie usposplamiouych, ofiaruycb kamipniachl - Na sobien ie poskromić się nie dające, a t~go
skalistycb bl'zogach tego jeziora rosn. bu- m~żczyzni uie lubili. Bęf\ąc czulą, st.ję
kowe drzewa, wt6rnjąre szumem Calom się przyki'ą i wszyscy odl) ędzają mole mó ·
JOortikim. Jedoakże nasza okolicł\ nie tak fłillC: .tyl,ko nie tak żałośoiel" - co zrepiękna jak wIłsza ... U nas we futne cbo- szt. rzadko mi się zdana. Czy jest na
dzi się do Wlliebowstąpi~llia, a od św. świecie coś nieprzyjemniejszego nad trzyMichata znów się je nadziewa.
mauie się za ręce podczas I'ozmowy? To
Weź mnie Pani na CZI\S wakacyj do jakby pogwałcenie osobistej wolności. Nie
swego zamku jako ::uwernera tylko lubię nawet gdy kto patrzy na mnie, w
jeździć b~dtiemy woluo, bo ręce mi się spojrzenin dostrzegam za wS'~e krytykę.
trzęsą. Co do bluszczu, uie znam lego Płynnie m6wić umiem tyłko w le~le, Idąc
gatunko, który Paui opisujesz, może chclł\- z kimś, oie patrzłlc nl\ siebie; ale w Falonie
łaby~ zielnik mój wzbogacić Iłowym okazem? I tak oko w oko, to się Lylko plecie głop twa.
Doprawdy jestem czelnyl Dziś. wieczorem 'I Błyskawice s, moim żywiołem. Gdy slymieć będę w sali Bukowa odczyt o Prak- 8Zp' grzmoty, szczeg61uiej w nocy, otwiesytelesie - czy puzwoU Pani zacytować ram okno i patrzę na nie. Widok "WspaJej zdl\ule, że .byl dobrym czlowlekiem" ł uiałyl Góry, lasy, cala Laboa pnez chwil~
nie W} mieniając a utora? Homera w ory- widne jak Da dłoni i zoown uoc ciemna I
ginale pl'zecl'ytamy z Ulrykiem, gdy pl'zy- To wiele piękuj~j8%e niż zwykły bluk
jedzie na uniwersytet. Ktoby 811) to spo- kiięiyca, który ani ogrzewa ani rozjaśnia.
dziewaI, że k-iężoi uka pić mote z n8j- Księżyc co prawda bywa ladny, "le tylko
czystszego źl'ódla wiedzy łudzkiejl A lr1ęC w zimie, gdy ~niegi 1\1e1kie, a uj,ce wrpl'zyjdziesz Pani do mojego narożuego 1)0' chodz, z .kryjówek i bawi. się "esolo;
kojn z okollmi jak strzelnice - 8uać bo lub 11' jesit'ni, lecz wtedy konlecl.ne nawogust Wallensleina- orz,dzenle w Dlm czy- Iywanie się jeleni: jeBt w tem coś I'nejsto vlebejuszowskle, dla mlod~go Ulryka mojlłcego, demonIcznego, co blademu keilj '
postaramy si4) o krzesło z poręczami.
t)'cowi lił, nadaje. Fe! I. Paua at,litazapnszctaĆ ich-;-c-o- w
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DZIENN IK ŁODZKI_
rqdz8IIio m władz Qezyuczone starannie lIsztem prywatnym, 22
szkoły początkowe
łóżek) i w Tomaszowie ('w. Staoi lawa,
deziofekow&ne miasto oasze przygotowane religijno- ewangieli ckie
(kautorat y) 13 szk6ł na 10 łÓŻek).
jest dobrze oa przyjęcie niebezpie unego początkowych dla żydów
(12 w m'iaBtacb i
We wszystklcb tycb 8zpit&lacb leczy ło
gogcia, mimo to JE. Gubernat or piotrkow- 1 oa wsi); 19 szkół
niedzieluo-rzemieślni
się 4,627 cborycb, z tf.j liczby wyzdrowła
ski w troskliwodci swej o bezpieczeństwo czych; 2 szkoły niedzielno
-bandlowe
'
38
ło 3,415, opuściło szpital z polepaun iem
miasta, pozostającego w ci.glych stosuu- szkół pocz'łtkowycb
• Wypraco wloo jlli projekt p r
dla cbrzellciau 9' dła 378, oddano
bcb z miejscowościami dotknlętemi epide- żydów; 270 szkół ~ydow8ki
do innycb zakład6w zdl'owia sów o pr:&yjm owanlu PO lepI.
ch
religijnyc
h
7, zmarło 447 i po'08tało się na rok bie- at war n s k I e g o l uwolnieni
11114, polecił p. 'Prezydentowi mlaat& nrz'ł- (cbederów i eSdybutOw
u Odd ~,~
), w tej liczbie w ttcy 380 cbol·Ych.
dzić barak cboleryczny na 15 lóżek, tak, miastach
Projekt ten będzie wkrótce
210 i Da wsiach 69.
Roczne ntrzymanie jednego cborego w do rozpatrze nia I'ady pail Pl"Zt!dsta
teby w każdej chwili mógł być oddany do
Do wszystklcb tyoh zskładów w oiągu
twa.
" OG1
Izpitaln obUczoolI na re_ 239 kop. 40.
użytku. Na barak zakupiono dom, obok roku zesz
• W lipcu r. b. r n c h e m i gr & •
lego uczęszcza
Docb6d ogólny pomleoloqych 8zplta- ny mieszkańców
willi Milseba, w pobliżu lasu, w miejsca- w tej liczbie 30,081 ło 45,876 uczniów
gubern i łe1J'
wości najbardziej do tego celn odpOWie ' dzlewoz,~, a mianowic cbłopców i 15795 16\111 wynI6sł w rokn sprawozdawczym rs. Ż y ń s k i e j do Ameryki ~naczoie Zlll o. ~.
ie: do 336 s~k6ł 167,283 kop. 2'/.,
dniej ze względ6w sanltarny cb.
wyda&kow
aoo
zaś
og6szył
się,
jak donosi • Warszawskij dQ~leJ'
znajduj'lcyeh się w mlastacb, uczę8zczał~
łem rs. 82,510 kop. 30. Przewyżka tedy oik". Emigl'acy
Kwe~tya IInltarna . Onegdaj otwarto w 12,109 cbłopców
a dala się tylko ZIm" I~II.
i 5,925 dziewcz~t, razem wynosi rs. 84,772
kop. 72'/•.
Zglerzn barak choleryczny, urządzooy przez 18,034; do 526 zaś
w
powiecie
kolneńskim, z którego ,:~1t
szkół znajdujących ~i~
Przyłącze
nIe do ko'cłoła prawoał.wna chalo tylko 12 oS6b, w
fabryklłn~6w tamtejszy cb.
w osadaob I wsiach tej liczbie lJ:
Z towany8 twa opieki nad lwlerzQtamł. 9,870 dziewcząt, razem 17,972 chłopców I go 9 rodzin czech6w łódzkich odbyło si~ żydów. Ośmiu emigrantów POZOstawilo'
27,842.
w
(1.
27
z.
m.,
jak
donoszą
z
Łodzi
kraju
Mie8i~czne zebrani~ tntejszych czlo~ków
gazeswe żony i dzieci.
II
Wadług wyznania, uczylo się w rok n cie "Wal'szawsklj dniewoik
". Rodziny te
tow~rzys~wa opiekI nad zwierzętami od- zeszłj-m prawoslaw
• Pl'zy jednym ze szpitali pet6rab'l1
nycb 576, katolików 1Jc:z, !"!Ilem 31 os6b (18 dorosłych
będZIe SIl) W przyszJ, ~rodę wieczorem 29239 ewangelik
i
13
kich,
podług
pl'ojektu tamecznego zie •
ów i innych wyznali refor- małoletuicb), z których 26 wyznawał
w sali botf.lo "Victoria ".
o stwa, mil być otwarta
m~wa~ych 8,026, żyd6w 7,~2.
przed przył..zeniem religię rzymsko-kato- farmace utyc,zn a niezadlogo Uko~
~80bi.te. Bawią w naszem mieście: p'
męzka lub żeó8k, '
W stosunkn do ludno~ci, jeden zakład icką' 3 - lateraliBk'ł i 2
- ewangelickoFeliks D~bsk.I, znllny me~enas z \~arsza- naokowy przypadał
• W Azyi środkowej mil być tałot~D&
prawje na 1,446 osób; reformowaną·
nowa szkuła dla przygoto wYWAl i
wy. rll~ca pl.awny. towalzys twa ki edyto- w stosunku zad do
Wy'clgl plesze. W koócn bieżącego mIe- tł6maczy.
wego zlemsk.'ego I p. Dawid .Rosenblum, kład na 63 ncznl6w.nczących się jeden za'
'
siąca, na szosie konstanty uowskiej, pomię
znany IIn8n.lBta z Warszaw y.
• Podniesiono kwestyę ostanowie nia"
.
_
dzy
posesyą Klausego & WSi, BI'US, ul"z,- Petersbur
S.,dzla pokoju 3·go rewll'n m. Łodzi, p.
~ubernla
gu sądn I'zemieślnicu o
plotJ-ko~s_ka w roku zeszłym
I
Boczkow w tych dniacb wyjeżdża na p08ladała, prócz bIbliotek
dzone będą wyacigi plesze. ZabaWI} t~ u- ktOryby rozstrzyg
ał wszystkie 8prawl ~
przy zakładach
orlop. '
naukowych rządowych i 3 ·cb . zakładacb rządzaj'ł sobie robotnicy jednej z fabryk naruszenie ustawy rzellliealuiczej.
tutejszych.
Szkoły w gubernI. Do dnlll 13-go stycz- prywatnycb! 7 czy.telnl,
•
Według
doniesien
ia gazet petersblll'l
14
ksulg~I"OI,
