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znajomoś~

przed

cholerą.

Miasta naszemn, wskutek rozległych
!tosQnk6w bandlo wych, któl·e łączą je
I wieloma miejs cowościami dotkniętemi
cholerą, grozi .w k~żdej chwili moźliwość
IIwleczeoia epldeml. Wobec tego obowi4zkiem jest naszym przedsięwziąć szereg środków zal·adczycb, mających na ceIII zapobieżenie i ochronę przed uiebezpieaeństwem.

Na pytanie, czy rzec~ywi§cie w naszej
zapobiedz poj~wi.en!u si~ teg~
biu& Bożego? - odpOWiedz Jest Jedna I
to twierdząca. Jako dowód przekonywaJICY niech posłoty fakt, że w 1884, 1885
I
roku w Niemczech niebyło ani jednego wypadku cholery, pomimo jednoczemego grasowania epidemii
e Francyi,
,e Wloszech i na Węgrzech; umiejętne
przedsięwzięcie 'rodków ZIIl·adczycb i ści~e ich wYJlełnienie, utworzyło wał.ocbrouDY kt6rego cbolera przekroczyć nie moCi;. Wszystkie ~rodki ochroune przedsiębrane IV tym celu, moina podzielić na
ogOloe i szczegółowe.
_
Zarządzenie środków ogólnych, jak: zaprowadzenie kwaran.tann, kontrola sta~u
zdrowia osób przYJtlzdnycb, dostarczeme
dobrej wody do picia i t. d., na[eźy do
.I&dz rządowych.
Brcdki ochronne szczegółowe nałeżą ·do
każdej jednostki; przedsięwzięcie i dokłlldDl ien wypelnhmle zależy nietylko od jej
dobrei woli, ale i od zrozumienia i jasnego pojęda, skąd gl·ozi, gdzie tkwi nlebezpieculistwo i jak go naj[atwlej uuiko~ć.
JedyD~ przyczyną cholel·y jest dostauie
$ię do ustroju, a mianowicie do kiszek,
lasecznika cbo[ery. ·Lasecznik ów, odkl-yty przed 9·ciu laty przez R'. Kocba w wypróinieniach chol·ych na cholel·ę, badany
pod mikroskopem, przedstawia s[ę w poltaei maleńkiej. zagiętej w formie przecinka, paleczki, obdarzonej bardzo szybkim,
wirowym I postępowym rnchem.
Z pomiędzy rozmaitych cech jego biololicznych, przytoczę tylko najważniejsze,
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których posiada doniosłe, praktyczne znaczenie, gdyż odkrywa sl:lbe
stl·ony naszego wroga.
Laseczniki cholery muożą sip, najszybclej
w ośrodku odżywczym, przy dostępie po·
wietrza, w tempel·aturz6 od 160 - 35 0
Cels.; przy 60° giną w 5 minut, wyższe
stopnie ciepła zabijają je jeszcze prędzej.
'l'emperatura niżej 16°, a nawet 10· ni·
żej zera działa tylko hamnjąco na rozwój
lasecznika, ale nie zabija go wcale.
\V roztworach kwaśnycb, lub ua podłoźacb z reakcyą kwaśną, laseczniki cholery
giną szybko. Dlatego to wlaśnie zdrowy
żo[ądek, posiadający dostatecznie kwaśny
sok żołądkowy, niszczy je całkowicie i nie
dopnszcza do rozwoju w kiszkach, w któl"J'!b, wskutek braku wolnego kwasn, zoajdoją najlepszy grunt do przerażająco szybkiego mnożenia się. Już 0,1'/. pl·ocent
wolnego kwasu siarczauego, lub 0,5°'., a
nawet 0,2°/. kwasu solnego - wystarcza
do zabicia laseczników Kocha w ciągn 5
miout. Taksamo zab6jczo działają na nie
stężone roztwory alkaliczne, pOSiadające
nadmiar zasady. Łog potażowy w 0,20;.
procentowym, a wapno gryzące w 0,1·1"
procentowym ros tworze - niszczą je szybko.
W stanie suchym, zależnie od stopnia
suchości, laseczniki cholery ginll w kUka
godzin lub w kilka min nt.
Reasumując wyżej
przytoczone cechy,
widzimy, że najpomyś[niejszymi warunkami, wśród któl·ych łaseczniki przecinkowe
muożą się z przerażającą szybkością, są :
ciepłota od 16° do 35" Cels., dostateczny
zapas wilgoci i powietrza, i słabo·alkaliczny odczyn środka, w którym się znajdują .
Natomiast wrogami nienbłagauyml lase·
czuików cholery są:
1) Bakterye gnilne, znajdnjące się oblicie w każdym dole ustępowym.
2) Ciepło zaczynając od 60· i wyż ej.
3) Nawet niewielka ilość wolnycb kwasów, a szczególniej sial·czanego i soluego.
4) DostataczDy stopień suchości, im
:wyższy, tem szkodłiwszy.
5) Brak powietrza. Pod kloszem m!!.szyny pneumatycznej laseczniki cholery
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nie rozwijaj ą się wcale.
tych wypróżnień, oglądana pod mikrosko6) Rozmaite środki chemiczne, w rzę- pem, formalnie roi się od masy pornszaj~dzie których sublimat jnż w l'ozcieńcz6niu cych się żwawo lasecznik6w cholery. Je1:2,000, kwas karbolowy 1:200, wapuo żeli wszystkie wypl·óżnienia. at do najniegaszone 1:1,000 bardzo szybko zabijaj!) mniejszych ~Iadów, będą dokładnie zdezinje dokłAdnie.
fekowane, t. j. jeżeli wszystkie laseczuiki
Rozpatl-zmy teraz, jak[emi drogami za- będą zabite-wtedy niebezpieczeństwo dalrazek rozprzestrzenia się i którędy wnika szego szerzenia się zarazy ustaje całkowi
do ustroju czlowieka.
cle, wróg uuz pokouauy i to kosztem niePrzez lIieuarnszooą skól·ę zarazek prze- wielkim, bo dl·obiazgową czystością i nieniknąć nie może, przez oddychanie cholera wielką ilo§ci'ł kwasu solnego, karbolowezaraźliwą nie jest wcale, grlyż, jak Dam go lub tym podobnemi środkami.
wiadomo, laseczniki cholel·y w etanie suZwykłe jednakże, czy wskutek eiemo()chym żyć nie mogą. Jedyny wyjątek sLa- ty i brakn śwładomości o całej grozie nienowi możliwość wdecbania zarazka wraz bezpieczeństwa, jakie tkwi w niezdezinfez rozpyloną lub rozbryzgnj!)cą si~ wodą, kowanych wypróżnieniach, czy skntklem
przyczem mikroskopijne banieczki wody, karygodnej op[eszaloilci i lekkomyśiności
zawieszone w powietrzu, mogą zawiera~ w praktyce dzieje się inaczej.
zdolne do rozwoju laseczniki, które w teu
Wypróżnienia, w pośpiechu, wylewaj ..
sposób dostają się do jamy ustnej, a z niej Islę wprost na ziemię, bielizna pierze się,
do żolądka i kiszek.
jak zwykle, naczynia, niywane l,rzez choJedyną więc drogą, którędy lasecznik rego, słnżą w dalszym ciągu do podobnecholery wciska się do ustrojo, jest jama go użytku iunym osobom. Skutki podobneustna, r~spective kauał pokarmowy.
go postępowania uiedlogo każą ua siebie
Z pierwotnego ogniska wIndyach ch 0- czekać .
lera przenosi się w I·ozmaite strony świaWylane z wypróżnieniami laseczniki chota za pośrednictwem ludzi. Dlatego to naj- lery, znajdują w ziemi pomy~lne dla rozwię:e.i uczęszczane drogi bandlowe lądowe woju swego warunki; zoaczna Ich część
i wodne są zwykle zal·azem i głównym przenika do wody, a stąd, IVI·az z napotraktem, po kt11·ym kl-oczy cbolel·a, I·az z jem-do żołądka I kiszek osób, pijących
szybko§cią błyskawicznego pociągu, [onym wodę niepl"Zegotowllna, wywołając w rezulrazem z powolnością ledwo wlokącej nogi tacie u wiela 7. nich napad cbolery, a. tem
zbiedzonej szkapy, zawsze krok w krok za samem powijlkszając ilość ognisk zarażajączłowiekielD, nigily bez niego.
cycb. Na powalauej bieliźnie siadają mllW roiejscowosci tedy, <lotąd zupełnie cby I inne drobne owady, które następllie
wolnej od zarazy, cholel·a nigdy nie po- przenoszą na sobie laseczniki cholery n~
wstaje samodzielnie, ale jest zawleczoną, owoce, na mleko, a często i wprost do ust.
ani też niema od początku charakteru e- czlowieka.
pidemii, ale zaczyna się od wypadku poNiezdezinfekowana naleiyde bielizna, pojedyńczego. Ktoś przyjetdza z miejsowości mimo pl'ania. nic uie utl·aca ze swojej zadotkniętej cholerą, już zarażony nurtującą raźliwości, a nawet wprost przeciwnie.
go, ale nie dającą jeszcze żadnych obja· właśnie skutkiem prauia, służy za źródl()
wów chorobą - wlaściwy uapad clIolery dalszego zakażenia. A mianowicie: częś~
występuje dopiero na miejscu nowego po- bakteryj przechodzi do wody, gdzie rozwibytn. Z chwilą pojawienia się pierwszego ja się dalej, część pozostaje na miejscu,
wypadku-ognisko chołel·y gotowe. Ogui- ua bieliźnie, a część na rękach, twarzy i
skiem tern, a zarazem I jedynem źródlem ubraniu praczek. Łatwo każdy zl·ozumie.
niebezpieczeństwa są: wyp różnienia cbo- jak szybko wskutek tego ilość ognisk zarych, powalana niem bielizna I naczyuia rażającycb, a więc i ogólae niebezpieC2eńużywaoe pl·zez chorego. Małeńka kropelka stwo, wzrasta.

