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pobieżny opis zewo ętnoego wygląd n
.ystawy ogrodniczej uzupełniamy obecnie
.,ięcej szczegółową o niej relacyą. RozpoeJyDamy przegląd od dzialu p. L. Geyera.
Z,raca przedewszyatkiem uwagę bardzo
ladnie wykonana cyfra wyst.awy oa wstę·
pis, W środku placu pIękny kobierzec
kwiatowy o greckim rysunku, imitujący

dwie na krzyż złożone serwety, otacza
.,alOn kwiatowy pośrodkn. Godzien jeszae nwagi bardzo bogaty dobór roślio dyIllnowych, a dalej od wejścia wspominaoy już, jako oryginalny pomysł ogrodnielY ów wywrócouy kosz z kwiatami, bę·
d,cy wl~ciw le kwietuikiem .
W pÓłkolist.Ym pawilonie dla roślin
eIeplarnianych królnje głównie p. Gernotb.
Zwraca tu uwagę bardzo bogata i ładna
kolekcya coleusów oraz ionych roślin z galunków caladium, abutillon, pelargonij,
eanna cl'ozy i t. p, Prócz tego p. Gielickl
wystawia tu pr'zedmioty powrożnicze,jako
bardzo pl'aktyczne i dobrze wykonane hamaki, bnśtaw ki ogrodowe -i t. p.
'
Pawilon "Ogrudnika polskiego" zawiera
pnredewszf!>tkiem literaturę krajową ogl'odoiezą, Nil stole pllśrodku rozłożono tu
kompiet "Ogrodnika" z lat 14·tn i inne
wydawnictwa redakcyi tego pisma, Więc
illka 10m ów t. zw. biblioteki i oddzielnie
wydane broszury. Widzimy tu następUi\tt dzielka, I'. Edmunda. Jankowskiego,
wlatanego I wysoko facbowo wykszta.łellego ogrodnika: "Ogrodnictwo przemysIlwe", "Ogród przy dwol'ze wiejskim",
,Sad przy chacie", .Ogl·ody polne",
,Krzew wiDnY"j p. l. Ksczyńskiego: • Wa.
nywa IV gruncie"," Warzywa w inspekcie",
,Ogród pod tizklem", wreszcie p. Alebaodr'a Szaniol's w przeróbce Z" Kolba:
Teoryę ogrodnictwa".
'Naokolo ścian pawilonu rozlożouo UlLder
bogatą kolekcy'} naj rozmaitszych narzędzi i
przyrządów ą.grodniczych, Są to udoskoDalone krajowego wyrobu lub rozpowszecbDiOD e według zagranicznych wzorów różne
siewniki, kosiarki, kultywatory, obl'zeżniki,
świdry, grabie skombinowane z gracą, si·
kawki, noże nożyce mieszek do siarkowania roślin', pr7.YI·~ąd do wyciskallia ja·
E!!2!!
Cnrmen Silva.
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Raucbenstein, d. 19 marca 1863 r.
List mój rozczarowaf i zlDroził Cię, móJ
naoowny Pilnie profesorzel To dało mi
dużo do · myślenia. Chcąc zbadać owe
~dlaczego", poszłam rozmy ślać do iasu,
Jako pl'ł\\vdziwa niemiecka dziewczyua, A
tam jeśt pelno życia: fiolki i rozmaite . i~
De rośliny zdobią zieleń mcbu i napełmaJł
POwietrze balsamiczRą woniąj wiosenny
wietr'zYk, głaszcząc czerwone, puszczlljące
PIczki, opowiedział mi dużo, duto rzeczy.
Zdaje mi się, że Pan zatrzymałeś sWlł
maskę dłużej, aniżeli ja. Nie mlll!z Pan
ani siwycb włosów, aoi starej żooy. Kob.iety zajmuj'l cię tyle, co ionych glisty
%lemne i W· swojew życiu widziałeś jedyną
1,Iko dziewczynę, bosonogą greczynkę?
O, mój profesorze, utilitarzysto, morali·
lto, pedagogu, humanitarysto - dlacze·
g~Ś się więc ożenil? To jakoś nieporęc~
~Ie opowiadać o jednej, jedynej, gdy Się
J~t żouatym! Dla kawalerów tylko ko·
bleta jest glistą ziemską. Jarzmo malżeń
Ikle jest znown, po II aj większej części dobl'2e wywatowane, lecz przytem tak po~ne, że czuć się daje zawsze, uuiknąć go
Dle Podobna we własnych myślach nawet
rbec obcycb a ,szczególniej wobec mło
ej dziewczynyl Pallu, zdaje się, zależy
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, błek, praktyczna teczka do herboryzowa- wyhodowanych ~wzorowo, piękny egzem- storczyka LeUa, Anthurium, Alocasia Tlii·
nia i t. p. przedmioty. Jest tam takie plarz agawy amerykariskiej i t. p. Estra- ban U, Canna Crozy, naokoło pawilon u
piękna kolekcya nasion warzyw i kwia- dę dla orkiestr'y I'ównież ublel'ają rośliny szkółki, kolekcya dl'zew iglastych, hodotów, pochodzących z kolonii ogrodniczej cieplarniane p. A, Scheiblerowej. Pi ękny wanych w gruncie, pelargonij, a n jeduegil
Jankowa pod Warszawą,
wygląd wszystkich tych okazów i gustow- z wejść do pawilonu skromnie ua. boka
Przecbodzimy dalej obok smarów p. 01- ne urządzenie całego działu prawdziwy rzucone okazy konwalij . które pono firma.
cbowicZll, skutecznie niszczących gąsienice, zlll!zczyt przynoszą o~l'odnikowi pp. Scbei- wygyła w znacznej ilości do Cesarstwa._
które napotykając przeszkodę ze smaru w blerów, p. Dietl'ichowi Babrowi.
P. C. Ulrich wystawił nadel' bogate
postaci obręczy, okalającej drzewo, grzęŁadny jeszcz~ dobór roślin cie larnia- w ilość i jakość okazów szkółki drzellr i
zną w niej i nie mogą si~ posnwać po pniu oye l, a mianowic
m
am u . krzewów ozdobnych iglastycl.t i innych.
do góry.
l . . oznan ego.
Pawilony, poświęcone warzywnictwo i
NajwspaoIalszą bez wątpienia częJć wyZ nieWlelkIego placyku pneznaczonego owocarstwu, nie zawiel'ają, co prawda,
stawy stanowią działy p. Anny Scl.teibler na okazy p, M. SilberBteina, ogl'odnik p, wszystkich do tych działów ogrodnictwa
i p, Ed. Herbst.a, a w nich zwłaszcza 1'0- Wesołek skol' zystał z rzadką umiejętnością należącycb na wystawie okazów, a w czę
śliny cieplarniane_
i gnstem. Ładny klombik zdobi elegancki ści uzupełniają się jeszcze powoli, w katStylową cieplarnię p. Auny Scbeibler stojący koszyk z kwiatami, a w głębi dym razie nie impooują bogactwem' okazdobią od frontu cztery malowidła deko- gnstownie urządzony gaik z ro§lin ciepial'- zów. Wystawili tu bardzo ładne kolekcye
racyjne pędzla p. J. Łnby, przedstawiają- nianych, zaprasza do spoczynku , na paru owoców pp. IDl'icb, L, Geyer, d-r Zawace Ceres, Pomonę, Florę i Fortunę. Na- krzesłach ogrodowych, ustawionych pod da, przełotony szkoły ogrodniczej w Częokoło otacza pawilon piękna kolekcya Il'ozłożyst,emi liśćmi palm..
stochowie, p. Kazimierz Łnszczewski,
drzewek laurowych. Cieplarnia obejmnjel Kobierzec . p, L. Meyera odznacza się p. Wężyk, d-r Bartkiewicz, Godue tu
rzadki zuior l'oślin. Widzimy tam nad· ładną kolekcyą rl.tododendron6w, hodowa· zwłaszcza nwagi:
śliczue
aoan sy p.
zwyczaj bogate i pięknie dobraue kole., nych w wazonach.
Oskara Kindlera, oader bogata i piękua
kcye gesneryj, obrazkowatych, coleusów,
W c~ęści placn wystawowego, którą kolekcya owoców z Jankowa p. Edmnnda
crotooów, begonij, gloksynij i t. p., 01- zajmuje specyalnie ogrodnictwo handiowe, Jankowskiego, rzadki rzeczywiście swą
bl'zymie egzemplarze paproci (Adlaothum), zwracają nwagę szkółki drzew owocowych I'ozmaito~cią doból' pomidorów, rzodkwi i
kilka rzadkiej piękności storczyków, pan- i ozdobnych braci Bardet z Warszawy, dyń, p, L , Geyera, ziemniaki dora Butkie,
danusy I t. p. Zwraca dalej uwagę kole· Kamieliskiego i Smóiskiego z Woli pod wieza, wreszcie wyjątkowo bogaty, jak na
kcya pięknych, jak na spóźnioną zwłasz· Warszavyą, Ladny dobór okazów w nie- ogród pl'ywatny, dobór ozdobnych drzew i
cza porę, róż ciętych, olbrzymie okazy wielkiej rabatce zgromadził p, St. Brzo- krzewów, wystawionych w postaci gałą
ogórków i pyszne grona winne, wyhodo- zowskl z Warszawy, specyalny hodowca I zek, zaopatl'zonyeh w Ilokladną nomenklawane pod szklem, ananasy. Wreszcie .go· azalij i kamelij.
turę, p. pastora Will.telma. Zimmera z Pa.
dne są szczególnej uwagi dwa w.spaniałe
Bogactwem tl'eści odznacza się malutki bianic, Tu także wystawili swe willa owoegzemplarze rzadkiej i cennej rośliny La, pawilonik p. Wal. KI'onenberga, Rozłożo- cowe p. Fr. Seltiu i p, Kostro, oraz wiua.
pagel'la alba i rose&, obsypane oryginal- 110 tam 1liękny dobór róż (300 odmian) i tłoczone z winogron w kr·"ju p, Ruftn Yoronemi kwiatami. Na. wa,zonie jednego z obfitą ~ol~kcyę gałązek z drzew, owoco· z~w~cz z W.arsz~wr, pp. Fi!al·owski,. AIIIkel',
dl'zew lanrowych nstawlOno pal'ę egzem- wycb, Jakle p. Krouenberg hodUJe, Wy. Bieńkowski: noze l oarzędzl&ogrodOlcze staplarzy ciekawej l'ośliny solanum melou· stawca znanym jest jako wyborny pejza- lowe, a p. A. Fóist-wyroby szczotkarskie.
gena, oberzynki, której wiszące nakHztalt l'Zysta ogrodowy, a specyalność tę wslca- Koniec jednego pawilonn zajął p. Antoni
jajek ptasich białe bnlweczki używane są zuje bal'dzo wdzięczne ułożenie szkółek Ryclltel' z Warszawy swemi ogrodowemi
we Francyi za janynę.
roślin iglastych, stanowiących przed pawi, meblami, gustownie wykonauemi krzesła·
Niemniej wspaniale e~emplarze roślin lonikiem miły pejzarzyk. Ta.kże szkólki mi, hamakami i t. p., a w końcu drugiego
r.ieplarnianych spotykamy' w I'abacie, ota- innycb drzewek naokolo pawiloniku rÓw- rozłożył się p. St, Galecki z 14bienia ze
czającej klomb dywanowy p, Ed. Herbata. nież oryginalnie ugrnpowallo. Ściauy pa- swym torfem i przetworami tOl'fowemi.
Podobnie Okazały zbiór roślin cieplarnia- wilonu zdobi 18 planów ogl'od6w i par- Wystawa to wcale interesująca, z której
nych może dl'ngi nie istnieje w kraju. ków, już wykonanych w haju, l tu znów okazuje się, na ile rozlicznych użytków
Królnją w tym zbiorze rzadkiej wielkogci spostrzegamy plafonik pędzla p. J. Łuby. służyć może ów materyał opałowy. WiCor.ypha australis, L~tania borboni~a, La· PI:zed pawilone~ u skraj~ g~zonn umie- dzi~y go tu w postaci snrowej jako op~ł.
taOla aurea. KwletOlk odznacza Się ory- gClł p. W ąSOWSkl 8we poprel'Wle satyra.
WOjłoków roślinnych, waty, proszkn dezlO'
ginalnym rysunkiem i rozrzuconemi fIgnr·
W pełnym smaku pawilonie Braci Roser fekeyjnego, wreszcie r6tuych uawozów;
kam i gnomów, Wśród gustownych klom· i na okalającym placyku zwraca uwagę ciekawe są także próbki przędzy torfJwej
bów i kobiercÓW kwiatowych pani Aliny przedewszystkiem naj piękniejsza może na naturalnej i fal'bowanej, włÓczki i mateScheiblel'owej zwraca uwagę olbl'zymi do- wystawie kolekcya owoców. WHród kwia- ryału z przędzy torfowej.
bór 600 egzemplarzy
bulwiastych
bell'onij,
tów
cieplaruianycb,
wyróżniają
okazy
Skl-omnie na uboczu nlokowauy pawiło___
____
___
__
_ .____
±!EL się
_
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bardzo na tem, aby wpoić we mnie dobl'e
mftiemanie o sobil). Przedstawiasz się niezdolnym do pochlebstwa, wiedząc, iż tem
zaskarbisz sobie względy mieszkanki bukowycb lasów. Ol pan jesteś młodym,
bo w przeciągu kilku mieSięcy bawisz
w Rzymie i Manchesterze, przytem pracojesz energicznie nawet w podróży. No!
ale miej się Pan na baczno śc i, jeżeli nie
chcesz utracić dobrego mniemania, jakie
wyrobiłam sobie o Pannl
Wiem doskonale, coby§ Pan pragnął rozdziob"ć, Najpierw dobrego Boga, któremu ufam szczeI'zej później cały ustrój świata, nie tak
znów zly w moich oczach, jak Panu si1)
wydaje. Chciałbyś Pan rozdziobać mój
stan, uważsjąc go za niepożyteczny, a nąwet szkodliwy - lecz ja staję w jego
obronie, Rozdziobać chciałbyś moją radość istnienia i to nie dlatego, źe sam
jej nie odcZUWlIl!z, o nie, bynajmniej, lecz,
że ja mogę się udować, kiedy SI) ua śwlecie ludzie nmierający z głodu, Ciekawam,
kto z nas obu więcej bliźnich uratował?
Nie istnieje dia Pana ogólno·chrze§ciańska rodzina, ani w ściślejszem pojęciu
wlasna. Ja- tak pnesiąknięt.a jestem zasadami konserwatywnemi, które mi prawdopodoboie przeszly do krwi i mózgu, że
nigdy nie stlnkłam lalki, ani nawet
szklanklj nie iubię zrywać kwiatów, bo
myślę, źe one czują i przykro mi patrzeć,
jak więdną. Nie zdobię tet niemi z tej
przyczyny wlosów, które, oświadczam nie
są krótko obcięte, przeciwme tak długie,
1e zbiera<l je muszę w długą bardzo sia".
kę. Nie noszę tei 1adnycb binokli, sło
wem nie ma we mnie nic emancypowauego.
Podarowano mI raz gilaj lecz nie mogę