23
Po raz trzeci w uuzem mieście wznie- kich otrzymano z Jalty
nla 1891 r., w guberoi piotrkowskiej bIło s~lepy z k8Ią~k~ml;.
~I'ukal'li znajdowało sie
telegram, że rąd
ogółem 808 zakładów oankowych.
się
dziś
baląnem
p.
Zenon
S'ymański
, turecki zezwolił nanowo ż y d o m z RoSIę 25, ~ tej hczble
W roku 1891 pOjVstało nowych 8zk6ł kładów htogl'allcznychJedna rządowa; za- tym razem w ogródku Belliua, podczas syi przybywać do P alestyu
było 27.
y.
przedstaw ienia teatralneg o.
67, a ' mianowicie: początkowycb miejskich
.. W Wilni.e zmarł pl"Zed kilku dni&llli
Pomoc lekar8~a.
Ogień . W mieszkaniu p. Lichnlew icza g. p. Karol
3 początkowych wiejskioh 2 początko- dowych, gnberwa ~edlug dauych orzęRypiński,
wycbowaniec w zapIotrkowska posIadala przy ulicy Spacerow
":ych fabrycznych utrzymyw~nycb kosz- w ruku zeszlym ogólem
ej, onegdIJ wieczorem cbnicy wiJHńskiej, nestor malarzy, uczeń
13T1ekarzy, w tej zapalily się liI'aoki od
tern prywatny m 2: początkowych prywat- liczbie 4 kobiety; 7
świecy. Ogień spo- słyqnego ongi prof. Jana
Rustema i W
dentystów
, 9 we.tel·y- strzeżouo wcześnie i stłumiono
nycb dla chrześcian 2, początko wych pry- n rzy, 270 felczer6w
.
Smokowskiego. Celowal w malowania
, 105 akuszel'ek I baPoparzen ie. Wczoraj rano, w jeduej z niatur i portretów IIkwareló
watnycb dla żydów 2, cbedel'ów 55, a bek .
wycb, a za.
.
pralni lU' Starem Mie cie, wpadło tl'zyle- slnżył się szczególniej
nadto, za zezwoleniem ministeryum dóbr
Prr',:atn~cb aptek znaJdow~l~ s.ię 61, tnie
dziecko do balii z gorącą wodą i po- wizeruuków zuakomito jako autol' muóstwa
państwa, p_ Karol Zawada otworzył szko- ~ t~J liczbIe
ści ówczesnych. Pod
norm~lny ch 49,. w:eJslucil 10 parzyło się mocno.
lę ogrodnict wa i sadownlo twa w m, Czę- I filij I; nadto
.
koniec życia utrzymywał się głównie z l&zuaJdowala Się Jedoa ali (eWypadek . Wczoraj rano ua ulicy Piotr- kcyj I'ysunku_
stocbowle.
ka fabryczoi\ przy zakładach towarzys twa
kowskiej pękl0 koto n bryczki, z której
Piotrkowską 2 - klasową szkoł~ przekształ- a~cyj~ego Kar~la
• Z KI'ymu donoszą, że Iiczoi rolnicy Zł
Schei~lera w naszem wskutek tego wypadła
cono na 3-k1H60wą,
pasaterka , paui śl'odkowych i połudulowycb guberoij Rosyi
mIeśCIe, z któreJ otrzymuJ'! lekarstwa 1'0Cbojuacka, I silnie się potłukła.
Zamknięto 13 szkół ulższych, l\ mlano- botnicy bezpłatnie
zamierzaj,! podobno starać si~ o zwolanJe
.
Pogoń
wicie: l początkową flł.bl·yczną, utl'zymyWe wszystkIch .tych aptek~ch było 2 czterHch za złodziejamI. Nocy onpgdajszej podozas n/lachodz'lce; zimy zjazdu pszczezlodziei usilowalo dost;lć się do larzy ruskicb, na któ";'m, prócz
wllną kosztem prywatny m, 2 początkowe magi8tr~w
rozpatrzefi rmacyl,
prywatee dla chrze~ciau 3 początkowe pomocOlków aptekarsk .73 ~I'OWIZOró~, 33 jednego z szynków przy placu G6rnego nia różnych środk6w, dążących do podnieIch I 30 UCZIIIÓW.
Rynku_ Obudzony hal asem właściciel szyu- sienia pszc7.elnictwa
prywatne dla żydów I 7 ohederów.
p'rawidłowego, byłabJ
W ~tosunko do ludnoHci (1,246,~54 o- ku, zawoławs
zy do pomocy parobka, wy- jeszcze opl"llcowa
W końcu tedy roku 1891, gubernia SÓn) ~ Jeden .Iekarz przypada
n" wszechstrouuie kw&łll·/lWI.e ua biegi razem z oim przed dom.
piotrkow ska, ktMa stanowi okręg łódzkiej 9,090> ludzi, J"den f~l~zel'
Złodzieje stya utworzen ia w Rosyi specyalnego
in.
na 4,615, Jedna zobaczywszy ich zaczęli uciekać ullCIl
dyrekcyi nankowej, posiadała 862 zakłady apteka n~ 20,4<!6
Pio- stytutu psz~zelniczego, dl" przygotowywaI Jedna akuszerk a ua trkowską w kierunku miasta.
Szynkarz nia nauczycieli tej galęzi gospodl\rstwa.
naukowe. a mianowicie: 3 gimnazya m~- 5,946 kobIet.
pogooił za nimi i jednego z nich przytrzyzkie (w Łodzi, Piotrkow ie i Częstochowie),
• J . E. Główny Naczelnik kraju, jak .doWszyslkich szpltalów pnblicznych w gn- mał przy ulicy Głównej. Towarzys
ze przy- nosi. Warszaw skij dniownik", z~iedzit \l'
2 gimnazYII żeń skie tw Łodzi i Piotrko- berni było 12, II mianowi~i
e: w Łodzi (św. trzymane go wyrwali go jeduak z r,k
szyn- czwartek osadę Biskupi ce, pow. luwie), wyższą szkoł~ rzemieśloiczą (w Ło- AI<ksalld ra, na 88
16żek i prywatny ży kal·za.
dzi), 8zkolę. ztygar6w (w Dąbrowie), 3 dowski na 20 łóżek),
belskiego, w której najpiel'w, pojawiła się
w
Piotrkow
ie
(~w_
Ujęty
.
Pakol
pl'Zytrzym
ał ouegdaj w no- epidemia w naszym kraju. J.
szkoły miejskie na pl'awach 1887 r. (w Tr6jcy,
E. odwiedził
na 40 łóżek I żydowski, na 20 cy j.dnego ze złodziejów, którzy popełnili
Łodzi, Zgierzn i Piotrkowie); 464 szkół lóżek),
wiele izb, w których leżeli chorzy oa chow Cz~stochOJwie (Najświętszej Ma- kl'adzi~ż u p. Kępioskiego. Pułowę
akrapoczątkowych; dwu i jedno klasowych dla ryi Panny,
lerę i szczególowo wypytywał chorych o
na 30 lóżek), w Będzinie (A.le- dziouycn rzeczy od~brano.
chrześcian, w tej liczbie w miastach 49 keaudrow
pl'zebieg ich sllł.bości. Następnie J_ E. uda!
ski, na 30
się do Lublina, gdzie pl,zybyl o godzinie
(w Łodzi 21, Piotrkow ie 5, w innych mia- Ducba, ua 31 lóżek),lóżek), w Rawie (św.
w Brzezinach (na
2-ej mlu. 30. W Lublinie J, E. Gl6wny
stach powiatowych 23); 14 szkól począ- 10 łóżek), w Nowo-rad
tkowych fabrycznych, utl'zywywlloycb ko· ksaudra, na 38 lóżek), omsku (św. Ale-I
Naczelnik kl'ajn w dzielnicy żydowskiej
w Łl\sku (nil 15
odwiedził również wiele domów, w kt6ryzmem l Jaka korzyść z blyskawic i ua-j oieraz takle rzeczy,
ale wzajemnie nie do- znmiesz, dlaczego włdnie słowa
woływllnia sil) jeleni, a jednak cóż nadto wierzamy
sobie i trwoga szybko mija. Oj- ką kl-eślone, takie znaczenie dla Pani rę- mi żal wziąć w swoje rę~e, Metoda, jakł
muie po- zastosowałem do swego wychowańca, zuapiekniejszego?
I cieo tego nie lubi, ale musi si~ śmiać z siadaj,? Ma siq rozumieć,
cbodzi tu o cba- lazłJlby zapewne niejaką opozycyę u bonoUpaść W ramioni!> błękitnej krwi kuzyn . nami.
rak ter pisma... Więc zacbowujesz Pani rowej wycbowawczynl
ks, którego Pan tak źle wychowałeś?
w okulal'ach i czciMam Panu przesłać gałązkę bluszczu? tl'adycyjny zwyczaj dworów,
otaczania sil) godnego wychowawcy bez zarostu, CZUIUMnie miałoby się to zdarzyć?
Nie, mój panie profesol'z
Zdaje mi się, że gdybym złamała jedoą to jak sen t,' mentalue el Wyglądałoby al·tystami, poetami i oczonymi? I znajdują j'lcych nad książęcem dzieckiem. ~ Paul
zielp. zasuszone w się IV oaszem stnleciu ludzie z imieniem i nawet
nogę, to skakałabym na drugiej, byle nie ksią~ce
w najłsskawszym $wym llumorze do nabożeń s twa. Przyjedź Pan le- stanowis kiem-nie m6wię wcale:
z godno- "najlaska wszy" jest pewnie wtedy, gdy
potrzebować niczyjej pomocy. Ale gdy piej
i sam go sobie zel'wij: Bluszcz rośnie ściąl-którzy własną, często
genialną in- grzmi i błyska, te stare dęby ·w dl"Z&zgl