- -,- brato oda8rę}aKiśportretliiDWiilocZe~1 Dziękf panu Biehleu~ nieZniOrdowalli- c1lrąco i IIUią wyb ornie~ do fabrykacyi pa.
prosi g? się, a~>: na odp~wiednio przygo- p.l·acownicy na .pola gry.kal·~ia.Dej uwolaią sman~eryj, sznurówek, fl·enzli i t. d.
• towaneJ materyl Jedwabnej, orlbll pozytyw, Się od wszelkich podeJrzeu I zarzutów.
"
-tak jakby to uczyuił na zwyczajnym pa- Znakomity mą·' ten, po dłnglch wysiłkach
"
..
Gawędkę o wynalazkach z dni ostatnich pierze. Lecz gdzież tu wynalazek? - za- genialnego umysłu, wynalazł ... maszynę do
Dla zamieszkujących piętra bliższe nierozpocznę mniej może od innych pożytecz- pytacie. Cierpliwości- teraz dopiero wy- tasowania kartl
bios, prawdziwem dobrodziejstwem może
Dym, lecz za to pełnym poezyi, woni l stępnje on na scenę.
Jest to szafeczka pl·ostokątna. Przez stać się wynalazek inżyniera p. Amiot.
IlOku.
P. Schutz wynalazł pastel, którym po- wierzchni ot wór wkładamy talię kart, naWin;!a jest tak kosztowną, że w niektóJest nim zegaT kwiatowy, pomysln fl·an- ciągnięty po odwrotnej stronie w8pomnia- ciskamy z boku znajdający się guziczek, rych tylko, z wielkim komfortem arządzo
eua, pana Debert'a, mianującego się ny jedwab da nam naj piękniejszą i najde- a umieszczony w szafeczce przyrząd tua- nych gmachach zaaleść . może zutosowanie.
O(nIdnikiem, któ'remn należałoby dać ty. Iikatnlejszą miniatnrę, mogącą slużyć do je karty automatycznie I sklada je do szu- P. Amlot wynalazł przyrząd prosty i nietar. "inżyn[e l·a Fiory."
ozdoby wacblarza, szkatułki Inb jakiego- bdki w dole szafki umieuczonej.
kosztowny •
.Na plaszczyźnie lub pocbylo~ci zakreśla kol wiek eleganckiego graciku , w których
Proste to, a pożytecznel...
Wzdłnż baryery schodów, przymocowaIlę okr,g . kola, średnicy ·10 metrów i damy nuze tak bardzo się lubująl
lO
ne są równolegle do siebie dwa grnbe prędzieli takowy, jak cyferblat zegaru, na
..
....
ty żelazne, pomiędzy którymi suwa się "II'
~wanaście części oznaczonych odpowlada....
Dość sztuki - poświęćmy słów kilka górę i na dół blok utrzymnjący wygodne
J!etllli godzinom dnia cyframi. PowierzchOd piękuej płci, przejdźmy do sztuki umiejętnościom.
krzeslo. Jako moto~, użytą być może wow\ tego koła pokrywa prześliczny dywan, pięknej. Wiejski proposzcz, ks. Duzan,
Cbemicy świata całego dziś już smażą da lub elektryczność. Wehikuł teo, na.
Itforzony z ozdobnych tl·aw, w różn01·o- zrobił odkrycie, które zaiutel·esoje wszyst- mózgi i grzeją retol·ty, by na wystawie którym podróżując mamy schody tuż pod
dn!eh, ciemnych kolorach, a na artystycz· kich skl"Zypków i wiolouczelistów. Nie- paryskiej 1900 r. zdobyć medal, sławę i... nogami, nie tylko, że jest ekonomiczniej ItJ tej mozaice godziny oznaczone są kaidy może nabyć Guarneriego lub Stradi - pieniądze . Mówią już o knchni cbemicz- szym, ale, (o ile mi się zdaje), bezpiecz~I~ami w kolorach jasnycb,· t. j. białym, varinsa, zwl&3zcza, że ci poczciwcy, od- nej, któl·a wydawać będzie na stól bef- niejszym od windy, która coprawda nie
webleskim i jasno-żóltym.
dawna już robić iustrumenty zaprzestali. sztyk, ze skondensowanego azotu i jaja wzbudzala we mnie nigdy zbytniego zall. W środkn koła, w podziemne m wydrąOtóż dzielny nalz pl·oboszcz. wynalazł w których albumin bialka i siarka. ż6łtka faniał...
IIDIU, umieszczoną jest zegarowa maszy- środek, który nadaje nawet lichym instl·u- cbemicznie wyciągnięte będą z nieczystonerY8, pOI·uszaua za pomocą rezerwoaru meotom ton silny, śpiewny i ową słodycz, ści Pal·yza, któl·ych przedmieścia nie chcą
lody o stalym poziomie. Są tam i dzwo- którą wiek tylko nadaje skrzypcom, winu już pl'zepuszczać pl·zez swe terytoryum.
PrzydłUgi) gawędę zakończę wzmiankł
I" wyglaszająee godziny i kwadl·anse, a i... ludziom. Proboszcz .Stradivarias" nie
P. dn Vivier, chemik, nie pozostanie w o wynalazku pana Kutengren, zasłagnjł
~b':zymie dwie wskazówki, pokryte kwi.a- odkrył dotlłd nikomu swego sekretu. tyle, wyualazł bowiem jedwab sztuczny.
cym na hymu dziękczynny, wykonany przez
mi, a przez podziemną maszyneryę IV Sprzeda go zapewne któremu z fabrykan Wiadomo, że jedwabnik Ilrzetrawia liść wszystkie płowowłose Gretchen, Szwajcarucb W{lrawlane, wskazują godzioy. Pan tów, aby za otrzymany fundusz odnowić mOI·wowy, wyciąga z niego ce[ulozę, czę§ć ryi i Germanii. Jest nim przyrząd do doDtbert urządza zegary takie i na mniej- kościół lub dzwouicę, CO jest wiecznem skladowl} wszystkich roślin. dodaje trochę jenia kr6w. Zachodzi tylko pytanie Clf
'Z4 skalę, może więc na Pl·zyjemny ten marzeniem wszystkich proboszców całego żelatyny i tłuszczu, a uformowaoy stąd krowy zgodZił się na mające zastąpił Grezbytek pozwolić sobie właściciel n8jmnipj. ilwiata.
rodzaj ciasta, przepuszcza przez dwie na- tchen kiszki i sprężyny? Poc7:ciwe te stwo!lej uawet posiadłości.
"turałne swe przędzalnie i tworzy je<lwab. rzenia wyglądają wprawllzie na łagodoe i
....
Uczony wyualazca obchodzi się bez po- głnpowate. wiadomo jeduak, że często byGra. w karty nie jest wprawdzie sztuką mocy pożytecznego owadu. Zamienia on wają uparte. Jeteli nie zuają dziewki co
"
. biaty od dam . dziell zaled wie krok piękną-lecz że jest sztnką, nie zaprzeczy celulozQ na pyroxylinę rozpuszczając ją Z& je doi, lubią zada wać jej straszne uleraz
pomocą krystaliczuego
kwasa octowe- ciosy rogiem lub nogami. Z tego wzglę
~eu, jak mówią fl·aneuzi, to też od kwia- nikt z pauów, sport ten nprawiających.
WIęcej powiem-SI} artyści, którzy sztu- go, zarabia ni!) ciasto z pierwiastkiem gu- du radzimy p. Kast.eugren, aby przyrz,d
weg? zegaru przejdźmy do kwa~tyi, iu·
~t!uJ.~cej każdą z przedstawicielek pici kę ową do takiej doprowadzili doskouało- mowym i takowe pnepnszcza przez rurki swój wyrabiał ze &tali! ..•
i ueJ, która posiada męża, brata lub !lei, że często, zwłaszcza przy tasowanin kapilal"Ue, tworząc tym sposobem n[ci jeIonYD8 , zajmującego się z amatorstwa fo· kart, 11110 dwUZn8.CZn6 naraiają się spQj- dwabiu. Nici te Sił białe, blyszczące i mo(?)
cne. Dają sią fubować na zimno, lub gografi~. Gdy wspomnianemu męi:owi lub rzenia.
--
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DZIENNIK ŁÓDZKI.
Junem jest równiei, że jeieli w każ·
dym pojedyńczym wypadku, ua samym pocątkn pojawleoia się cholery, wszystkie
źródla oiebezpieczeństwa hędą w odpowie·
doi sposóh zoiszczone - choroba ta oigdy
aie będzie w sŁanie przybrać wymiarów e·
pldemii, a z konieczności ograniczy się na
kiJku sporadycznych wypadkacb.
Oto możliwie krótko str8llZczone fakty
ZASadnicze, znajomość których uiezbędnł
jest każdemn, dla zrozumieola, gdzie tkwi
JlJebezpieczeństwo i dla przekoDl\Dla się, że
dyabel, rzeczywiście, uie jest tak strasznym,
jak go malują, gdyż przez zarządzeule od·
powiednich śl·odków ostrożno~d, zawsze mo·
żemy grozę epidemii sprowadzie! do zera.
Wnioski praktyczne, tyczące się zacbowanla pojedyńczycb osób przed i w czasie
epidemii, dadzą się sprowadzić do n wag
Jlutępnjących:

