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'DZIAt PRZEMYSŁOWY.
Łódź,

dnia lalIX 1892 r.
)( Hnrtowuic,y tutejsi pozostawili na tydzieli bieżący uie~mieuione .c e n y o k o w IIY, a mianowicie:. za wl~dro 78"!. w
IPl'Jedazr hu~toweJ rs. 8.70, w sprzeda·
ły detalicznej rs. 8.85 - 8.95.
Drogi wodne_
X Z Torunia douoszlł, że ż e g l u g a ua
Wiś I e za w ieszoua z powodu nizkiego
,tanu wody.
Drogi żelazae.
X Dla zapobieżen ia kra d z i e ż o m
I fi a g o D Ó w ~o.lejowycb, jakie .się pr~y
IItbją uajczę~cleJ po~zas postojU pOClą
lU na pogreduich stacyacb, wydano pol~
eenie aby slużba kouduktorska plozyna)mniej' w 'I. aui Da chwilę nie oddalala się
od wagonów. Po wyjgcin pllSażerów Da
peron i do bufeto, wagony wiuny być
umknięte. W razię przybywania nowych
paSAŻerów, nal eży je otwierać, . lecz dopóki dawniejsi pasaż.erowie nie powrócą, niewolno jest żadnycb neczy wynosić,
)( S t a c y ę IV a r S z a wadrogi żelaz
nd warszawsko-petersburskiej włączono
do bezl,ośredniej komunikacyi petersbnrsko.rysko.warszawsko - wołsko- ke.spljskiego
lwiątku przez Carycyn i Baratów_
X Drog. '.l •• no moakie ...ko·kur.ka przej d.ie
,tych darach nI. rzecz sk&lbu.
'I. Droga żelazna kur S k o-c II ark o wSlO'U o w s k a
ma być podzielona na
\111 oddziały, z któl'ych pólnocny stanobędzie przedłużenie dl'ogi moskiewskolIrskiej, środkowy wejdzie w skład jekaterynińskiej, a trzeci przyłączony będzie

,ii

do drogi donieckiej .
X W tym tygodnin otwarty będzie rnch
pociągów na oddziale ż m e r y ó s k o·m otyłowsk i m dróg żelaznych poludniowo-wschodnich.
HIł.del.

X Kooig

podniósł

na

wrzesień

ceny

ra fin a d y o 40 kop. na pudzie.
X Włdciciele winnic i fabrykanci wiu .. Krymie, tndzież besarabscy I kaut&zty właściciele statków wnielili podanie
I prośbą, aby w i n a z a g l' a u I c z n e, 0lrzymywane w Rosy i w beczkach lub w
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Ranchensteiu, d. 19' kw ietuia 1863 r.
Rojeniel Co to jest rojenie? - pytałam
!Ima siebie I Zapomniałam, doprawdy, że
jlstem cMopcem Ulrykiem i zaczęłam już
myśleć o .roju" wielbicieli ciotel':lmej babu, o których mi zawsze opowiada-twierdzi, że miała ich jedeuastu. Ponieważ je·
~nak, jak się zdaje, mój pan pradziadek
I paui prababka nie byli bardzo szczęśil
wl we wspólnem pożyciu małżeńskiem,
lięc paDi prababka tak euergicznie odradzAla swoim córkom, iż zostały staren»
linnami. Cioteczka kochala się jednak
bud7.0 w pewnym cndzoziemskim markitle i chętnie wyszłaby za niego, lecz że
lI!odzian nie podobał si~ matce" ~zięła
.~ swoje serduszko w ręce i ijclsnęła
le tak silnie, że umilkło nazaW8ze. Mając
)U lat siedmdziesląt, zapragnęła I'az jeszCle njrzeć swojego markiza; pojechała w
1y;n celn do miasta - którego przez uyItrecyę nie wymlenlę-kazala sobie pokaut jego dom: na balkonie siedział slary,
b~ldzo stary człowiek. w czapeczce na gło
'le i palił fajkę; popatrzywszy nań chwil
lilka, powrócila do domu. Pewnego razu
lIobiliśmy sobie żart, ubraliśmy małego
~It~zeńca w kostyum z czasów.Lndwika
.V I kazaliśmy go zameldować Jako marItza, Zarumieniła się wtedy zupelnle jak
alOda d~iewczyna i rozdrażniona zawoła-
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innem opakowaniu, były banderolo"ane 701 banku dyskontowego 64 rs.
w domu p. Roeder filię- swej wal'szawnarówni ze sprowadzaneml z zagl'snicy
Ple •• I\dze I kredy'_
sklej szkoły artystyczno·rzemieślniczęj lita.
napojami sph'ytnsoweml. Podaoie to I'OZX \V wykonaniu nchwał, zapadlych na kobiet. A.ktu po§więcenia szkoly dopeluil
patrywane bylo w komisy i specyalnej, ostatniem zebraniu komitetu t (lo w a r z y- w sobotę ks. Dobrowolski.
która przyszła do następujących wnio- s t w akr e d y t o we g o z i e m s k I e g o, bęKomisarzem sądowym lI-go rewiru m.
sków. Właściciel wina, sprowadzonego dą ~wrócone dolll'om stowarzyszoll)'m po- Łodzi mianowauo p. Jakooowskiego, sez zagranicy w beczce, winien wnielić do brane z nich ko~zty stemplowania lIstów kretarza zjazdu sędziów pokoju ID. Łodzi_
komory zastaw procentowy od jego war- ~astawnych na pożyczki wydanych, tudzież
Osobiste. Rozkazem ministeryum spraW"
tości; po rozłanin wina w butelki, nałoże- oszczędności osiągnięte na kosztach kou- wewnętrznych z d. 26 sierpnia (7 wrUlniu banderoli i sprawdzeni n całej jego wersyi. Jednorazowa spłata w części Inb linia) r. b., tntejszy sędzia śl8dczy, p. Alaliolici i gatunku, zastaw zwrócony będzie w calości potyczek może być dokouywaua ternicki, stosownie do prośby - uwolniony
włdci:ielowi. W razie wykrycia zofał- gotowizlłl!, licząc wartość list6'w zastaw- został od ojlowiązków i sfu:bby, z Pl'awem
szowania wina, ustaw będzie zatrzymany, nych, jakie przypadaJyby na tę spłatę al noszenia llIunduru. Jak się dowiadujemy,
jak!) kara pieniężna. Ministel'ynm skarbu, parl, dodając do tego wszakże wartość p. Mater~ickl, z dniem opuszczenia służby
jak donoszą .Peterb. wiedomosti", czyniąc knpoua bieżącego; ta ostatnia ncbwała rządowej obejmuje posadę zarządzajlłcego
zadość prośbie ruskich fabrykantów wina, czyni zadosyć żyezeniom stowarzyszonych, 'l fabrYkami towarzystw3. akcyjnego wyropostanowiło jednocześnie, aby na przyszłość wyrażonym na tegoroczuych zebraniach bów ba.wełnlanych Karola Scbeiblera.
Ostatni dzień wystawy ' wiele zaważył
wina ruskie nie były oZllaczane markami wyborczycb.
i nazwami firm zagranicznych i żeby na
X P I a u t a t o l' 2l Y e h m i e l n w Rosyi na szali powodzenia tego przedsięwzięciL
etykietach oznaczana była jedynie firma starajl} się o wydanie' im potyczek bótko- T/umy, zapełniające w 'niedzielę park wywłaściciela winnicy lub fabl·ykanta.
terminowych z bauku państwa dwa razy stawowy, dosięgły najwyższej cyfry, niebywałej od dnia otwarcia wystawy, bo
X Kilku kapitalistów petersburskich u- do rokH~ na wiosnę-, kiedy potrzebne
kłada towarzystwo dla sprowadzania z pieniądze dla uprawy plantacyj clunielu aż około 6,000 osób.
Piękna pogoda
Gallipoli (Turcya) o I i w y o r y g i u a In e j, i w jesieui, na zastaw zebranego już i u- sprzyjała tym razem tłumnej wycieczce
która będzie sprzedawana najdrożej po 12 mieszczouego w sk.ładach cbmlelu. Poży- \ łodzian do "Kweli".
rs. za pud.
czki wiosenne maj, bfć wydawane najI pl'zedostatni dzień sobotni również był
X Ministel'ynm skarbu wyjdniło okól- dłużej na rok, jeslenlMl zaś na 6 miesięcy. dła wystawy pomyślny, zgromadziwszy
Jbemlo81a • praemysł droboy.
około dwóch tysięcy osób.
nikiem wszystkim izbom skubowym, że
sprzedaż m i o d n p r z ag n e g o korzysta
X Grono Ikrawcó-w warszawskich poRezultat finansowy wystawy przeszedł
z tycb wszystKich ulg co do opłaty po- wzięło zamial' zawiązania stowarzyszenia, skutkiem tego oczekiwania; ogólny docbód
datków bandlowych, jakie są nstanowione którego głównym celem byloby przygoto- wynosi> około 5,900 rnbli, czyli wystawa.
w przepisach o opiatach handlowych od wyw&llie odzieży na wywóz do C e s a r- dala sporą przewyżkę, po fot"lJCeniu koszsprzedaży artykułów spożywczycb i wszel- s t w a. W pl'zedsiębie"stwie tem wziąl:by tów, lJQniesionych na jej urządzenie przex
kiego rodzaj 11 wytworów gospodarstwa udział także jeden z fabrykantów kllrtu zarząd- towarzystwa ogrodniczego. Rezulwiejskiego.
oraz kapitalista. Decyzya ostateczua ma tat to. tem godniejszy zaznaczema, że zaX Chcąc nłatwill wywolOwcom ruskim być . powl&lęta j.eszcze w ty:m miesiącu.
zwyczaj wystawy kończą się pewnym dew y w Óz o w i e c do Francy i, rząd ruski
WJT8l.aWy_
ficytem, co jednak bynajmniej nie zran.
nkłada się z rządem fl'ancuskim o załoteX Podczas nadchod.zącej zimy odb~zie do Ich urządzania wobec pośrednich wielnie w Odesit>, kosztem skarbu rnskiego, si~ w Petel'sburgn drnga w y s t a waz a- kich korzydcl, jakie przynoszą, zwłuzez&
fraucuskiej komisyi sanitarnej, ktÓl"a rewio' b a wek d z i e c i n Iły c h. Na wystawie przemysłowi i handlowi.
dowałaby owce przed naładowaniem ich będą umieszczone, opvócz wyrobów rnskich,
Wystawcy w ponied.tiałek od, rana pona statki, tudzież miala nadzór sanitarny także zagraniczne_
częll rozbierać swe okazy.
Kancelarya wystawy czynną. będzie jenad statkami, wiozącemi owce do Marsylii.
szcze przez kilka dni,
X Podług wykazu, ogłoszonego w.PraWystawę zwiedziło przez ca~y czas jej
wit. wiestniku", listy zastawne to warzytrwania 19,200 osób.
stwa kredytowego ziemskiego w KróleWyścigi cyklistów. Zapowiedziane na.
stwie ł'olskiem będą przyjmowane n a
Egzaminy w tępne w tutejszej wyższej onegdaj wydeigi cyklistów tntejszych, dzięk a u c y e przy dostawach rządowych po szkole rzemieślnlczPj, oraz w głmn&Zl'ach: ki sprzyjającej pogodzie, odb.yły się we80 za 100 rs., listy zastawne towarzystwa I ,nęs kiem i żeńskiem, rozpoczynsjlł się dziś. dług programu. Jak wiadomo były to wykredytowego m. Warszawy po 85, m. Ł o-) Szkoła artystycmo -rzemi8ślnlcza dlll ko- gcigi "klubowe," w których brali ndział
dzi 75, m. Lublina na 80, Kalisza i Pło - let. Miastu naszemu przybył nowy za- tylko członkowie towarzystwa cyklistów.
cka 51, obligi kanalizacyjne 65, akcye' ad naukowy, a mianowicie p. Jadwiga nie mogły więc zaintel'esować publiczności
bankn bandlowego w Wal'szawie i Łodzi ' I'r zewoska otwol'zyła przy nlicy Zielonej tak bardzo, jak wyścigi wielkie, zaniecha-
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ła;:Mój Bożel czy to możebnel:'Przestra
szyligmy się trochę, lecz gdy wszedł malec i, uklęknąwszy na jednem kolanie, wypowiedział wierszyk, zaśmiała się serdecznie i cieszyła z żarlu. Nigdy nie widziałam tak odmłodzonej $warzy staruszki, jak
w tej chwili. Taki był romans mojej ciotecznej babki; uieprawda, że bardzo prosty? lecz jest to najpiękniejsza i1ustracya
do slów: .Obowiązekl wiecznoś ćl" Pi ę ć
dziesięciołetnia wierna miłość więcej pl'zecie! warta, niż naj ładniejsze .rojenia· ...
Ja także odebrałam już najformalniejsze
oświadczyny I Mówię znpełnie poważuiel
Ale ppkładalam się ze gmiechnl Myślałam,
że ten czlowiek zwaryował. Jak można
chcieć si~ ze mną żenić? Dla muie to niezrozumiałel Inni mnsieli mu tam najl"adać
o mnie, bo moja mała osóbka dokazać tego nie była wstanie. Ol to nie było .ro·
jenie" _ Jednego z moich profesorów lubilam tet bardzo. Achl pokarmem i napojem
były dla mnie jego lekcye i rozmowy; a
gdy mi ciężko było na SIlI'CU, potrafił wlać
otuchę, wskazać wyższe cele, a zapomnieć
o codzienuych dolegliwościacb życia. Tą
droglł nrabiał mój nieugięty eharakter i
nauczył zgadzać się z losem bez słowa
skargi I szemrauia. I to nie było .rojenie· ...
Jaki Pan zabawny z tym .Robię; co
sam chcę". Nie wiem czy to tak dobrze
I czy na tem Ilzczęście polega. "Robię, co
sam chcę", znaczy: ikogo nie kocham, bo
dla nikogo ofiar oie ponoszęl A miłość bez
ofiar, bez poświęcenia, nie istnieje. Nie
zazdl'oszczę pańskiej wolności, przeciwnie,
tal mi Pana, a sama czuję się jak wolny
leśny ptaszek, którego do klatki napędza
miłość; lecz nie jak ptak swobodny, bo to