Bóg przemaw ia, zwracać się do ludzi - i na Rugii, ale taki
uczony czyż go do- dywidoalność składają w ofierze wym0ll"0m
quod 'film! I szum morza jest glosem bo- strzedz może? Nie
pOSiada 00 pięknych etykiety? W takim razie, biada. Indzkościl się rozpadają? Tak, na p\lnkcie I'oskoszy
żym,
znis,czenia-mo~libyśmy się zejść Pl'awdopelnym prostoty i wspaniałości. ksztaltów , ani podania doń
IH'zywiązanego; Zasluguje ua swą bezgl·anic1.ną niedolę,
bo podobnie; chciałbym coś w tej cbwili poCbciałabym to widzieć. Przeleżeć tak dzieli prosta
roślinka, pnez Boga stworzon a, nie dorosia jeszcze,
aby zostać wolną i szarpać i rozdziobać, lecz dość tegol Z wyi noc n" odłamie skały, wsłuchanIl IV grę czemże moglaby Pana
zająć? Odczytu Pań szczęśli wą.
bałwanów-to musi być wspaniałel Dzieje ski ego
chowańcem moim rozpocząłem od powieposłucbalabym chętnie, ale wolalaCo do mnie, szauowna Pani, na wielka- dzenla ruu: "Wszystk
tworzeuia świata przeżyć można w jednej bym w Pańskim narożnym
o Jest glupstweml"
pokoju.
Krzenocne
ferye,
niestetyl
przyrzekłem być w Gdy się to często powtal'Z:l, biedne,
takie; dobjel Próbowałeś Pan tego czas a- sła nie potrzebnję,
mlode
przywykł11m do drew- Rzymie; ua wielkie letnie i
j esi~one wa- stworzen ie uwiel'zy w koócu.
mi? Lubisz Pan wszystko co wielki .. i na- niauycb stoików i cZIII'nego
chleba,
a
garkacye
oczekują
mnie
w
Londyuie
i
M~IIturalne, a mówisz o fryzyerze I moich dzę znlewieśclalościąl
Zapewne, M na tem ucierpiało tl'ochę
Nasz ród wYI'obiony chesterze, a do fer'yj Bożego ~arodtenia dworskie
'11'10 acb, których jeszcUl żadua Indzka rę- z twardego drzewa,
wychowanie, księżnlczkol Oba·
mamy prost.! czlonki przejdzie .iuż Pani zapewne ocbota "po· wiam
ka, prócz mojej, nie dotykałal Mogłabym i silne zęby, a zmęczeni
się, 'z moje obej~cie i uk.łon nie. s~
e-to hl\ńba; u nas znania mnie".
Zresztą, wiesz Pani o tem skończenie salonow e-to też
się o to gniewać, gdyby nie wdzięczność to
Ole będę Ich
słowo rówuoznaczne z próżniactwem. dobrze, że życzenie
książęce jest dla mnie narażał na krytyczne spojlozenia
za nadziemską ros kosz, jaką mi pańska Prędzej 04gryzłabym
Pani, Co
sobie język, aniżeli rozkazp.1U, wolą samego Boga.
do
fiz,
książka sprawiła. Moja wreszcie w tern powiedzia
v
cznej
wielko§ci,
wyrównał
bym os ta·
ła: Jeste llI znużonal
Trndoo mi odpowiedzieć na inne punkty tecznie i książęcym rodom,
wina: ua co mi było pisać o sobie? cóż ja
ale
co
to PaOjciec mawia zwykle: • W wieczności miłej paplaniny Paui-uie
należę przecjp ni'ł obchodzić może, iż kobiety były
mogę Pana obcbodzić? zasłożyłam na Wy- odpocznę,
dla
na ziemi nigdyl· Na chwilę też .10 "wiełkiego świata", w klórym, Z
ufo- mnie tem, czem dla innych są glisty? RaZ
śmianie, widzę to sama. Mój ojciec powia- nje spocznie,
II jednak trzyma si~ kl'zepko, czym uśmiechem i świadom"ś~.ią,.
że
litość
da, że popełniJlm wielką niedelikatoo~ć pi- cbód ma elastyczn y,
tylko, podczas grecki~j piełgl'zymki, spojakby stał pr'zy za- bardzo nam do twarzy, mówI .I~ 110 są- tkałem
soj,c do Pana i zajmując Jego czas dl'o- rauiu, a nie na scbylku
dziewczę, której mógłbym dłoń p~
życia, Uwiełbiał siada: "Opisują w gazetach , że pewien
pi- dać. Dziewczę to wszakż6 nie millło pongocenny. Oświadczyław mu wtedy, że pl'a- byś go Paul 'l'ak
łagodny dla ludzi in- sarz, z bl'aku środków do życia,
gnąłbyś Psn mieć córkę podobną do mnie. uycb
przekouali, powiada, że spieranie si~ wraz z żnną i czworgiem dzieci. zabił się czoch I trzewików, alll wielki dzbau n.a
Czy to glowie. st~pało po rozpalonym piasku i .ZOl·
Ojciec roześmiał się i odl'Zekł, iż powie- niezgodne jest z
prawami go§cionośc!. nie okropne?" "Ab, szal\Ówna Pani"-od - kło
dzieć to może teu tylko, kto mnie nie zna. A ja
r. mell"0 horyzontn. Dlatego rozumiem,
to kłótnię mam zawsze na językul
powiada
Rąsiad..
tacy
ludzie
Spodziewany sil) poznać' Pana wkrótce;
Poetyczne zakończenie paJiJ!killgo listu są zawsze nieszczęściu, które sami willni że nie możesz Pani zni~ść, gdy kto trz~
ich
spotykal
ma cię za rękę. Rób tak jak ja: do mnIe
mój ojciec pragnie tego bardzo; może od- nie przypada mi do
gustn; jest ono zapo- Na co taki człowiek ma CZWOI'O dzi6ci?"
wledzlsz oas w ciągu wakacyj. WieI a n- życzone, co zaraz dostl·zegl
nikt zbliżyć się nie odważy.
am. Proszę o "To prawda. ąle ci ludzie stl'l\8zliwie OlU·
O strachach i bs,jkach z Rngii chciałaby
czonych z Weblal' i Giessen, a nawet bi- roślioy własnego chowul
sieli wyglądlU!?" "Stl'aszli wiei Pozwoli Pa- posłyszeć ta mała
sknp limburski, odwiedzają nas często;
z wysokiego z~mltu .
Ulryka ua Horst-Ra uchenstei n.
ni cukierka? Ludwiki toaleta udała się Wiel'zę, Iż mogłabyś
wtedy bywa bardzo głośno, wolnomyślni
prawie posiadać serświetlJiel"
ce
gdybyś
dysputują z pobożoymi, a hałasu WÓWCZIIS
nie
była
wysoko uI'odzon,!
GreisswaJd, 13 marca 1863 r.
Ze
Pani
dotychcza
s nie ,,7-8mordowałaś" AI~ ostatni list rozczarował i źle mnie
więcej, oiż podczas zjazdu pięćdziesięciu
Jaśnie oświecona księżniczkol
nikogo,
fakt
to
istotnie
my~liwych.
Wielce la.-kawy Jej list "zastanowił" oia, 1,rzynoszący zaszczyt goduy zaznacze- usposobił: może dla tego, iż js stary głuJHj l'odZ<ljowi i piec wyczekiwałem nań z tak gOl'ącem
Na uniwersy tet poszłabym chętnie, lecz mnie, jak m(lwią kupcy i my,
iuni kl-ama- rosobistoŚci. Bo, jeśli się nie mylę, zwie pragnieni
do Hpidelbe rga lub Boon, gdzie jeżdżą rze. L<totnie, czuję si~ zawstydz
em, przez cały dzień okładałem
ony, że na- rzyłaś mi się ła.kawie, że przed dziewil)t- gc lodem
dla uauki i gdzie jest wieln sławnych fizy- wet Jego Ekscelen cya, dostojny
zanim OtIVOI'ZyĆ się odwaiyłe~.
ojeiec lIlAstu laty złote Pl'omienie słoóca miały C6ż mam' Pani
ków I chemików. Tam poszłabym bez wa- k iężniczki "spodziew a się"
powiedzieć? Pani muie Ole
i "pragnie bal'- za.qzczyt pn raz pierwszy obll\ć cię swoIm zrozumie
banIa i śpiewałabym ci~le .Edite, Bibite; dzo" muie poznać. Takle slówko,
tak, jak ja Jej I liasta. A moto jak by blaskiem-żyć lat dziewiętnaście i nic jesz- że I to "basta"
Gaudeamns esU" Na Rugie poszłabym jesz- ordP1', za klól'ym wiadomo,
zbyt poetyczne dis ~anl,
że wzdycham, I Cle nie zrobić na szkodę ludzkości to bo dźwięczy w nim głos, przypomlnaJ4 cy
Cle chętniej ze względu na pamiątki po- a któreglt mi ndziela łaskawoś
ć kSi'lŻęca'l neczywiście więcej, niż spodziewać się 000- słodkie
si brzmienie?
gańskie.
Bardzo, ale prawdziwie bal'dzo jestem u- żna po k"iąż~cem dziecku
I .
Czy maj, tam podania ludowe? Może szcz~śliwiony tak wielkim dowodijm
D-r B. Hallmuth,
uprzej"Niegcdz
iwcem,
którego
wycbowy
walem,
bajki o stracbach ? Urządzamy tu $obie mości, Pau i ęk'ł skreślonejl
Może nie 1"0- jestem ja sam; dzieci innych ludzi byłoby
(D. C. n.J