Jak w taktyce wojennej przed nadclą
nieprzyjacielem niszczą się mosty,
drogi, a zapasy żywDości usuwają, tak
też i przed cholerą UStęllY, kaualy ścieko
we, śmietniki, podwórza, powinny bye! dobrze oczyszczone i zdeziDfekowane, tak, aby lasecznik cholery wszędzie znalazł
gruDt, uniemożliwiający dalszy jego rozwój.
Pouieważ jedyną drogą, którędy zarazek wnika do ustroju ludzkiego, jest jama
ustna, resp. kanal pokarmowy, więc najbaczniejszą uwagę należy zwrOci~ ua otrzymanie sprawności trawienia w jakoajlep.
szym staoie, p~iętając o tem, ze zdrowy
żołądek, posiadający dostatecznie kwdDY
sok żołądkowy, ocbrania przed zaraieniem
najlppiej, gdyż jest w stnie sam zniszczy ć l8!eczniki cholel·y, k tóreby się doń
g8jącym

ne w rostworze sabllmato 1:500, i w takiej postaci poddać gruntownemo oczysz·
czeniu od zarazka \Y kamerze dezinfekcyjDej. Niutety I miuto nasze, pomimo, że
jest dostateczuie zamożne, kamer Lakich
nie posiada, a wskutek tego samocbcąc
pozbawia się pewnej i zawsze skutecznej
broni w walce ze wszystkiemi chorobami
zarażllweml nietylko z cboler4. Z konieczno§ci więc poprzestae! trzeba na mocne m
wygotowanio, wsp')mnianycb wyżej rzeczy
W 2% w rostworze łogu sodowego; goto·
wanle powinno trwae! najmniej cał'ł godzinę. Naczynia używane przez chorego, jak
również te, w których pomieszczoną była
jego bielizna, Daleiy najprz6d wytrzeć
szczotką zmaczan'ł w rostworze sublimatu,
a potem wygotowae! w rostworze łngu sodowego.
9) Mieszkanie po pholerze oczyszcza
się z 7."rllzków przez ciągłe, w ciągu kilku
dni, palenie w piecu pl'zy zamkuięty"h
drzwlacu, a otwartych oknach, w ten spo·
sOb lasecznik cholery wysycha I ginie na
pewno.
10) Ciała osób zm rłycb na cbolerę, oatycbmlast po ~mierci należy, bez uprzedDie·
go obmywsnia, za lVin,!ć w gl'Ube prześciera·
dła namoczone w ros tworze snblimatu, i
po uplywie 24·cll godzin, w szczelnie zam·
koiętej trnmoie, pocuowa6.
W końcu chciałbym jeszcze zwrócie! uwagę na jednę okoliczność. Zapobieganie,
daj .. w cuolerze zawsze i napewno rezul·
taty doskonale, leczenie - niestety I po·
dobnymi wynikami szczycić się oie może.
'l'ylko tuczesna pomoc, przed nastąpieniem
okresn depresyjnego (sladium algidom), jest
w stanie uratowaĆ cbol'ego; w rozwiniętym
napadzie niewiele pomódz może my, gdyż
środków specyficznych leczlIcycu cbolerę
dotąd uie Il?siadamy.

wywozowcy, przed wysłaniem zbob w
ziarnie za granicę, obowiązani będą pod.
dać je jakoajstar8nDiej zemu oczyszczeoio.
Dla nadzoru nad wysyłanIem zboia Ja
gran icę w stanie zupełnie oczyszczonym,
zamierzouo wyjmować próby zbot& pod·
czas ładowania go na statki i określae!
procent domieszek postronnycb, w niem
zawartych. Wyjmowanie takich prób ma
być powierzone urzędnikom Z&rzlldu celnego.
X W czasach ostatnich wzmógl się w yw Oz d r z e waz porto odeskiego za granicę,
Poesł}'

Główny
ogłasza, że,

X

I tele.... r;,.

zarząd

poczt i telegrafów
zgodnie z zawiadomieniem
austryackiego zarzlldn pocztowego w prze·
syłkach, wyprawianych do Austryi iWę·
gier, niewolno umienezae!: galganów, starej odzieży i starych postronków, utywanpj bielizny i po§cleli, owoców, jarzyn,
kawioro i ryb.
PleDI"dlle I kred}'&.