~naczy

nsnn fęł4---:i" otoczenialndzi.- taną, w któreJ stoi-binrko-;- Iśni świeł~
zielenią - codzień obmywam jego liście
zapach kwiatów i ble.sk słońca płynie do>
pokojn pl'zez otwarte okna. Kołowrotek otoezyłam gałązklł PrIUII'8 l'IUu8, na moilm
1!tqliku stoi kwiat magnolii. świeże bukowe gllłąui i brzozowe baśki. ZawieI e w..
nil O piątej już siedziałam plozy oknie,
pl'zędlam i śpiewałam. Gdy cb~ę próżno
wać, marzyć, mój klllowrotek mnsi wal."ziemi; ziemia przynajmniej równa i twar- czeć, a co myślę, zaraz wyśpiewam wlada, możoa się na niej wypl·ostować...
snemi <słowy i własną l1Ii!lodYIł. Aul jestem
I ja niegdyś doznałam czegoś w rodzaju zbyt nczęśliwal Upojona Pl'awie tlł wo.cojenia", chociaż to profanacya mieszać ni Ił, światłem\. przel'ycb&m! Czy widziałM
jedno z drugiem. Było to z Pauem Bo- pan młode bUKowe listki, oblane słońca
gieml Przez pewien czas, a i teraz niekie· promieniem? Blask icb tak siluy, że błękit
dy, czułam, jakby dobry Bóg przebywał nieba" sobie odzwierciadlają. Mówi~ luwciąi ze mną; rozmawiałam z nim, 1.apy- dzie, że niebieskie z zielonem nie harmotywałam, a czułam zawsze jego wzrok nizuje. Śmieeh bierze, dopl'awdyl Cała nautkwiouy w sobie. Nieprawdaż, to wielkAe tura nie jestże mi~szauiuą niebieskiego z
zarozumienie sądzić, iż Bóg móglby zaj- zielonem? Wlaśnie obstawiłam cały komimować się tak małą osóbką; ale kiedy nek kwiatami-palić się w nim nia będzie
wczol'aj jeszcze, podczas kolacyi, stał pl'Zy więcej. Drngie okno dopiero wtedy ładnie
mnie, czułam jego oddech na twarzy, a się przy troi, gdy lipa zielenić się po:aie.
w łóżku letąc, myślalam, że trzyma mnie Ah, wtedy uroczy, zieloukawy p61mrok
napełni cały pokOj. Gdy to widzę, mogław swoich objęclacb.
Dogmatyki uczono mnie niewiele, rodzi- bym skakać z radości!
na tego cuciala. Moja religia, to .bezgl·aDrzewo rozpościera swe gałęzie aj; de)
niczna ufność w Boga!" 'ie, w dzieciń- mojej ypialni, Il)i~cej kilka stopni wylej
itwie nigdy mi nie mówiono, że za 'moje -a to świ tło zielonkawe cOlyni j/ł urogrzechy Cbl'ystus był ukrzyżowan; i nie czem schronieuiem, bo cały pokoik je t róuwierzyłabym temu, bo wówozas nie było żowy, śeiany, klIPIl, firauki, wszystko rómoie na świecie. M3~lę feż, te gdyby PAn to we, z lekka bialym mulinem pokryte;
Bóg chciał, mógłby mnie stworzyć do ko· w~eczorem pali ię rÓ10w& ampla. Gdy linalll, ale nie chciał. Je tem slaba i gl'ze- pa kwitnie, odurująca atmo fera panuje
s1;na, ażeby walczyć, aby mieć zadowole- w mojej sypl Ini, woń kwi tów mię z
ię
nie pokonywania siebie samej.
z brzękiem p zczól, świergotem jaskółek ł
Ah! U1'ocza Wielkanocyl Używam waka- wróbli. A gdy głos dzwonn z dolillY zacyj, jakie zrobiłam moim dzieciom! Zegar brzmi nad wierzcbołkami drzewa, pok6j
tajemniczo tyka w pokoju; bluszcz nad al· mój zmienia aię fil kaplicę. _'lei nigdy.
by"