KRONIKA POWSZECHNA
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-;-glównie zdarzaj'ł się zacborowania i biegów szedt. Program TOzpoczęła golli- nazwaoo. oajstarszy'" jest ze znaoych rv kopi- fisza, biały krawat i toczek. Mam kouferycJ]lawi"ł Z rekonwale5ceulami. Odwie- twa o nagrodę .Pocieszeaia" rs, 200 na sów Indyj.klch i jedoym z najltarszych wo- rency~.
S I II Ź " C a, Pani I'aczy uie Z&I,omiuM,
~".zy cborycb. leżą~ye~ w prywatnycb dystansie 111. wiorsty. Nagrodę zdobył J. góle. Trdć jego podzielona na pl~Ć rozdziałów.
'ędkaoiacb, J. E, ZWiedZI I barak dla. cbo- Trzeblńskiego ~Duet·, który w biegu o "których plerws,y I pi,ty obejmnj, przepi.y że jest w dziewiątym miesiącu i lada cbwi~ ezarcb. zbndowany w ogrodzie przy nagrodę .Przycnówka" był drogim. Na- lekarskie. dmgi I czwarty zbiór przy.lów. trze- la może nastąpić, ..
W i r g i n i a. To oastąpi wtedy. gdy
Jer~.IO ŚW. Jana. w kt6rym leżalo pięciu atępuym byl wy§cig z pietami (trzy) o lIa- ai zaś opis cado"nego śroll ka pr<eoiw uk,•• e.
:!rycb, oraz choleryczny oddział przy grodę w przedmiocie srebrnym. ofiarowa- niom wvtów jadowitycb, przez samego Sudd~ Bama zechcę.
H o r t e n s y a. Jakto7 ... czy jeste§?'"
ita lu żydowskim. w którym leialo łi nym przez hr. Al. Nieroda. Pierwsą u zaleconego, ROkopis zaopatrzony jest w prze<IW i l' g i o i a. Znowu głupstwo mojego
:rycb, J. E. szczególewo wyf)ytywal do- mety
bie~u tym byla .Bajka 2" Kory- mowv. trdć jego sapowiadaj,.". a .akońc'Woy
klOróW. którzy: dawali :objaśoie~i" o prze- towsklego. R6wlli&t przedmiot srebroy. wezwaniem, aby dzieła nie powlerza6 w rvee mężal To również należałoby wykreślić z
.
cbolery I metodzie leczeola.
ofiarowaoy przez główoy zarząd stadnin lodzi nie posiadaj,cych synów i braci. n_ok obowi"zków kobiety!... Czujemy się wyż
~1j, E. Glówny Naor:eloik kraju rozka- .rz4dowyeb, stanowił nagrodę w trzecim zaś w niem .."artych. nie odsłaniać tym, któ· szemi, zdoJniej8zemi od mężczyzIli stworzo",I zawiesić knrsowanie oddzielnyok poci'ł- z kolei wykign plaskim na dystan!lie 2 w.. rzyby aiV wzbraniali przyjmować oczniów. Oel ne jestdmy aby dział!,~ rządzi~ !ozkazy~ pomiędzy Cbełmem a Iwan- w kt.órym resztę keni pobiła .Bajka l" wez"ania tego. t. j. jakoajszerszerotpo"szech. wa6. oal·&Z .. , krak\. .. I Jedna chWila prayg.od 8m I zamiast dezinfekcyi I'zeczy po· Al. ks. Lubeekiego. Czwal'tym był wyścig nienie trd.i maanskrypto. zdaje siO, osiuoil}- pomlna nam, że jesteśmy zależuemi ...
H o r t e n s y a (wzdychając). I zawsze
f~inycb w Chelmie I Nowoalek-sandryi. .Pławleliski" Z 12 przeszkodami oa dy- to w pełni. dr. Hoernle bowiem coalazl w nim
aarqdzić dezinfekcyę podl·óżoyclJ. któl'zy I staoaie około> 4 w.; OlIgroda 1'8.600. Zwy- cały szereg recept, do dzlł dnia jeszcze pop 0- kobietami.
",iadajlł do wagonów na stacyacb: Tra· cięzc'ł w tym wyścigu był .Dublet" J. Isrnych w Sengald. Maouskrypt .Bower.. " doFigaro.
1I'niki Minkowice, Lublin i Nal§Czów, z , Zbijewskiego, W pl'Zedostatnilll biegu o
~pnym aiV stanie wkrótce wszystkim oryonta.
"yj,ikiem wOJ,)kowych. mających od swo· nagrodę imieoia M Gl'Uszeckiego rs, 300, listom. gdy t rz,d iodyjlkl przedsiowzi,ł wyda'ej wladzy świadectwa o "okonaniu deziu- na dystansie 2 IWOl'st, piel' wszą n mety Die odbitek jego sposobem fotograficzDym.
łekeyi icb rzeczy. Ze. stacyi Kono\loica po- stao~la .Kruszyoa" ks. Lubomirskiego.
_._ Autorzy małoletnI. Wydawcy Dlocbodróini nie Iię.d'ł ~rzy]IDowan!. .
. Wygciii ,za,kończ,t wl'es7.cie bieg plaski o tnie przyjmoj, pierwsze utwory młodociooej
• ,rrl ..it. w, •• uuk" .. dalnym elWO podaj. nagrot/ę Imleula Augnsta Ostrowskiego (rs, wyobratol. a kr,tycy niezbyt., łaskaWI oa
Londyn. 2 wrzdnla, (Ag. p6In,). Pod...~P'li'Oy b,!letyD., dotyc.,.y po.t~p6w .bo· 300). Do mety pierwsza debiegla .Ko- .nowe piórA". NIezawsze jedoak pierwsze pr6. czas pl'Zejażdtki Gladstone'a po parku w
I.R;t!:b~:iu..30 i 31lierpoi., zaoborow ał1123 cbauka" J, Tuebińskiego.
by lato bywaj, nleodolne. Disueli twie rdził Haval'den rznciła się na niego krowa.
Imarło {O;-wyzdrowi.ło S7' ." Kronuta~ie,
W trzecim dniu rozegl'ano tylko "wa nawet. ii "wszystko co jelt wię)kiom i leoial- Gladstonę zdąźył skryć się za drzewo ł
i9 ai~pni., ~~row:ały ~, zmarh 9...~zdrow,a- biegi. W wyścigu o oagr8dę towarzy- nem. napisanem bylo przez wyroltków". Wielu nie doznal żadnego szwanku. prócz straII!, w guber!", ~O I,erpw., .&eboro wałe 00. zmar· stwa (Beaten haudicaRJ. 2 w., piefwsza Ilawnych w oaatvpstwie aolorów atawiało pier,,- chu.
"'8 Wy.draWlało
. I
" o.e kroki Da literackiej Diwie, oie dosiVgtuy
Londyn 2 wrze§nia..~.
(A'" p6łn)
1I0,kwio. 29 13.
sierpnia. ~a.harowalo 19, zmarły "Ki tty "h r..P otoc k'lego. \"
,y wysc gu Z _"
. . Z Bom- .
3 ",&drowi.lr.2; ,,~~lm".' zachorowały a.
prz&!zkedaml O ,nagrodę tow,anystwa 150 nawet wieko mlod.ieJ\czego. Dickens pisywał baju ~legrafuj4. te kilku p~lkom pen-o
'wAllr&ChoWO. 29 Ileqrn, .....bor~w.al.l olob&, rs.. pierwsza .. Kocha oka " J . Trzebili- dramaty i tragedye. maj,,, ..Iedwi. lal ośm, dża~8klm nakazano trzym!lć Sl~ .11' pogo·
...ad~ l. wy,drow,alo !o; w gnberOI zaehorowalo skiego.
Macaolay w dzle .. l,tym roko tycia atworzył to 11'111. a~y w dan~ .razle p,rzn§ć z p?19W~":l:';/·wilcJ=::fJej~o.29 aierpnia, .achoro·
a r8zawa. "Rodt ion, epop.jv" i ndatoy poemat białym mocą w?J~kom. zoaJduJlłcym Slę' w ~olJu~e
..ło 11 zmarlo 6. "Yzclrawialy 3.
Artysta-mtftan p. Miłosz Kotarbiński 0- .. ierszem, w dwoo .. tll pieśoiacb, p. t. "Fio - bom~lskleJ. na ,!ypadek, gdyby emir we
IV J;bleryna8ławio, 29 i 30 aierpni.a, ..choro- trzymał pozwoleoie od wladzy na otwarcie gal". Pier"szym olwdrem lorda Byrooa byly ~\1I'azał."Za właŚCIwe cofnąć z tamtąd 811'0nły 2, "",drowiał!, .1; ... gllberni zachorowalo 75. azkoly malarstlVa specyalnie dla kobiet w wiersze olotne, drukowane w r. 1806; poeta Ich WOJsk,
•
awlt:.~n~y!z1;'-:i~a;;nl~· zaobarowalo 20. smar!o Wars~a!"le. SJk~ła. otwarta. będzie z koń- miał ..Ó..cz.. lat ośmodoie. W roko n09toLondyn, 2 wrześDl~. (~g. póln.). Tele8 ",.dro.. ia o 5.
cem bteflącego mieSiąca.
I'uym ogłosi/ drukiem Godzioy bezczyooości" legrafuJą z SzanghaJ n, ze podpisano t'am
'w guberni kostroDl!k'ej, 28 .ierpnia, meborowaZwoienoicy -8 p Ol' t U P i e.i z e g o w Wa 1'- I tak oatro skrytykowane"przez "Pnegl,d Edym: nową konwency~ telegr~czną z R?sy'ł'
ł.\~\[~~ ~ ~~~~:'l~!.:~rowały ł, omarla
SZ&W!e urzlldzają d:riś .record". czterdzie· burski". Tom..z Moor pisywał wiera.e do pe~8t8rsburg. 1 wl'ześOIa .. Wczoraj zam..y.drowialo a; w gubOllli la.borowało.28, omar- s~wlorstowy. :ł'ólme~a wypadOl~ oa szo- "Doga dubUII.kiego tygodoika. gdy miał lat kDlęto czwllrl:łl seSYę mlędzyna~odo,!ego
1110 "y.drowialo l!.
81e za I'ogatklł Jerozolimską. pomiędzy Sę- cztero.ście zaledwie. W d"nd,iestll latach "1- kon~re~u. kolejowego, Na trybunie zaJm~·
w·LobUn.ie, 29 aierpnia, z!"'boro ..all 24. Emarło kocinem aTarczyllem. Du .recurdu" ilta- dni "Ody Aoakreonta", które oczyoil, go sla. walt mleJ.sM: prezes kongr~su geueral-leJ6, ",wowlalo 7; w gUero, .... borowiLlo lS. zmar· je ośmiu sportsmenów.
wnym. Sbelley tworzyl w d,leelllstwi. niemal; tenant Pletl·ow. głów~y se .. retsrz de LaJ. \~, ;;~:~:N~~o~rodzie. 30 ,ierpnia. u.ehorowa- . W laśnlczówce Choszcz~wka, w domi· piorw"" jego wlOkszy poemat p. t. "Lastros- ve)ay, s~~reta~ze: Welssenbl'uch,. Wran!\,el!
10 19 0I6b. zmuty ł, jYfSdrowialo 16: .. goberni Rlom Jablonna. W nocy dnia aO -go z. m. si" był drokowany, g~y antor mial lal siedm- Romockl I Ryzow,. Sklad stalej komlsYl
",horowaly 33. ~mlr!o, 15, wyzdrowiało 28.
wybllclV gr ożny p o ż ar. Ogień powste.! Dości •. Otrzymał on za Diego 40 footów •• ter. kongres6w nzopelUlono przez wybl'aule noW Orenburgu, 29 .•,erp~a, Eaeboro~d. I.l o~b. w stodgle W ~t6rej spali G.letni IVlady- lini!ów. Powltściop13a.rka aogielska, mn. Bro- w!ch c~ł?nków: prezesa kolei orłoll'8ko.,....10 li, wyzdrowiało lll; v{ goberlll. ,8 .. erpOlI. I
H '' . h
. " . . kI asy glmna.
Helogrossa
dye ktol'a depaf..ehor..... lo U zmarło 2v, -wyzdrowiało Sł.
8 a\1l' elOl'lc. uozen .,.teJ
wuiog, w ósmym roku tycia piaywała wie ",ze i wltebsl"e'' .