powiększeniu
Rosyi .Blrżewyja
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dziwo. Nie dziw ted~
kla kiwano zawzięcie.
oKweatya sanItarna. Komisarze POlic ..
spofZ,dzili znowu szereg protokóló./J~
włIŚCicieli posesyj tutejszych, gdz:e ok:
zał sif) brak porz'łdka w ·miejscach POd! gaj,cych zanieczyszczeniu.
~,
Dowiadujemy .ię, że w POWiecie 1Od:
kim utworzouo jeszcze jeden rewir"';
taroy, szósty, który obejmować ma I
cyałnie przedmieście Bałuty I kolonie:
dogoazcz i Żnbardź. Lekarz tego r~",
zami~zlUwllć ~ęd~ie stale na Bałul1cb. 1rt
Pozar. W medzlelę, około godliuy 1/1..:
wieczorem, spalila 8i~ zagroda wlościa~~
pod stacJą Andrzejów.
W żłobie. W niedziel ę we wsi D~brow
pod Łodzią, jeden z włościan tamtejszlc~
udawszy się do obory, zoalazł w żłobi,
żywe niemowlę ~Ici. żelisIUej . Jak się o.
okazał&, podrzucI la Je tam slużąca włości,.
nina K. PODieważ służąca ta nciekła nie
wiadomo dokąd, niemowł~ więc oddano Q~
wycllOwanie mieszkance Dąbl·owy niejakie'
Lew:ando\\'skiej, która I'~dl'zucone dzieek~
zamIerza przyjąć za swoJe.
Lłczna rodzina. Przy ulicy W ólczańskiej
w mieśc ie Ollszem, znajd uje się dom k~
ry zamieszkują 42 osoby, należace ·' tylko
do jeduej rodziny. I tak: ua piu,terze w
jednej połowie mieszka właściciel dOIllQ
przy którym pl'zebywa owdowiała córka ~
pięciorgiem dzieci; po drugiej stronie do.
mu mieszk'jl} dwaj jego synowie z żona.
mi i 13·§ciol'giem dzieci. Na piętrze czt~.
ry mieszkania zajmują żonaci wn~kowie
właściciela domu i cÓl'ki z zięciami.

:&::