się Pan w .rojenla", bo nie zaznażyciu takiej prawdziwej, głębokiej
miłości, do jakiej byłbyś zdolny.
Wierzę
prawie, Iż jesteś nieszczęśliwy. Jaką za.bawn'ł kobietę wymyślasz sobie, leżącą. na
szeslougu, która spojrzeć na Pana ule
cbcel Jabym tak nie potl'afiłal Rozumiem
leżeć na mcbll lub na murawie, ale na 80fial... Gdy czuję zmęczenie, kładę się na
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lecz wyprzedził go p. C. Braus I joż oie głow~. umdlr.ł. A.;"'tnmi<1 ....dto ...brali kilka pani Marler. Wiele osób .
tlał się pokonać do końca. Oprócz żetonu butelek ro&m&ityeh w6dek i potłukli wiele Da· dżalo.
JU po wyje!.
klobo zwyclAzca ob'zy ł na'" dę
d czyń.
• .' ofi'
ma
,,:0 J wHPrze.
Kradzleh, WC'"ra~
' nDO•• mieawnia ]6··ra
* W Baku i J' ego okolicach os'·t
mIocIe
al'owaoym
.
I
, p r z e z p. • eluz l; K.ubiah Da Bałut&e , skradzioDO paWel i ubr ..· czuie S t I u m l' o n o c h o la r ę CO" Bo
p Resl'ger za~ z'eton
akon,.
e-.
me.
statował komJ'et sanl'--oy. 'Od
Sl'ódmy nUlller
pl'
Ił'
"'"
d
ogram u zali' era wy·
N-go sierpnia utraciła ona chara'-ter lUa.
ścIg z forami Trzech J'ez'dz'ców dał 50
~
e'
.
o
demiczny, a od d, l-go września Oow p..
metrów for dwóm współzawodnikom o na·
wypadków choroby J'oi uiebyło,
Ieb
grodę klnbn (wachlarz z podstawka).
Pierwszy stanął u mety p, Neumann (z foDa:r.;:~~:;\ul....::;:,u::tY:'ł:;U;!~ t ~iwup
A ,,~.
rami); ~rugim był p. O. Kinderma~o.
* .Peterb. wiedomosti" donosz., te mi- I e r y " Booyl.
•• • ...
Nałclekaw~zym był ostatni wyścIg t. zw. nister skarbn, l. A. W ys z nie g r ad a kij.
W PetenbDrgU, od 7 do &wrsdni&, "ebo
wyśCIg zWY~lęzców (3 razy dokołs), St~- opuszcza swe stanowisko. Miejsce jego 203 osoby, &marło 56. wyzdrow'ało 149' ,,~
nęlo .. 4.c~ Jeźdźców, którzy poprzedDlo zajmie podobno z/lrządzaj.cy ministeryum ::;::::,';!~ 1.~~~ntaw~o:~~....• ",.,ł. ~
wzięli pierwsze nagrod!. Vi pierwazem komuuikacyj, S. WitLe.
w.ło t9. ,muło 9, wyzdrowiało 17.
UelI....
cięzców...
kole .wyprzeduł. wszystkich p. G. Lorenc"
• Dyrektor depsrtamen(n handlu i przeW 1I.0skwie, 6 i 7 wnoilui&, lachoro"ał
Kapitan klubn, d·r Ellram dał sygnał i lecz JUź w dr.uglem p. Braus znalazł się myslu, A, Ber, bodzie mianowany seoato- zmarło 36, wyzdrowiało 25; w guberni Uebor:~!
wszyscy biorący udzial w wyścigach, przedl
K t h
'
6, zmarły 4, wyodrowiały ł .
ta iii I
I
h
na cze e. nacler~uy prz~z p. I'e sc mel'a, rem; dyrektorem zaś wzmiankowanego dew Altr&ehaniu, G i 7 wrzośDi•• zachoro"ał." ....
Sb' W S ę na że aznych 8wyC rumakach. z~ którym podl}zał. dopiero p, L, W trz&- parta men tu mianowany będzie W. 'l'imi- zmarło 6. wyzdrowiała l! w guberni ....hor."}'~.
O ~echaw&Zy dokoła tor wy'eigowy. Było mm turze '!ycofah sIę ze szranków pp. riaziew . obecny jego wicedyrektor,
39 zmuło 9, wyzdrowiały 24,
...
ich 15-tu, a w tej liczbie sześcln na bl- Kretschmer l Lflugen I p, Braus zdobył
«W Finlandyi ma być ntworzona n o w a
Vi goberni włod,imierokiej. 6 i 7 wrzefnia,
cyklacb.
I
. t
bd
chorowało 6, ,marlo 6, "y.llrowiała 1.
...
pa mę zwyclęz wa, za co o arzono go gubernia.
w Woroueio. 6 i.., wrzdnia, uchoro".1
R ozpoczęły się wyścigI. U startn stanęli bucznemi oklaskami i nagrodą w postlIci
• W ministeryum sprawiedliwości ukofl- ,marła l, wy.drowiały 4; w guberni ..choro:.t:
pp. Tobiazelli i Strenge. Do pierwszego oz~obnej wazy, ofiarowanej przez p. J. czono prace przygotowawcze do nowego 562 smarl, 184, wyzdrowiala 161.
-,
wygcigu malego stawiło- się 7 jeźdzców na Hel~zI8.
. ,
prawa o unieważnieniu zagnbionych
WWiatee, 6 i 7 wrzośnia, z.chorowalr2,1III.,
rowerach, Po obJ'echanln torn dwa razy,
Nlektóre momen t y wy ś clg ó W zdeJmowa ł d o kum e u t ów. Nowy przepIs staDowI, IY}J
wyzdrowiała l.
.
w Jekaterynoslawiu, od 6 do 8 wuegnia '"h..
jeden z jeźdzców wycofał się z zapasów; aparatem rewolwerowym p. Bentsch, ama· że je§1i po uplywitł roku od daty ostatniej rowało 29. zmarlo 8. wyzdrowiala 8j w gub.rai ...
pozosblJ, jeszcze do tneclego koła trzy- tor-fotllł!'raf...
,
publikacyi, zgubiony dokument nie będzie ehorowalo 290, zmarły 123, wyzdrOWIało llił
maIL się prawie na równi, lecz w ostatnim
O~owlązkl ~ędzlów spr&wow~h pp.:
zaprezentowany we włuciwej instytucyi,
W Kuani., 6i 7 wrzOŚUIa ••• chorowalo 12' l1li.,
tnrze 8zala zwycięztwa przechyliła się na ~ebłlg, LudWik Helnzel, B. Wllkoszewskl to sąd wyda orzeczenie, uznające doku- !{',,::ł:l2towialo ll; w guberni • aehorował l273:
strouę p. G. Lorenza, który też pierwszy I St. Loren!.
ment za zgubiony i właścicielowi wyda koW Kijowie, 6 i 7 wrzdnia, .achotowały103 Im.,_
dobiegł mety, mając za sobą o dwa koła
Prośba, U!~ędnicy (~r.ogi żelaznej fa· pię równoważną z właściwym aktem.
lo 29. wyzdrowiało 25; " guberni .~eboro':'ał. 9
d&lej p. C. Nickla. Trzecim z kolei był p. bryczno-łó~~kleJ wystąpi h z pod niem do
* Ministeryum sprawiedliwośei wydal o omarły 3. wyzdrowiala 1.
•
Miller. Pierwszy zwycięzca w tym wy- zarz~du teJze dro~1 ,o przedlużenie 'yyda- rozporządzenie do sądów pokoju i zjazdów to ~~:';;O!i~l~ ~;rz~~:{,:::/~~::::;;iO"~'
ścign otrzymał w nagrodę album, ofiaro- wallla zapomóg miesięcznych w kWOCie rs. sędziów IJOkoju, aby s p I' a w y o n a r u- smarły 9ł, wyzdrowiAly 92.
•
wany przez p. B. Wilkoszewskiego lźeton 1. kop. ~O ,na o~obę, wyzn~czonych przed 8Z e n i e p I' Z e p i s ó w s a n it a I' n y c lr byW guberni koatrolDłk ej. fi i 6 wrześuia, ..,h..
towarzystwa, drugi zd-że~on ,
kilku mleslAcaml m t
śb
I
t
d .
. b
I row.ly
4. zmarly 2. wyzdrowiało 11.
W d'
ś
I
'
,"
•
o ywuJąc swą pro ę y rozpa rywaue prze Illnellll, ez wzg ęW Lublinie, <I i 7 wrzośnia. zaehorowało 130
ruglm wy cign, g ównym, na bicy- trw8J1}cą CIągle drożyzną artykułów spo· du na kolej,
&marlo 2'>, wyzdrowi..ło 29; w guberni ..eboronr.
Idach, 5 razy do koła, o nagrodę ofiaro- żywczych na targach tutejszych i brakiem
* PrawIŁ. wiestuik" zamieszcza rozpo- 35, zmarlo H. wyzdrowiało 25.
wanl) przez p. Julinsza Helnzla (młodsze- widoków obniżeuia się ceu.
r~l!dz~nie. na mocy któl'ego w guberuiach
w Naazym·Nowogrodzie 7 i 8 wnośni •• ueh..
go) , I prezesa
klubn,
ubiegało
si.
sześciu
Z
b
'
Z
.
d
.
.
'
k iJowskieJ,
'
. po- rowaly
t3 oaohy. &marlo 13, wyzdrowiało 21,; won.
d k
~
esc owo apowle zlana na WCZOraj zac bod uic h
, a mianowicie:
bemi .achorowały
63. zmarŁo 27, wyzdrowi.l. ~i
wspó zawo ni ów. 'l'rzy razy dokoła wszy- sesya starszycb felczerów tutejszych nie dolskiej, wołyńskiej, wileńskiej, kowieńW Orenburgu, 6 i 7 wrzośuia..... horo".lo 13"
8cy objechali razem, poczem wysunął się przyszła do skutku z powodu lIieprzyby- skiej. grodzieńskiej i miuskiej, oraz w czte- "","d, 4. wyzdrowi&lo 6; " guberni zachoro....tó
na kilka kół naprzód p, Oskar Lflogen, i clll odpowiednioj liczby członków zgroma- rech powiatach guberni witebskiej, może 625. zmarl9266 wyzdrowiala 9~.
jakkolwiek silnie był napierany przez p. dzenia. Nowy tel'min zebrania wyzuaczo. być zezwolone ua tworzenie p as t w is k
W guberoi oloniec.kiej. od 3 do 6 wrzdni•• 00L. Krusche'go, dobiegł mety piel'wszy. uo na czwarte k
wu .&eborowało 7, .marłya.
, t.'J. na I 5 b, m. F eI- w lasach ob 'iążonych serwitutami.
W guberui orlow.kiej. 4 I 6 wrzegnia, zaebor..
Oprócz nagl'ody w przedmiocie (przyból' czerzy winni sił} zgromadzić Q godzinie 2
.. "Grażdauiu" słyszał, że minister dóbr ' wało 45. zmarło ~I.
do IJis8nia. alominiowy}, p. L . otrzymal po poludniu W botelu Hamburskim.
państwowych wuiósł do rozpatrzenia rady
W Penzie. 6 i 7 wrze'nia, .aeborowaly 63 olObr
żę~oni p. K, jako drngl z kolei-tylko
.Teatr nIemiecki pod d~rekcy" p, Alber-I państwa nowe pl'zepisy o s I u ż b i e l e- zm.rły 2'2, wyzdrowiało l~; w guberni z&ehorow.!
zeton.
J
..
lo 301 , zmarŁo 1(J;J, wyzdrbwialy 122.
ta Rosenthala rozpoczyna sezon zimowy ś n ej, podlug których leśniczym powierzoW Permie. 6 i 7 wrzdnia zaehorowaly 2, mar.
W t.l'Zecim wyścigu (wolna jazda przez w teatrze ,,'1' halia" w przyszlą niedZielę., ne. będą, pOmiędzy iuuemi, obowiązki ta- 11'., wy,Jrawiały ł; w guberni uchorowala 200,
'/. toru) z pomiędzy 6·ciu jeźdzców zdo- Część człouków trupy nowozorganizowaoej , ksatorów młodszy ch; posady t)'ch ostatnich zmarło 90,
był nagrodę klnbu, w J\Qstaci eleganckie. przez p. R. za gl'anicA, w tych dniach bpdR skasowane. lecz za to ilo§ć leśuików
W guberni połtawlkiej, 5 i G wrze~nia, ueborofi
ki' t
'1 '11
"f
"l! .,
wały 3(, zmarł'o 15.
k
go dzwon a z gurą cy IS y, p." I er, przybyla do Łodzi,
będzie powiększona, a wymiary rewizorów
W Riauuiu, 6 I 7 wrzdnia, zaehorował. 29,
przybyly do startu ostatni; poprzedził go
Szkarlatyna. W tych dniach we wsi zmniejszoue.
zmarło lO, yzdrbwiało ';II; w guberni ,aeboro"ał.
O trzy kola p. NeumaBD.
Wodzyuek, gminy Żeromiu, powiatu łódz"Z początkowania petel'sburskiego to- 27, zmarły 22, wyzdrowiało U.
-4J!e:'a\Vy . elg na iJicyklach bez .kle- kiego nchorowało kilkoro dzieci na warzystwa opieki uatl ubogiemi dziećmi, lo W
Samar.e. 6 i 7 wJezośoi., ..ehorowało 16. I .. ar5, wyzdillwiało 6, w guberni zachorowało 70~t
rownika (2 razy do koła.) wprowadni w szkarlatynę, Troje z IJomiętl.zy chorych wladza zamierza przedsięwziąć śl'odki, zmarło 276, wyzdrowiało 396.
szranki 5·cin zapaśników, których w~ród nmarło. Celem zapobIeżenia dalszemu sze· zmierzające do ul'egulowania p l' a c y
W Saratowie, 6 i 7 wrz~uia, ... borowalo 13,
silnej jwnkurencyi pokonał p. O, Kretscb- rzelllu si~ chol'oby wtadza powiatowe tl z i e c I w warsztatacu rzemieśluiczych.
.marło 8, wyzdrowiały 3i w Carycynie. od 31 Bi.r·
mej'. Drugim był p. Miller, a trzeclm II. pI'zedsięwziely
odpowiednia środki.
" Oddzial ~otob"raficzny • ruskIego towa- gubezoi,
poia do 72 wrześni.,
wrześni.. zmarło
zaenorowały
a, zmarła l; "
•
3ł9.
L. Rudziński. Zwycięzca otrzymał żeton
Niedojrzały owoo, Wczoraj, na uiloy Średniej. rzystwa technicznego w Petel'sburgu zaW Symbiraku, 6 i 7 września. zachorowało 5,
klubu.
p~lic~a luteJsz. okonfiakowala. kilk,,:nM ~ie garncy mierza otworzyć wkrótce 'Y tem miEiście zmarla 1; w guberni z.chorowało 4L9, zmarło 176,
Po tym wyścIgu l,Jastąpila krótka prze- uledoJrzałego . owoe~: Przekuprua pocl~gnl~to nadto kur s y f Ot O g r a (j i d I a a m a t o rów,
W Kerelu i okolicy. 6 i 7 września, .. ch.ro".ł~
rwa, podczas któreJ' kilku cyklistów popi. do odpowleaZlaLuo§cl: ,
.
• Po zatwierdzeniu Dowego pr.w.. o r y b 016 w. 6l. zmarło 26, wy.drowiało 6; w pozo.taly'. mi.jW~padek. Ooegd'J Wl.<zore~, na uli~y Nawrot, t '
z
'nisteryum d6br p.ht"a utworzo- .. ~wościach guberni tauryckiej. od 4 do 6 września,
sywało się jazdą gimuastyczną·
doro. karz. które!!o numeru we zouwa.ono , uaJe- s w~e •. pr y !Dl
I
k
b a.
z.cborowalo ~O, zmarlo 46. wyzdrowiało 30,
Na sygnał, dany znowu przez kapitana cbal oa kilkuletul~ dziewe.ynk~. DOltał. ai~ on. nl; b~dzle oddzlał !J1eoya.oy,. tóremu ę Zle poW Twerze i gńbewi twerakiej. 6 i 7 wnośnia.
klubu, rozpocz"ł siA maly wyścig na bicy- pod koła ktOre złamaly jej lewą nO"l' Omdlalą wle~zone zarz~d.arue 'r6zue"!1 aprawaml, dotyczą· &marla 1, wyzdrowialy 2.
..
~
b61 ' . .
d d
d' d p
• •
eeml potrzeb rybol6wstwa l przemy8łu ryboego.
W b ' t b ki'·
,. ,.choro".
klach, 3 razy dokoła, O d wie nagródy ki u- • n zaUl".lo.Uo o omu, g Ile u zle ono JeJ po· układ.nie odnośoych projektów do praw i t, p.
gu erOl am OW8 ej, " wr~e.nla,
mocy tekarali.~.
.
. . ! W ministeryum d6br pafiBtwa wypraeowauo Iy 17<. zmarlo 81, wyzdrowi.ly 22,
h
(
bu pu ar w postaci rogn i ozdobny puNapad. Wpl~te~ WIeczorem, na nliey Kątaej. na- pro'ekt ostateeznej .amiany i.tniejąeego obeenie
W Ulia, 7 wnośnia, zachorowały 3, zmarly 4,
har szklany) zaczęło się nbiegać czterech padlo trzec;h ludZI. na przeehodzącego ta.mtędy mlo· prz~ minlsteryum komitetu naukowego na k o m i. wyzdrowiało 9; w guberni zachorowaŁo 197. zmar·
jeźdźców, lecz dwaj wkrótce wycofali się IbleA ... Napas,tmey zad,h ,m.u noia~, trzy rany tet teehn,czny, ujmują.y aię pracami nau- lo 77.
h
i nagrody otrzymali pp, O. Kretscbmer, lekkIe, na8tępme przewr6cill l z,brali.22 rs. go- kowo-praktyeznemi w zakresie gospodar8twa wie;W Charkowie. 6 i 7 września, zae orowałr ł,
tAlwką, oru oegarek arebrnf.
k'
' zmarły ł; w guberoi zachorowalo 16u, zmarlo 50.
który staoął pierwszy u mety i O. LiinBójk.• , W.czwartek po południu. okola ~O lulbi a ~e~~ przy.złoj w....brnakieJ. wyatawie hygieuiW guberni cbelB06alr.iej, 6 wrześni .. zacboro"al.
gen (drugi).
ubamalo SIę w a.ynku Jahnerta w WIdzewIe..
b
'
. 16. zmarło 9.
W szóstym wyścigu, główuym, ha rowe- Od,y zacz~1i azynk opu ••cuć, J. użądal od nich czneJ wyzoaezone ędą. prem~a .~ecyaJn.e .na uaJW guberni czeroihowskiej, 5 i 6 wrzdoi" ..ch..
·' . l
<.
zapłaty za wypity trunek. Jedeo z go'ci uderzyl lepsze sposoby dezl~fek·YI, t.udzlel n~ka· ro"ało28. zmarło 6, wyzdrowi ało 35.
b 5 razy d oko ł a, wzię Io uuzla
rac,
sze.clU aZ1nkarza kuftem w gtowę. Wyoikla ' b6j ka, w ktO- me~ dellllf"keYJne noweJ konatrokeYI..
W Jarosiawio. 6 i 7 wrzośnia. zachorowało 50,
jeźdźców. Z początku szala zwycięztwa rej wszystkieb cdonk6w rodziuy Jahnert. silnie
Z N a l ę c z o wadonoszą o Jednym zmarlo 11. wyzdrowiały 32; w Rybińsku ..chor..
przechylała się na korzydć p, Resigera, pobito. a t<46 jego,' otrzymawszy kilka razów w wypadkn śmlel·telnym na cholerę,
Zmarła wało 13. zmarło 8. "yzdrowiało 8; w gubernI ...
tym roku z powodu braku odpowiednIego toru. Urządzony w Helenowie tor
jest za maly do popisów większych, a roz·
.
8zerzony bodzie
dopiero
w roku przyszłym.
,
Naplyw tedy widzów nię był bal'dzo
liczuy, zebrali si' przeważoie członkowie
,
rodzin. cyklistów, i zuajomi, po wi.kazeJ'
,
CZęŚCI
zaproszem.
O godzinie 3'/. dano sygnał do rozpoczęcia wyścigów, Pnbliczno§ć zajęla trzy
8zeregl lawek, nstawlone przed torem od
strony ogrodu heleoowlkiego. przy dwóch
stołach naprzeciwko celownika zasiedli 8ł}dzlowie i sprawozdawcy. Poza nimI na
stole ulożone nagrody, oczekiwały na zwy118 W
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Umarłabym z tęsknotyl Słyszę śpiew sło- patosem całe kazaniel i od tego czasu na· się. że cały hiat kłamie, nie robi mi M, S" o czem donoszę pod najglębsz~ ,ta·
wika. Ma się ~oznmieć, l5·go kwietnia re- zywa mnie sloneczkiem,
kłHmstwo przyjemności; jnt jako dziecko jemDlcą. Pouiewat jut wspomiuałem CI o