.
,r
IV guberni 0:low8kiej, 27 1-28 sierpoi., ..ehoro· zyarn z Warszawy. wraz z kolegą , tudzież czy ty wala w orygioal. Homera. Maj,c lat je- tambntu ko!e~oweg? Snmaro~0!Va, dYJ'ekto..ły 73, ~maclo 2,9. .
dwaj elJlopey ifolwal·czni. .Kulega Heial'i- d,naścle, wydala epopejv p. t. "Bitwa mara- 1'~ francuBkle~ kolei wschodnie) Barabanta,
W Peu• .". 29 ~,erl)Q1a, .,acbo~o"alo 28, Ema...ło cba pl'zebudzoav sw~dem szarpną I H. t ollska", Pop e rozpoez'lł karyero litera ck , ja- pl ezesa kolei Ma~cbester-Sbeffield. lorda
13, wyzdrowlało 15; w guberru uMorowało 116,
'.
~.. l '
Stolbadge naczellllk" k I ta
ł
1IW10:lU wyzdrowiało lilI.
wzyw8J'lc go do UCieczki • .poczem sam wy- ko dziewivcioletni mdeo. W sied'moastym ro~o
.
•.
.
II sp o.a cYJ
w 0W Per":ie. 29 8~erpni., .. cho.ował. 1{ ~~.dr... skoczyl ze stodoly,. H~inric,h nie zdołal j.e- D.pisd slyoo, satyro ••Naśladowanie poetów S~IC~. kolei śl'ódzlem1l:0mol'sklch Lampl'~ollly 3; w gubernI .ae~~ro ... ~ 51, .zmar o l 6.
dUł\kże ratować Się I zglUąl w pll!mle- angielskicb" ... .,OdO do samotności" wczdoiej D1~D1 I dyrektora ko~e~ rządowyc~ rumuuIV goboro, poltawakleJ. 28 ",erpOla . ••uborowalo oiach. -Dwaj chlopcy stajenui zdobili się izszcze o J.t azość, Milton w pivtnastn latacb skl~h ~uk~. Jak? miejsce zebraOla nastę1I)w"~~!~':!~, 29 8iorpaia. ....eboro ... ała. l; 'W go- ul'atow&6. Ogień szerzy I się przez całą rymo"ał "Ps.Im,." • w ośmnasta oapi..1 jot był pneJ PI,teJ 8esyl obr~no Loodyn; .wybór
ltrRi zachorowało 18. saarło 9. wy.dro ...iało 5.
noc.
llilka swoicb p~knycb elegij. Wreueie pierw- ten powlta.no oklaskami. Generał Pl6trow
W Samarze. 29 aierpoia, .achorowało 8• • marły ~
Łomża szym utworem Waller Boot,'a bylo tłómaclenie gorąco, dZlę.kowal całookom kongt:e.su za
~ ;'~;:j::~i!i06lobenli uellorowalo 67. zmarZ Gr~wa, IPowiatu -łlZczuczyńskiego: z Wirgilio .... dokpnal go .aś. maj,c zaledwie trudy I gorbwo§ć okblo ~pracowaDla rozW&ratawie, 29 sierpnia ••• oboro.walo 9.......1• • Waru&wakij duiewnik· otrzymuje wia- lat jedenaście
licznych kwe~tYI' OdpOWiadał prezes koI, ..,odrowiały 2; w guberni aachorowaly 282., domoŚĆ że zebralo się talii bardzo w i e l u '
misyi stałej Belpaire, dziękuj'ł c komiteto_ł. 191.
. dó ' ·lIż
h k r R
.
wi organlzacyjuemu za urządzenie konW Symbirskn 29 aierpnia, .,oborowaly 3; ... gu. ~Y. w Z I uyc o o IC .GIlyl. a Pl:zewaTEATR I MUZYKA.
gresu.
Iomi zachorowały 63, zmarl- 34"
•
, zOle z Odesy, w oelu e m I g I' o walii" d o
P t
b
l
•. N
dz'
W KmIn i we "ai Op,..jj.ja, '29 sierpnia, ..._1 A m e ryk i. WiększoSć pomiędzy nimi jest
W teatrze letuim Sellina d:riś .Łoe er8 urg,
wl-zesOla. a zasa le reei.ro"ał~ 7. zmarlo 6. wl~dro".iało 6;." p?wieo:ie l zagranicznycb poddauycb. Władze pru- bzowianie" . Podczas przedstawienia pan feratu •.Maitre de requetes" francuskiej
budlló.!klm. gnb. taoryckleJ. od.26 do 30 lIerpwa. skie nie ",'zepuszczają wycbodźców na Szymański popi8ywać się będzie swym ba- rady titanu Colsouau o pl'awodaw.s4wach,
ueh.",wslo Ił. zmarll I.
.
...
d ż·
. d'
d l em i pad hronem
majłcycb. na celu ułatwianie stosunków
W Tambawie. 29 i iO sierpaia, Eacborowala . 1; swo~e ~rytoryum. g y Ule pOSI.\ aJą o - OU
8
oc.
b d
. k l t
. kl ' k
.
• guberni z.chorowalo 1,0.......ły 72, wy.dro..... powlednleh środków materyalnych na daln owy I e sp va aCyl o el e ouomlcz"10.
. .
szą drogę, a <komitety emigracyjne w ,p,·Unycb, wczorajsze zebranie ogólne kongresu
W Twerze, 2!! lI~po,a, zaelaoro_fl 2.
sach zawie iły swoje czynności z powodu
Dzisieisza kobieta.
powzięło uchwalę w tym ducbn. że prawo·
I W ~'::i ;a9cb·~~:~i;, ::~:::ł:ł~I.6. zmarło II. cholery
w Resyi, W obeenej chwili ma
~
dawstwo belgijskie daje oajlepsze I'eaulta.gil
,
G'
.S)
d
ty pod względem pOllziału kapital6w i buW Charkowie, j9 sierpnia, aacaoronrała 1; 'W ga- się znajdewać w
r8Jewie •.,0 ży 6w w
d
.
. k
Iomi zachorowalo 135 .z~arły .5~...
domach zajezdnych. gdzie loku j ą .się po 12
W i l' g i n i a. Powiedz panu, te uda- owy wyżej wzmlan owallych kolei. SpoWguberni ehera06.kieJ. 2~ 1.30 81anrOl., zacbo- do 17 osób w .niewielkim pokoju W naj- lam się do pacyentów ... Mam jeszcze przed soby eksploatacyi muszą oczywi§Cie zale....alo 27, zmarło 12. wlzdrow,.łG ~6.
.
'
śuilldaniem amputować dwie lIogi i zrobić żel! od istniejących w państwie przepis6w,
Wguberni czeraibowaJdej. od 2~ do 30 .ierpnia• .gorszycb w&J'unkach saOltal'Oyeb.
cztery operacye kl'uszeuia kamieni pęche- jedn~kże Iiberalue i 8z~roko pojęte prawoIItb..owało 37, • ....,.ło 14.
d
. .
d
Wl",oBiawio 29 sierpoia, lacborowało 20. zmar.
rzowych.
awstwo, przYJmuJlłce w zasa zie znaczue
la 8, "yzdrowiai o li; 'W Rybió.ka zaehorowalo 16.
CAŁEGO
S ł II Ż ą c a. Pozwolę sobie zwrócić obniżenie podatków państwowycb. stanie
owl1 3... yzdro ... iAły 3; w goberni zacborowało
~,
uwagę pani. że śniadanie jeszcze nlezady- się w&żuym czynrńkiem. zapewniającym
"marły 3
spouowane. a lokaj zapytuje. czy dziś ma I'ozwój i rozkwit kolei ekonomiczllycb.
W Bloku, 29 sierpaia, zachorowała 1, WJzdrowia*
.
d
P t
b
2
.•.
\V
ł) 2; " guberni .acaorow,ło 48 .matło 4l wy• • Zakopane. Xs,,"e Bobenloiłe I'ootaoo- zająć się uporządkowaniem kre ensn. czy
8 ers urg,
wrze.Ola.
skutek pl'zed"'.wialo 11.
• •
will w lipca r. b. narnszyć zoo .. u ~eutralooś6 pana garderoby.
.!ltawienia, uczynionego przez zarządujllceW .b...~dzie dagestań.kim. 2Q .ierpnia • .&aehoro- apornycb grantów "ad MorsIlisIO Okiem i zbuIV i r fi( i n i a. To mnie wcale nie ob- go miui$teryum skarbu; nwollliono z pod
wal. :wa. zmar!y 101. "yzd~owiał~ 29;:
do ....ć tamto dom mieezklloy aby tem łatwieJ' cbodzi. (S"ostrzega wC/lOdem'A -eyjacio~). wszelkich opiat celuych modele i wzory,
Wguberni ehz.wetpelskleJt 29 Ilerpwa, mehoro·
..
.
'r
T""'T rd
lIłD 39. zmarło 20, "'1zdrowiało. 16.
wyl0'lOyW8Ć rzekome ",awa wlasoośc,. wskot.k Al... to ty, Hortensyo.
sprow~ lane z zagran.ieT . dla organizuj,WokrKU ••btal.ki .... 29 sierpni., .achorowało """S" przygotowywały IiV rozrocby pomi~dzy
H O r t e o s y a . PI,zechodząc wstąpl- cego SI'I muzeum rZ<lmlemUlczego w Wal'&lDarlo
wy~o".i"'o S,.
.
ludn",ci, wl"jsk~. RZIId aU8tryaeki. oprzedtO- łam, Gdzie wychodzisz?
szawie. O postanowieniu tem departament
kubau8kllll, 29 s,erpola, zaehoNlwa- oy o tem, odniósł aiv niezw/oczoie do lIlioisteW i r g i n i a. Do szpitala Hotel-Dien. celny zawiadomił jnt warszawską komorę
łb3.
.
k'
d
'
b
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M
.
d
.
,
l
ó
'
d
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29 sierpnia, zacborow,la 1. ZDlarła rynm w.,era ,ego z t, aOlem, • y to ostato,e
a.m powie Zleo parę s w Je neJ z o e- s ki Il d ową·
1; w gobemi zacborowalo 9. _ar· zabroniło ks. HobeulobeOlQ pr..,d8i~br .. aie--j.- żaDek i zlljgć do kliniki,
Paryż . 1 wl'zdnia. Nowy projekt trakichkolwiek Imian .... sporoych parcel.c~ przy
H o I' t e n s y a. Idziemy więc w jedną klatu bandlowego między Fraucyą i Szwajlierpnia, zacborowalo 6 o!l6b. MorskieIII Oku, .kotklem czego .iebeopiec.eII- stl·onę. bo ja idę do palacu spl'awiedliwo- C8ryą zapewnia obu stronom taryfy miniz.cbar...alo 27u. zmarll 162, siwo rozruchów nsuni~1<>. Kimo tego. k•. Ho- §ci: Kupiłam ad wokal U1'ę i mam rendez- malne.
29 olerpn}a, .acboro ... ało benlobe oabywa polowaoia aa dzikie koziee w tJOll8 Z jegomościem. który mi ją sprzedal.
Paryż, 2 września. Proces Markiza de
oporoej .~t:i pa , ,2abie~".
Pl'Zez niedolęztwo stracił klient6w, ale ja Mores o zabicie w pojedyuku kapitana MaKODlIres. Nastvpny kongre. miodzyna- ich OIUlOWO odzyskam.
yel'a ma glośny epilog. Ernest Cremieurodowy autropologii i arcbeologii przedhi.to.
W I r g i n) a, W Istocie, ci m~żczyźnl są Foa, brat rotmistrza, którego pojedynek
rycznej m. D,y6 zwolany w Konstantyoopolo, do niczego. Cóż porabia Teresa?
z dzienuikarzem Lamassem doprowadził
a w razie przeszkód jakichkolwio~. w AteH OI' t e fi s y a. Dziś bl'oni w sądzie kry- pośl'eduio do tJ'agicznej rozprawy Mo~a
uch.
minalizm. Jest to sprawa o obrazę mOI'al- z Mayerem, wyawal rotmistrza dragon6w