się zapasów złota
wiedomosti" piszą:
rachnnkach petersburskiego banku
państwa zaszły w ostatrLich czasach. dosy~
znaczne zmiany. Od 13 lipca do l sierIloia z z a p a. OW z lot a , któremi rozporZlłdza za graoicą p. minister finansów,
zostały znaczne sumy wycofane, mianowicie rachunek banku państwa u zagranicz·
nych panlUer6w zmniejszył się z 129.2 na
113,6 milionó w rublL Wycofaoa Iło~ zlo·
ta nie została jeduakże użytą na wykop
bankoutów, lecz na wzmocnienie rezerwy
HI.eporządek.
poniedziałek, z okna j ..tn.go
złota w oddziale handlowym. Ta ostatnia
z mIeszkań na pl~tn. w domu p. Brawl.go prz
wzrosla w banko pań stwa ze 166.5 na ogrod%ie
miejakilD, wyla.o mydliny, kt6re poplam;'
183,5 milionOw rubU. Jednocześnie też 'IV łj kapel... 1 ubrani. na przeebodzqeYID tamltł1
dostały.
baliku paóstwa powiększył się racbunek p. lU. , urzVWUku kolejowym,
W cza le panującej epidemii naleźy zaW,padek. Onegdaj wieczorem, spadł. kODi, ~
dóbr paóstwa z 21.1 na 33.2 milionów rllch ować na.tępujące środki ostrożności:
pod la •• m mi.jakim )l/·letni K ••imion T
bli metalicznycu. Powiększenie to jest też drodze
Dr E. CzeJwitslci.
l) liie lekceważyć najdrobniejszych za·
i złamał 80bie r9k~,
.
w związku z kapitałami, osiągui~temi w
burzeń IV trawieniu, ale natychmiast zaOal86. Noey onegdajB. ej, w mies.kaniu p, L. pn 1
Paryżn ze sprzedaiy ostatniej 3·plocento- ulicy Widzewakitj, ••paliła li, •• ł6żku p"",ięl od
sięgać porady lekarskiej; bez rady lekarza
DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
wPj pożyczki. Tak znaczne powiększenie IIwiecy. ~W:4d przebudził p. L., który, przy pomoc1
nie należy używae! środków wymiotuych
ilości zlota przez skal·b ruski po ostatnim .,na, oglll!n stłumił.
lub przeczyszczających, jak to często by·
Kradzlet, W aoraj zaDO, na Starym·Rynku, uranieurodzajnym roku nie m oże nie zwrócić
wa praktykowaue w czasie woluym od
... ódż. d11ia 17/VIlI 1892r.
'!:~::.f::,prt"i Wożni.ko wi kilka 8'1tuk drobi"
na
siebie
uwagi.
\V
obecnej
clI
W
iIi
zapasy
epidemii.
X Na tutejszych targach zbo· zlota, znajdujące się w bankn państwa,
2) Wodę do picia I mleko należy dobrze
i OW Yc h od piątku nitl było ża,lnych do· oraz te, ktOremi skarb rozporządza za
Ill"zegotować, i IV tychsllmycb oaczyniach,
wozów owsa starego, który stale cieszy granicą, pokl-ywaj'ł mniej więcej 46%
które do przegotowania służyły, szczelnie
się popytem. OWSII nowego przybyło z koznajdujących si'}
w obiegu banknotów.
przykryte pl zechowywae!.
lei IWllngrodzko dąbl·owskiej DIl stacyę to· Usiłowanih rząlla do cora?; większego
* E gzam i ny w tęp oe w instytncie
Wodę po przegotowaniu ostudzoIlI. nawa rową 200 korcy, lecz nic nie sprzedano;
wzmocnienia
kurso
rubli osiągają pumyśl inżynierów komunikacyj IV Petersbul'gu
leiy wstrzI}suI}ć dobrze kilkanaś"cie razy
można bylo kupie! 1'0 31's. korzec. Na oy skutek."
n,azna~zono na dnie 24..ty, 25·ty i 26·ty
w otwarteOl naczynin dla nabrania powie· Starym
Rynku było wczoraj do sprzedania
Tar}'!}'.
• slel'pola.
trza, które llrzy gotowauin uchodzi z niej.
Inspektor II-go progimnazyum żeńskieX Wkrótce ma nILStąpi6 ostateczne uDodatek do wody niewielkiej ilości konia- około 2,000 korcy żyta, gprzedauo tylko
około 600 korcy po rB. 4.45-4,60. Pszeniregulowanie taryf dla przewozo go IV \Val'szawie zawiadamia, iż egl!.
ku, soku cytrynowego lub rozcieńczonego
cy
nowej
sprzedano
1000
korcy
110 rs.
lnu i konopi drogami żelazuemi w Ro· , miny wstępne, oraz dodatkowe warau.
kwasu solnego IV ilości 5 kropli na szklan·
6.40- 6,70. POllyt wogóle jest bardzo syi. Komitet tal'yfowy zamierza przyjąć kowo promowanych 1'0z()oczną się IV d.
lę wody i n8 jeden raz - jest bal'4zo posłaby,
Ceny pllszy utrzymują si~ bez schemat, pl'oponowally przez depllrtament 13'ym września, a lekcye IV d. 21.ym t.m,
jodany.
kolejowy. Podług tego schematu dla lnu I
W szkolI! realnej IV Łowiczu
3) Pokarmów tłustych, trudno straw- zmiany.
Drogi wodne.
nych, owoców wodnistych, latwo ulegają
konopi przy trallsportach wagonowych u- e~zamlny i rozpoczęcie lekcyj naznaczoae
X
Ministeryum
komunikacyj
wydało roz·
cych fermentacyi, należy unikać zupełnie.
stanowione będą od puda i wiorsty staw- zostało w tych samych terminach.
W każdym razie nawet dojrźale owoce, porządzenie, zakllzująctl p r li e w o z u by. ki następujące : Pl·zy przewozie ua odle., * Miuisteryum wojny, w celu d os tĄI·cze·
II
ł a l s k ó r 8 o I' o W y C h, oraz innych
glość do 200 wiorst - 1/", 300 wiorst uia armii i flocie rekrutów zdolnych fi}lrzed spożyciem powinny być dokładnie
produktów zwierzęcycb, oa parostatkach , '/... 400 wlorst- /.." 500 wiorst- I/ .. kop,; zycznie, zamierza przeprowadzić w drodn
abraue ze zwierzcbniej skórk i,
'
4) Lodów, kawy ml'ożonej, piwa zimoe- towarowo pasażerskicb ,
następnie za każde 100 wiorst mianownik prawodawczej cały szereg środków, jako
Drogi i.el .... ne.
powiększa się o 2.
to: powoływanie rekrutów w wieku p6·
go i wszelkich napojów zimnycu lepiej nie
X Zarządzający minlsteryum komuuikaużywać wcale; wogóle należy unikać ozię
BolDlc&wo I pracw,.ał rolDY.
źniejszym od dotychczasowego, zmniejszeX Departament I'olnictwa i przemysłu nie syHtemo ulg familijnych i ul.pmnie
biania żołądka, a nawet, przez cały czas cyj, S. Witte, rozeslał w tych dniacb natrwania epidemii, dobrze jest nosie! na czelnikom I zarządzającym drogami żela wiejskiego minlstel'j um dóbr pań st wa za- sposobu poboru do służby wojsko\~ej. Poznemi okóluik następującej treści: .Proszę jęty jest obecnie kwestyą u I e p' z e n i a między inuemi, postaoowiono, aby na przybl'znchn gruby pas flanelowy.
5) Potrzeba nnikać wszelkiego zmęcze· wzi~ć na u.wagę, h s zpi tale c h ol er·y· w R o 8 Y i r a s b y d I a r o g a "e go.
s.złoŚć, przy układaniu spisów poborowycb
w każdej gubtIrni, ulgi rodzinne l,go rzę
oia tak fizycznego jak i umysłowego, pa- c z n e bndowaue Sił dla pożytku ogólnego,
du nuzielane były tylko tym osą boOl, któ·
miętając, że im większy jest zapas sił ży· a dlatego, jeżeli niema chorycb włf\s ny ,:h,
re nietylko mają do nich I'rIlwo, n& mocy
wotnych, tem większe są i szanse zacho- to nietylko nd6iy pomagać drogom sąsle·
dnim, lecz nawet przyjmować chorycu poprzepisó w dotychczasowych, lecz prócz lewania zurowia.