patrzeć na ptaka w klatc!!, Ą ten Jeszcze
t.ak pięknie śpiew ał, że zmitnj się Bożel
Wolny, piękny ptak w ciasnem więzieniul
Tak okropIlem to mi się wydało, że puściłam ptaszynę na wolność,
Mam ich
przecież tyle w iesie, a wszystkie przychodzą do mego okienka.
Ja jestem .duch niszczyciel"? Ach! jak
to tr'odno z oddalenia poznaĆ czyjś cbarakterl Dobry Bóg tak genialnie go urobil, że najm~drszy profesor logiki i este·
tyki jeszcze poblądzić może.
Boi się Pan "niewoli" naszego dQjllu,
radzę więc unikaj go Pan, bo ci się nie
ud" jak biednemu gilowi, co mi tyle smu·
tku sprawił. O, mój Bożel wolność, tylko
wolnośćl Dlatego, zdaje mi się, Pan nie
znosisz kobiet., & ja mężczyzn, że oboje
boimy się ci ęż kiej nIewoli, zwanej małżeli·
stwem. Walczymy z nieuuiknionem, z cie·
mnemi chmlll'ami pl'zeżnaczenia, które, wio·
senne burze zaIlowiadaj~c, zaciemniają Mm
horyzont. Biedny ty rozczarowany czło
wiekul Czyżby cię jnż raocllensteinskie
wiuo nabawiło bólu glowy? W takim ra·
zie słaby masz Pan . żołądek, bot! to przecież nie było nawet podcbmieleniel
Przysyłl1m Panu, usypanemu jeszcze śniegiem,
zwiastnua wiosny - fijołek,
Ulr'yka na Horst-Rauchensteln.

Gre;sswald, 23 rnarca 1863 r.
Jasna wróźka darząca fijołkamil
.Bóg zesłał Noemn tęczę jako zwil!.stuna pokoju" - mówiła piękOll, mloda matka - gdy dziecki ~m siedząc u jej nóg
uczyłem się stal'ego testamentu. Dżwięk
i sens tych słów znikły z mej pamięci, bo
lat wiele od tej chwili minęło. Lecz naraz zasłona prysła z pl'Zed oczn: trzymll o

em w rękn fijołek , pierwszy zwiastnn
wiosny, który pl'zemieniał się w tęczę zesłaną przez 'Boga wybranym sługom. J lik
wyraziłaś się Pani w pierllrszym liście?
.Posągi

ożyły,

wznosił'y

się

świątynie".

Ale z wszystkicb posągów wyrosła smukła dziewica, a ze świątyń utworzyły się
skaly, na których wzniosły się mury starego
zamku. Dzięki ci, me dziecię, za ten sen
uroczyl Międly nim, a l'zeczywistością
silny związek istnie;e, bo i rzeczywi8tość
jest tylko złndzeniem, a nawet Pani zielone bory są bezbarwnym pyłem, któremu
ocz n twoich siła cbwilowo kształt i kolor
uadaje, aby potem w pył się rozlecieć.
Tak
pył się zmieniła piękna młoda ma·
tka l Ty się pyłem staniesz, a ja sz"leję
nie m~gąc roJtw iązać fa.taluej zagadki
.dlaczego?" Gdybym Ciebie tylko, Ciebie
jedynie mógł ustrzedz od losu reszty iadzi - pogodzilbym się ze światem. Ol że
1 Ty .być· musiałaś a .być" znaczy .niebyć.· Lecz nie cbcę cię już dręczyć, Ty
jasne książęce dziecię! Lodzie jednostronnie tylko pojęli znaczenie tęczy: nia dali
Pan o Boga ani chwili spokojno Lecz ja
burgrabianka rozumiem podwójuą.. mylll
zwiastuna wiosny i wykopuję niezgłębionll
przepaść między Tobą i sobą. Mimo wszelkich zabiegów tęcza pozostała między nlebetn & ziemią. Gdyby ziemia zmieniła się
kieJy w niebo, z blityłbym ię do Pani i
wybłagał 80ble zamia t jednego kwiatka
cały wieniec jej ręką nwity - lecz to nigdy nie naSl4pi, i tnieja przecież dwa
światy.
•
Czy stary lub młody jestem wiek.iem,
BaID nie wiem doprawdy-od dawna jut
nie obcbod~ę urodzin, nłe mam rodziców,
lUli rodleilstwa, z którymi muglbym aię
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DZIENNIK ŁODZKI.

nik p. Gąsiorowskiego z Warszawy za· gnberni rówllież jest wszędzie na wystawiera meble ogrodowe składane, bardzo wie widoczny, niektórych konkursów napraktyczne i gustowne, drewniane i żełaz- der ważnych, jak dotyczących ogrodnictwa
ne, widzimy tam także kolekcyę rozmaitej wiejskiego, oraz włościańskiego, wcale nie
formy lamp ogrodowych i buduarowych, obeslano, raczej wskutek niedbalstwa i
odznaczaj,!cych się ol'yginalnością i gu· apatyi, niż rzeczywiście nizkiego stanu
atem.
przeblysłu ogrodniczego w gubemi.
Prawie wylącznie tecbnice ogrodowej
Takie wnioski najogólniejsze dadzą się
poświęcono połowę pawilonu, mieszczącego wyciągu,ć z wystawy obecnej ,
kancełaryę wystawy. W przedsionku najJest ona bezwątpienia krokiem ważnym,
przód widzimy okazy p. Chrzanowskiego bo pierwszym w tym kierunkn i posiadać
tkanin metalowych i wyrobów z drutn, na będzie zapewne następstwa doniosle, Wszęogrodzenfa, sita i t, p. Ściauy pokrywają , dzle rozwój przemysłu podobuego poczyrównież jak i w salce obocznej plany 0- nał się od góry; zamiłowanie, doświadczegrodów i parków. Uwagę zwraca przede- nie i wiedza specyalna rozpowszechniały
wszystkiem doskonały plan parku w Klein· się późluej wdród tłumów, patrzących na
burgn, wykonany przez p. Jana Wilkoń- owe dodatnie przykłady, i tym sposobem
skiego, nanczyciela szkoły ogrodniczej dora wytwarzała się i potężuiała szybko nowa
Zawady w Częstochowie. Widzimy tam gałąź gospodarstwa krajowego.
dalPj wyborne plany melioracyj rolnych,
..
oraz model drenowania w majątkn WidzeW dniu onegdajszym zwiedziło wystawę
wie, wykonane przez p. Józ~f& Łuszczew- około 1,600 osób. Zauważyliśmy w~rDd
akiego, wzorowe 2planyparkówp , Cbl'ząń- gości wystawowych wielu księży i obywaskiego z planem niwelacyjnym, wykona· teli ziemskich z okolicy i guberui. Było·
nym bardzo dokładnie i nmiejętnle. Wy· by jeszcze chwałebniejszem z ich strony,
stawili prócz tego )llany parków i ogro- gdyby na ł5 0 rozesłanych przez komitet
dów p. Wesołek, Kupbaldt z Rygi, Zan- zaproszeń odpowiedzieli liczne m obesładnel', znany dobrze w Łodzi antor wielu niem wystawy, na ktÓl'ej wskutek ich
planów, p, Władysław Łuba-wyborny wy· apatyi ogrodnictwo wiejskie i drobne nakouany przezeń plau obecnej wystawy, der słabo jest reprezentowane.
suoła ogrodnicza dora Zawady, pp. WI.
..
Turkowski, KołaczkowskI i inni.
Częgć opóźniających się wystawców staP. Gernotb wystawił tn bukiety, wieńce je powoli jeszcze teraz do apelu, nadsyła·
i ozdoby z kwiatów zasuszonych. Takież j lłc swe okazy lub uzupełniając i pomna·
przedmioty, bardzo gustowne, ale z kwia- tając jni: wysta\Vione
tów i traw wyłącznie krajowych, wysta..
wiła p. d-J'owa Adela Bartkiewfcz. Piękny
Przybyło jeszcze dwóch opóźnionych
- dobór koszyk6w do kwiatów D8jrozmait· wystawców, nie mogących już IIaturalnie
szejo formy wystawił krajowy fabrykant rościć sobie prawa do konknrsÓw,
tych przedmiotów, przeważnie sprowadzaOgrodnik, p. Jurkiewicz z dóbr hr. Jn·
nych dotąd z zagranicy, p. PodsIadło z War- Iiusza Ostrowskiego z Ujazd u nadesłał
sza wy. Odznaczają się one smakiem i lek- jabłonkę karlowatą oraz cztel'y wazoDy
kością, Podkładki do bnkietów firmy E. wina wybodowanego w ogrodzie, drugi
Loth załecają się również gustem, Nadel' wystawca p. Pel'kowski depeszą zapowie .
&"ustownym koszem z kwiatami popisał się dział nadesianie swych okazÓW.
•
ogrodnik o p. L. Geyera, p, Kołaczkowski. Wystawił 011 również próbki jillwa.
W doiu wczorajszym przybył z Warszabnictwa amatorskiego, kokony i t. d. Obok wy na wystawę 1'1., r . st. Karol Jurkiezwracają uwagę, jako ciekawostka, tego t w.iez, wice"rezes warszawskiego towarzywystawcy, 2 egzemplarze l'ó2y jerychoó· SLwa ogl'oduiczego.
skiej (Anastatica hiel'ochuntica). Jeden
..
prżedstawia slynną z legend średnio wlecz·
We czwartek, o godzinie 4-tej po polunych roślinę w stanie zasu zonym, drugi- dniu odbędzie się uroczystość rozdania na·
gl'ód. Na uroczystość ma zjecbać zarząd
w kubku z wodą powrÓconą do życia.
Co do architektul'y wystawowej, przed- towarzystwa ogrodniczego w&l'szawsk\ego,
stawia się ona wcale pokaźnie, Wszędzie \selJator r. t. Gartkiewicz, prócz tego spowidać dbatość nietylko o wygodę, ale i o dziewany jest zuaczny zjazd ziemian oko·
estetykI}, Du wybitnych budowli należą: \ licznych.
,
piękna styłowa cieplarnia p, Anny Schei·
'
*
blel'owej, pełen smaku skromny pawilon
W piątek komitet wys tawy urządza zabraci Hose,' i nader gustowny pawi/bu bawę dla dzieci. Zaba Wli rozpocznie się
8zwajclIJ'ski p, Heinzla, Ładna altana że- o godzinie 3-ej po połudnfn pod kierun1azna, vel kiosk, p, Zukowskiego, a także kiem specyalisty, W progra m wchodzą
w8(:hodni namiocik dla prasy równiet Da, gimuastyka, wyś ci gi w workach i t. p ,
leżą do ozdób wystawy.
'
Kończymy ten przegląd, w któI'ym, naturalnie, musIeli śmy zwrócić nwagę tylko
na przedmioty wyllitniejsze i unikać, o ile
DZIAŁ PRZEMYSŁOW
się da/o, zbyt specyalnych komeutarzy,
Wystawa obecna nosi, jak widzimy,
charakter doŚĆ okreś lony, Jest to przewa..... ódź. dnia 7/IX 1892 r.
~nie wystawa ogrodnictwa zbytkownego i
X Na tu.tejszy ch t argach z boozdobnego, ogroduictwo ściśle bandlowe ŻO wych popyt poprawił się znacznie.
reprezentowane jest względnie słabo. W Od piątku sprzedano na stacyi towarodziedzinie ogrodnictwa ozdobn ego, zdaniem wej: owsa 2,000 korcy po I'S. 2,60 - 2,85,
fachowców, Łódź wystąp!la tak okazale, kartofli l wHgon po rs. 1.50, Na. Starym
że nie ma się ona w tym kierunku czego Rynku sjlrzeda.no wczoraj żyta 600 korcy
nczyć od Warszawy. Za te ogrodnictwo po 1'8, 4,40 4,57 i pszenicy 800 korcy
łódzkie handlowe calkiem zakasowała sto· po rs. 6,10 - 6,30, za wybol'owl) płacono
jąca poza konknrsem Wars~awa, War- rs. 6,50. Pasza cieszyła się wczoraj barszawskie szkólki, warzywa, owoce, te . 0, dzo dobrym popytem i osiągała ceny nie·
statnie, choć w małej iJo~ci, ale w wybo- zmienione.
rowych gatunkach, nie mają albo wcale
CIa.
"Żadnych, albo też poważnych wspólzawo·
X Ministeryum skar bu otrzymało pro·
dnik6w w ogrodnikach łódzkicb.
śbę fabrykantów KI ólestwa Polskiego o
Nallzwyczaj mały udz iał wystawców z ustanowienie k o m o I' y w A s c h Ilb a dzi e

Y.