gulamie znajdują się na miejscul Co powiesz Pan na to, ii nawet wolne ptaki ~I}
zawsze punktualne? Na 15-go kwietnia
stawiają się l'ok rocznie. chociaż nie mają
ojca, towarzyszy, niewitlomej, którzy ua
nich czekają. jak na swe słońcel Kukułka
odzywa się w lesieł... - Powiedz kukułko,
ile lat będę wolna? - Milczy. O! kuknlka
zamilklal To nie do uwierzenial Więc już
ani roku nie mam mieć :Swobody? Szkodal
1\ie, nie szkoda! Ja nie chcę mieć mężal
Cbcialam policzyć tlo stu, a potem wyśmiać Pana raz jeszcze za te .rojenial"
Już teraz litnję się nad sobą, gdy pomy~Ię, że mam wyjść za mąż. Moglabym piakać nad sobą z litości. Jestem jeszcze tak
młoda i nic zlego nie zrobiłam, za cóż
więc mam być karaua?
Ah, jak oue :<piew pjąl Nasz doktór, z
którym osobiście uie mialam nic do czyDLenia, ma zwyc.zaj mówienia jakiegoś do'Wcipu z twarzą najpoważolejszą. Wchodzi
więc i powiada: • W ogrodzie było takie
dzwonieuiel" Trzeba na to udać zdumienie, wtedy rozjaśnia się, że mowa o slo
wikacb. Doktór na.sz, macając puls staruszkom, pyta zawsze: .Czy wolno mi potrzyma,ć rąozkę. p8ni?" Stare panoy niezmierDle to lubią.
A propos słoneczka ... Slyszałam raz, j!lk
pastor mówi! na kaz8niu, że Bóg, aby pomód z Jozuemu, nie cbcąc jednakże być
'Względem reszty świata niesprawiedliwym,
2.ostawił na niełJie ma/e sloueczko, zaś to
wielkIe poslal dĄlej. Tak mnie to rozśmle8zyło, że dostalam boleści. Zaraz też po-