go, faktycznie utrzymuj4 swą rodzinę , W
6) Jako śl'odek profilaktyczny, zlIleca stronnycb i w ten sposób udzielae! pomocy
się używanie kwasu soluego l'łlzclŁóezone Indności".
Wystawa ogrodnicza. Komite, wystawy celu 8zc:t:egóŁowego opl'acowaoia kwestyi
X W tych dniach na kolei nadwiślań· ogrodniczej w Łodzi podaje do wiadomo· ulg przy odbywlluiu powinności wojsko·
go w dawce ou 3 - cb - 5· du k ropli w
skiej
maj'ł
być
zainstalowani,
,iak
don?si
śei
osO b iotel'eso wanycb, że aczkolwiek 0- wej, ma być utlVorzona komisya specyal·
kieliszku oćukrzonej wouy, ~ilka ruy
dzieDnle. W tymeamym ce lu, polecają w .Kuryer warszawski", n~czelDlcy ':"YIIZlll- stateczny termiu składania deklaracyj n- na z przedstawicieli I'óźnycb zarządów,
ostatDicu czasach nŻł'cie sftł"lu w proszku, I'!w: mechauicznego I techolczne· plynął z dniem 15 b. m" to jednak, prIL· która wkrótce przystąpi 00 swych zajęto
* W mini terYIlID. komuoikacyi pod nie·
'W dawce od 10 15 gran, kilka ra7.y go. Obecny naczeloik wydzialo mec h~. gnąc nłatwić wzięcie udzial u w wystawie
dziennie. Salol jest t o IW łączenie chemicz- niczn~go, inżynier· tec~nolog Paszko wsk! ' i tym reflektantom, którzy, dla niezależ· siono ni edawno kwesty'} rewizyi i uz~·
już
zd.1
slożbę
zastępuJą,
c
emu
go
naczelninych od uich przyczyn, dekJara.:yj oa o· pełnienia ustawy budowlane) ,
ne kW'~ 8u salicyło.rrgo )I kwasem karbolo·
wym, odkryte 1)1'7",1 kilkoma łaty pl·zez kowi .depo" Pl'aga, inżynierowi Rasze,w- znaczony termin nade siać nie mogli - ko- Praktyka lat o.atuicb wykazała, że nie·
akiemu
i
w
nadcb
odzący
wtOl·ek
ma
W
YJe·
mittlt
przyjmować będzie deklaracye nie· które artykuly tej ustawy, przy obeeny~
prof. Nencki~go, Ś I·od~k ten posiada wła
kolejowej , budowlaDe!,
snośĆ rozkladall la hlę na części składowe chać do Kalugi, gdzitl obejmie stanowisko mai do dnia l·go wrze~nia, t. j. ua dwa stanie techniki
tylko w rozczynacb alkalioznych. Użyty naczelnika w)'dzialu mecuauiczntlgo kolei dni przed otwarcidm wystawy - o iljl tyl- okrętowej i mechanicznej, nie odpowiad!)ł
więc do I\ewnlłtrz, przechodzi przez żoll} syzfalisko - wiaziemskiej po illżyuiel'ze te- ko wystarczy miejsca oa nowo·zadoklaro· wymaganiom ~pólczesoym. Dla wypraco·
wania nowej ustawy, jak clollosi "Grażda·
dek IV stanie niezmieDionym; dopiel'o w chnologu Łepczyńs kim, ktOry wkrótce przy· walle okazy.
Ze świąt. Dwa obiegle dni świąt wylu. nio', ma bye! utll'OI·zoua komisya ze s~e:
kiszkach, pod wpływem alkaliezne-go soku jedzie do Warszawy dla. zajęcia takiegoż
stauowiska.
na
kolei
nauwiślailskiej.
Iuży
duiły Lódź p,'awie do połowy. Bardzo duo cyalist6w, (lI'zyczem do udualu IV lIIe)
kiszkowego, rozpada się na fenol i kwas
lalicylowy, dwa środki działające zabójczo nier Hantower naznaczouy został na sta- ŻO mieszkańe ów tutejszycu, korzystając z będą zapl·oszone różne towarzystwa tecll:
nowisko
naczelnikIl
rochu
kolei
k
o
z
I
"
w·
piękoej pogody, wyjechało poza miasto, niczlle, tudzież . iużynierowie marynarkI
Da wszystkie droboonstroje, a więc i na
sko.wOI:onezkitlj i wkrótce tam wyjeŻ<l /.a, Ilby użyć ś wktego powietrza. Auletylko burtowiani i ekrętowi.
, '
laseczniki cholery.
X W millisteryum komunikacyj podn ie- podmiejskie okolice roiły się łodziauami,
* Wobec rezoltatów pomyślnych, Jakl80
7) Szczególniejszą uwagę należy zwró·
eić n& utl'zymanie w czystOllci rąk i jamy siono kwestyę ostanowienia na drogach Liczna ich rzesza podąiyla na odpust do przyni osły r o b o t Y P u b I i c Z o e, urz4ustnej. Usta należy często pIukać rostwo· żelllzoych nowych posad na c z e I n i k ó w Ctęstochowy, sporo baWIło w Audrzejowie, dzolle z powodu nitlul'odzaju, w sfera:h
rem tymolu w stosonki l czę,jci na 5,000 p o c i Ił g Ow, ktOre bylyby powierzane oso- Koluszkach, Rokicinach i w wie łu inuych rz~dowycb powstał jlroje/(t zorganizo.wa~l~
wody przekroplonej z malym dodatkiem bOIll posiadającym odpowi"dnie wykształ miejscowo śc iach, gdzie wilegiatnrą oapa- stalych takich robót i przeuuszeOJ!, Je,
siedliska, to do tej, to do owej prowIncyJ
esencyi miętowej - ręce zaś obmy wać ceni~ tecuniczne, Takiemu uaczeluikowi wać się można do syta.
Pozostali w śród gorących murów mia· pali tWlł, stosownie do teg .. , gdzie ok.z~
możua rozczyuem sublimatu l na 1,000 podlegałaby cala służba pociągowa, uie
wyłączając maszynisty.
sta, z konieczności szukać musieli rozl'y- się OU8 po trz"bnemi. Zarząd rob6t pa·
wody.
X Na budującycu Mię obecnie drogac~ wek i chłodu w ogródkacu mlejsco wycll. bliczuycu, podług pl·ojektu, pudlega!! będ~I,!
8) Osoby, które ule~ły cholerze, powiuny bye! ściśle odosobnioue od reszty zdl'ó · żelaznych ul'ządzone b~dą na stacyach I Było więc pelIlo i w .Btllle·vue" i w o· ministeryulD d()br I' ńiLwa, lub też mIDI·
d
wej. W pokoju chol·ego, oikt, prócz o ób przystankach oddzielne pomieszczenia dla gródku Belllldorfa i II Milscha. Najwięcej stPl'yum sJlraw wewuęt rznyc~ .
. . . omisya, opl'aco wuj ąca kwestr ę ,śro .
pielęguojący.c h zuajdować się nie. powillieu. IJIISażerOw, na wypadek n!eHzc~ę jednak zebralo się w Hdenowie, gdzie,
ścia
lub
zatrzymania
SI
Il
lloclą
·
prócz orkiestry, popi~ujlł się od soboty Ii- ków, 7.Ulier~aj ących dl) potltl'tynHUJla I rrzWYl'róinieUla trzeba natychmiast polenochodzi, bracill Niagara.
woju wladllnia ziemią prze z sZ a·
wać rOwną, CO do · objęto,Cr.!, ilo~cią 5% gu w drodze.
0
Produkcye tych .al· tystó w liny" w wie- c iJ t 'I. WZMowi .we njęcia fi początkach
kwaso karbolowego, albo 3 / 0 kwasu solIIIIDdel.
,_
X W ministeryum skarbu odbywaj'ł si~ lu nnmeracb odznacznją się zdum iewającą gl'urlnia I'o ku bietl}cegu.
nego lob roztworem sublimatu w stosunku
1 na 500 wody. Bieliznę, pościel i powa- obecoie narady, dotyczące w y w o 1. U z bo· zręczuością. Skoki, kozly i inne I·uclly e· "Ciekawe cyfry co do liczebnOŚCI z 8 ~
lana odzież chorego należy zawiązać w żar u s k i e go z II g I' "O i c ę. Ma być kwilibrystyczne, wykonywane na Iiuie, wy· d n i e n i a w i ę k s z Y c h m i a s t w, .
alste, &ieożylV80e prześcieradło, namoczo- wydany przepi~, mOC ą ktOrego wszyscy woły Willy IV widzach co chwila okrzyki po· sarstwie i Król"stwie pomiędzy 1', 18~9, a
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DZIENNIK