N. IQg
jako najblitszym puukcie wywozowym do jednak ma być ro~
Persyi. Podobno minlsteryum skłonne jest niów. Kurs będzie 3-letni. IV pierw qetzadość uczynić prośbie.
roku mll.ią być powtarzane prledmio~IIII
Drogi ..od De.
gólnie kfztałcące, a w dwu następnyc6
X Zarząd toW&l'zystwa c z a r n o m o r- chowe, z rolnictwa, hodowli iowentan!8 ko·d u n aj s k I ej ż e g ł u g i P a r o wej sadownictwa, pszczelnictwa i t_ P
,
przeniesiony będzie z Odesy do Peters· kierunkiem dyrektora i nauczycieli ~c/~
burga.
wie będą kolejno wykonywali wazeik!
Drogi ielaZlle.
~o~oty gospodarskie. _Po ukończeniu 3-1 e
X "Birżewyja wiedomosti" słyszały, że twego kursu nank kazdy Uczeń musi prz 6nowe t a I' y f y d I a p l' Z e w o z u c u k r u rok odbyć praktykę w dobrem jakiem ~
wprowadzone będą z dniem 13 b. m.
spodarstwie, poczem zdaje dodatkowygt>X DzIenniki warszawskie donoszą, le gzamin i otrlymuje atestat, dający mu prekażda kolej będzie obowi'łzaną urządzić wo do ulgi wajskowej 3-go rzędu. Na uC:jeden specyalny wagou do przewo· niów mogą być przyjmowani młodzieńe'
zu pl eniędzy rządowych, oraz do uży w wieku 14-18 lat, z wykształcenieIII :
tkn illSty tncyj finansowych prywatnych_ zakresie 2-kłasowcj szkoły elemeotune'
Wagon taki ma być zbudowany na podo· Opłata za stałych peosyouarzy z Odzil
bieństwo pocztowych, z tą wszakże różni- i ntrzymaniem oznaczoną jest na r3. 100'
cą, że skarbiec w pośrodku wagonu będzie przychodni pł.acić maj ą po rs. 6 l'Ocznie'
urządzony jak kasa ogniotrwała ,
Szkoła pozostaje pod władzą ministerIa~
X \V .Zbiorze praw· zamieszczono no- dóbr państwa, Nadzór nad nią sprawa',
we przepisy o przechowywaniu rze- zarządzający dobl'ami koronuemi w gat
czy, zapomnianych przez pasaże radomskiej, kieleckiej, lubelskiej i sledle~
rów w wagonach kolejowych. Każ kiej, oraz zwierzchność warszawskiego o.
dy przedmiot zgubiony winien być przez kręgu naukowego, Bezpo:lre,d~io zawiaduje
obsługę wagonów oddany naczelnikowi szkolt, pod względem admlDlstracyjnYIII i
staeyi. Naczelnik stacyi zapisuje dor,czo- gospodarczym, komitet towarzYstwa Osad
ny mu przedmiot do regestru. W ciągu rolnych. KUI'atora. wybiera gubel'fiator sie.
dwóch tygodni przedmiot pozostaje u n,,- dlecki, z pośród kandydatów przedstawio.
czelnika stacyi, o czem wywieszone być nych pl'zez komitet towal'Zystwa osad roI.
winno na widocznem miejscu na stacyi od- nycu, zajmującyclt stauowisjl;o w slużbIe
powiednie ogłoszenie. Następnie zgubiona czynuej, a zatwierdza minister dóbr pań.
rzecz może być odesłana do stacyi cen· .stwa. Także dyrektora szkoły i nauczy.
tralnej. O z2ubionych przedmiotacb stacya cieli zatwierdza minister dóbr państwa za
winna ogłaszać wiadomości przynajmniej zgodą kurato!'a, komitetn towarzystwa osad
raz Da miesiąc (o ile m ożności w diun 13 roluych i warszawskiego okręgu nauko.
każdego miesiąca) w .Prawit. wiestniku", wego,
Osoba, żądająca zwrotu zgubionej rzeczy,
Wystawy.
winna Ilowieść, że przedmiot dany do ni~j
X W y s t a waD a s i o n w Warsza.
należy i pokwitować następnie w sposób wie, odlożona w roku zeszłym z powoda
szczegółowy staCYę, podpisawszy pokwito- Dieurodzaju, otwarta będzie l-go listopa.
wanie imieniem i nazwiskiem, z dodauiem da r. b, i ma trwać dui dziesięć. Wystapoświadczonego adresu. Oprócz tego, wla- wa obejmie pięć działów: l) Nasiona i
ściciel przedmiotu wiuieu pokryć koszty wszelkie ro śliuy gospodarskie. 2) Nawozy
przechowania, ogłoszeń i t. d. IV razie pomocnicze. 3) Produkty nabiałowe. 4) Proniezgłoszenia się właściciela, rzeczy zgu- dukty przemysłu fabl'yczuo.rolnego, 5) Wybione winoy być sprzedaue przez licy - twury przemysiu domowego wiejskiego,

t

tacyę.

Handel.

X Większe fil'my zllożowe w Moskwie,
celem u r eg u lo IV a n i a h an d I u z b o ż o·
we g o, poczynily starania o zalotenie specyalnej giełdy.
X Do rozpatrzenia rady specyalnej do
spraw handlu zbożowego, istniejącej przy
mioisteryum skarbn, wlJiesiono Ol' racowany pl'zez południowe komitety giełdowe
projekt utlvorzenia b i n I' 8 Z a c u n k 0w y c h w ogniskach tego bandlu.

Z MIASTA.

Kościół św. Józefa. Otwł\l'cie kościoła
św. Józefa przy ulicy Ogrodowej nie od.
było się jeszcze, gdyż roboty około od.
świeżenia świątyni wewnątrz nadspodzie.
wanie przeciągn~ły się i ukończone będł
dopiero w tygod!liu bieżącym, Cale wnę.
trze świątyui t. j, ściany i sufit są już
Sto war zyszenia.
odmalowane. Oltal'z wiełki również odnoW Wolbromiu, w powiecie olkuskim, wiooo całkowicie i obecnie przedstawia
staraniem kilku ziemian okoliczuycu i księ' się on bardzo okazale, Pozostaly do wyiy, otW&l'to pierwszy s k l e p s p o żyw· kończe nia jeszcze niektóre drobuiejsle 1'0-

czy spółkowk

T'ramwaJe.

X Zarząd kolei kouuej wilanowskiej wy-

stąpił do wladzy miejscowej o pozwolenie

wprowadzenia lo k o m o b i t e k o g I' Z e wa·
nych n aftą.

Wykształcenie przemyołowc.

X Ministeryum dóbr państwa zatwierdziło pod d, 7 (19) lipca r. b. ustawę
niższej szkoły rolniczej w Sobie·
szynie. Szkola powstaje suran em towarzystwa osad rolnych, kosztem fuuduszów
z zapisu hr. Ki.ckiego. Administracya zapisu daje w zupełne nżywanie szkoly folwark Brzozowa, należący do dóbl' Sobieszyn i na utrzymanie szkoły rs, 5,500 1'0cZllie. Roboty około wzniesieuia budynków
mieszkalnycb i gospodarczych rozpoczną
się z wiosną, tak, żeby szkoła mogła być
otwartą już W roku 1894. Początkowo
szkoła pomieści 60 uczniów, w tej liczbie
15-tu na koszcie towarzystwa, z czasem

boty, jakoto: wymycie posadzki, wymalowanie zakl'ystyi, uporządkowanie sprzętów
kościelnych i t. p. Wkrótce także majł
być odświeżone ołtarze boczne, lecz roboty te nie wpłyną na bieg uabożeństw, i
kościół św, Józef
w przy~złl} niedzielę
będzie już otwarty.
Nowa plebania. Budowa plebanii przy
kościel e Podwyż&zenia św, Krzyża postą·

piła o tyle, że dom parafialny jest już n&

zewDątrz ukończony, Plebauia
piętrOWI}, zwrócoua froutem do

jest jedno·
ulicy Prze·
jazd i mi"śc i się w rogu cmental'za kościel nego. Zupełne jej wykończenie spo·
dziewaue jest na przyszly miesiąc,
Nabożeństwo dla ewangelików reformowanych odprawione będzie przez pastora
E', Jelenia, w czwartek dnia 8 b, m" ~
godzinie lO-tej rano, IV tutejszym ~ościele
ewaugielickim w, 'l'rójcy.
Szpital choleryczny. Urządzenie , miej·
skiego szpitala cuoleryczuego ukonc'ono

porównać. ::>tary jestem ducuem, to mi WY-I Pan~i lepieJ Śpiewu ptaSZ!}t! Więc złapane-' I-bą,Sz8noWnyPau[eprofesol;ze? -A oocie~żo, wieleJWlata widzia~l;gdybym j~
starcza; starą mam takie, nazywa się Min- mu gilo.wi otworzyłaś klatkę? A Oll dobro· bie do mnie przemkriąl powiew jeszcze rad słuch ala, nie po pełn iłabym IV zycla
na; dawua mamka, obecuie moja gospody- wolnie powrócił do Twego pokojul
czulszy, jeszcze więcej bezcielesny: dźwięk, tylu szaleństw. Pytalam jej uiel:az, co ro·
ni i wiema żona pedla. Jej motto: .Bal'·
Przeczytaj w Biblii historyę rybaka Pio- Sesam, czarowne slówko: .Matkal" 'fo bić, debl' stać ię do matki podobną?
dzo uuiżona i bardzo glupia".
tra;zastanów się sama nad sobą i Die u- slowo zawiera cały ból, żalość i tęsknotę, .0, dziecięl wiele ci brak jes~czel"-odp?'
Pllnil} to uie zajmie, w przeciwnym I'a· żywaj tak gęstej siatki, ażeby nik L uciec jaką odczuwałam w życiu, Oporne me sel' wiada zwykle, ' Moja cioteczna babka Dle
zie, dawno już zwierzyJbym się tej mądrej nie mógł pny ogólnym polowie!
ce dziecięce, uieugięte przed nikim, zno- zupełnie podziela to zdanie, ~Ie bo tB!
"'łówce, dlaczego uie jestem takim, jakim
Wczoraj był tu z powodu urodzin kró- szące z dumą Ilajsurowszą karę, łzy w so- jest już ta.ka stara, a kocba mnie cbo6,bY
byłem, pisząc ową książkę. Gdy człowiek lewskich pochód i kom el's,z. Poczcilva stu- bie tłumiące, dla którego prośba o prze- za to, że jestem dzIeckiem rauch~nstelQ· .
wyrzeka się ros koszy życiowych dla nau· <leuterya wyróżuia mnie w takich razacb- baczenie jest rzeczą nieznan'ł-całe to sel·· skiem, jakkolwiek uie chłopcem, ol,estetyl
ki, wtedy jest starym. Czy dziewc~ę zdo- prawdopodobnie dlatego, ż e daję im dobre ce topnieje na dźwięk wyrazu .Matka!" Ojciec nie chciał się nigdy powtórnle,oze·
ła kiedy zrozumieć, że mężczyzna, z gorą' winalI Gdy śpiewali' Gaudeamus, dreszcz Niebezpieczuie jest nawet wymawiać to nić, chociaż moi stryjeczni dziadkOWie do
cem uwielbieniem dla tego, co istnieje, mo· mnie przejął. Zdawalo mi się, że słowa te słówko, bo budzi ono ijczucia, których dziś dnia go dręczą, że wiuien domOWI z~.
lie sobie jednak powiedzieć: .trzeba to widziałem niedawllo skl'eślone "złotemi" stlumić nie ła~wo,
stawić męzkiego potomka. Cioteczna ba '
zburzyć, jak niegdyś cbl'ześcianizm zburzył literami w jakim starym manuskrypcie.
Zmarła uiezuaua mI prawie matka, któ- ka powiada, te zIy znak, gdy męzcz!zn&
świat starożytny?" Czy mówiono Pani w
Mamy tu u nas wspauiale chemiczne la- I'ej rysów nie pamiętam wcale, iedwie za- powttll'uie s i~ żeuić nie cuce; widocz~l~ VI
d"ieciń~twie: .Każdym slTym grzechem sta· boratoryum. Bylem tam niedawno na je- chowałam wspomnieńie ostatnich jej słów, piel'wszem małteństwie nie był 8zczęsh;r'
jesz się spółwinną śmierci Cbl'Y8to'sa?" dnym odczycie-w interesie Ulryka, 'l'ym gdy lodowatą rękę złożywszy mi na czole, Co prawda, uie życzę sobie tak bar zo
linie, pllmiętam, drżeniem ta myśl przej- cuemikom i fizykom to dobrze, potrzebują I szepnęła dwa słowa: • Wierność i obowią- macocby, ale za to bratal O siostr~e maili>
mowała. Dziś odczuwam ją w inuej formie: tylkD coś rozłożyć łub rozczloukować, My 'zek!" A potem usta uie pOl'ltszyły się wię· mniej dobre pojęcie: siostry któcą Się z~,·
.Szczęście, które~? ',zazDlljesz, zmniejsza bo musimy zal'az odbudować to, co OiSl;- ce~, a ~czy przymknąć się nie dały, zw~a- kle, ,Obie moje ,ciotki, siost~'y ?jca, bar :y~
szczęście twego bllzDlego·.
czymy.
caJąc Się na mUle bez ustauku, Przez wie· są nlel'az rozgmewane na Siebie, a wte, •
Lecz pocóż zanieczyszczać liwieie powieDlatego strzeżmy sil; niszczenia rzer.zy, le miesięcy sypiać nie mogłam wystraszo· ja bywam sędzią, Komiczue to, gdyz, Je_
trze 'l'wych lasów książkowym pylem mo- których odbudować nie jesteśmy w moż- na tem spojrzeniem, i płakałam cicho ca- stem tak mloda. Zresztą, bywam te~ PIZY.
jego domu? My, nowożytni proroc~, nie nościl
..
,
'..
ł~mi nocami •. Z ojce~ , ni~ WOI~1O mi było zywa~a skoro zegar stanie, mops , S,lę, roo~
wchodzimy na góry, aby przemawiać do
Waszej kSiążęcej moścI uDlzony sługa Dlgdy rozmawiać o Ulej, JedyUle ze starą chorUJe, porcelaua stłncze lub uada~zy ~ '8
zebranych tlumów- to więcej przypadałoB. Halimuth.
ślepą panną stużąc,! matki, dawną jej niań- trudnego do roboty, CiIeisłabym IS~ Ul
O
by 110 mojego u8pos,obienia-lec~ ~tudynje.
.
ką, ,mogłam sobie ,ua tę. przyj~mność ,po- widzieć, j~kby w tym domu ?bchO z~:_
my pier'l'ej ekonomię, statystyki I wszyst·
RaucbenstelO, 28 mal'c~ 1863 1"1 zwołlć. Stllra opOWiada, ze takiego allloła się bezemUlel Wszl\k prawda, lilij s~d ukie le grube, snche foliały, a potem-gdy
Coś tak niepozornego i nieuchwytnego jak moja matka, nie było i uie będzie na. wałeś się tego, Panie profesorze?, f I~ '0
jllź własne myśli rozwodnimy i zagubimy j ak zapach zwiędłego lijołka wzniosło tę- świeciel Mnie kocha także, ale inaczej uit miała Ci odrazu zaimponować I dla :;,
W myglacb drugich-potem - lecz słuchaj czp" pokój zwiastującą między mu~ a To- kocha się zmarłycb. Rozsądku posiada du- traktowałeś mnie tak troszeczkę z g ,
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Mie§cl on w sobie 25 lóżek, a
~.ioj e się przy ulicy Leuno w posesyi
SDJJZielkego, odknpionej przez magistrat
p. '51 za 17,000 rs. na wlasność mia·
I1lel "pital ten pozostanie nIL stałe i po
:aJllieniU cbolery, przeksz~ałcony będzie
szpit,l ogólny.
I'Sędzia pokoju l·go rewiru m. Łodzi, p.
eDger ppwrócił z urlopu w ze zlą soSZ; a ~negdaj objął swoje obowiązki.
bou~olnlenI8. Referenta wydzialu skarbo·
ego w urzędzie powiatowym brzezińskim,
ł Juliana Krzemieniar kiego, uwolniono
~ obowiązków na własne tądanie.
Z poczty. Na etat oddziału pocztowo~elegrafiCZnego IV Pabianicach mianowano
;l1ędnlkiem VI·go rzędu p. Aleksandra
O\1"CJarenko.
sprzedaż stempli. Piotrkowska izba skal'~wa wydała pązwolenie p. Cbaimowi Szai
. I w Łodli ua sprzedaż papiern i
Keulg ow
IlIarek stemplowych, oraz. blankietów we~slowych.
Licytacya. Dnia 23 b. m., w magistra. skim odb~dzie siA Iicytacy na
cle zgier
~
~
,ydlierż~wienie