**_ Starożytny ~QkopI8. Przed dwoma la- no§ci. Posiedzenie przy d"zwiach zamknię- Troc~u, z powodo zlozooycb przez tegot
ty. w ..czeluie zamknivtej i.bie. poloionej pod tych. 8am prezes będzie się rumienili
zeznań w procesie MorMa. Ponieważ Tro.
60 atóp wysokim pomoikiem Boddy W poblita
W II' g I n I a. C6Ż dziwnego? Wszak to chu oie cbciał d&ć satysfakcyi, CremiellBocbary w Turkieatanie ebida im. odoalaoł po· mężczyznal Niema alli nel'wów, ani taktu Foa wyzwał wszystkich oficerów pułku
29 sierpnia, .&Chorowało 27. OIarlo
ro""nik indyjski. BolIer, dobrze ..cbowany. ua W postępowaniu,
dragoń1,kiego w Meaux, IV kt6rym Trochu
zachorowałO 128, zmarło bS.
S I u t Ił c a. Czy panI prędko powr6cl? sloty.
2' .ierpoi&, zacbarowaly 21. Imarło korze brzozu"ej apon,.dzouy r~"opi" 55 stro.acborowalo 160, .nu.rło 78. wy· nic obejmoj,cy. RZ'ldy Indyj i Bengalu przyj~W i I' g i n i a. Za godzinę będę pJzyjmoBruk ..l., 31 sierpnIa. MlędzYD&rodowy
/y Da .i.bie wepóloie koszt zbadania "oko.. e- wala chorycb; g,lybym się opóźuila. niech kongr
robotników r~k&wiezuiczyeb po..talpijaldm. 25 sierpnia. .achorogo. przetłómac~en ia i wydania maoo kryptlli rl}- poczekajł. O cZ\1I'&I'tej mam się widziet z stallowil nt rzyć międ.lynarodow y zWi,8.
_ _ .,-·-_<uo" .. 26 i 27 sierpnia, zacborowal. l. kop13 powiorzooo pOJostaj'łcemn na asłngacb Ch&J·c\lt·em. Idzie o newrozę. Cbarcot nie Zl!k i wybral komitet z siedmin członków,
l! pozOItałycb miejlCOwo4ci&Ch kraju, w rz'lda Bengalo b.aaezawi saoskrytn. njemcowi. ma o tem pojęcia. POlIrosił mnie więc o jako kierującą władzę na r. 1892 - 93 II
tiUle, zmarło 69 ol6b.
d·rowi Hoerule, Sadani.. wykazUy. it m.on· radę. O piątej ml\m być u Pasteur·a. Cbcł} siedzibą w Bruk.eli.
skrypt pisanym jest W archaicznym sańskrycie mu pokazać nowelto mikroba, którdgo odaern. l wrze! ni&. Międlynarod01l'. kon.
PJ:aWDO, (idjomie Gopta), it cz~ść jego starsza sioga r. krył11m, Jest to mikrob kataru, Ma ko<Ztalt ferllMya ,ral'lalDeotuna prJ:j'jaclół pokoja
w y S c i g 6 w P I Ił W i e ń 525-go pn.d Chr.. mlodsza o 50 I.t jest pó · ofikleidy,:& trłbk, pny py &elku. Na d"ie- acbw"liIa jedaorlogole wolo~k 8aamba.
do rozegrania równIeż toiejsla. Manoskr;ypt .Bo"era" Ealem, jak go wi,tą przygotoJ mi sokuię z ogonem sztok- cha. Konfolreocya wzywa członkó", .bl
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w parlamentach, do których należ" ze., Ameryki pl'zez Hamburg, władze austrya- zano obcltodn zwycięstwa pod Sedanem,
ebeieli po LItwit WDio~ek zarądzenia mię· ckie wzbroni. przejścia przez terytoryom jak równiet jarmarków I targów na bydło .
dzynatodowej konferencyi, kt6rnby nznała austryackie i zwróct ich z powl'olem do
Kiel, l września. Na &tatkn .Eintracht",
zasadę nietykalności prywatnego mienia Niemiec.
.
przybyłym z Hamburga, zacborowal na
Opawa, 1 wrze4nlll. Zmal'ł tu lfŚl'ód cholerę kapitan, sternik i kucharz, or z
podczas wojny Da Glorzn.
New-York, 2 wneśnia. Powstańcy w Ve- symptomatów cbolery naczelnik komory tona i dzieci kapit na, z których jedno unezueli zajęli miasto portowe Lagnayra. celnej, Czerwenka.
marło. I w mieście zdarzyło się kilka wyW Pnerto Cabeno wybuchły rozrucby,
Tryesł, 2 września. W Piemoncie, po l.adków zawleczooej to cholery.
skutkiem kt6rych rzucono się na własooś(\ nad granicą fraucn-q, zapadły d .. ie osoParyż, l wrzdnia. SI au sanitarny Paprywatną. Okręty francu8kle i bi8zpaóskie by na cholerę; jedna z nich przybyłi!. z_ ryża nłe ulega zmiaoie. Wczoral, przyję
udały się taDlŻe dla obrony własnoścI eu· Hawro. - Parowiec hambtu'skl "Neapol", to do szpitala 21 osób, zmarło 10.
Paryż, 2 wrzejnia. Wczoraj, zaebororopejskiej. Okręty nI~mieckie, włoskie i k16ry chclal wyl,dować w Palermo, w·kuholender8kie znajdują się w drodze do tek oburzenia, wywołanego w§ród !,ubJicz- wało tu na cholerę 08ób 12, ~marło 3.
Puerto Oabello.
no~ci, na iądanie rady municypalnej mu- Epidemia z dnia Da dzieli słabnie.
W.szyngton, 2 wrzdnla. Wczoraj we- sial odpłynąć.
Paryż, 2 w,-zellnia. Według ostatniego
Berlin, 1 września. Podlug sprawozdania bnletynu :z. Hawru, zmarło tam znowu
szlo ta w życie prawo, ustanawiające 04·
miogodzioną pracę dzIenną w warsztatach urzędowego, w okręgu regeocyjnym Stade osób 33. Handel i komuoikacya ustaly.
paóstwowych.
od dnia 27 do 30 s ierpnia zachoro wało na
Hawr, 1 wrzdnia. Wczoraj, zacItoroBruksela, 2 września. W kopalniach ?holerę osób dwi~, zmarła jedua. W re- walo tutaj na cbolerę osób 65, umarło 33.
Agrappe, skutkiem wybuchn gazów, zginę· gencyi szlezwicklej w szesna8tu miej><co- Okręty do Ameryki odchodził z Ohorło 33 osoby.
wośclach zacborowało 100 osób, zmlll'ło bourga.
Londyn, 1 wrześnIa. W City _ Road
Londyn, 1 wrzdola. Nowy okręt kople- 32; w regencyi Lllueburski~j do 30 sierckl .Newfield~ rozbił się na wodacb au· pnia zmarly trzy osoby.
_
Berlin, 2 września. Pani Frobnert, żo- stwierdzono wybnch cholery. Dwóch niemIt"alskich. Cały Jadunek stracony, jedenana restauratora z Hamburga, która, przy- ców zmarło wczeraj w ~zpltalu, 110 które·
stil lodzi uto,nęło.
Lublin , 2' li'rześnia. Epidemie. z katd.Ym bywszy to, pierwsza zacItorowala w dniu ~~ie~~~tawiono rówoież chore na cholerę
dniem lae-odnieje. Wczoraj wypisano ze 27:L. m. na cholerę azyatyc 'ą, wy leczona
szpItala kilkanaście os6b, kt6re zupełnie już z cholery zmarła na gorączkę tyfoiLondyn, l w,·ześnia. W Teberanie epl·
dalną, k16ra wywiązała się u rekoowal9ll- demi .. zmoiejszyła się, zawsze jednak prze·
wyzdrowialy.
Petersburg, 2 wneśnla. (Ag. póln.). W centki. Takie wypadki wydarzają się po e1ętnie po 200 osób dzieDuie umiera. Na·
ci"u doby, z 31 z. m. na J b. m., zacho- cbole"ze-jak donoszą z Hamburga-bar- tomlast cholera z wlelk, gwaltowuością
- rowalo oa cbglerę 144 osób, umarło 54, d~o często.
wystąpiła we w8i w pobliżu Ispahanu,
wyzdrowiało 58.
Berlin, 2 wrzdnia. Cbłód trW8. Skut- oraz w Hllmadan i Hanio.
Petersburg, II września. (Ag. póln.). Ru· kiem tego epid.lOia w Hambul'gu zaczyna
Kopenhaga, 1 wrze~nia. U 08ób, które
ski )l.oJlSulat w Bagdadzie donosi, że no· słabnąć. Dotąd zachorowało tam na cho- przybyły z HalDburga statkiem .Aarhns·
wych wYlladków zachorowania na dżumę lerl) osób 3,888, zmarło 1,778.
i które następnie zmarły, "'"ierdzooo laHamburg, l wrze§nia. Wczoraj, dnia. 31 seczulki cholery azyatyckiej.
w Kalet-Es·Skir od doia 17 z. m. oie zaoważOno i miejscowość t& w obecnej chwili sierpnia, zl\cborowało 496 osób, zmado
Rzym, 2 września. W PJemon:ie na
uważaną jest za pomyślnI) pod względem 181.
granicy francuskiej zachorowało d w6ch
zdrow otnodci.
Hamburg, 2 września. Biuletyn rządowy: z Francyi pl-zybyłych podróżnych na choKraków, 2 września Pociągi nocne z gra- Wczoraj zachorowało tn na. cboler~ osób lenI'. Jeden z oicb przybył z Hawru. Pa·
nicy ruskiej wstrzymano.
626, zmarło 116.
row iec bamburski .Neapol", który chcial
Wiedeń, l września. ChocIaż manewra
Brema, 2 września. Zapewniają, że do- staoąć na kotwicy w Palermle, zostal na
l3-tej dywizyi piechoty szczęśliwie ukoń· tąd nie wydarzył się tutaj ani jedeu wy- żądanie władz municypalnych wydalony
czono I stan zdrowia żołnierzy był bardzo padek cholery azyatyckiej.
z porŁu.
dobry, odwolano jednak zapowiedziane na
Altona, l września. Z 85·go pułku, stoNew - York, l wrześoia. Na parowcu
czas ńii~dzy 15 a 20 b. m. maoewr& 4.go jącego w obozie lockstadzkim, izulowano hamburskim .Morawia" zmu'ły w drodze
i l3-go korpusu pod Pięcin Kościołami na batalion 3 .aI, w · którym zapadli na chole· na cholel'yoll dwie osoby dorosłe i 20
Węgrzech i żołnierzy rozpuszczono już do rę dwaj żołnierza i. oficer..
dzieci, z tego z Królestwa Poł s kiego 13,
domów.
Altona, 2 wrześDla. Wczoraj, zachol"O- z Prus 5, z Hesyi 3, z Austryi 1. Ogól·
Wiedeń , 1 września. Pociągi osobowe, wało LU na cholerę osób 27, zmarło 3.
ny stan zdrowia pasażerów, przybylych
przybywlljące z Rosyi ua granicę w nocy,
Halla nad Saalą . 2 wrześnIa. Cholera tym parowcem, jest d,)bry, z wyjątkiem
będą zapewne wstrzymane.-.Polit. CoI·r." azyatycka lloj awila się w kilku miejsco- trojga dzieci, cborych na odrę.
donosi, iż żydom ruskim, powl'acającym z wościach w Altmark. W Saksonii zaka-
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kSl'pgar"ł'a l" skład matervalów~