~ 181

-;:;:gim podaje .Graidanio". W obe-I
T· I. ;bwili wip,cej niż 100,000 ludno§ci
da mIast 16. Petersburg, który liczy 1
pOi 1859-tym mie zkańców 520,130, ma
~ T~beeJlie 1,001.000, Moskwa 386,870 *** Poznań. I1f. D,iałyllska zamierz~ naI~ 000, Odes" 104,000 - 304,000, Kijów być maj,tki: Sośnie., Kaje", Macew, K.lmio
.0 000 _ 201,000, Ryga 72,000-190,000, i Trzeba" i wr.. I Głacbo"em nt"orzyć I tych
JWdyozew &1,000-101 ,000, Wilno 51,000- kluL-.y wielki majorat.
30000. Lcidnollć Wl\r8Za wy w r. 1859 i
* Cholera poj ... il. sie w Hercegowinio,
1be~ni8 wyrda się w cyfracb 181,000 - • t" walakto roloi"", to ofiarami jej nie.,
IUd,io, lecz domo .. o i dziki. ptactwo. Epido50s 000 Łodzi zaś 29,000-150.000.
Departament lekarski minisleryum mia uerzy siO szybko i ukaaała BiO jul w DalSlJnó w zjednoczonych rozesłał ok61nikl m.cyl i Kroacyi. Obser .. a"y. lekankie wykaWaszynglonu do wszystkIch portiiw .aly, te dziki. ptaki, skoro tylko spotyjl mili~lIIeryki półuocllsj, jakoleż do wszystkich 80 padłego no cbol.r~ drobin, ltaj" 110 naloJl.!ulatów swych w EuropIe, zawiada- tychmiut ofiarami epidemii.
~.j.c o ostrożuogclach przedsięwziętych
•** Kolej elektryczna projekto .. an" j.ot
rlY wyładowywaniu okrętów, wiozących pomled.y Brnklel" l Anven. Dlugość linii tej
~",rJ' z okołic nawiedzionych cholerą: wynosi .0 kilometrów. Poeiw od,:bod%ić b~d~
Dla deziofekcyi towar6w, lub ~fektó" co 20 miont, .ie katdy z oicb stauowić b~
'odrótnycb, pochodzących z krajów na- doi. tyiko jedon wagon, mog,cy pomieśc ić 60
~ledZDnycb, lnb moncych w przyszłości pasateró". S.ybko.ć poci'Jló" tycb będzie 110
być oRwienzonemi przez cholerp" naslępu kilometrów oa godzino, lecz b~d.io mogla być
. et! przepisy maj,. być ściśle przestrzega. odwojon" tak, te na przej ud , Brukseli do
~. I) Gotowanh, " wodzie najmoiej przez Auvera lub odwrotnie, potrzeba b~d.ie 10 migodzin.. 2) Wy8tawi~nie na działanie pa- ont. Zanim .. i~ c XIX wiek zakoóczy zgrzybiar1 o
Fahrenheita przez godzin sześć. ły s.. ój tywot, na odbycle podróty, Poryt.a
3) Dezinfekowanle za I,omoc'l siarki w do Brukseli wystarczać będzie 1 godzioa i 40
lIiejscu zamkni~tem, przez czas szegciu minut czasu.
* Kongres w sprawach antropologii
godzin. 4) Wystawienie na dzialanie tiiarko-wodoru . 5) Na.'ycalliH roztworem 2". sądowej rozpocz"ł w tycb dniacb po.ionzeuia
kIlasu karbolowegu_ Ostatoi sposób bę BW ... Brokaeli. Kongres ten odbywa BiO pod
dzie stosowany do wszystkich wyrobów opiek" rz,du belgijskiego. Pierwozy koogre.
skórzaoyob, które tym rozczynem majlł być taki odbyl BiO w lu ymi. w r. 1887, " ostat"i
w Poryto 1889 r.
I&sycooe.
...,* Wpływ alkoholu na potomstwo. Do• W tycb dniach w Moskwie otwarty
ś
,.i.d_ol.,
prow.dwn. prze. kilku lekany
będzie zjazd delltya tO w.
fran cuskich od Id kil kunasiu, lO celn zbada'I omR8zów Baw8ki. nia, jaki wplyw "y .. iera nil potomstwo pod
Kore&pondent .Ku ryera codziennego" pi- w.gl ~rem fi zycznym i psychicznym oadmierne
m : ,Obawa. chołery, jak u nas, ma swoje otyw.nie alkobolu, wykazały smulue rezult.ly.
dobre str ony. Miasto cale )!l'zybrało czyst- W 10·ciu rodzinach 8Ikobo11kó", z 47 osób
SZR pOSIać z powodu odwonienia zewnątrz skladaj'lcych siO, 25 umarło przy piersi, 6 'owszystkicb domów, a i wewnątrz podwór- stało ioyotami , 5 epileptykami, 5 nledoro.ło i
ka są pouprzątane, śm i etniki i ns tę py wy- 5 d erl,l chroniczny rozstrój orsauó" tr"wicni~ .
ezy zczooe i zasypane chłol·kiem. .Za wo- T,m spo.obem j oden jedyny tylko potomek
ą', t. j. za mostem, dzielącylO miasto od pijaka cieszy BiQ siluym i pra,.id1owo roo"i»rzedmieścia, urządzono na wypadek clto- ui~tym organizmem.
*•• Handel żywym towarem. Dzienniki
Jery szpital z d wClml< oddziaiami, dła chrześcian i żydów . Komisya slInitarna odbywa niomieckie donosz, o ohydnym handlu dziewczotami
do Argentyny, prowadzooym pnez br,,ezęsle rewizye: IV Iloc7ątkacb na wielu
obywateli wymierzono kal'y I> ienlężoe 7,11 ci Sprluge.der, k\.órzy operuj, oa pograniczu
niestosowanie się do przepisów, lecz teraz Królestw. Polskiego, ukrywaj,c się przed okiem śled .,eej ich policyi. Obydni oi .pekaą to już rzadkie wypadkI."
lanci, pne, ... oicb licznych agenŁów, pod preWarszIlwa, tekstem dostarczenia konystuych miej.c, w.. ·
W ielki wyścig szosowy dorocz- bill dzie"e.~ta, które potem oproedaj, do
ay warszawijkich cyklistów odbył domów rozpusty .. Buenoo Ayr.B i Montevideo.
iię w duiu 2 b. m. Da szosie, prowadzą
**.. Gra w domino. Wynolezieoie gry w docej do Sękocina. O godzinie 7 miu. 50 mico przypisywali jedni grekom, iuni chińczy ...
nno wiceJu'ezes, p, A. Fel·tuer, dał znak kom, inui j •• zcze bobrajczyl<om. Obecoie okado wyruszenia w drogę. Do startu stanę zuje 8iO, te "yoalazek ten za"dzi~czamy benelo 24 cyklistów, Licznie zgl'owadzona pu- dyktynom • Mont·O•• sin. Dwaj zakonllicy z te
bliclUOŚĆ w I,arku uprzejmego wlaściciela go kl.B.toru, 8ka.~oi na dlugie rokolekcye,
Okęcia gościnnie podejmowana, oczekiwa- chcieli Bkró c ić Robie chwile kary, nie przekrala Da I'ezultat wyścigu. Sport ten budzi czaj,c regoły milezeaia. Wyo.letli wi~c kamyjaż widać silne zainleresowanie w baju, ki zo znaczkami, dzisiejsze domino, a ara w
ikoro tłum tycb ciekawych wynosił około takowe cbrooiła icb od nudy. Wygry"aj,cy za1,500 osób. Około godziny 12 min. 30 po wiadamiał o tem partnera, wymawiaj,c słowa
poludniu uk&2aly się pierwsze sygnaly o ro.poc'ynaj,eo oieszpory, które pótuiej , gdy
zbli żaniu się jeźdźców. Dystans wynosił gra ·.. eRzla w ogólne utycie, .redukowauo do
wiorst 100 - od Rakowa do 14·go słupa jednego wyrazo "domino" .
1Iiorstowego za miastem Grójcem, w kie•** Amerykanie oiewyczerpani ., w wynaMInko do Radomia i z powrotem. Pierw- iukacb. Jedua. gazet wywodz"cych w Cbi!zym przybyl do mety p. A. Łobanow o cago, donosi, te uliczni roznosiciele gazet stil"
godzinie 12 min. 40 sek. 31, zdobywając n, siQ obeenio oiepotrzebnymi. Wynaleziono
tetou złoty i dyplom mistrza jazdy welo- automatyczny przyrz"d, mohey ich za.tąpić.
cypedowej w Króle"twie Polskiem w 1892 Na froo,"w"j śei.nie tego aparatu, znajdnj,
roku, Drugą nagrodę, żeton zloty, otrzy- .i~ ot .. ory, .. przy nich na.wy dziennikó" i
mał p. Holtz, czlonek wllrszawslWego to- ceny pojedIń l'zego numeru. Za wrzuceniem w
warzystwa cyklistów, stanąwszy u celo- odpowi.,lni ot"ór wyznaczooej mooety, przewuika o godzinie 12 min. 42 sek. 29. 'Po- ehod_ir ń "'"yma l,d.n'l gazet~.
Itm następowali I'P,: Zemliczka (z Mo.'. U' re8tauracył.
- Keluer, jeżeli to jest wino, to zabierz je i daj
Ik,!,y, wielki żeton sl'ebrny), F. CiecbomRi (członek warsz. tow. cyklistów, mały mi k" u n, a jeżeli to kwas, to przynieś mi wina.
.'. Dwaj zięciowie.
lelon srebrny), M. Horodyński, Wlady- Wie.., mOj przyjacielu, teścia... moja t.k
II~w Zaydel, S. de Laveaux, A. Rodzie- wropie, .....yby z okiea wylatuj •.
- A moja tak ,y,ujo, źe aby kogo zob.czy6,
'I~Z, l . '1'schinkel, S. Leppert, S. SulikQwak! (ietony bl'onzowe). WIęczenie nagnili musi do oiego odwr6c16 aię tyłem.
.'. l\lle bez prltyczyny.
od~ylo się podczas wsp61nej biesiady, urzą
- Dla.'ego kBIgŻyC takI bially?
d!onej w go~cinnie uż,yczonym lokału t.o- Bo po noeach nie sypia.
warzystwa wio§18I'skiego.