Gdyby mój wujeczny dziadek, Bertold, niechcialem p ostępować tak jak caly świat,
usly za l, że pan oosisz miękkie, filcowe i dlatego przez ironię zostałem .socyalnym
kapelusze, wpadlby w wielkie rozdrażnie-I demokratą" w miękkim filcowym kapeluszu
nie, bo jeżeli 1I03isz peluy zarost, nol toś i z pełnym zal'ostem. Twój Ojciec ma
skończony, okropny demokl'ata! C~bym racyą, powinienem czem inuem się zajmo·
ja wtenczas oas luchać się mus iałal Aż mi I wać. a nie mlodym Te.lemakiem, który w
sif) straszno robi.
dodatku chce odgrywać rolę mentora. Ale
Przeczytaiam też ojcu prześliczną k lęZ- chłopiec ten od czasu do cza.sn zdradza
k~; ze łzami w oczach powiedzial: .Bogu swoją kobiecość, a ja nie chcę mieć nic
tlzięki, że w uaszych czasach piszą jeszcze do cZYJlienia z księżniczką Ulryką, prosz~
takie rzeczy I" .Napisałam to antol'owi~ sobie to zapamiętać raz na zawsze. ,Gdy
odl'zekłam. • Więc ty pisujesz jeszcze?" jeszcze raz wpadniesz w tę rolę, skończy
• Tak, ojcze, gdyż otrzymuję odpowiedzi." się znajomo~ć między nsmi. Pozwolę so.Ale dziecko. nie masz prllwa zabierać bie zauważyć nawiasem, że n nas plebeczasu takiemn człowie kowi. Ty żólty dziób- joszów uważa się za niegrzeczność, oieko!" .On powiatla, że mu tern sprawiaUl wymieniania czyjego imienia. Może nie
przyjemnośćl" • Wątpię bardzo," .Ale, oj- przypominasz sobie jak mi na imię? Naczet przecież on to l'owiedziall"
zywam się Brunou, imię to trochę I'omanUŚUliech był odpowiedzią. Wierzę w to, sowe ale u nas na Pomorzu i zwykłych
co mi mówią. Inaczej czegożby się trzy- ludzi dzieci tak bywają nszywaoe. .Komać? Pan nie możesz kłamaćl Nie. niepra- cbMy Brunonie" wyglądać będzie bardzo
wdaż? Wyższy umysl miałby mówić kłam- ładnie na Twoim piękuym papierze listostwo? Nie, tego mi PIIIl uie uczyniszl Le· wym. A jeżeli Brunon nie przypada Ci
piej niech nie dostauę już więcej żadnego do gustu, to na drugie imię mam .Kurt"
listu!
krótko brzmi ono i tę ma wyźszość, że
Pański
nikt moie niem nie nazywał. Zostawiam
Ulryk.
przeto do wyboru.
~z~ sp?strzegłeś też po. ~8I'ce. p.ocztoGreis8wald, d. 23 kwietnia 1863 1', wej, ze SIedzę zuów w swoJeJ ;asklUl? Kto
Jaśuie wielmożny przyjacielul
wie czy nie zamienilbym jej w grobowe
Lepiej żebyś uiedostał już więcej żadue- sclIl'oUlenie, gdyby nie pewlen liścik wieIgo listu? Czy to ma znaczyć, źe dot)'ch- kanocny, któl'y mnie .ziemi powrócił" .
czas otrzymywałeś listy z przyjemuo ścią, W ostatnich duiach doś\i mialem cierpieu i
czy też tak mało robiłaś z nich sobie, iż uW'ęczeń.
możesz je za tępić .zllsadą", kt6rej do[>ieTegożsamego dnia gdy przesiałem Ci
1'0 co bronll~ś tak gorliwie? Mogę Cię z BerlinII krótkI} kartę, udałem się w dro-

mojem ,rojeniu", na co odpowiedziałe:! ta.k
po kobiecemu (chlopcze, czy ty D1&
masz wc~le fant"zyi,) mogę więc wyzo~ć,
że cbciałem zal'azem odwiedzić .przedmlot
swych rojeó. Lecz moja księżniczka, J&~
w czarotlziejskiej bajce, otoczona smokami
i olbrzymami. a mieszka. także nil W)'iDkim z!\mku. więc dostęp trudoy. Gdy ty
mój _Telemaku znajdziesz się WIJod?'
bilem położeniu, a fautazyi nie pr~ybędz~~
Ci wl'az z ostatnim zębem mądrOŚCI, zw~' h
si~ pełen ufności do mnie. Ja ,w takle
razach mam lizcz~ście. Posłuchaj tylko:
fll'zyjetdżam do miasta ~., ~l'Zybr~~
szy tam poatać ludzką, ndaJę Się w &szą tlrogę. Pociąg ju:/) rusza, az tu nad·
biega jakiś blady czleczyna i ,!o.ta: .".po:
ci~g do R ... " nazwy zamku m~J eJ. kSlęZU I czki. Szybko otwieram dl'ZWI I Wp?sz·
czam przybysza, po pięciu miuutaciI WIelIl
jnż, że je3t stl'oicielem wezwanym n! 1:&mek do strojenia fortepianów pr~ed .Wlę:
tam!. W ciągu drngicb pięciu mwut prze
lożyłem mu (znaoą jest Ci moj~ uslnsz~
no§ć). żeby muie wziął jako 8weg~ POIll OC_
nika. Gdy pan powiesz, że mUSISZ wr~ę
CliĆ następnym pocią~iem, wy tłomaczą c_
i .pojmą dl~ czego przywiozłeś ~Ogoś d~~
glego, ChCiałbym poznać wnętl ~e. z.sm 'e:
z wierzchu zuam go już, .a rówOIez I mi
iście

I

8zkańców."

(D.

Co

n.).
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DZIENN IK ŁODZJS:L
~o 16 .,narlo 6. wysdrowiało 1~
przedstaw
iła
nam
się
nej: Semeee i Siwersow i; oznaki brylantojako
wcale
obiecnją~ l\o"oe&~rk&8kuł 5 i 6 wne§nia, l&eborowalo
~o 6 wyzdrowiały 4; w Roitowie i Naehi- cy materyał na naiwnił.
we §w. Aleksand ra Newskieg o naczelnik oH.
1P' _io ..cl........ ało 12. .marly 3. wy.drowWo
: Dziś w teatrze letnim przedosta tnie wi wojskowy ch zaklad.ów na.nkowych Ma... ., Toganrogu saehorowała 1, smarly 2, wy15; .rialo g. " okrogach zachorowało 586. smarły przedstaw ieoie w sezonie bieżącym. Ode- chotillowi I czlonkow l komltetn rannych
graną będzie wesoła far8a Szobera: "Po· Samsonow owi; ordel· św. AleksantI ra New,ue adrO:"iały 3R

~ ~ bakmakiej. & wradni&, zachorowało
ił, ..ado 10.
..
.
W obwod&ie clagestań.kim. 6 1 7 WUeolDla,
u~.waly 293. smarło 110•. >ryzdro..iało 316:
W guberni eli .... etpol.kie.J. 6 i 7 WrEdnia. udOt"".ł. 3i. smarlo 12, wyzdro..iało 8.
W o~go ukatahkim . 6 i 7 ..,.."'Gia. saehoro2ó SIOarIo 8. wy&drowiało 18.
--: K~rsie 6 i 7 wrzelDia. zachorowało 26, smarl 9 wy.dr~"'aly 32; .. obwodsi. znowu .achoro·
~. 6l .marlo 13, wyzdro .. iało ł7.
~ ub;'.d'ie kubańskim. 7 1OrselDi.., zachorowały
, ... adY ł.
"W Jekaterynodarse, 6 1Orzdoi&, zaoborowało 9,
"",lo 5; w ob ...od<ie oachoro ...alo 191. zmarlo
fU W·~ber.i kotaiokiej. 6 i 7 ....dnia ...eboro .....
11 ImaIlo 8. "yzdrowiało 5.
/o W·St.wropoio ti i 7 "r... Gi .. zachorowało 15.
saarło

3
l-ej emioyi •• •• d,
. kop.; takał • 1866 r.
l-ej em. -.- tąd.. ~- kop.; b"l. poi. w...avtl"U&
aeryi r...j 95.75 itd.. -.- kuh takał lM1i m ...J
95.50 ącL. - . - kop.;
Jiaty suta......
(-ej dUe 102.90 itd.. -_- kop~ takiei małe
- .- ąd.. - . - kop.. takiei n ...j aeryi -~ qd.,
m ...j aeryi małe 100l.55 i~. 100l.35 kop.. V'-eJ
aeryi - . - itd-, - . - kop.; "'"la Jiaty .uta.....
mi.. ta W", ..a", I-ej .eryi 102.4.0 i ..... - . - kop
.•
Il-ej aeryi 19"1.35 ttd-, -.- kop .• ill-ej •• ryi 100L2ó
i~, IV..,j _~. 102.00 iąd .• - . - kup.; V-ej
lIMJl 10U15
• - . - kup. VI-ej .oryi 101.60
it4-, 101.4.0. ł5
.; 5·/, obligi miasta Wara.."1
dułe10125 itd~ -.- kop.; takiei małe _._
kup.; 5"!h lio'Y ....ta....e miasta Ładal
I ~eryi 101.0')..... . -ej "Ii -.-...... llI-ej ...
ryt 100.70 i~, -.~ kop.. IV-ej -yi -. I qd..
- .kop.; 6"1, lioty ... ta..... miast.a g,.:
liu. - . - i"', takiei miasta Lublina __ ....
t~eł ~t& P!ooka - . - ~<!-; 6'/. lioty ~.. t .....;
wileńakie - . - ".d~ 6"/. takiea -._ t,d.. _._ ...
O,.kou to: Berhu 3°/., LoudlD 2"/~ 1"ar1i 21/1-1
Wled.fI ł·l.. Peter.borg ł'/,'I.. W..,to«d kapona ••I

"'1.

'.IUlu.