WOJCIECH OPPEU-BROBIIOWSIL '"
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POTRZEBNA osoba umiejąca
8konale

NOWU OTWORZONA

~

Szano-

• . ..

~ asekuruje pozyczki premiowe od amorty~cvi po 75 kop
tk . J ·
1811 3'
za sz u ę·
-

' " IDspektor teehDlczny Warszaw kiego Towarzystwa OgnlOwego, przy ulicy Piotrkowskiej pod Nr. 131 (nowy)
zamieszkaly, gdzie 080by interesowllne zasięgnąć mogą potrzebnych informacyj.
·
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wnemu kaznodzieii doktorowi Jelskiemu, oraz panom Kempińskiemu i Viwinsohnowi za wygłoszone słowa uznania i pociechy składa najserdecznit'jsze

Towarzystwa Ubezpieczeń~

__

~ ••

la ,aplery •• hlw. ..
LiILI likwi.d&cyjo. Kr. P.J. dJ1t~ .
a••ka połyczka .....boduia • .
ł·/. poi. .........
.•
•
Lat, ..... oleili. erli (d.ie .
n
1f
t,
Ul małe.
Lia" s&at. ID. War... :ier. l.
"
fi
t.
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Liall ... e. m. Łodol SerIi l
II
,.
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A.

Mojżeszowi

OO-OQ-OOOOOOC8
DYREKCYA
~

" .

.a

N

Wszystkim przyjaciołom
ostatniej posiugi b. p.

z dniem 15 wrzdnill po powrocie właścicielki z zagranlcr, bę
Anczyca. dzie zaopatrzony w n8j§wleźsze

nI. Plotrkow ka Nr, 209, dom W-go
Szymańskiego.
Heidrych&, I-sze piętro, obok
Wzlot balon n o godz. 6, przedst&· W-go K. W. Goeblig.
1818-2
wienia o godz. 7.

CI

Za wekele królk.ler.I .....
•• BerUn"" 100 !nr. • • •
na Londy. sa l Ł. . . • •
aa Puyi "" 100 (r.. . • .
Wiedol> r.a lOG fi. . ,

1irmł

"Na talia"

Wł.

Warna_kil.

Zapłacon o .

PODZIĘKOWANIE.

kapeluszy damskich

Ło~zowianic

Wodewil w 1 akcie,

E

Głełda

NOWO OTWORZONY

SeJnoa.

Wi niedzielę,~d. 4 wrze~nia r. b.

s z

o

Ł

TELEGRAltY ~

J

w lIlIII. ollca Dzlol •• Nr. 1380, ebok optyka l.wlhklegc,

posiada na składzie najnowsze dzieła tl'eści p(lwaźnej i beletl'ystyczue, jak również powiastki ludowe, dziecinne podręczniki 8zkrolne i t. p., z czem poleca się względom S;anownej
Pnbliczllo~ci.
1803-3

I1f<X>OC')O(X)OOOOCXXX>i

kilka gOllzin tygodniowo.
Zielona ](1 6. )lagazya przew05k
Nt 180

Dowód za

FłllI.tódzkłe,

~

4439

"rH", ił
pożytlzk

W

tow"rzystwa
,vego ua zastaw ruchomości, .

nlicy Zacbodnlej Nr. 55/31, z&gl
Zastrzeże nie zrobione.
Łaska wy znalazca "aczy zło
w adm. l z. Łódzkiego.
1784-

.

Dro~ Żelazna 'abrrez~

tódzka.

y.yl.i,"'t.

Z po ... od. ó'wiad .. enIa ...
Waebo, o .agnbieni. d.plikat. lill'i
towag. ŁOdt-R •• tO ... n.d D. ,,"
z dnia 20 lip.,. r. b , Droga " .1 .....
bryelDo-Łódzk. podaj. do ... i.dO:
po~onl . d.p~kat Usta era 711uznaje ... D1 ....un.y.
l

Nasz skład towarów zaopatrzony jest WE WSZELKIE NOWOŚOI
w najbogatszym wyborze.

Merlenberg i Israelsohn.

1786-0-1

•

q

~~'"d~:~i,;I~~,szukuje

WNleUlelę, d. ł Września r. b. n.:,__ •• :'..
danym

DDlwers,te,t6w ,~u&l,~:skl:i~,~?~z~~uje zajęcia szwajcara, numewoźnego i t. p., obzuajjęzyku polskim i ruskim.
w administracyi Dziennipod sig. "Praca".
1816-1

będzie

NA , KORZYŚĆ

D~IU PRZITUtKU Łó~zkicgD

Towarzystwa Dobroczynności

KONCERT instruillooWn~ i w~~aln~
Łódzkiego

towa.rzystwa.

łwv'nllJl.,.odlz8n,iR

choroby dzieci.

1813-3

Rynek JIi 3, dom "7.m,n"".I·'~
.~___________~16~5~6-~101-------~=-----~~~1

śpiewa.ków

z magistratu miasta

koncertu o godzinie 4-ej po południu.
k. 20.

1775-1

F. PIETSCHMANN

111~;~~~,i;aS pensyą

rB.

12

miesięcznie

j

lsoz.:a·

,-----W-F-AB-RY
-C-E~~=--;.

W Łodzi,

W"

Z'awiercło

kreozoto~

.awierający

przyjmuje :
dae.b6d tekturą

_

'lIi'l . kwasu karbolowego
w roztworze.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

1779-3-1

DYSTYLARNIA PAROWA

. Markusa Braun
w I,'IOTRKOWI&
..leca swą

WYROBY

Optyczne, Chirurgiczne

hygieniczną resp. AnticholerycznĄ wódkę.
1731

~
."ii!l~~W~ŁO~dZ~i,u~lic~ap~iot~rk~owiYsk~a2Aj77Y@.~I O ~ "~Vel

DIERiNG, OPTYK

r---------.. .,i
. Płyty kamienne
fabrycznyc~,

do trotuarów lub posadzek
z piaskowca twardego jest do odstąpienia jeszcze 15 wagonów tanio.

Karol Zamościk

__

~

____

IU .. lcach.

Nr. 1805
~~.~I

I

Ponieważ w sirotek. rozporządzenia wlodzy s.koln~ .....kacye przedłtLŻOD. zostały do
I (131 wrz".la, mtem. j lek-

.ye na mojej pellB)'i wtedy oi9
rozpoCID'ł- Zapl. nowych uez::.!.u!.ezennie odbywa się

zastosowaniu się do § 22
podaje do powsze6hnej wia',nnmnO.'
iż zażądaną została poBerłach,
oa nieruchomogć:
ul. Ewaaglellcka li 551-d,
1419·D, przy nlicy Kamien·
1736-3
Eros.ta i Idę Lnizę mał·I"--'""!!1!!!!!!~-~--'"
Ho1fml\lln pożyczki pierwoWek6el
12,000.
'Yysta~iony przezemnie dnia 23
zarzuty przeciwko udzie- lipca 1892 roku na rs. 200 za Nr_
pożyczki Stowa-'1249, na zlecenie L. G1assweiD&
zechcą przedstawić Dyrek- w Warszawie płatlly d.n ia 10 gl'UPrz4!CilłllU dni 14 od d!'ty wy-onia r. b. za.riOlłł:. Weksel ten
ru.l'UkCIW ..JliA
ob wleszcze- niema żadnej wartości, ostrzegam zarua.
..
.
tem sby nieuabywać takowego, gdyż
lŁ6dt, d. 22 81erpma (3 1I'l'ze6rua) 1892 r . IIrodkiodpowiedbie zrobione zostały_
Za Prezesa Dyrektor B, l!.oDstadL
8. H. Vleslel.. kl.
Dyrektor Biura A. Bo Ickl.
Łódź, ulica Zachodnia 270-E_
18151757--1

Marya

MA GEN-ELI XIR.,

g . SKŁAD

Clt\...

kił poszlikuJe mIejs,:" !ub demI-pl.ee '!"
ŁOdzI. Oferty prz1.JmUJe Redokcya pod
Łaskawy znalazca raczy takową lit. A.. Z.
1772-5-1
W tutejszym magistracie.

~o

WÓDK~
.

imię Małgorzaty Pintera,

w

b) Koperwas żelazny

pOkrywaule
asraltowlb holzeellellem I wylewauie
c.odllik6w etc. opJlepszym asfaltem mloerallfll i sztoeayll. DIaSI\letola gwarncJ',
1797-6

kartę
pobytu, z .wyka.st&ł~em gimnazyaiDem, poliaz magistratu miasta Łodzi , daj..". J~~ s ~o~rlł kOn,.er8~YIł muzy-

wydaną

Dyrekcya Towarzystwa KrcdytowC!o
lIliasla to4I1.

a) OZIEOIEĆ

leklurQ asfaltową o~lolr"ałą w u]lepszYII galnkl, lak asraltoWf, Jako tet sllolQ odparowaoą (warszawską) w beezkaell od 9
do 15 pod6w I w detallczoeJ SprzMaiy aa flloly;

I~----

garnitur meblI'

Obwieszczenie.

St.D.Ż. WW.
wyrobi" się dla celów dezlnfekcyjnych

ulie \ . Ikol_jewaka (Dzika) li 65, poleea tanio:

W"

Zgubio~o paszport

1814--1

L. K.A T Z

w War.zawle

Kautor Bankiers ki

Do sprzedania

• • B'el"eln. na
Dzieln. Dr 6
Nr.

tektury dachowej i asfaltu

A.

1719~2-1

_ _ _ __ __ _-=1809--:::::..::1

Felemski ,....,. ::::N:"'''i:!~ '..- OSOBA

Subjekt

FABRYKA

FILIA

FRANCUSKIBJ. ....

przyjmuje Redakcya Dziennika Łódzkiego pod lit. S. Z.