~rzed8ięblerstwa oc~ysz·

cza nia miasta IV ciągu lat trzecb, t. J. od
roto 1893 do 1896. Llcytacya rozpocznie
•; od sumy rs_ 196 kop. 50 rocznie.
~ęzwlerzyni8c helanowskl' powl' ększył _, 'IA~
1f tycb dniacb O jeden nowy okaz. amia·
łowicie umieszczollP tam drugą wydrę.
SIYSleliśmy,

że

właściciel

zwierzyńca,

Anstadt, na pl'zyszły rok umieści na
~.tkach tabliczki metalowe z napisami,
obJ&Śoiającerui gaLonki zwierząt.
Ogień, . Onfg~aj, o godzinie_4·tej _rano.,
,składzie węgh firmy "E. Habler l sp.,
zatliły si ę węgle. Klęby dymu zaczęły się
;oosić ponad kilku sl}siedniemi składami.
Zaalarmowano straż ogniową. której II·gi
oddział przjbył niezwłocznie i, oddzieli w· d
- tl
lSy płonącą wal'stwę węg II o meza onychi eszcze, ogień umiejscowił, a wkrótce stłnmił zupełnie.
Za nieporządki. W tych dniach ,ę zia
pokoju IV-go rewiru m. Łodzi, w zastępsiwie s~dziego pokoju I-go rewiru, osądził
i skazał za nieporządek w dziedzh\cacb i
uieocz"szczauie ustępów, ścieków, rynsztoJ
•
h ł ś .. I' d
ków i t. p. Ilastępujlłcyc w e ClCle l o·
mów: 1) pod nr. 158, Lejba Lewkowicza.
na 15 dui aresztu; 2) pod nr. 21, przy u·
liey NowomieJ'skieJ', Michala Frltnkla, na
15 doi aresztu; 3) pod nr. 21 przy ulicy
Nowomiejskiej, Fajtla Fajtlowicza, na 15
doi aresztu; 4) pod nr. 21 pl'zy ulicy
WschodnieJ', Szmula Kwiata, lIa 4 dni aresztu; 5) pod nr. 301 przy ulicy Północoei, Lewka MOI'gensterna, na lO dni are·
st\\l; 6) pod nr. 464 pl'zy ulicy Wscbod·
Di~, Salomona Poznańskiego, na 10 dui
aresztu I 7) pod nr. 24 przy ulicy św.
Jdóba, Antoniego Stachlewskiego, na 15
dni aresztu.
.
Rzeźnika Tobiasza Zertkowskiego tenże
ł
3
d
.
.
·
k
sę dzla S aza na
Ul aresztu za niepo,
·
l2ędek przy pl' zewożeniu mięsa z bydło·

Mjni.

'
· Z mlesz
. k allla
. I zaa k a 'DIaJera
Kradz Iezb.

Gomółki, w domu pod XI 331 przy ulicy
Średniej, 14·1etni chłopak skradł różDycb

skradzionych rzeczy 'Przekupce na starym
Rynku.
W poniedziałek wieczorem, pani Metman,
przechodzącej przez pasaż Meyera., kilkoletni rzezimieszek wyciągnął z kieszeul
portmouetkę, z3wierająClł rs. 12. Poszkodowana, spos~rzegłszy kradzie:i, zaczęła
wołać, aby przytrzymano złodzieja . .Kilka
osób ujęło go i oddało w ręce policyi, 1ctóra skradzione pieniądze zwróciła pani M.

KRONIKA POWSZEI'HNA.
,li

wie, Aleksandrowie i Szczypiornie. Odpowieduich funduszów dostarczył skarb państwa.
• .Peterb. wledpmosti" piszą, że ponie·
waz od d. 26·go sierpnia Prusy nie przyjmują w Wiel'zbołowie e m i g I' a u t ów, u·
d aj ą c y c b s i ę z R o s YI p r z e z
H a m b n I' g i B I' e m ę d o A m e ryk i,
przeto ministeryum spraw zagranicznycb
porozumiało się w tym wzgl~dzie z posel·
stwem ruskie m w Berlinie, aby przynaj·
mniej przepnszczani być mogli ci emigl'anci, którzy na zasadzie świadectw lek ar·
skicb nie przedstawiają żadnego niebezpieczeństwa co do przeniesienia epidemii.
* Wedłng obliczeń, czynionrcb na podstawie codziennycb wykazó\v, zamieszcza·
nych w "Prawit. wiestuiku", do 22 Z. m.
z m a r ł o nl\ c h o I erę w całem państwie
ruskiem 107,647 osób.
• ,Prawit. wie8tnik" w dalszym ci,gu podaje
n••~puj,cy buletyn, dotyczłoy p o • t ę P ó w o h o·
ler y w Rosyi.
W Peteroburgu. 2 i 3 wr,dni .... &chorow.ło 120
osób, zmarło 31, wyzdrowiało 75; w Kroll8,tad.ie,
1 września. zachorował. l, ,m.rły 2, w guberni,
2 ... rz"nia. zachorow.lo 21, zmarły 3, wy,drowia·

• Według ostatniego rozporządzenia władzy edukacYJuej IV przedmiocie wydawania
p a te D t ó w na n a n c z y c i e I k i d o m o w e,
kandydatki, które ukończyły calkowity
kOl's nauk IV gimnazyach źeóskicb ze stopniem zadawalającym z wi,kszej części
przedmiotów wykladanych. maią prawo do
,
patentów z tytułami nallczyr.ielek domowr cb , z tym jednakże warunkiem, że udzielać będą lekcyj wyłącznie tylko tych
przedmiotów, :>: których odbywały lekcye
wstępne, czyli wykłady p)·óbne.
ły 4.
* Po wzajemnem POI'ozumieniu się mini· w Moakwie, 1 wrz"ni., zaehorowało 21, lUDarło
steryów spraw wewnętrznych i sprawie· 11, wyzdrowiało 9; w guberni "chorowały 3, zmar·
dliwoścl , opracowywane są obecDie Iłowe Iy'; wyzdrowiały 4.
. o otwI
' z a k ł a d ó w p o p I' a- wało
w guberni
arcba.gie'.kiej,
1 wrze'nia,
uehoroprzepisy
eraruu
18. sm.rły
4., wyzdrowiało
6.
wczych dla przes tępców małolet·
W guberoi wlodzimieraki~, 1 wrzdni., sachoro·
n i c h.
walo 5. zmarło 5.
.. Do rozpatrzenia gnbernatorów, zarzlł'
W guberni wołogodwej, l wrzdni .. uchorowa·
bY . . 1
dów miejskich I innych instytucyj rozsyła· ły ~
, .
h
ał 2,
ny jest obecuie projekt n a d z o r u s a n l· ło '5, ";:~:'~~ły ;;z~Dliu~ro3~ ~er911:'iri
t a r n e g o. n a d b i c i e m b y d ł a, wy- w..e'nia, przeeiętnie zapadało oIsie.nie n. eholerę
pl'acowany 11I'zez departament medyczny. 598. umierało 198, przyebodziło do ,drowi. a13.
• Zgodnie z nowemi przepisami o ochro· 2 ::ob~iatce, 1
"ni., zachorowały t, zmarły
nie I a s ó w w I o ś c i a fi s k i c b, wniesio·
IV Jek.terynoal.wiu, 2 wr,-,.ia, saehorowały 2,
nemi przez ministra 'lóbr państwowych do zmarla 1; w guberni .acboro.. ało 106, ,marlo 49,
zatwierdzenia rady państwa, manmum po- wyzdroWIało tU.
rębów, dopuszczauych w tycb lasacb okre.
IV KU'Diu. 1 wrzdnia...chorowało 11, smar!o
61
'/•• o bszaru Iasu Ig
. 1a~ t ego l,
.
8, wy,drowialy 3; w guberni s.chorowało 176, smarq ono ua
na ły n o.oby.
1/.. lasu liściastego. KorzyslaOle ze ZbIÓI'- W Kijowie, od 28 .ierpni& do 2 "ndni... saehoki dozwolone będzie ulIdal uez jakiChkoI.! rowało 47. zmarło 8; Vf guberni, 31 sierpni... ucho·
wi~kK~gran łckzeń.
d t.
. h
.
rOwał:ut~ntimko!~r~;"'kiej, 31 sierpni... uchorowalerune spraw, o ycząC)C
P I Z e~ ło lO; zmarly 2.
siedlania się ludności, przechodZI
IV Kursku, 31 sierpnia i I wndoi&, uehorowapod kompetencyę departamentu do spraw lo 13, zmarły 3; .w guberni uchorowało 241, smarogólnycil w miulsteryum dóbr państwa.
lo 100, ,,~z~ro"lało 98 ..
.. p . ·t
. 'k" ol': ł asza I.OZpOI"
.
W Lnbh~le, l WrzdDl', ..ehorowa!o 25. lUDarIo
• I aWI . wlestm
zą
fi wyzdrOWIało 7' .. guberni zaehorowało 7 'mar.
dzenie Najwytsze, mocą którego prawa i ły ł, 'l'Yzdrowiał~ 10.
'
przywlł1lje, nadawane ~sobom, które ukofl·
IV Niż8zym·Nowogrodzie, 2 Wf.z dnia, ..ehorowa:
czyły kurs w szkołach C e s a l' s k i e g o lo 14 ooób. ,m"ło 7, wysdro"lało .9: w gobernI
ł •
•
•
lachorowało 39, zmarło 11, wyzdrow'I&ło 27.
I' u s K I e g o t o wal' z y ~ t w ~ t e c h n l c z·
W Oreoburgu. 1 wrzduia. z.eborowało 7 olÓb,
D e g o, słuty!! będą takze wakanse, któl'e ,marło 6. wyzdrowiało 9; w guberni ,acborowało
ukończyły kurs w szkołach założonych 296, ,marly.132.
. .
.
.
.
pl'zez oddziały tego towarzystwa, jeżeli
W ~uberDl orlowakleJ, 30 l 31 olerpru ... zaehoro.
d ..
. k
woly , 63. zmarło 2e.
sz k o ł y rzeczoue czymą za . o.... ~al ~Il . om,
W Pen.ie. 1 wrzabia, ...horowały 39. smado
określonym wart. 9· tym N8JwyzeJ za· 16. wyzdrowiało 12; w guberni sachorowałylOł,
twierdzonej w dniu 25 maja 1882 roku u- .marło 36. wyzdrowiało 12.
chwały rady paóstwa.
IV Per!"ie, I w"ebi .......horo ...ła l, zmarły 2,
• Oddział chemiczny ruskiego to warzy- rł~~~b~lały 3; w gubernI zachorowało 39, zmarlo
stwa tecbnicznego zamiel'za zbadać będą·
W guberni riaza6.kiej, 1 wrzdnia. . .chorowały
ce w sprzedaży zagraniczne J> a t e o t o- 9i, zmarly 23, wy,dro ..~aly 2.J.
w a n e II r o d k i k o s m e ty cz n e, w celu
.W Samarze, 1 "rzdDl" .aehoro.. ało 7, wydr.>. ś'
.
17.
o.k re.'l en ia icb s ki ~ d
U '
.1 WYJ8
Dle?la.
czy Wlało
IV Su.towie,
1 wrzdni •• sachorowało 9, smarła
Dle są one szkodłlweml dla zdrOWia.
1; w guberni •• chorowały M3. zm.rło 237; w C.·
.. O przebiegu c h o I e r y w g u b e r n i rycynie. 26 i 27 .ierpnia, .. ehorowały 2, wy,droI ~ b.•e Is k'I ej" . pisze lO \V ar8ZaW~!J
k" d'
3.
Ulew· wlały
W Symbirsku,
1 wrzdni.. &aehorowaly ł, zmarł.
lUk.
W dnIU 2 b. m w .LubhDle zacho· 1; w guberni .aehorowało 161, zmarły M.
rowało 27 osób, wyzd)'owl&lo 13, zmarło
W Kerezu i we wliach okolieJDYw. 1 wrzeAni...
6, pozostało chorycb 80; w powiecie lu· ",:ch?ro"alo 13•. zmarły t, wyzdro,!iały 3; w p~
belskim zacborowało 6 wyzdrowiało 8 WIecie b.rdi~ńekun guberDl taurycklej, od 30 .lerpDla
'1
,. ' . h 26'
Ł
'do 2. wrześnI&, zaehorow.ło 38, zmarlo 12.
zmal y 4, pozostało CuOI yc
,w ~czW guberni t.ambowBkiej l w..-'ni. zaehorow...
nej zacborowała 1, zmarły 3, pozostało cho- ły 36'l, .marło 187, Wl,d:.owiało 146. '
rych 2. W powiecie I ubelskim cholera
W Tw~rze, 1 wrzdnia•. ,..,horow.ła li ,marla 1.
wybuchła jedynie we wsiach: Biskopice wy,drowlały 2; w &ubeml zachorował. .
·
J
ó
Ł
I' S
.'
W Ulie. 1 wrzeADI&, ....horow.ło 17, zmuło 5,
S 10Stl'ZytÓW, aszcz w, ysoaJe, taro§cl6' w guberoi z.choro ..alo 136 .mar.