skiego: pomocnik owi naczelnIk a sztabn glódrót po Warszaw ie".
wnpgo Wieliozce ; gubernato rom: symbl!"skiemu 'fereninow i i suwalskie mu Podgo~
rodnikaw owi order św. Włodzimierza II-ej
loleJ felazDa Da Golgotę.
klasy. Mianowa ni za odznacz~mie si~ rad·
.
.
.
cami tajnymi gubernato~zy: siedlecki Snb·
W tych dnIach CIche, mIlczące doliny botkin i kielecki
lwanenko .
Palestyny nsłyszą po ~az pierwszy gwi~d.
Petersbur g, II wrze§nIa.
(Ag. póln.).
k~ lokomoty wy. ~ pocIąg k~lel .wyprawlO - .Jak don<>sl
.Nowoje wremla a • prośba
ny z Jaffy całą SIlą pary wjedzIe do Je- Owsianni kowa
o przeuiesle nle sprawy do
rozolimy.
rozpatl·ze nia do drugiego zebrania ogólne·
Otwarcie tej lini.i jest faktem bardzo go senatu nie jest
nwzględni o na. Proku·
ważnym. Przyczyn i się ona do rozbnllze- rator wydał
rozpol·ządzenie o pI;lleprowania życia w tym zapadłym kącie wschodu. dzenlu śledztwa.
Palestyna . będąc kolejno kolebką religii
Paryż 11 wrzeilnla. (Ag . póln.). Wsku- potrtceniem 5°'.: U'Lr UlłAWQI!ł aielGskie 102.9
reformującej świat caly. to znów polem tek nagiego zijiżenia
l i II 209.8. Ło.!%i 170.2. Ii .., Uk ... idaolJ.~
si~ temperatu ry, I 101..5, poiyeziea
fi; w guberni zachorowało 615, zmarło 262,
pr.'Dio".. l 75.~ . II 233.5.
bitew staczanyc b w średnich wiekach wskutek deszczów
Giers dostał powtórnie
1Il.dtowialo 426.
llady
•• lO wr••4olL 96% euki.r J."a 1000 !ftł/.
przez
rycerstwo
enropejsk
IV obwodzie terakim, 6 i 7 września. zachorowały
ie. powoli poszła lekkiej gorączki. Zaczął cierpieć także
.tal
•. (''okier borakawy 13'1, mOCRO.
w zapomnie nie. Z~us!l0na 8chy1i~ czolo na W4
123 .marło 57 ~
lIuob.ater . 8-go wndDlI. Watar 12 Taylor 5.
trob ę.
VI TyfUsie, ó i 6 wrzdni&, zachorowały ,~ zmar- P?d jarzme~ otomanskl~~. st~ła
Się małą .
Marsylia. 9 wl·ześnia. Kongr es del~ga Water 30 Taylor 7. Watar 20 Leigh 5'/,. W....
l, 6, "!' guberoi ,achoro ... ało 197. Im.dy 9a. wy- bledną prowlOcyą
. której Jako Jedyne wspo- tów robotnicz ych zapowied ziany
tar 30 Clayton 6'1.. Hock 32 Brooke 6'/.. łO
.... ",alo 65.
tutaj na HayoU
.
muie.oie minionej ~rzeszłogci.. ~ozostllła d. 24ty b. m.
6'/•• Hedio tO Wilkioson 7'/" Warpeop.32
W Ef1w.Gio ł i 5
uchorowalo 12,
Lees 6'1.. IVarpeop. 36 Ro ..laud 7, Warpo op' 36
rło 5, w1zdrowi&ło ~11· 1f ~ubernl z&ehorowa.lo przyjemnośt oglądanIa co rocz Ole kilku kaGlasgow 9 wl·ześo ia. Kongres . TI·ades WelliDgton 7'/•• Doubl.
łO Weston 7'/.. Double 60
zmarlo 23. wy.dro",. o 190.
rawan pielgrzym ów odwiedza j'lcych grób Unions" ~cbwalił
rezolucyę. wzywając'ł "wylUy gat. 1u'/.. 3"2" 116 dya. 16X16 grey tkani.
I W Tobobku 6 i 7 wr.eśni.., zaeboro"ało 6.
Chr~stusa . . .
. . rząd. aby nie dopuszczał ·do Anglii za~ra- ny • 3"2rł6 r. 1łO. Hocno.
rio 10. wyzdrowiała l .
Nie nalezy wszakze.. my8leć, że zyCIe nicznych wyrobów
~ Tomaku, 6 i 7 wrześola, •• ehorowalo 13. zmarfabl·yczny~b. N~tomlast
1. 91 . " guberni .oefiorowało 245. smarlo 56.
zamarło w tym kąCiku. Wśród Pl·zy· odrzucono woiosek
dom~gaJllcy Się. aby
IV 'Omsku 6 i 7 """eolni.., .... horowa.ID 31. smar· jażniejszych warunków
TELEGRAMY GIEŁDOWE.
Syrya
i
Palezabronion
o robotuiko m zagl·anicz uym prslo IS· w ~b"od:rio akmolińskim .aeborO,,&lo 1, styna
od żyj ą i odmłodo i eją. Najlepszy m cować w Anglii.
-,I; ł; w ob"od<i. semipałatyńskim zaehoraWI·eszcie postanow iono
tego dowodem . że od lat dziesięciu ludność wezwać członków
Z dni .. 10lZdnia 12
Glelda Warszaw ska.
-pl1 a3 zmarło 11.
parlamen tn i robotni·
,
W U;alsku 5 i 6 wrzelDia, zachorowało 60, .mar· icb ciągle. wzrasta. Je.rozolim a 1ic~ąca ków, aby
zwolali
kongres mlęd zy~arodo.
Z.płacono
/o 12 wy.d ;owiało 5; w obwolWe .aehorowMo pl·z.erl 10-cIU I~ty za~e~~le 40,000
mlesz- wy dla porozumi enia się w sprawie 8-go.
319 ';""rlo 123. wyzdrowiał. Sł.
Za
w.kll. krółkol.r .. I ......
Vi kraju tnrk..t.ail.kim, ł i 5 wrzei!ol.., zmarlo kauców. ma Ich dZlSU1J przeszło 80,000. dziunego duia p1"8cy.
R& B.rli. sa 100 mr.
. . .
48.75
W tym przeciągu czasu przybył jej oko101 OiÓb.
Stutlgard 10 wrześnIa. Zmarły tutaj :: ~;:r.:"I~Łir.:
9.92'/,
Su.wa1 :kJ. ło 600 ~omów zbu~owaDych lub bud oj Ił.. radca sądu 'wyższego. Hallber gel·. z~pisał na Wiedeń .a 100 6. .: :. :.
39.55
83.16
Spólktl ziemian. w której kład wchodzą cych Się. Jaffa liczy 40,000 ludnOŚCI. milion marek ua iustytut ubogich miasta.
Żtdano " końcem giełdy
pp.: Jan Świda. Aleksand er Boltut. Stefa.u 'l'ak w jedn~m, jak i dl:ogiem z tych miast kt6 ry ma nosić nazwę .Zakładu Halber·
Za papiery pad, lwowe
Wereszczaka, J 6zei Montwill. dyrektor WI- przemieszkuj.e bard~o wle~e fl·ancuzó",: .
ger6w·.
Li!ty likwidaeyjne Kr. Pol. drob.
ZbndowaU le kolei pomIędzy Jafl'ą I Pa·
leńskiego banku ziemskieg o I Abdon Zan .
Genua 10 września. (Ag. pólo.). Król Rwa pozyczka w•• hotlui
99.15
• . . 102.00
r&dca komitetu towarzys twa kredytow ego lestyną wywrze ogromny wpływ pod wzglę- przyjmo:" al dziś fl·ancusk i.go admirała.
ł·/. pot. "ewo.
. 95.75
delii ekonomiczny.m. Karawan~ potrzebo· Renuiera , kt6ry
ziemski.go. jak donosi " ~łowo".' nabyla w
doręczył mu włl\snoręczne Li.'Y ...,. EielO. Seryi r dnia.
10"l.90
IJch dniach p r z e s z I o SI e d. m I U S ~ t w ł~ wała.30 ści. godzlO. na !ll·zebycl~ tej ?dle. pismo Caruota. Lud witał admirala okrzJ:- Listy lI&fIt. ;'".
W~;••. ~~e : 10'U5
kowy "' aj ą tek zi em s k I. amlanOW I· głoścI. kolej prze.blega Ją w clągn Dleca - karni: "Niecb żY:ie Francyał" Na. pO:-V1·
10'l.40
n
..
..
V
łych
trzech goduo!
10160
tanie admirała 'kr61 włoski odpOWIedZIał: Listy lI&fIt. 111. Łodzi
cie: dobra ziemskie Giełgudyszki z. miaBeryi [
Roboty ?koł.o tej drogi prowadzo no b~r- .00 powitauia i
stem Szaki. wlasność barona Franclszk .a
życzeń p. Csmot. j a i
dzo
energlczll
le.
Rozpoczęte l·go kWle- mój nal·6d przywiązujemy wi elką
de Keudell. po~ożone w. północn!m, naJwagę.
bardziej urodzalny m pasIe guberul snwal- tuia 18!l0 ro~u. dz.iIi s~ ~uż zupełuie .ukoń- Rząd fl·ancuski dal nam dowod? p.. ·zyjaźni,
Giełda Berlińska.
czoneml,
p0!ll~mo.
ze
.hOla
~&; 87 kllome~ którą cenimy i która harmonIz uje ~ na- Banknoty
skiej, z kompletne m nl·~ądzeniem i i~we~
roskie Earas .
t&rzem za 850,000 rubli. Dobra zawierają trów długo8CI. W ~ledalekl~J przyszłośCi szemi wlasnemi uczuciam i. z naszą zywl}
2C6.25 206...
.. DO Ilo.t~ ... ,
206.50
og61oego obszaru mórg 22,000. wtem zbodowan e b~ą d WIe o~nogl. wychodząee sympa~yą dla Francyi.·
206.25
IDJ.konto
p'ywatne
1 1/,°/.
9000 m6rg zupełnie ID"ządzooego cennego z Ramieh, . z których pierwsza poprowaWaszyngt on. 11 wrześ~ia .. (Ag. póln).
1'1,'/.
l~su i skladają sif} z 23 ślicznie zabudo- dzon, bl)dZle do Naplouse, oddaloneg o o Prezyden t Harrison ogłosl~, ze w. razIe.
50
~llometró:v. druga zaś do Gaza odda- gdy stowarzy szenia że~lugl parowej
wanych folwarków . Slawne. są one ze s:-vej
będą - - - - - - - - - - - - - - - - • sl,anialej, iście książęcej l·ezydencYI. z loneJ o 75 kllo~etr6w. gdn?ga naplusk~ i nadal przewoziły emlgl·antó w. WÓ~CZ88
DZIENNA STATYSTYKA LUDHOSCI •
~ołąc.zoną
.
b.ędzle
z koleJ8I11l Damaszk u. I wstęp do Stan6w ~jednoczooych będZIe
",WIOWO prowadzo nego gospodal· stwa, radla.
Z... rll lO dnio 9 Wfzdoia:
Iy bydla i s wej piękuej stadniny a~giel 8yrYI. LIDIa zaś Gaza Il rzedlutoną będZie emigrantó w zamkmęty.
Ewaagl.lloy
: Dzieci do lat 15-,u _arIo 8 ... tej
Iliej. Caly szacunek za ~obl·a !DUSI by.t aż do El Aricb. granicy Egiptu.
• Berlin 10 września. Do slpitala cbole· li.zbie chlopoó
.. 3. dzie ..e.,' 6, dorosłych 3
O(warcie linii mającej przewoziĆ p~el- ryczueg~ w Moabicie
uplacouy gotówką. gdyż maczej właŚCI
dostawion o wczoraj w tej liezbie mę.tezysn 1, kobIet 2.. .. mUmow-ieie;
gl·zym6w
~a Golgotę ?azllaczo no na dZlefI tylko siedmiu chorych.
Ferdynand
ciel ua sprzed aż uie przystawał, 8. dobra
Pisebk.,
lat 29, Juliannl Hauser. lat 6~.