Franciszka Pyle.
zoalazca raczy
tutlnsz\/m magistracie.

z gmmy Gospodarz, pow.
lIódlzkllBl!'o. na imię Michała Fre· orzechowy, jedwabiem kryty. WiaJei1Jier6ktJ.
domość u adwokata Cbomętowskie180ł-3
Łaskawy znalazca raczy złożyć go nlica Zawadzka Nr 4

Koncert wokalny rozpocznie sil! o godz. 6-ej.

Błried

mr

Ło-

imię

t jednej or"kie6try woj6kowej.

Za mej6cie k. $0.

POSZUKUJĘ

dobrej konwersacyl

wieczorem ~pałone będą wspaniałe o~nle sztnezne, nrządzo- --------.:...-:..::.:.:~=-::
ne przez p. OIERINCA.

Pccze,tęk

bardzo dobre,

ŁI

ANTI,.!.HO LBllY CZN 4
SPIRYTUSOW i WIN

MokI' e~' ewskl'ego

PIOtrkowska Nr. 765.

;liód~.

Piotrkowska Nr. 7~5.
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DZ1ENNIK ŁODZKI.

8

w L.Ofi Zł,
URZ4DZONA STARANU&M

TOWARZYSTWA OGRODNICZEGO WARSZA WSXIEGO
W parku "KWELLA"
w dolach od 22 sierpoia (3 wrze§nia) do 29 slel·pnia (11 wrzdnla) 1892 roka włtelnle.

OT'.' &R()IE H41'8 na.8t4pI dnia 22 .Ierpnla (3 września) o l(od_lnle 12 1/. w połndnle.
plerw8%l\«o d. rl. Jj D 8tępnyeb dol k. 30. Wy8tawa otwartą b ędzie codziennie od g . 10 rano do lO W.j od zmroku oświetlanIl będzie

CLU WIJśtl!
W godzinach popołudniowych grywać będłł orkIestry.

Zarąd "Lutni" podaje do wladomogel ..,azY8tldm członkom, że z do.1em
oli

w PoniedziałkI i "_wArtki katdego tygodnia O I(odz . ...

S",.

. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _wieczorem.
__________
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Irz.dowego.
Czerpaoo

"

"HOSSY
nowych

i

wygodnych

warunkach:

W71":

trIecb lal1>b.spi.neni. oplata ~ kła
d . k zDa"zDle .Ię "IDolej." prs.. potr,eenie dy"ideo·
dy, w ,kotek udziału ub ..pi .... Dleh w sYlkaeh Towarzy.twa.
2. O.ob. ube.pi.cso... p. dojścia do 6O-ciu Id wi.ku,
otrs,.,oje ••0bljoJe polo"f OSD.CZOO.go kapitała t. j.
3,000
wo'aloo" zoelaJe od pianDla Dadal
ekładek, puy.um jednak ubezpieueoi. 10,000 re., u totsy§6 rodziny &&ehowoj. i nadaJ cal"
.Uę.
Dywid.oda ub.spiecuJ,.yeh w 1892 r. WJDoli 12'/••
Deklaracy. o ub..piecaenia przyjmuj. i " ..elki.go rodoa·
ja wiadomoki udoi.l.. Z1tr"'lłd w Si. Petenbarla
(Wi.lI<. Horab dom "lUDY" 37). Geoer"IDa RepreHDta",a w Wanz.wle (Han..lkow.k& "lU). GI61. Po

upływi.

n., ..

.w"

WDa .tJeolora w I.oul W. WIZBEK (PA.ai
Ke7era " G), oru Aseatar7 Towar"7etwA w.
w"Y8tk;ch mia8tacl> Paólt"...

Sprzedawane w pudelka.h m.talowych
J11"E~dł Kompanii.
Cen. pud_lek 1 er., 2 er. i 5 fr.
W 'Łodzi, w l"'ltaei. " Od mineralnych
P. }l. Spokorugo l u P. Lipi6llkiego.

J. HA BERFELD

Trsydliealdetlli ojciec rod,ioy abe .. pleo..a
JO,OOO r •• z "arunkiem, aby IlIDIa owa ..,doną była ioni.
lub doieelom natychmIalt po jego 'aJerd. Z..~t.ki. u~ ..pleueni. plad kwartaln,. IkładkC SIl li. 29 kop., puyezom korzlIta
DIł.tępOJ,,07Cb

PASTYLKI I SOLE lTURW,']!

al. Plolrko.llta "59, dom tl-rów Mln..
b.rg obok W-go Lor..... Plombowanie.
S.'u.... zebr. Operae7e be. b.no
ny pomool Ueoku ... ota (gu ro......•
C~'ey).
432-75

PrIlkład :

•

pod lI&łłtorem r.prez.ntanta

DENTYSTA"

Najwyzej latwierdlonem W18S1 r.
przy

n\d UlełoW)'.

HOPITU slabo ei ior,dkl.

W TOW ABZYSTWIE UBEZPIECZEŃ

1735-3

TOWARZYSTWO WZAJEl!NEGO UBEZPIECZENIA. NA

Za 8rn~li tylko

wygrat mOŻD. Już od d. I (13) ",z.6nia
200,000 ,ubli l t. d. . Poly••k1 premio...
sprzed'i •• i~ o••plat~ .. ratach najmniej
po 5 rubli m iesięcznie i zzaUczenielU 15,
10 lub 8 fubli. Urzęd.loy korz1.ttJ •••
luczoej obniiki Premiówki ub.zpie.....
ił .i~ od amortyzacyi.
Wył,ezna reprezentacya kODee.loDow....
nego domu bankowego towarzystw. M.

d. l. F.r.

1-...

& C.: .I. L. ChRlmowles,

.n-cm

~w- YORKI

t ródla oale~.. do rądD Cran<a.klego.
: '" Parytw.
BOULEVARDAdminiltracya
IIONTMARTRE

I \CELESTlJiS leeZ\ zwlr w .oezl I słabo ·el p~ełlena.
GRHDE GRILLE słabo ej w,trob)' I II·

U~~ZDi~cz~ni~ Żicia

181lo-~

PRA.WtlZIWI! WODY

Wd~~~ " ko;~~rl~;eg~' .. ~ (3 :

l-l"

światłem eleUry
Cukiernia i restauracya zDajdDją aię na miej1t1li

p - TEATR LETNI. - q

"

założone

1845 r.

SY8TEJIl 1JZBIEUANI.t. ZYSK6w
BprowadooDy w roko 1872.
Przykłady w roku 1892 oslągniętyel rezultatów:
1)

oaw

:r.::"l3

::er.i o okładkach dożywotul ch, ..,.ta"iOIl&

Kapital: rI. 4,000. SDm. uia •••onych akład.), n . 2;804.
Umowa mole być obecnie zerwaną i wartofć ~oliay w gotó"••
"YDOli n. ~,516.
A zateID: ..a Iłide 100 rabll wplaeonyeh .kładek, To"arIl"t'r!'o płaci 1014lwkl\ rabli 1113.
2) Polila oa ..,pad. k ' mierei o 20 r_Dlcb Bkładka.h, wystawioDa w wi.ko 37 lat.
Kapital: ra. 20,000. Snm" uluczonych Bkladek. rI. 14,332.
być ob_cni. zerwan. i warto6ć poliay w got6w<.
Umowa
wyn"; li. 20.676A ..tem: .. a .. aide 100 robił wplacoDYch okładek, Tol'l."1.t"l\"o płaci w IO,owlaule ra~1i 14••
3) Pohsa na ubezplecz.nie mi ...an. o 20 ro.zDyeh Bkładkacb,
wy.tal'iou w "ielta O la,.
Kapitał: r•. 10,000. SUID. uiaze,onycb okladelt r •. 9,706.
Umowa jest ro.wi,..n'} i Towarzy.two płaci gotówką rI. 16,476.
A ..tem: za klłzde rabIlIGO wplacoDyob okładek, To"a·
'"litwo wypłaca w lotowlliale rubli 170.
ZwrócIĆ Dalaiy uwag, na tł .kolic.oo'6, •• TowarsJ.two prs..
.aly .iU I... W·tn nioalo rY'rko na wypadek 'mi.roi la
kapitał ube'pi •• 'ODY.
.

IW·"

Kapitał

gwaraocyjDY w dniu Sl-ym grudnia 1891 rokll

Rs. 265,748,783.61.
SpeeJalnł

gwaranen dla nbe.pi.ez.6, ... ee.aratl'lie i Król.. t"l.
I&wartych, etanOWJ fUlIdusz re%erW'owy, w Baaku Paó"twA zło 
ilony i ..,DO.',OY .. dniu l-Y" kwi.tnia 1892 r.
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Udf, Piotrkowska" 60, dom Weiuberga,
piętro, naplleciwko uowego dl mu
1C0.. tadb. GodoiDy przyj~t pnad poJudni.m od god•. II-t.j do I .. _j.
Towarzy.lwo odpowiada za "ypellli.nie owych "&ol'li••&4
Spra ..d,a w.'Yltkie poprzedni. 10"~ CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM. ~
wania potye.ek premio"yeh kraj.wych i ł--:------::--:-----:-----:-..:...:-:-c-:--:-~=-__:--"
.agrarno,nleh .
1790-4 _ O
Oloby, prago.e•• ię "pozDad • rezoltatami, jaki. mOJ-t yby. osiągn,ć pl'1l)" "W&f('.iU ubezpieczeoia W' ł~ h ObeCDJ.Dl WIeka
W ł.ro klasowt.J
podłng .y.temu nobieraDi. .y.ków, Eeehe'ł .i~ cwr6eit do Pp.
Agentów lDb do Billla Oddzi ału War......aI<iego.
DYRKKTOR ODDZIAŁU WARSZAWSKlEqO

SZKOLE REALNEJ Zpensyonatem

ulica Wschodnia Nr. 80,
zapIs uczniów odbywa się codziennie. Lekcye rozpoczuą się 13
września,
~ pomocą nanezyclell
Wyźsz~j Szkoły

R. Badkiewic•• ;

Warszawa, Plae SasIiI Nr. :I. - WiliO, IUea WlelkL

W .todzl: C. L1 SKA,

Pasaż Meyera.
1118-29

Rzemielllniczpj.

Przełożony

J. lEJ ER.
1768-6
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Codziennie
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Plotrkow"'ea 16

poleea na SEZO~ BWł,CY: ~
świe~o nadchodzące "Nowości" z fabryk zagranicznych i moskiewskich.

MATERYAŁy WEŁNIANE

LI.. ~
U)

16
~

Materyały

i JEDWABNE na sukniel

meblowe: atłasy, plusze, juty, firanki,

pn""~r"IT.r:l>T""V,

Dywa.ny wszelkich rozmiarów, chodnik~ serwety i kapy na łóżka..
Wieli wybór Płócien Jarosławskich, Stołowej bielimy i bawełnia.nych wyrobów.
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~

1756-&-1.

Herzenberg & Rappeport.