pnedmiotów kuchennych na sumę rs. 10.
Zlodzieja spostrzeżono i za uciekającym
PlIgooił sąsiad okradzioDego, Rabinowicz.
Na uliey Wschodniej chłopaka przy trzymano i Ilddauo go w ręce policyi.
Jankiel Zielęcki, zamieszkały pod ~ 305
prty ulicy Pólnocuej, zawiadomił pol icyę,
że przytrzymał we własnem mieszkaniu ce. W Jaszczowie, Łysołejacb i Starościzlodzieja, który odrywał żelazn!! sztamaj· cacb w dniach ostatnicb nikt uie zachoą zamek u komody. Policya przytrzyma· rował
Dego osadziła w więzieniu i spl'awę odda* Z' powodu cholery w Niemczecb, jak
la na drogę sądową.
donosi • Warszawslrij dniewnik", wydano
Z szynku Mendla Kerszbauma pod ~ 228 rozporządzenie dokonywania r e w i z Y i 8 a·
pny placu Starego Rynkn, trzy kobiety n itarnej podróżnycb i UI'ządzenia od_I. dl
. d'
' dniC
. h pomleszcze
.
ń na k omol'ac h w
.. ra y Ub raUla
Zlec Inne na sumę rs. 1
. 0
powie
Jedn~ z nich are~ztowano przy sprzedaży Wierzbołowie, Grajewie, Mławie, Niesza·

!lanowny doktorze-Hallmut II- A- Jailleoplywaniu i zaczęłam tonąć. W tej chwili
krzJczalam %al'tlz: .Powstrzymaj sięl moja nadjechala łódż płonąca, a w niej stal
osoba to §więtośćl odemnie zależy szcz~· mężczyzna piękny jak Hermes, z blyszczą!cie i niedola calego plllistwal" Czy nie qem ciemuem okiem i czarnym włosem,
Qważasz Pan tego godnem uzuania?...
lśniącym w błasku promieni.
Wyciągnął ku mnie rękę, pocbwycił do
.0, nrebal Radości! Roskoszyl ' Raju na
uemil Właśnie przywołał mnie ojciec, że· swojej łodzi i odpłynął. Wołałam: "ojcze" I
bym z nilU poszła na spacer i powiedzial: lecz ojciec, odwrócony, stał nR bl'zegu i
.Na Zielone Świątki pojedziemy do Kolo· w ilmierteluym stl'achu przebndzilam się,
nii na uroczystollć muzycznąl" Skakałam bo pies dotknął mej ręki zimnym nosem.
do góry jak miody cbut, kr~ciłam się w Skandal Rtraszliwy! Paliłam się ze wstykólko, złapałam ojca za szyję, aż wołać du, bo przedemną IRtal ojciec z powagą i
IIcząl: .Na Bogal jestem przecież z krwi troską, spoglądający na mnie, a w ciągu
l kolei! Nie jestem z żelazal Połamiesz mi calego spacel'u nie udało mi się rozchmu·
ze~ral Bądź rozsądna I Las pl'zejrzysty, lu- rzyć jego czoła. Ojciec dostrzegł to za·
dzle cl~ Ifidzieć mogąl" Popędziłam wtedy wstydzenie, widział, że strzegłam się wy·
Da. wzgórza i lasy. przebiegłam je ze (lwa· mówienia słewa "Kolonia", .muzyka", jakdlleieia razy. a psy za mną, szczekając, by spal'zyć mogły I dla tego uie powie·
ilarpi\c mi snkuię; kapelusz i siatka spa· dział mi kazania, ani słówkl!. nagany,
dl, mi z gtowy, pobiegłam za niemi z roz- z czego byłam bardzo uradowana, bo
POSZczoną grzywą 1 dognałam wresz~ie, wszelka kara zatwal'dza me serce i psuje
ale w bardzo opłakanym stanie. Potem całą radość. Czasami prawię sobie kaza·
O&raz uczułam śmiel·telne zllużenie. Nie nie i z wielkiem powodzeniem, przejmuj P,
lIIoglam ustać, padłam oa ławkę darniową, się niem, a ~e ode!llllie pocbodzi, muszę
łSpatlam głowę o drzewo i usnęłam. Mo· IIIU więc przyznać słuszność. Przytem jete, ze dwie minnty, ale zawsze spałam, bo stem sprawiedliws7.a, choć i sroga, gdy
IDlłam, że płynę na morzn, a każda kl'O' tymczasem inui ludzie, nie patrząc w ser·
t~a wody jest dźwiękiem. Urocze te dźwi~- ce, martwią mnie bal'dzo ciężko, przypisu·
l !.lewaly się w olbrzymiIł, wspaniałą jąc Dajrozmaitsze zamiary i myśli, których
IYmfonię, tak czaruj~cą, że zapomuiałam wcale nie miałam. Powtarzasz Pan cią-
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'W

ohi...weiu uchorowało ll, zmarło 11, wys4ro
wiało 18· w Tog&Drogo u.cłiorowało 13, zmarły 2,
wysdrowl.ło 9; w okręgach zachorowało 732, zmarlo 290. ",sdrowi.ło i I 6 . .
.
W Bako, 1 WHdnia, ",sdroWlały 2; '" guberni
.achorowało 88, omarły 63, wycdrowiało 16.
W ohwodzie dageattJiskim, 1 wrzeAni... _borowało Ił!. zmarło 81, wyzdrowiało 90.
W guberni elizawetpolakiej, 1 wudnia, u.dIoro..ały 8l, Slll&rly ~;.;:drowi.ło 181.
W okręgu &&ka
" 1 WHdni.. zaehorowało
łO sm.rJy ll2, wyzdrowiało 13.
\V Karoie, l wnemu.. zachorowalo 29, smwo
11, ",zdro..iało 19; w 'obworu.i. saehOTOWały ł,
smarły 2.
W Jekaterynodarze. 1 ,.,.-'ui.. ..chorowały ł,
zmarlo 5; w obwod'; ••acborowało 4191 smarlo 190.
\V Kutaisi .. 1 wrzdni•• zachoro~łJ& l, zmarła
1. w guberni zachorowało U, zmarł, 3.
W Stowropolu. 31 ai ..pnia, _borowało 12 osób,
,m.rły 4; w guberni _boro ..aJ, 2Oł, uy.rło 110,
wy.aroWlało 181.
W obwodzie ter8kim. 1 wn-'nil, _horowało
710. sm.rło 270.
W Tytli.ie, 31 .ierpnni ..... chorowała 1. ",cdro·
wi.ły 2; w guberni • ..,boro ..alo 12Q, r.marło 91.
W Ery"aoiu, al lierpni., zachorowało 16•• mar·
lo 7, wlsdrowiało 9i w guberni "ehorowaŁo 78,
,marlo 50, wyzdrowiaro 17\1.
W Omaku, 1 wudoi... saehozow.ło 25. lUDarło
18; w obwodzie semipałatylilkim uchOlOWałO 8,
lUDarło

5.

W Toboloku, 1 wrzdlli... u.chorowała 1, ,m~r
Iy 2, wysdrowl~ly 4.
W Tomsku, l wrzdni.. iachorowało 16, ....arlo 16, w guberni ..chorowało 230, _arIo laO.
W obwodzie tnrgł\iskim, od 2'2 sierpnia do 1
wrzegoia, zaehorowtJo 106, z.mulo 59.

6.

W UralJl'1l, l "rseAnia, zachorowało 19, ,marło
wy,dlowi~~ 2; w obwodzie ...horowało 1ł6,

zmarło

37 wyzdro ..i.ło 29.

W obwoa,ie z&kupijekim, 27 i 28 8ierpnia, za·

7, zmarły a.
W Tuckenci •• 2v i 30 .ierpni... smuło 12; w pozo8t.a1,eh miejlcowokiaeb krł\iu. ... tymi. Cluie,
smarły 1ó3 ooobT.
chorowało

W a rsz ,n wa .
Profesor' prawa karnego w uniwersyteci e war sz awskim, p. Budziński,
został zwolniony od tych obowiązków, po
upływie kadencyi profesorskiej.
W tych dniach otwarty będzie w Warsza wie p e n s y o n a t d I a II: o b i Et t 8 a m ot II Y c h, nie mających rodziny. urządzony
na sposób angielskich boarding llOtU8,
gdzie też każda z nich będzie miała oddzielny umeblowany pokól, całodzienue
utrzymanie i wspólny salon do użytku.
Oprócz p. Oewarsa, r,eprezentującego towarzystwo .Ma.l'ius Martiu", o przedsię.
bierstwo p r z e n i e s i e n i a ~ z p i t a i a
Dzieciątka Jezus na folw81'k Świętokrzy
ski, ubiega się nowe towarzystwo kapita·
listów franclllkicb "Delamor" . Wybór jednego z tycb konkurentów nie jest jsszcle
zdecydowany.
W poniedziałek odb]ło się w Warszawie, za pozwoleniem władzy, z e b I' a n i ę
k ~ I e żeń s k i e bb. uczniów tamtejszej
szkoły realnej, którzy otrzymali ~wi!lde
ctwa dojl'załogci przed JO-ciu laty, t. j. w
r. 1882-gim. Pl'Zybyło 30·tu kolegów. Za.
lat 10 postanowiono zebrać się ponownie.

D.In w a .

Grono ziemian z okolic Mławy zamierza
podobno podać prośbę o o t war c i e g Im n a z y n m w tem mieście. Gimnazyum
w Mlawle zamknięte zostało w r. 1865.

Z CAŁEGO ŚWIATA.

..". Na wystawie muzyczan-teatralDej w
Wiedniu odwoła 00 kODcerty poIJkie. Pr."czyo, .
odwolania jest słabość l'aderaw.kiego. oraz
ły 7 3 . '
'poprzeduio ogłosloOoa odmowa w,i~ia 11Ibialll
W Charkowie, 1 wrzdnia, uchorowały 2; w gu. Kochailskiej i. Reszków. U"i.domiooy o tem
bernl zachorow o 121, ,marły 33.
lwowski komitet pn... wledeflaki, mosiał przedl'tw.J:rbl~r~. ehersońskiej, 2 wn-'ni... ,..,horow.lo ai~wzi~cia zaniechać.
WJatoał ...iu, 1 wrzdnia, ••ehorowało 21, ,mar· .... Uroczystoić 8IlUIIpanową """,daj,
ło 10. wy.drowlało II}, w RIbm8ku ..~borowalo ,dUsiaj n. wyotawie mUJyczno·teatralo,ej w Wie13, .m.rło 6. "~ZdroWlałO 5; w guberm ..choro· dllio. Pierwszy gość, który o gools. 3·ej w jewało
6, zmarło o.
' z kas wys ta wy wy k"
W Nowoczerkasku,
30 i 31 lierpnia. ucborowa. d
~eJ
Upl plerws.y b'I"
l •• weJły ł, zmarły 2, wy,dro\Yiały 3j w Ro.to.. ie i N.- !c,a, otnyma przeIra. na bIl\elkO a.. mp&ll.;
wyzdrowiało

gle: "zawsze"l a to jestnieprawdą, o
niczem nie jest się zawsze. Człowiek
zmienia się co godzinę; rozumiem tu .nie
zasady, lecz myśli z nich wypływając.e.
Z temi zasadami dzieje się też bardzo
niedobrze i to właśnie dla tego, że są tak
jak skaly niezmiallne. Każdy ma swoje i
zdaje mu się, iż są dobt'e I świ~te, a pogardzałby sam sobll, gdyby od nich odstąpił. Te właśnie jest przyczyulł wielu
bezcelowych kłótni i sporów. O zasadach
nie należałoby nigdy I'ozprawiać, on6' są
niezmienne jedynie o myślach dysputować
możua. Pau powiada: wszystko j6llt złu·
dzeniem, wszy tko przemija i ginie, a byt
lub uie być, to jedno. 'l'emu nie wienę,
mo. się rozumieć, jeżeli mówić będziemy o
życiu pojedyńczych jednostek, nie przyrównując się zarl!.~ do bytu świata całego,
a tego znów do innych więkuycb liwiatów. Myślę też, że nic nie ginie w nato·
rze, choć jedyna rzecz wieczna-to w pomnienie. Przeżywa 0110 lat dzie~l,t i, wiekJ
całe, w Il amięci kilku pokoleń
~ I wllje
się jako opowiadanie. Nie, ni.
,hlie..
Naprzykład ta dzisiejsza radoj~ - nigdy
jej nie zapomnę, choci&tbym lIa'" t cale
do Kolotti,i pojechać nie mial..
' Od dziecka ' byłam przyzwyczaj o , ~no
sić rozczal'owania bez słowa .ka 'gi.
~.

ciec powie z a m[uZT~Czynieliczysz
wcale doznanej radości? czyż ona niczem
nie _była dla ciebie?· O tak, odczulam
wteily esłe tygodnie szczęilci& i byłam mu
wdzięczną. Zyję pomiędzy samymi starcaml, którzy bardzo spokojny żywot wie·
dli.
Jeduakte nie było ODO dla mnie nlćzem;
z wielklem przejęciem wspominaj, przeszłoŚć. Moja b bka rozmawia uwale:& umarłymi, jakby oni aię znajdowali w pokoju, choć niektórzy z ni~b. o1e tyją już
od lat pięćdziesięciu. Z radością też oosekuje §'mięrci, ażeby zobaczyć się I uimi.
O, gdybyś pan ją słysz al opowiadającą o
frllncnskiej rewolucyl, o kozakacłl t francuzach, bawarach i prn akach, sasach i
polakachi Zdaje się. że wuystko :tyje w
tem opowiadaniu i chociaż w owych cusacb byli ludzie lekkomylllniejsi, przecbowali się, jakby z metalu ulant. na wzór
ty,b kul armatnich, tkwiących w murach
naszego zalIku.
Dlatego też utrzymuję, te dla uas nic
nie ginie, dopóki sami nie zginiemy, nol a
wtenczas wszystko nam jedllol
Przyjaciel

Ulf'J'k.