.
26 wrześn'a. 9~warclU temu tOW~!·zysz~ć
z Ne!dnorów Ziemer. l.t t5.
pożyczki towa1:Zystwa nie posiadały.
Hamburg, 10 września. Senat tuteJszJ: Aogosta
Mali.htw .....wart. w dniu 12 wrześni!}.
będą uro~zystoscl n~ kt6re wybIera SIę otrzymał rezolucyę
. uchwaloną onegdaj
Ewa.glelley: August Józef Uam.ki
Matyld'l
bardzo WIelu e~ro.peJ~zyków. . . .
. przez obradujący w Baden·Bade~ kongres Ag.tą Hintz, Aleksander ~y.olew.ki zz Karolin,.
Niemalo zadZIWIą . Slę spokoJ~I. mleszkan - niemiecki cb stowarzys
Scbultz,
Karol August Seide! z ElIllą Gutt.ler.
zeń palen!a ~wl?~
cy Palestyny . gdy Ujrzą w mleJ~ee ka~·a- Rezolncy a żąda
Karol
• aozyn't Fiohieb. Teodor R.jnold
wzniesien ia na dZledz~n. Felacb zKroll
Ol.Q:ą Helmich. Wilhelm
wan postępuJącycb wolnym ~l"Okle~ '!Iel~ cach obu szpitali
Schmidt
hambursk ich po ośru ple· • Emili, Rakwiez, Erdm"DD Ka.belRajnold
... Paryż. W nocy z dnia
z lIatyid~ Tim,
na 7 "rze· błądów znużonych palllceml promIenia mi ców svstemll Feista.
które będą mogly Joliu.. lIUUer z Olg"ł E.alinger. Heuryk Klein z
I,ra zmerl li Pary tu ,,7l-ym roku t ycia ś. słońca. pociąg pędzący całą siłą pary.
dziennie palic! 360-400 zwlok. Koszt pie· Otylią LasB.
p. Zygmunt ks. Radziwill. brat młodszy ś. p.
(?)
ca wyniesie 500 marek. koszt spalenia je·
'srob. I Byn kB. Micbala i Aleksandry ze
LISTA PRZYJEZDNYCH.
Stec~;rh ks. nsdziwiłl6w. Niebos.czyk przez la~
dnycb zwłok 2 marki.
Gr.nd HQlel. S. Chrzauo.... ski z Piotrkowa. T.
Hamburg
50 gosllodarował na wBi "m.j,tko Niob.ro·
10
września.
W
duiu 8 b. m Gawroński z Kielc, F. Le....and..wski z Ko ...... K..
~
zachorowal~ na cholerę osób 220, zmarło lemiko
li. pod 1::owiczem i dopiero od lat kilku ata·
.... i Stern z Rygi. Chojnaeki z Zawierci&,
zaś osób 141.
lo !lmieBzkal za granie,.
A. Kwiatkowski z Tumu. Kobn • 80sno ...ie, E.
Petersbu rg, 10 wrzdola. (Ag. póln.).
Hamburg.
10 wrzegnia. Biuletyn nrzędo· ;~r;;:~: /::':::,,",: ,u, A. Bach
... Nadworni litraci angielscy odznacza- Najj8Śniejsi Państwo
z lI"owego }fiuta,
wraz z Jego Cesar· wy:
il .i~ dlugowi"c.ności~. Lord TeuDysoll na- ską Wysokośc
Wczoraj zameldow ano 310 chorych! a
Holel lIanleutrel. Sl'gi.tyńlki. ByslYZ&no...ki i
ią Cesarzew iczem Następcą
163
zmarłych;
llomy poeta królowy liczy przeBzlo ośmd,ie Tronu
wAltoni e. 14 chorych I 8 Demb.ki zWarozawy. Krotow.ki z Dobrzynia,
Cesarską Wysokości~ Wielką zmarlych
Goł.
.
litl lat wieko. Obecnie w ośm dziesi~tym czwar· Księżuąi Jej
.
.
denIonig z Mińsk ••
Ksienią Aleksandr6wną. raczyli
Paryż, 10 wrześn. la. Pasteur OŚWiadczył,
tjm roku tycia
Holel Vlclorla. l i Chrzanowski, L. Bagińaki. A.
umarł Wiliam Forb.s Skene. wczoraj
Ilrzybyć do I wangl·odu .
.
.
t h l
zue wydało u Wetzlich. K. Rutkowski, T. Łuo"ski i W. Cnpnybotzny historyk królowy angielskiej. Ske.pie... ki z Waruawy_ J. Kolar zB.m.., P. FiliPetersbur g. 10 wl·ześnia. (Ag. p6łn.). iż szczepien Ie an IC . o er y c .
lO wydal w r. 1837 .HistorYQ Stkocyi". l<tórezultaty ja~naJPomyśl~lleJsze.
pow z Kotai.o,
Departam ent policyi oglasza. że rząd nie- psów
Paryż 9 wrześola. W llulU 7 b. m. za- W••• erIWeig i Ch T. Godle".ki • Łodzi, Potulow.
II obudziła wielki. i og6ln •• aj Qci. wśród nKołokolaw z Piotrkaw&, W Hakmiecki wydał rozporządzenie. aby nie ChOl'owa'ło na cholSI"ę
os6b 41, zmarło 26; kel z M.itawy.
"'nego świ.ta Europy. Opróc"Z wspomnianej przepnszc
zano przez Wierzbol6 w wychodź· w Hawrze
zachorowało
IItoryi, Skene napi.ai kilka dael o śpio"I1ch ców.
udających się przez Hamburg i Bre· Rouen zachoro walo 41. 41, zmarło 9; w """""""':""~"""':"":"""":'''''''''''''':''''''':'''''''''''''''''''''''
zmarło 16.
CIIllckirh.
Rozkład jazdy pociągów.
mę do .,Ameryki.
Paryż. 10 wrześuia. \V czwartek zacbo·
:, POdCZB8 wlzy'Y lekarski eJ.
Petersbur
g,
10
września.
(Ag. pól n.). rowało w Paryżu na cholerę osób 87.
- .Ach! dziękuję ci, doktbrze, za ten poczciwy
I'RZY CHO DZ4
Nowoje wremia· pisze. że wprowadz enie
f.Ólieeb .. Czytam z .nieg~1 że mnie uratujes~ .•.
ŁÓD:t
G.dzIDY 1.1lIt) '
- Tego jeszcze Dle obIecuję, alo przyatl)plmy do I~eformy sądowej w guberni astracbańskiej zmarło 62 w Hawrze zachorowało 11.
zmarło
Oddzielne wy(ladki byly IV
tlOt( 811219142( 41461 8158(iO(..IS
lBiu .iekawyeh bardzo operacyj.
nastąpi w całkowitym zakresie. t. j. wraz
Lilie i Nancy.
z instytucyą przysięgłych. Roboty przyODOHODZł
Paryż. 9 września. Zmal·~ tu na "cholel:ę
TEATR I MUZYKIt
gotowaw cze już się dokonywają ·
Ł ó D:t
Gad,ln) ' I .1 •• 1)'
znany
kl·ytyk muzyczny .GIl-Bla sa, WIt \V 80!Jot~ i W niedzielę zakończyła Petersbur g. 11 wrze§nia. (Ag. półn .) . ktor Wildel·lI.
51ł!)( 71151 11201 6,051 9150.
tł6macz opel· W&gner~. .
Ilni A. Zimajer swe występy gościune na Mianowan i geuerałami piechoty: nauczycie
l
Bruksela 9 wrześuia. Cbolel·a pOJaWIła
I'RZYOHODZł
iCenie teatru letniego w nieporów nanie Ich Cesarskic h Wysokości Wielkich Ksią
tdtwarzanych przez siebie rolach w "Paui żąt Mikołaja Aleksand rowicza i Jerzego się w HeD~egau i Brabanci e.
Kolonki .
1
648 8
Londyn, 10 wrześn~a. Cholera w Teh.e- SkierDiewice .
b jstrowej z Pod wala" i w "Żonie Papy.· Aleksand rowicza. Daniłowicz. naczelnik
32/7
8 05 1 18 42 38
8 "2 "'l7
.Wniedzielę debiutowała nIL naszej sce· głównego zal·zlldu intendent ury Skworcow • nnie i całej Persyl wygasła zupełUle War..awa
lO ~~
Oftarą jej Plldło okolo 30,000 osób.
6150 1030 6 00
Ile. I powodzeniem p·ua M. Biernllck a W generał· gubernat or nadllmurs
Aleksandró".
1
ki Kod. czło
l2c
New - York 9 wl·ześnia. Na statkach Piotrków .
910
128
tlb Anoy w "Broni uiewie§ci ej". P-na B. tek rady wojennej Annenko
w, komendll nt
930 351
tUG
'""da powierzchowność pl·zyjemną I do· korpusu l ·go Danilow i komenda nt kOl·pu- odbywającyci; kwara~ta~n,ę •. co~zień nowe Granica
1
wypadki
zachorow
aUla
l smlerCI na cbol~
lre .warunki zewnętrzue. O jaj zaś uzdol· su l7·go Zalesow; generałami kawalel·y
15 9, ł~
i: rę. W d. 7·mym b. m. zachorow alo 8-lu Sa nowiee.
32 00
9 15
.. 50
lItu,u do ról naiwllycb truduo nam tym- opiekun honorowy Olsufiew i komeuda
Toma..ó..
nt majtków i 2·ch podróżnycil.
10 38
t II
wydać zdaoie stanowcz e po wyko- korpusu li-go Szachows ki;
generalem ar2&
5~
jedynej roli. '1'0 pewna. że p-ua tyleryi-pełniocy obowiązki prezyden ta m.
Iwangród t Iwan.
D57
10/21
sumienne studya teoretycz ne Warszaw y StarYllkie wicz; generał-Iejtenan·
D,browa. (Dtb.
8 I~6
Ostatnie wiadomości handlowe.
I 16
wskazów kach. że tami: gubernat or wojskowy obwodu SaPeter.burg
11 03
11,03 11 03 8 38
płacze natul·alni e j szczerze. markRndz kiego Rostowce w, pomocnik
War .. awa, l!Hto "rzdnia Wekal. króL t.r ••. na: Mo kwa
nalO
D8
3 ·33 3,33
ma pl·swidlową. choć wymowa, czeloike. sztabu głównego Bilderliol\". guber- B.rhn (2 ~.) 48 7; . 70 's5 kup.; Loud111 (S m.) Wiedell
7,0 6 " 33
skutkiem tremy. nieco szwanko· na.tor woj kowy obwodu Fergańs kiego Ko- - - - - - kop; i'aryl (10 11.) • --:- Krakó
kup.;
WIedeń
7110
(8
d.l
kup.; ł.,. h ••y li
..
a głos potrzebuj e opracowa nia. mi- rołkow i gubernato l· astl·achański 'l'ewłasze
.
w. kw,daeyjne Królest...a Polokiego duł. 99.15 ąd. Wroela....
_
i9
także pozostaw ia jeszcze do życze· Czlonkow i rady wojennej. geoeralow
007
i Rie- -.- kop.; takiei małe 98.90 i,1., -.-:- kop., Berlin.
6
2:>
650
6
25
ruchach i grze niemej wogóle zwemu. nadauo order św. Audrzeja ; piel·- 6'/ ruska pożye.ta wll<lh~la ~l~j em!aYI 10a.OO
1
1
ie wytłumaczoue u debiutant ki ścienie z portretem Jego Ce ardkiej Mości ..&.. - - - kop .• 1I1-eJ emt&yl l~,.OO ąd..
UWAGA.
Cyfry
o:tllaezone
- . - kop.;
banku ulaeb~kiego -.- wyrU j, cu.s od
si~ ze sceną.
W ogóle p·na B. i brylantam i nadano członkom rady wojen- *.d., -.- k.;5./.ó'/.obligi
ruBka poi)"elka pre\Dlo ..... 186łr. d.iDY 6·eJ ran o. go4Jin1 6-ej
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DZIENNIK ŁÓDZKI.