(D.

Co ..).
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199.

"fIntpi ~. ~u bilet, otnyma dzony dla CZłODk6w kongres n przez pre- l osoba, podobnie w CJansthal i Wllllkich 207.25, akeJ. uedyto". al\łtry ...k:;;--""lSaw.kiego ba.ku handl ... ego _ _
.~
pn..... na d.ie butelki szarnp.na, za bilet zydenta miasta p. Aleksiejewa. Sale były Strzelcach.
" ego - .- , dr.konto Ili.mi.,ltiogo ~"'k,
pi~ciotyai~lgy • rzvda !la 5 butelek, sa bile~ ozdobione mn6stwem kwiatów I roślin
Berlin, 5 Wloześ n i . Nie wydarzył się tu- 3.,,,
prl"a.tae lI/s'}..
P~~lIl
20,000 • ncdo na 20 hutel.k, sa bilet 50,000 egzotycznych. Wykwintny obiad był po- taj żadeo nowy wypadek choler.Y azyaty·
l •• dyl, !).go .......Ili •. PoAy.,J.. r.,h
na 100 botelek azampana.
dany w cztereoh salonach. Tualety dam cklej, Łfzlenki miejskie zamknięto. Wieln ([ .milyi 00.87, t'l. Ko .... I••"!POIIki.9G.8r1
_ -. Olbrzymł zapil. Z Wiedni_ dODos", w paniałe. Podczas obiadu gospodarz, pre- mie~zkańt6w Hambarga starA się uzyska6
Waru.w., 6.go wne.lni... Tarl(.o 'I .... W·
te 1Dlarly pned kilku dniami .rcybiskop 010- zydent p. Aleksifjew, przecbadzał się mię pozwolenie czasowego zamieszkania w Ber- .kieJCO. Pneni,·. 'UI. ord. - , pnr. i,,~ I w.;
- , ~I&I. 61~ -650 .. yborow 6ólO-675' - maaiecki, br. Fllratenberg, IApi.ał ."ój m_j,- dzy atołami, uprzedzajl}c najdrbbniejsze linie; władze odmawiają.
435-4M, ',",IIli. - - - " in
Ber1in, 5 września. Miejska komisya wyborow.
tek,1 wyno."cy 25 do 30 milionó" lIaIdenó", życzenia swoich gości i wzniósł toast za
~- - .J,CJ,taJM 2 I l--o n~d. - - - 'O"I!łI ""o.
IIbogim a"ojej drece.Y;.
pomyl1oogd państw, które wysłaly swoich zdrowia odbyła dziś przed południem po- 316, iJyb łOO-ł20, ".pik I.t"i - : Ii'DO,,1JJ5~
*-* Paweł Burgeł, Inakomity romansopi- delegatów. Na toast teu odpowiedzieli: p. siedzeoie w obecności prof. Virchowa. Rze- - I rzepAk rap. "JW. - - - . rfGesa pol1l1 1
I cukro", - (&.Jol.. - - - u k .. rz {raDcu.ki, ,kofl.'ył w tyr1l dniacb powieść Adolf Plcard toutem za Moskwę, zapra- czozo"wcy ol"Zekli, że obecnie naimniejszych
olei n.poko", _ ~
napinn, dla red.kcyi ..Figaro", oatytoło"an, szaj,c przytem mieszkańców jej na wysta- niema poszlak, aby cholera w Berlinie ist- kau& jaglano 110 - UÓ,
I ., karto!e - - - lA hl
lniany - - - u
"Coomopolia". Dzieło to wyjdzie tej limy, wę do Paryta w r. 1900 ym j sir Fail'- niała lub rozwiną6 się mogła .
uec.
1Ispólnym !lakładem ..Figara" I "yda"cy d.'.ł balro, który wzniósŁ toast za pl'ezydenta
Berlin, 5 wsześ"ia. W H mbargu zachoOo"i..ioo. p...Ili'r 6OQ, tyta 1500 joeo..i .
Bourgef a, p. Lemerre, ozdobione ilnstracylml miasta Moskwy.
rowało do dnia dzisiejszego n& cbolerę - ,O"'" 500. vochu IJOluego - kure,.
Wlraz_ .." 5-go wrzo1ni... Oko .. ita. Hnrt. 'ił.
pier"uofZ')dnych .rtyató" paryskicb.
Moskwa, 4 wrze§uia. SI~demdzlesięciu 5,6~3 oS6b, a zmarlo 2,518. W sobotę zala wi.dro 100': 11.lTl" brutto I pot~. 2'/ 10.8
_-* KIll!iyc w odległości jednego me· delegatów francnskloh wyjechalo dziś po- chorowało 325 osób, II zmarło 197. Poli· net",
po~e.; lA 18': 8.60 brntto • potr 'I'
tra. Pośpie,zoDI> aiv o "iadomojcił, jakoby p. clligiem nadzwyczajnym kolei moskiewsko- cya nakazała, aby IV ciągu 2-1 godzin za- 8.(311 b.,
Det", b.. potl1<>. S'YDld .. ..iadro· \OQii
Frlnciszek Deloncl. odst,pił od zamiarD po- brzeskiej do Warszawy, skąd we wtorek wiadamiano o każdym wypadkn zasłabnię · 11.17" bratto I potr... '}f/.. 10.9~" .~tlo ~
kaoaDi. nIm kslVtyc. " odległości jodnego lIIe· rano pojadl} do Wiednia. Stn tl'zydziestu cia na cholerę, dzięki czemu zwiększyły potrl)C., .. 78': 8.71 r bratto .• ' potr,.. 2'1 8.5\.
..
tra. W doiu 1 "rzdoi., ,olkomity &ltrooom delegat6w wyjeżdża wieczorem o godxiaie się oglaszane dotychczas cyfry wypadków n.tto bas potr.
Borllo, 5 ",lellIi• . P.... le. lU -166 bl "".
O·ej do Nibzego·Nowogrodu, gdzie jutro cholerycznych i śmiel·telllogci. Koch wyje·
miał dian konferencyo w paryskiem ohaer"a- . - D. pudz. Ii.topad 153.75. z,,~ i35 _ lii
\!)ryum, która znó" .. ~,I Cloło i d. do ID1- rano p I'zyjmle ich herbatą general Bar&- chał do Bremerhaven dla zbadanill stapu o. wn. -.-, llIl WU8•• p!LŹdl.1U.2••
"eni. panu FI.mm ..ioll, nieobecnemu o. tej no w, a obiadem prezes komitetu jarmarcz· zdrowotnego tej mi~j.MwOścl.
New·Y.rk. a-go ... rzel.la.
Rio'" 7 11.1
komerencyl. Po dłogiej i gor,cej dy.kosyj, p. nego, p. Morozow. Czterdziestu delegatów
Hamburg, 4 września. Wczoraj zachoro- fa';'o~ lit 1 low .r~iD&rl Da poid •. la 30, 11& , ..dt
Dełonclo postewil do"ody, które zdomialy u· ..·yjechało o godz. l-ej z poładnia do Ki- wało na cholerę 426 os6b, zmarlo 18!.
Hamburg, 5 wl·ześnia. Wczoraj zameldo·
Clonycb kolegó". Postlnowioao zbudo,,"ć pro· jowa, sklld pojadł! do Ode9y i do Podwowano 108 chorych i 3! zmarłych ua chojekto•• oy Iplrat. Wedłog obliczenil, h,d,ie 00 toczysk.
1Iiol"0'ci kolumny Vend6m., a Ikladać .iV bO'
Wiedeń, 5 wrześoia. (Ag. póło.). Według łerę. Epidemia szybko znika. Razem za·
TELEGRAMY GIEŁDOWE,
dlio • refiektora, ""yli "klosłego z"ierciadła, prywatnych informacyj pism tlltejazycb od- chorowało dotąd oa cholerę 6,124 os6b,
teleskop" i "opuły. KOllt budowy tego apara· były .ię zaręczyny następcy trollll austryllo- zmarlo 2,676. Z niemieckich miast oniwer·
1l dui.
Giełda Warszaw.ka.
ta wyniooJo około 3 miliony fNlaków. RI,d, cko·węgiel·sk.iego arcyksięcia Eranciszka- syteckicb pośpieszyło wieie os6b na pomoc.
Z.płacoao
Hamburg, 5 wrześnill. Cholera zuacznie
w osobie 'p. Jolel Roche, ty"o sellltercso".1 Fernynanda d'Este ż księżniczką Klemen·
Za wekala królkoler.l .. wa
osłabła. Zdaje się, że punkt kulminacyjny
liO tym projektem. Wueikio obracho"aDil do- tyną belgijską.
ma Berli. sa 100 tnr. • • •
Balgrad, 6 wrze ~nia. (Ag. póło.). Na jej rozwoju już przebyty.
pellliono Wklvale ."ierciadlo waty6 h,dJlo
Brema, 5 września. Gielda tutejsza ogło· .a LondYlI •• 1 Ł. . . . .
11,000 kilogn.mó.. Srednie. jego wyniesie li zjazd radykałów w Alekslnaczn przybyło
a. Parli s. 100 fr.. . . .
metry, I grnbo'ć 50 ceDtimetró". Aparat u- 4,000 os6b a~eby wyrazić uczucia wiernopod· siła, że port bremeński i ·wszystkie porty na Wied.ń sa 100 II. . • .
ala "ionym bOdzio nI pllco "1ata"y paryaklej dańcze królowi Aleksandrowi. Zaaprobo- doluej Wezery są zupełnie woloe od zarattdano I końcOlD giełdy
1900 r .. o p. Delonclo ukote nam ksiOtyc t.k, wawszy Il LIIpienie gabinetu Pasicza, żądają' zy. Lloyd pólnocno-niemiecki podniósł ceZ. papl ary padltwowe
jakgdybr4my aio Inajdo ...li Da nim. Nietylko cego od I'egencyl rozstrzygnięcia niecier- nę przewozn do Ameryki dla pasażer6.w Lia.y lik .. idr.eyjn. Kr. Pol. drab .
99.25
99.15
latronomowlo, loc. i pllbliczność bcd,ie mogła piącycb zwloki kwestyj państwow.Ych, zjazd drugiego pokładu na 150 marek.
Ruaka po*yezk& " ..koduia . . - .- 103.25
ł ·/. poi. ",,,,,
• 95.70
Altona, 4 września. Zacho rowało tutaj
go podzl .iać. Jedy.y p. Camillo Flammerlon e świadczył, że upadły gabinet radykalny
95.00
Li.ty sut. siem. Sery i l dnie . 103.10
t.ierdzl, te projekt ton jesl nlemotli"rm do po da wnemu cieszy się zaufaniom narodu, 27 os6b, zmarło 3.
"
lIt małe • 100l.80 lll26ó
Paryż, 4 września. W czunj przyjęto do Lialyf' ... t. "m. W.,
w,konlnil. CI" pokate, który z dwócb oczo· w przeciwieństwie do liberalnego, opiera... 8er. l.
10'.!.40 102.jącego slę na niezuacznej mniejszości skup- Bzpitalów 18 ChOI·ycil, zmulo 5.
nych miał TaC".
..
..
.,
V
101.65 101.60
Paryż, 5 wrześni!!. W Hawrze zll\arlo LiatJ Alt. m. Łod,i ;:jeryi I
Składając odpowiedzialoo§ć za
• "_ Jelzcze środek. Cieka", "iadomość czyny.
II
o..jdnjemy ... czalopiśmle IDslelakiem .Ho.pi. nKruszenie porządkn pal'lllmeutarnego I za onegdaj na cholerę 36 osób.
Ul
Rouen, 4 wl"Ze~uia. Arcybiskup, msgr.
tal". W c...ie ostatuiej epidemii cbolery w Ali· szkodliwe tego następstwa lIa liberałów,
Giełda Berlińska.
IIiI I .... ne odumieul byli f.ktem , to" pew- zjazd domAga się najgpieszniejszego rozpi- Thomas, odwiedził wczoraj chorych na
Qym domu Dl. za, horowlł Dikt • ",lelZka6có", sania Ilowyeh wybor6w, aby polożyć ko- cholel'l) w tutejszym szpitalu więziennym, BankDoty ruakle aaru . .
po.,c.a. gdy naokolo lauzle p.dali Jak mncb1. niec obecnemn stanowi rzeczy. Zapewnia- oio~ąc im slowa pociechy. Do sZ(litala do"
tt
UA d01lt"",,Okauło .iV, te w mielzkanw,
o którem mo- j" że stronnictwo na zjeździe okazało się starczono w tymże duiu 6 chorych, z któ- Oy,ko.to pr".otu. . . . .
WI, .."Iouooy b;ł PCk cebon. Wszyalkle po· jednomy~lnem i dyssydeuci powracaj Ił pod rych l zmarł.
.
Lon~yn . 4 wrześoia. Dotąd stwierdz'o no
jed)1lcze 116,,1<1 c.bull, przy bli2azem Icb obej- ogólne hasło .
Londyn, 5 września. Na pokładzie źa· ua terytoryum angielskiem trzyr\ziegci wy..e~io okazaly aiv cboremi. Podobnie teł"
c.... I. opidemii febry " Sogneulo,," I slo Gl· glowca "Anchmonntain,' przeznaczonego padków cholel'y, wszystko u os6b przybyI .. {Londyn), kai~ta k.toliccy wychodzili cało do Nowej Zelandyi, n/\ którym znajdowało łych z Niemiec.
MO?>."ETY i BANKNOTY
Londyn, 5 września. W Bolington, w I
I odrowo. ciułegó ollco"ania z cborymi, gdy ~ię 400 cetnarów Pl·ochn strzelniczego, w
Not. urz~d.
'ymcza.em anglik.ńscy zapad.1i n. febro jod4n Greenock, wybuch! ogień. Zaloga zale- urabstwie Cbester, umarla jedna kobieta KupoDy col••
159'/.
.
po drugim. Ok.zało aic, te katoliccy ksivtl d wie miała czas pl·zeuiegć się na inuy sta- na cholerę.
łlark l .iemieckf.
do ....r.tkich polr." a!ywali czosnka. Mo!e tek. Węzystkle okna w calej okolicy strzaWaszyngton, 5 września . Wszystkie o· AnatrYAcki. b.oluloty
to Dl.Iylku przypadek?
skaly Bię, a kilkandcie budynk6w uległo kręty, wiozące na pokładzie swoim wy- FrauJd
••• Hartownia miedzi. Według naJeszlycb zburzeniu Inb uszkodzenin.
chodźc6w europejskich, WllSZą poddać się
s Qa.beca "i.domojci, z"yczaj ny ko"a1 t.m·
Turyn, 5 września. W wIlgonie l-ej kla- we wszystkich portaeh Unii dlVudziestotejszy, n.."iskiem Ferdyn.nd Alllru, odkrył sy pociągu kuryel·skiego IV chwili, gdy . dniowej kwaraotauoie.
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI.
on_ny ltarotytoym e@ipcy.nom, "zagabiony tenże wjeżdżał do dworca, l'astl·zelil się
New-York, 5 wrześuia. Policya portowa
'Z_arll w dniu 6 ","eśnia:
.
pó&ni d spolÓb harto"ania miod,i, który j, • byty dYI'ektor upadłego tUl'yńsklego ban· otrzymala zlecenie dawania ognia do tych,
SlarolAkoeol. Dsieci do lalló-tu &marlo 2, "tej!
nljlopaz, równa ltal,. Na woj.ko"y.u placa kn, C&911Iegno.
którzy, wbrew przepisom, zechcą się zbli- li""bio chłopców l , dzie"cz,t l, 40ro"yeh l,
It1lelniet1m w Monlreal ••yniono próby • pły
New-York, 5 wrze~nla. Parowiec "We- żyć ao statk6w, poddauych kwarantaonie. w tej liczbie męźc.yzn J kobiet -, aminowici.:
Chan. Doktore.yk, .lat 5~.
I" mied.ian" ba,(owan, pn~. Allard'l, I 1"/. stern-Reserve" w drodze d,o C1evelaudliDii ,rub" do której o odległo!ci 90 stóp ",- Ohio zatooąl; 26 os6b zginęło. Jeden tyl~
Ostatnie wiadomości handlolV8.
• trzolona koli rozpr,.ki"all .iO " kawałki; in- ko podróżny nniknął śmierci .
USTA PRZYJEZDNYCH.
WarU.WI, ~o wrze§nla. \Vek"lt11 krOt. terlU. nIL:
ni 'no.u wiok.,ego kali bro kala zaledwie z.·
Petersburg, 4 wrześnIa. (Ag. póln.).
Brud Hgle'. R. Roggon Z·l{C3It"y, Druzkc",kl
gl~bionie ~ieJlnaczn~ !lobila w plycle, um_ od- W dnin li b. m. w Petel·sburgu zl\Cboro- Borlia (~ d.l 48 77'/., 7(1, 67'/. kup.: r..u- z Mosk"y. M. Barm ... Ode.y, .... RoJf. I Kijo.a,
DL) 9.89'/, kap.; 1'&rl* (10 tł.) 39.52'f,
bijaj,. iiO .pt...""on,. Sporz,dzone przel AI- wało na cholerę osób 121, zmarło 31, wy- kap.; (3
W,edeń (8 d., - - - kap.; ł'l. li ••y li· Sablm,nD z Fłlrth. O. Smirnow z IJrilLli.ta, J. R.. 4
K. Jarkiewiez z Warszawy.
lard·a I miedti: lie"lery, uoto i t. p. " ni- Jdrowiało 76.
k"idaoyjDe Król .. tw" Pol.ki.go dah 99.25 ttd , z Le'ml&TZS,
Hotll Vlolo-la. B. He.. z Bol••ławowa. .... Ba·
cum Jle 111Itpuj, .talowym. Podobno semiena
Petersburg, 4 wrześnilI . (Ag. póln.). We- -.- kop.; takiei lDale 99.00 *~d~ - .- kup.; b.j." ...... tracbani., A. Hag.nbart z 1'.binie, O.
5'/,
ruka
poly""ka
"schodnia
I1
..
j
emiayl
103.00
oa ...,.oa/asek .wój .prudać admiralicyi angi eł. dlog wiadomości, nadesianych przez lekatł'Lr - - kup., ru..j .misy! 10•.00 .~d., Ga.j.D"~ Su.y, A. M. i H. Rogozińacl' ,Kunie,
Ikiej. Jeteli. dllaoe próby pot.ierd., laloly rzy, delegowanych do Ardebilu (w Persyi), -..
kup.; ó'!o obligi b.nka azlacheckiego - .- l . Kolar • Bern... ,
hartownej miedoi, wy"oła ODa zupełny prze- olema tam wcale choroby "jara". Cholera ąd., -. - L; 0'/. ruska potyczka premiowa o 186\ r.
l-ej
emisyi
-.-.
źąd,
.lmp.;
takat
I 1866 r.
wrót .r budowlo okrQ!6" wojenDyeb.
nstała. Mieszkańcy wr6cili . ,.J arę" spło
I~j 8m. - . - l,d.., - .- kup.; 5-/" pot. we"nętrzu ..
Rozkład jazdy pociągów,
• -. Walka w łonie armII zbawienia. W dziła speknlacya handlowa.
sery; I·ej 95.70 ią.i., - . - kop, takai sery; III..j
Torenlo, w Klnadzie, odbył siO tern i ets.y
Peterlburg, 4 września. (Ag. półn.) . 95.50 ąd., - .- knp.; 6"1. listy s..t.wne . iemzki.
l'RZYCH ODZ 4
wWkl IDUtiog talnty.tów, l'IIolony pnol "ge- Depal·tameut policyi ogłasza, iż hAmbor- l-ej dt1le 103.10 ląd., -.- kop.; takioi małe
Ł 6 D:t
GOdziny I IIl.gly
-.iąd., -.- knp., taki.i n ...j .eryi -.- l.łtł.
nerała· Phi'pot, który stoi nI czele banto,
1
skie i bremeńskie stowarzyszenia żeglogi
11011 811219/421 41461 8J ~81101łl
peduitlioD,,!O przez kanadyjskich etłonkó" ar· parowej nie pl·zyjmujl} podr6żnych między III-ej .eryi małe 10'l.70 t'l.tł., 102.45,50,50 kup., V"'J
-.- ią,L, -.- kop.; b'/o li.ty ... taw ••
mil sbawicnia przeciw giln.rato"i llootb. Z,,· pokładowych. W przesyłkacb do SZlyecyi .erY;
miasta Waraz."'! I ...j leryi 102.40 itd., -.- kop.,
meaj, oni mianowicie, te 1I0misa.... Booth'a, ukaJano ekspedyowanla szmat, pościeli, II~ sery; 102.20 ł~~ - . - kup., IIwj seryl10'1 O(j
ODCHOOZ~
iąd.i IV..j lorp 101.90 i~d. , - . kup.; '{.. j
SOdzlny I ml .. ty
]hu, posprzed."a1 •• lIIo"o)oie rMDa "alory i odzieży :tnoszonej I t. p.
Ł 6 D :t
oeryl 101.65 "ttI., - .- kup, VI·ej ••ryi 10165
nieruchomo§ci armii I nie ud wcale fluhunku
lSl<łli1 71151 1 1~01 61051 9156
Kraków, 5 września. Zlu·ządzono Zam· źątł., -.- kop.; 6'/. obligi mia.ta IVa".."y
s bin1mlo1ch pienigdlY, te pnywłauczal 80Me knięcle przylcomórk6w nadgranicznycb. dule
-.- ittl .. -.- lrnp.; t"kiei male -.l'RZYCHOD1l4
rótDe fuDdusze i wraz • pr~yboczDymi "dj.tan- Przejeidzać przez ule tylko mogą osoby, itd., -.- kup.; 50(, Ii.ty .... ta.... mi..ta Łodoi
ta,,!1 prowadzi1 Iycie zbytkowne, podczas gdy mie zkające w pasie nadgl·aniczny'm, zna- I ••ry! -.- ",tł., . lI..j .eryi - ,- itd., llI...j.&- Kolna.ki • .
. 64818 18 23217171" 02
i.... i .oficerowie" armil cierpieli wpro.t Diedo- Ile odnośnym orzędom celnym i w katdym ry! - ,- i,d., -.- kup., IV-ej soryl -.- iąd., Skieme"ice.
8 05
·4 38 8~2 427
-.- kup.; 6"/, li.ly za.t....e miast. Ka·
Itltek.
1010
6:J0 1030 600
razie po dopełnieniu deziufekcyi pakun- 1i..a -.- tąd, takież mi •• t. Lublina -. - iąd., Wanzawa .
? Katastrofa kolejowa. W d. 2 .. rz&takiei mlasta Płoc ka -.- żąd.; 6", wty ustawn. Aleksandrów.
. 128
9iO
128
'01& poci,g kolei telulI,ej, "io&,cy dzienniki, a ków.
wileńskie - . - *td~ 5'/. Wcieli -. - ttd., -.- k. Piotrków.
930 351
IHO
Wiedeń, 5 wrzegnia. Onegdaj przel'wano Oy.koltlA/: Berlio 3'/" 1,0",11. 2'/.. I'''y* 'I.'/,'/,.
biegntey • New·Yorku z a.ybkoioi~ 70 mil anglel215 9 ill
43'
• kich qa nUnut~, wpadł n. most rachomy, rzucony roch wszystkich idącycb bezpoś!·ednio z IViedeń 4'/.. Petersbarg 4'/,'/.. W.,tog6 kopolI" • Granica •
300 g J5
HO
Dad rzek. Had,on·Hiv,r. )loat był ol".rty, gdy. Niemiec i do Niemiec WllgollóW osobowych lłotrąceniem 5"1.. : IIst1 '&lłtawue :&iemNcie 96 3 Soshowice.
przed chwil. przepły,,»1 okr~t ,Lokomoty". prse·
....... 1 i 11 203.2 Lo,bi 163.6, Ii.t, Iik ...idae,iu. Tom•• zów
10 38 I
tłl
I
sypialnych.
'l'emn
rozporządzeniu
podlega
ok"".yl& prótniv, ale w.gony 'pomotaly si~ I lob,.
99.2, polycna p,"",I.". l 68.6. II 226.9
225
650
Bzin. • •
.Ol'ient·ExK ..o,oiala, pal... i urzędnik poczto "Y ubici, re· również parYdko·wiedeńskl
P~I,roburg, 5 ......"dllia. W.~.le 11& Lo.,IYIt 98.90,
557
1021
.. ta .1otby kolejowej i pocz.owej pokaleczona. presse".
'
II potyczkĄ wschodoia 102.50, ~U po klub .... ho· I"angród lIwan .
'806
116
Wapomniany II\Qłt przed dwudzi.sto laty był ju!;
Wrocław, 5 września. Stwierdzono dwa doi. 104.62, 4'/,'/. listy ... ta .... kredyt. .i.... ki. Dąbro".. (D'I,b.
rai tea\Zell> podobnego wyp.fu.
11 03 11 03 8 38
11 03
wypadki cholery w Suchej pod Wielkiemi- 153.00, akeye ~anku raakiego dla haudin zagrauic.· p.tersburg
333 333
neJ>:o 26i.50, p.teribarskiegó haokn dy.kou",wego Mo.k ....
.'. E;I[perleaUa doeeL
1058
On. Nie pojmuję, j.k mlod. o.oba mo...ig Ide· Ssrzelcami ua Szląsku prtlskim. Zachoro- 471.00, banku ruiO'lzyoarodow.go Ul.OO, ....,.saw433
Wiedeń
.
cldo"aó wyjid za ellowieka, którego .na d.... ty. wali dw~j przybyli z Hambul'ga robotni· ,kiego b.aku dy kootowego -.-.
710
,odlU. salodwie.
cy; jeden z nich zmar!.
BorUI, 5-go ",zdai... Rankooly rualtle ...ru, Kraków .
007
0.... A ja Ilie pojmuj~, jak moie po6lobit takie9 i9
Berlin, 5 września. Buletyn nnędowl': 205.60, na doat& .. ~ 20675, ... hl. ua War ..... ~ IVroclaw .
6 25
fO, "tór."o &D. dloiej.
625
650
W Stade i pięciu miejscowościach regen- 206.40, ga Petersburg kro 20;.2., ua Peterilborg Berlia . •
1
--dł. 204.45, na Londyn krńl. 20.39'/" .a Loo'lYII dr.
cyi tamtejszej zachol'owalo d. 2-go b. 10', 20.34, Dl Wiedeń 170.46, kup."1 celne irU.60.
Da cholerę osób 6, umarło 2; w Hambnl·- 5'/. listy ••ataw.e 66.75, ł'/. lia'y lik"id ..yj ••
UIVAGA. Cyfzy o.....one grubSI"" drukiem
gu I ~licy zachorowało 5, nmarło 5; w 63.00, po*r •• ka ru.b "'/, z ISIIIJ r. 90.001 4'1,_'
meklem ursko,szlVeryńskiem od d . 25·go 1887 r. -.-,6'/, r.uta.tota 1Q3.90, 5'/. r. • 1. 11111>\ WJlaiojł CAl od godsiny 6..j wieclorom do go.
r.102.60, p••y..... ".chodllia li OUl. 6• .80. lU .m, dolny 6·oj ran o.
....kwa, , wrzdnla. Wczoraj, " lokalu lierpola do l-go września w 12·tu miej- lJi 66.75, 5'/. lilty ....awn. rUII<I. 103.10, 5'1. po
rady mlPjsklej, o godz. 6·ej wieczorem, sco"oklach zachorowało 30 osób, a umar- iycak" promio"a • 1864 roku 1.1.25, taku a 11>0<.
daoy był bankJet 0& uegćset osób DrzlI- ło 11; " , Bremie d. lI9·go sierpoia amarla r. lł6.oo, akcJe dro"i hl. "..,uawiko·"I.,le60kl'J
lIło
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MATERYAŁy WEŁNIANE

Materyały

meblowe: atłasy, plusze, juty, :firanki, portyery.