4

Z powodu zmIan,

mających

zaj' ć w naszym interesie,

li 203

urządzamy

.WIEtKA WYPRZEDAŻ

począwszy

od nierlzieli, dnia 18 września r. b.
Celem szybszego opróżnienia sldadu oznaczymy ceny
honor podać bliższe szczególy pr~y rozpoczęciu wyprzedaży.

~nac=Jłfe obnitione l będziemy

mieli

Herzenber g &Isr aelsohn
Nr. 23.

łJlfctJ

Piotrkow6ka Nr. 23.

W

KANTOR BANKIERSKI

W o~odzle SelUuL

Bernarda lauer wWarszawie

We Wtorek, d. 13 września r. b.

Podróz

zawiadamia o otworzeniu AJENTURY w UIlUBlESZOWIE
(gub. LubeI.).

pO W arsz a wie.
Operetka komiczna w 6 cln obra·
zach, F. Szobera,
felda.mnzyka Sonen·

Wszelkie korespondencye
adresem firmy, przesyłki zaś
kantoru Warszawskiego.

można wysIać tamże wprost pod
warto~ciowe za pośr ednictwem

majątku

Kształcąca się panienka

Przygonie do

wyd=ierliawieJłitJ znajdzie najkorzystniejsze wa.

runki edukacyi przy zacnej. inteli.
od. Nowfgo Roku. ~ropinacya. gentnej i zalJ!ożnej rodzinie. War.
WIadomość na mIeJSCU we dworze. suwa, Plac S·go Aleksaatra Nr. 8,
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _1:::858:::::..,-...:3:.... mieszkania 8.
1877-3

COGNAC'"
Z WINOGRON KRYliSKlCH

'1I__________________i
1878-3-1

Zgubiono paszport

POLKA
Stancya dla uczniów

w.

w Łodzi, ulica Zieloua Nr. 5,
zawiadamia, iA jej

'Y.

1886-6-

6=koly tie'ł6kiej,

r~:~~i~:'i·
~Yiff~g:::d~cz~':a~ St
Mikołajewska
dawniej Dzika li 7.

W <loro klasowejl 8ó2-3

SZKOLE REALNEJ z

•

~

ubezpieczeń od ognia i na
.
zycie

wiera jak dawniej ubezpieczenia skrócoI}.e

na ROK JEDEN
premja roczna od 1,000 rubli .. ·zpieczonej sumy wyniesie
od osoby 30·:d niej rs. ł3.50

,,40
110
Bliższych

" 16." U.-

informacyi ndziela Inspektor Towanystwa

J. Jmbr=yc=ek
ulica Cegielniana Nr. 25, dom Braci Barnch.

Zdolny drukarz
roletowy i tapetowy
poddaDl ruski, poprzednio przez lat ~ w
wielkiej drnkarni w Królestwie Polskiem,
obecnie w renomowanej firmie w Niem·
czech pracnj,.cy, posznknje miejsca w kra·
ju. Najlepsze 6wiadectwa. Oferly przyj·
Illuje BIUro Ogłoszen Rajchmana i ~'ren
dlera w Warsza wie sub. D. T.

1819-3

W dni. 11 b. m. na tutejszym
drogi żelaznej lub w przejoźd&ie prz.z
eto doroik~

zgubioną

zostala

parasolka

rąestą

jedwabna koloru kawowego.
.wy·
esaju'ł junt. Uczciwy znala". r:a nagro·
dt leCh ••• wr6cić do RedakeIi nDziennik.
Udakiego."
188i-O

ZAKŁAD

w

władaj..,y

j9"ykami polakim, ruskim i
I odbytł praktyką .. jednej
tkalni wyrobów p6ł"ełni...
ayeb, posiadaj..,y chlubo. świadectwo
• uko6esenla woły tkackiej w CheIIInit.,
pouukuJ. od l·go listopada ·.to.ownego
UJtciL OCerty pro..~ 0kla4a4! pOlte-r...
&&ate L. Jl. 100 Chemnlu.
1880-3
nlemieekim

I

wi~k.s.ych

WIdawc. Skra. 'essail. -

poleca 8i~ kODneserom Jako do.konały I zdrowy nap6J_
Analizy WW. Prof. Mili .. ra, Dr. Nenckiego i Dr. Zawadzkiego orzekaj'ł, iż ko·
niak "Imperial" nie r6mi się od dobrych
wyrobów produkowanych we Francyj i. że
cena stosunkowo do swej dobroci, jess
bardzo nizk'ł. Koniak "Imperial" jako
czysty wytw6r I wina, zaleca si~ chorym
rekonwalescentom.
Sprzadez detaliczna odbywa się w..
wszystkich wi9k.szych sklepach w Kró'
lestwie, a w Łod.i u pan6w:
Sprząozko wskl, ulic. Piotrkowska.
J. B. Wętyk , Nowy Rynek.
II. laszklowlcz, nlica Cegielniaua
Harlman, nliea Piotrkowska.
S. Z.rzeokl, nlica Pohtdniowa li 11.
S.melko, nlica Piotrkowua.
Karwowskl, ulica Konatautynowska.
A. Houk, nlica Piotrkowska.

Ber.an,

SzeJnorł;

"
"

Tb.ru Braola,

łJodzka.
Z powodo ollwiad.. enia ~bier'i,!"ego.
li. Borowieckiego. o z~QieDlu duplikatów
li.t6 w frachtowych PlOtik6w-Łódź za II
7225 z dnia 21 sierpni .. r. b. i za 16 73"
z dni .. 24. sierpnia r. b. Drog~ :!;.la..~
Fabryczno-Ł6dzka ~odaje,do WIadom"""
ie pomienioue dUJ'likaty li.tów f....cht..
wych unaje S& UleWUD.,.
1881-3

M'agazyn Obuwia
damskic!o, meztleg;o i dzievinnego,

z&opatrznny został w najnowsze faSOł1i
ze skór krajowych i zagranicznych, jsk.
to: gemzowych, kor.htwych i innych kol
rowych dla dzieci. Ceny przy.t~pne. .
Z cz.m się polecam Suuo""e) Pubil
nollci i ci poparcie mego z.kładn upra.."".
Z poważaniem

Antoni Pruski
709-0

1883·25 ulica Piotrkowska !i 62.

-

Niniejszem mam hOllor donieść Sz. Publiczuości m. l.odzi i okolioy. że
• dniem 1 sierpnia r. b. otworzyłam w miellcie tutej.z.m, przy nlicy Plolr'
•
kowlkleJ Nr. 116, w domu Warszawskieg9

OGRODNICZY

C." ,.,4.Ulrich
n

8

z .-l. ,V I

pracownię

podłng

porze zakupów na je.sień W.P.
również Ogrodnikom handlowym,
po umiarkowanych hurtowych cenach, wielki wybór roślin
w większych i mniejszych ekzemplarzach.
Jak również wszelkie drzewa owocowe, alejowe, krzewy
parkowe, róże nlzkie i pieune, kłącze konwali i i t. p.przedmioty.
Do zwiedzenia zakładu uprzejmie ~apr'asza się.

okryć

1833-6-1

kroju

S•.
ja·
mi

Z u8za.nowa.niem

Jad",ia-a

JlichałskR __

F. PIETSCHMANN
FABRYKA

tektury dachowej i asfaltu
w War.sawle

FILIA w

Łodzi,

ulic, IIlko/aJewlka (Dzika) li 65, poleca tanio:

(Jennik drzew owocowych
ol·az Inne cenniki

OGRODNICZEGO

FBrDBBYM.A BABIJBT
w Warszawie

tran .. i be.płatnie na kllŻd. ż'łdanie. Zakład istnieje w Wor .
I.awi. od 1845 r. Ceny wlle!kich produktów umiarkowane.

1857-3-1

Redaktor Boleslaw lalellowleekl.

szkołę

7

~:~=~=~~~~I::ii!l~:ii!l~~~~~~~~~~~~~
ZAKŁADU

damsklob oraz

.

1863-3-1

E

sukien I

metody Vorlh'a w Paryżu.
Długoletnia praktyka .. Warszawie pozwala mi mieć nadziej~, te
Publiozność miasta Łodzi obdarzyć mię racly takiem samem zaufantem.
kiem dOI\d cieazyłam si~ u klijenteli warszawskiej, wykonYWlliąc dau
sl..enia z możliwą .zybkoJcią, dokładńośeią po cenach najnii:szyeb.

zbliżającej się
Włdcicielom ogrodów, jak

wy.ył. 8i~

Droga Źeł~na FabrycznI-

li 163.

J. Prelller,

poleca przy

Krqjowiec

Fabryczno-

łJódzka.

z

llQ
PETERSBURSKIE T"w'
U arz J tw"U

Żelazna

powodu oświadczenia. ' odbieraj~eego ,
S. Lewartowskiego, o zagnbieniu duplika..
listu frachtowego Warszawa-Łódź t& ~
63333 z dnia 8 (20) sierpnia r. b, Droga
żelazna Fabryczno·Łódzka podaje do wia·
domośc~ 'e pomieniouy duplikat listu (rach
towego uznaje z& nieważny.
lSi'l.-3

nagrodzonej medalami, za najlep.. e wykłady rzemiosł i naj zgrabniejszy krój,
przyjmuje capis uczennic. Kursa prowadzone b~dl} przez najpierwsze speoyalistkl • War..awy.
1875--4-1

Jedna 'ub dwie panien
ulica

Droga

- - PILIA warszawskiej artystyczno-rzemieślniczej

Ł.
R. szkoły byłego ucznia
tejże szkoły
Za~yckiego prze·
niesiollll na ulicę Wldzewską]U 32

nowy. Obok troskliwej opieki
pewnia pomoc w nankach.

wydany z gminy Wierzchow, pow.
sieradzkiego, na imię Jakóba Krakowiaka.
Łaskawy znalazca raczy złożyt
takowy w tutejszym magistracie.
1876-

Jadwiga Przewóska

poszukuje IIloJlca do gospodaratwa.
kowania II~ dzleólIl I zna Ilę na azY'''.·II.:.
Olferty pod literami M. N. w
"D&iennika Łólhlriego."
1884-5-1

tekturę asfaltową ogniotrwalą w najlepszym sataakl, lak &Stalle.wy, j.ko tet slIolę odparoll'uą (warszawską) w beczkaell 04 ł
do ł5 pldów I w detallczaej sprzedaży Da toaty;
przyjmuje :

pokrfWaDle dUb61f teklirą astaltową, 'olzeemea!elD Iwylewuie
e.otlJlikiw ele., BajlepszflD asfaltem miBerałByll I sztaemf.. 0l1Sf'
letnia gwaraDef&.
1797-6

.JlOSllO.lellO lleusypolD 27 Aaryo'l'll 1892 r.

W drukarni "DzlennJka l6dzklego"._