Herzenberg & Rappeport.

1756-6-1.

ZGUBIO

Łódzki. I----=-~----,.----'--~----'--'~---

\V ogrodzie SelUua.
środę,

i JEDWABNE na suknie.

Dywany wszelkich rozmiarów, chodniki, serwety i kapy na łóżka.
Wieli wybór Płócien Jarosławskich, Stołowej bielizny i bawełnianych wyrobów.

~

We

'o

bilet woj6kowy
w Łodzi, na imi ę
Dobroszycki. '
znalazca raczy
policmajstl'a m. Łodzi.

.I~roszek
&ł ot~ talmigoldowe, niklowe, aluminiowe i 8zyldkretowe
najnowIZych fasonów, lornetki azkła do czytani I , i wuelkie przyrz~dy ohirurg iczne. op.trunkowe, pohzoohy iUmowe, poduszki gumowe, bandaż e rupturowe i podpa8ki
brzu8zne llajtBDiej nab yć można. w z.akładzie Op\ycznym
i eJektroteohnioznyro

d. 7 wrzegnia r. b.
WYSTĘP

OSTATNI

A.

I

Plotrkom.ka :1.&
poleca Ba SEZOY BIEŻ'\CY: ~
świeżo nadchodzące "Nowości" z fabryk zagranicznych i moskiewskich.

Codziennie

me :::s
er:::
>3:
Teatr

N

:1.&

j-c :::s

~ea

E

~

~:e ctI ~C
~

z

MAGASIN de MOSCOU

c.:>

>- Ol
~ 3: c:..::>

~L.&J

s

o

Ł

5

i

Adolfiny Zimajer
..tystki teatr6w warszawskich.

Łaskawy

.

Le'\Tiił8klegonw ... odzi
Dzielna li 2 róg Piotrkowskiej .
Zakład" r6wnież tak w mi eście jak i n& prowincyi pod
gwaran cYą piorunochr ony, dzwonki elektryczne numeratory, telefony i ostrzegacze na wypadek ognia lub kradzieży.

S.

NINI~HH

Wodewil
aktach, Alfr:.e.dr~a.~~.~Yłli ••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ill83
iiiiO-iiii6.-.l"'=1i~~:;~~~~~~~':'iil~~,
Dequin i Alberta Milaud, J'~
z francuskiego A. Ziólkows~d.
zyka Boollard'a.

w'S

Podaje się do
ków czynnycb,

wiadom"UoWścj'"l
CLz..łlUoni'-I~:,,,, ZAKŁAD
._ u

że

Da czwartek, dnia

ba chóralDl\

odbędzie się

'\Te .środę, dolo f
o godz. 8' Ił wlecz.
Zarzlld.

1In1śnia,

1834-1

Dr. Łaski
choroby dzieci.

liawy Rynek J\2 3, dom Szmulew
CZl.
1656-10

OGRODNICZY

C. Ulrl·ch '

8 wl'zegnia

w

\V

&B8Z.~

WIE

porze zakupów na Jeslen W.P.
również Ogrodnikom handlowym
po umiarkowanych hurtowych ceuach, wielki wyból' roślin
\V większych i mniejszych ekzemplarzach.
Jak również wszelkie dl"Zcwa owocowe, alejowe, krzewy
parkowe, róże nizkie i pienne, kłącze konwali i i t. p.przedmioty.
Do zwiedzenia zakładu uprzejmie zaprasza się.

1833-6-1

~nDjeKt FfllcZflr~ki
"tn ebny z pens1ft rs. 12 miesięcznie
11trzymanie.
JIL Blelwel88.
Dzieln& nr. 6.

Nr. 1802-3

~'\I' --=-

domowem, na praniu i gotowaniu,
poszukuje miejsca do. zarz4do
domem w mieście. Oferty pod lit.
M. S. w administracyl Dziennika.
1837-

Raichman i Frendlcf
Pier wsze w kraju,

istniejące

od lat 15,

BIURO OGŁOSZEŃ
do wszystkich dzienników
PRZYJMUJE

Orukarnia"Dziennika Łódzkiego"
książeczki

Osoba nie na gospodarstwie

w mieście ole posiada.

Warszawa, Senatorska 26,

w

znająca się wybor·

lCij!'" Żadnycb filij

zbliżającej się
Właścicielom ogrodów, jak

poleca przy

ł.odzl,

Pasat lIeyera Nr. 9 (nowy) ,
przyjmuje obstalunki n.

obrachunkowe dla robotników

(pasc.eT."" ...... )
podług .ajnowlZego wzoru, zatwierdzonego przez P iotrkowską KomlByę do spraw fabrycznych, z przepisami porządku wewnętrznego normalnelll (zatwie rdzonelIII przez Inspektora Fabrycznego) lub własnemi fabryki I wykonywa takowe szybko I po cenie ~mlarkowanel.

w

Inseraty i Reklamy
wszystkich gazet warszawskich, prowincyo.nalnych, ruskich i zagranicznych

pO cenach redakcyjnych,
Przy

więk szych

zamówieniach odpowiednie rabaty.

Redakcya ogłosziń i reklam, kosztorysy, obJaśnie
nia, ofetty, numery gazet, katalogi i t. p. bezpłatnie i rraneo.

na!""a

Biuro Oglo

zeń

mU w

RaJcblllana I Frendleu.
lllieścle ole posiada.

żadnych

1609-0

ŁODZI,

URZ4DZONA STARANIEM

TOW ARZYSTW A

"...

OGRODNICZEGO WARSZA WSXIEGO
W

parku "KWELLA"

września) do 29 sierpnia (11 września) J892 roku włącznie.
CEXl WEJŚCi,\ k. 30. Wystawa otwartą co~ziennie od g. 10 rano do 10 w.; od zmrokn ogwletlanie światłem elektrycznem.
Cukiernia i restauracya znajduj, si~ na miejaeu.
W godJ:inach popołudniowych gl'ywają orkiestry.

w dniach od 22 alerpola (3

1~

DZ1ENNIK ŁÓDZKI. ____----------------------------~~1W
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____~~~~~~~
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Z wszystkimi współczujl\cymi Przyjaciółmi i Znajomymi
dzielimy się smutnl\ wiadomościl\, ze nasza ukochana Matka,
Teściowa, Babka, Prababka i Ciotka, wdowa po pastorze

Ś.

-t

p.

sędziwym

wieku 87 lat, po cięzkich cierpieniach, w dniu
6 b. m., o godzinie 6 rano, spokojnie zasnęła w Bogu.
Wyprowadzenie drogich zwłok na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się w czwartek, dnia 8 b. m., o godzinie 5
po południu, z domu załoby pod Nr. 88 przy ulicy Franciw

szkańskiej ,

Wsmutku pozostała Rodzina.
-

DYREKCYA

Towarzystwa

oa±

Ubezpieczeń

.~,PrleZOfnOŚĆU
podaje do

w obec zbliżającej się
epidemii wprowadzila
SDBcyalnc UDBZDiB~ZBnia Cza~OWB
na rok jcuen
na zasadzie skróconego badania lekarskiego.

Premja od Ubezpieczeń 'Czasowych wypada
około 50°10 taniej, niż według taryf zwyczajnych
Mianowicie od 1000 rubli kapitału, zabezpieczonego na rok:
Osoba 30·Ietnia opłaca 13 rubli 86 kop. roczDie.
"
40"
,,17 n 34 1J
"
tY
50"
tt
25 H 80 tt
"

Ubezpieczenia przyjmuje l wszelkich

objaśnień

udziela

Biuro Dyrekcyi w Warszawie
Przedmieście

Nr. 7.

tv Ł ODZI,

p. Wojciech

.

E:iI Taryry

Oppeln-Bronjkowsk~.

wysyłają sl~

na

z zagranicy.

Ul.

8

Nr. 19.
Do magazynu Józefy Kowalewskiej,
Dl. P iotrkowska Nt.

pOtrzebne ZuO ne

~'od e 'e
wynao·
z Dl

iąłlanle bezpłatnie.
1819 4

.

w ł.odzl, uhca Dzlolna Nr . 1380, obok optyka lewl68klego,
posiada na składzie D!\jnóws:lóe dzieła treści poważnej i beletrystyczne, jak I'ównież powiastki ludowe, dziecinne, podrę'
czniki szkolne i t. p., z czem poleca się względom Szanownej
Publiczności.
1803-3

stamczar l, O

b'd d b'e
al zo o 1 1'8133_

~

Ił<)C)OC)OOOOOOOOOOC)ł

Nauczycielka polka

wiadomości, iż

Krakowskie

' l' B
k' 'SOOOOOOooooooo~
H'~!~!AT
PR~!s~~: I O . .. N~WO OTWOrON~
O
powrócił
Średnia O kSI~garma l skład materyalów plSIDwnnych '.ił. O
1822-3 O
A. Swid
O
y,
26
O
J I
.' k'

" p.t.entem gimnazyum .war~zaws~iego i mooooO+OOO-OOO~
lmedalem złOlym, pOSl.daJąca Języki rn.ki, VV

'francuski i niemie~ki z ~011Wersacyą, oraz
mogąca przedstaw.ć ś ".adectwo kIlkole·
tniej praktyki, ndziela lekcyj język6w i
przedmiot6w gimn..y,~ych ..Oferty p~oszę sklada.6 w ad.uunJstracyl DZiennIka
'pod lit. .4..
J782-3-1
POSZUKUJE

Do wełnianej i wigoDiowej przędzalni (maszyny Hartmana)
f.. b
.
powze ny zalaz

mu,..ter
':J'"nr;::y .el#aktor:;e•
~

Tylko rellektanci z najlepazemi

świadectwami,

praktycznie obznajmieni

z przędzą pończoszniczl}, oraz znający języki polski i niemiecki, ruscy

O

się

poddani

mogą składać

tńcb.., Łódź,

o!ferty w składzie
ulica Piotrkowska Nr. 249.

łyrardowskim

_

HieUego i Dit-

O
O
O

1825-3-1

~OOOOOO+OOOOO.e

nauczyciela

języka

O
O

niemieckiego. Oferty z OZDa- _

czeDiem żądanegow wynagrodzenia
proszę składać
administracyi
DzieDnika pod. lit. A. B. 1749-1

__

I

CENY CUKRU ---. I
' -.

W HANDLU WIN
Auczycielka z patentem glmna'1lJr
zyaloym, z dyplomem z ukończenia
J.lL.
"
wydzlalu przyroduiciego na je·
15113 kop.
dDym z uniwersytetólV francuskich
poszukuje lekcyj . Specyalnie lek
l1Iąc:;ka 15
"
cye przedmiotów, wchodzących w
Na
glow
zakres Dauk pI'zyroduiezycb, języ' • _ _ _ _ _ _ _ _ _'."....
__
ków:
polskiego
I f,·aDcuski
M. D. wego.
admin1- ..._ _ _ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.- .
Oferty
pod lit.

SPRZ,aCZKOWSKIEGO'

N

Ko.lki

"SIl3_."_..._.1_
826;;..

stracyi DzieuDika.

F. .PI~·E·TSCHMANN

1801-

Droga Żelazna Pabryczno.tódzka,

tektury dachowej i asfaltu
w Warsl&awle

FILIA

z

podróży.

W

Łodzi,

ulic, MlkolaJewalca (Dzika) l\ 65, poleca tanio:
tekturę asflliow~ ognlotrwal~ w n~lepszym~ gatunku, lak asralto·
wy, Jako tei smolę odparowanIl (warSZaWSkll) w beczkacb od 9

od daty Ikisiejszej, dow6d ten 1l.Znaoy b,dzie za nieważny, przypadająca zaś
wedlUg niego kwota wypłaconą b~dzie p.
J. Hiuchmann.
1829-3
sięcy

powrócił

li

FABRYKA

z powodu ogwiadczenia. J. Hirschmann&
o zagubieniu dwiadectwa zaliczeniowego
Nr. 8581 z dnia 12 (2l) lipca r. b. na su·
mę tub. 43 kop. 65 obei:l,ż.j~cł przesyłk9
Łódź miasto Kłomnice Nr. 2l98, podaje
do wiad omości, że w Tazie nie przedstawienil&' pomienionego dowodu do Bima
Ekspedycyi st, Ł6dZ w przeciągn 3 mi...

Dr. Likiernik
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pOkrywlDle daebód teli,torlł asfaltowll. bolzcemeDtem I l\'ylcwUle
ii:I cbodnlków etc. najlepszym asfaltem mineralnym I sztuczoym. DIBg~
• leInil. gwaraDeya.
1797-_

&

~W~ .
_ _ _W....!1'-da_1I'_C&_S_Ie_fu
__
i_8SS_._t~_.__R_e_d_ak_to_r-=B:.,:.ol:.;c:esla="....:KnI=c::.:bo:.::wI.:.:ec=k:::l._ _ _ _~)I;-::08:::~:::::ell::.o~n;~eR=8::!.!yp!::0=-lI)..:2::.3..;:A=.Br'.cTII.
1
1892 r.
W drnkarn! "Dziennika l6dzkIBgO~