Sprawa wspólników P a w la k a i W yTEATR I MUZYKA.
r08 tk i e w i c z a sądzona będzie w izbie
"T \V czwartek, lIa benefis p. Ka~imiel'za
Ildowej warszawskiej dnia 19 listopada
naszego,
1892 1'. na ~kutek apelacyi, wniesionej Sn ikowski~go, suflera teatru
przez Stanisława Raczyliskięgo, Franeisz- odegraną będzie sztuka w 7-miu odslonach
t! Szymczakówny, Wiktoryi i Jakuba p. l. "Bitwa pod Wimpfen".
Zlólko.wBkicb, Jakuba Pawlaka (bl'ata
~ranclszka) i Feliksa Dzierdzikowskiego.
'l'0zoatali oskarżeni,
mianowicie: Piotr
".mczak, Ludwik Ziółkowski, Michuł i
Wlklol-ya Knpczakowie poprzestali na
Petersburg, 13 sierpnia. (Ag. półn.). Puł'
lA'
1I)roku sądu o!cręgowego.
k' OWIII'k \V eu d ryc I
I mlanowaoy g uwnym lUOdesR. spektorem dl'óg żelazuych.
Petersburg, i4 sierpnia. (Ag. półn.) . .Tak
. W. Odesie bawią obecnie dwaj koloniści
donoszą .Nowosti", wkrótce llastąpi reOl'w powl'otutj drodze z Brazylii, do·
anizacYI\ senatu fiulandzkieo"o, za.sadzaJ·R.
g
'1
b~' na poe~ątku wiosny wydelegowani
przez 150 rodzin żydowskich z ClIar- ca się na rozszerzeniu władzy generał guberuatora.
Są
op..acowane
dwa
projekty:
.O la, a to dla wypatrzeoia mipjsca na 0~'edleole się dla nich o własnych siłach, jeden przez większość senatn, drKgi zaś
rzez generał-gubernatora i sekretarza stal ez I'ornocy bil'szowskicb komitetów. De · P
.
.
/ga c! wybrali obszar ziemi w połuduiowej nu FmlaudYI.
Peter sburg, 14 siel·pnia. (Ag. półn.). W
;tęg, I Bra1.ylii, należący do jednego z planw duiu 1a-ym b. m. zapadło
tor~w, który wJrJUs zcz.\ te grouta w Petersburgu
" I '
ób 21
' d' . l 5
'_
, W)Z 10Wla o ,zmal
nn ~uo elę os
z.enąwę na przeciąg lat 90·ciu.
ło la.
Petersburg, 13 sierpuia.
(Ag. półn.).
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W Petel'sburgn 1: Iic~by 154 chorych cho-I t&;kieł ~ut. Pł~ -.-~; 6~/,. Woty suta...e
leryczn.f ch wyzdrow lalo 36, zmarło 31, wile6skio -'-. ..,t.; 5 /, ta~O& - ' - , ~
ozost I chorych 87
OJ.kou",: Uorhn 3"1., Lo",I,. 2 I" PUll 2 I. I.,
P
a o
. _
. Wiad.6 łOf.. Petenburg 41/.'1.. \V.,to.4 knpo". s
Peter8~urg,. 13 ~le~pnul. (A.g: półn.) . .DZiŚ
cenie.m &.1.: HItI .... tĄ . . . . . . . .o!".k,e 6?3,
odbyło Się Clą!t'R1eme drugiej loteryl do- "o.ru. 1 I ~ 11ł.2 , .Łodsi 1M.6. hl"li kwi4ull.·
broczynnej. Główne wygraue padły: sto 76.0. polIC'" pr.··mon I 39.6 II 197.9.
ty"lęcy rubli na s!lr. 6954 ur. 73; pięćdzla
TELEGRAMY 'GIEŁDOWE.
siąt tysięcy rubh ua sel·. 11,023 nr. 48;
dwadziegci" pięć tys ip,cy rubli na ser.
10,989 ni'. 70; po dziesięć tysięcy rubli:
GIełda Warlzawlka.
na ser. 2,639 nr. l, ser. 11,799 nr. 27, ser.
Zapłacono
5,732 nr. 92, ser. 2,967 nr. 76, ser. 7,841
Za w.k.l. krótkotormInowI
nr. 27, sel·. 1,680 nr. 9, ser. 9,010 nr. 100, aa Berlin .. 100 lOr. . . .
4785
48ser. U,258 nr. 66, ser. 7,821 nr_ 27, ser. na Londyn sa l Ł. _ . . _
-,9.76
Dr.
Parli
s_
100
fr..
•
•
.
38,87
39.7,340 nr. 10; po I>ięć tysięcy rubli: na ser.
81.75
82.4,593 ur. l, 801'. 4,023 nr_ 88, ser. 63 nr. na Wiadeń sa 100 II.
i,.dano .. końcet. !fieldy
76, ser. 11,935 nr. 99, SOl'. 9,~23 nr. 49,
Z. papIery pdat..owo
ser. 11,ł71 nr. 83, ser. 7,822 nr. 8, 8el'.
99.25
9,479 III'. 38, ser. 11,285 nr. 94, ser. 1,769 Listy likwidacyjne Kr. Pol. drab. 99.25
Ruska paOycska. .... hoduia . . 103.- 103.nr. 62, "er. 3,1137 nr. 74, ser. 3,415 nr. 26,
ł',. poi. "ewa..
. 95.75
95,60
"e,·. 6,877 nr. 91, ser. 11,718 111'. 13, 8er. Li.ty ... t .•ienl. Seryi r dnio . 103.15 103.10
22;! III'. 79.
,.
tf
"
ILL małe. 10'l75
10265
Moskwa, H siel·pnia. (Aj\'. pół n.). Wczo- Li't, ...... m. War... lier. 1. • IO'l.5O 102,40
..,
"
..,
V
10180 101.80
raj w uuiwer~ytecie, w sali, galzie zazwy. List, ......
m. Ładsi :;eryi I
cZllj odbywają sIę akty uroczyste, naslą
II
pi ło otw31'cie kongresn międzynarodowego
III
pl'zedhistorycznej arcbeologii i autropoloGiełda Berlińska.
gii w obecności prezesa honol'owego Jego
z d. 15
20M5
208
Cesa.·skiej Wysokości Wielkiego Księcia Banknot, ruskie .aI'U . .
n
"na
d08tl\"~.
.
209.'95 208.Il0
Sel'giusza Aleksandrowicza i Jej Cesar- Dy.konto pr,...atu. . . . _
• 1'/,°/,
1'/,'/.
skiej Wysokości Wielkiej Księżny Elżbie
ty Teodorówny. Dziś w mllzeum hlstoryczuem nast'łpllo otwarcie wystaw: geograficzllej i al'cheolo~icznej .
021ENIA STATYSTYKA LUONOSCI.
Niższy Nowogród, 13 sierpuia. (Ag. półn .).
Z.arll w dniu H sierpnia:
Ew •• gl.lloy: fuieci do lat 15-tu _marło 11, .. taj
J u 'marle rozwija się powoli. Zjazd uieliczny. W ostatnicb dniach przybyli kopcy lic.bi. chłop.ó .. 5, .ui.wałt 6, Garosłych 6,
z południa Ces~l·stwa. Do dnia I (13) b. w tej Iicsbie m~.yOD 4., koble~ 2, .. miauowici.:
Wilhelm Er.unann Hantaj, lat 27, Karol Bogumił
m. zaj ę to 2,579 sklepów, to jest muiej o Wolf, lat 4,3, Wtlbelmin.. lleisuer, la. 43, AmILlja
655 w porównll.uill z rokiem zeszłym. 00- Kooehall .. lat 35, Jan Bogumił Strasburg, lat 71,
tychczas odbywają się tranzakcye małemi August Marjan Schnlt., lat 9'l.
putyllmi. SpodZi ewaj ą się, it jarmark 0Staro.. ko.ol. Dzieci do lat l:>-t. smvlo 3, w tej
• . I
J
liczbie ehlopców 1, dzie\1"cz~t 2, 4()Tu'ł łl eh 1,
żyW! Się (OJliero 10 (ll2) b. 10.
est na- .. ,tej Ii. sbi. m~ic,,..n l, kob,o~ -, • miauowi.i•.
dziej a, iż dzięki urodzajowi i zoacznemu Abram Daniel Wolman lat 50.
osłabi e niu epidem ii jarmark będzie średni.
MaU.hlwa sa ..arte .. dnin 16 sierpnia:
Pomoc lekarska dła dotkolętych ellldemią
Ew.n.lollcy: Fryderyk Bugo Antold N'1.0lfeld •
wzorowo uorganizowana.
lIart.. Chństopb, Adolf Bich ,Au!P"tą retscbi,
Heuryk LudWIk. Koetschke z Karolin .. Gajew.kt,
Londyn, 14 ~itrpnia. (Ag. p6In.). Królo- JuU1l3. Mikołojczyk z Pauliną Daczk.. Reiuhold
wa przyjęł!!o dymisyę miolsteryum Salisbu- Grtln ..a1d z M.lid .. GraDIll&nu, Wilbelm Weguer "
ry'ego.
Karolin.. Hoha, Adolf Teodor Leupold , Bert, AtLondyn, 14 sierpnia. (Ag. pól II .), Na n- br.cbt., E , .. ard Frank o Augu.tt} Gruschke, Leonard Frant; • Augnstą Brauer. Frydorlk Cesar
c1.yoiou'l pl'zez rząd indyjski propozycYę BIlzler z P"oli.Dą Brilck, Jan l'uf.hl • Huldą Tiewysłania dCl Afganistanu misyi z l ordem .ze, Robert Zoro , Emilią .\malią Kitte~ Fryderyk
Robel'ts'em na czele IV celu zbadania sta- Gustaw Ma" Frenud z llary, Ko"'tan.Ył Helen,
..
" f' _ .
'
"
Pas'or, GlUtaw Her:maan Hiltmanu z llarn Amanu I ze~zy, emu .. g~nskl odJlowle~zlał, Iz h .. Fortecką. FeIik. Harsebai, Klarą Mary,! Kuap.
W czasie obecuym Jest budzo zajęty po- po, Jan Scbueider z Ro.a1i:t z KliDk6 .. Holtz, Jau
wstaniem chaz~rów, wskutek czego niema ' Henryk Kroislacb z PaDliną Emilią Baekb&us.
wcale możllo~ci oznaczenia CZI\SIl i miejsca
LISTA PRZYJEZDNYCH.
na widzenie się z 101',1em Robel·ts'em.
Hotel Polakl. Kokoli • Wymysłow&, Roooobaum
Londyn, 14 sie,·pnia. (Ag. pólo .). Sekre- z Warssawy, Tatar z Wegieru, Tisch • Pete.. tarz hólowej, Ponsonby, odwiedził Glad- burg&, Grl!nfeJd • Lubuoa. Gr'ymski, O,orko ..a,
stone'a, aby oświadczyć mu IV imieniu kró' Kokaozko z ŁomŻ)', Silberboltz , Warszawy.
Holel _ ... t.. lI'al. A. MODuich, Lindenfeld, Schulowej, że do początku tygodnia, do które- wall
BtJhm s Londynu, Nawrocka z Warull.wy,
go to czasu zal,ewne nowy gabinet będzie Zimmerman zBadapesztu, KOfoMezkin & Omska,
sformowany, obeCllo§6 Gladstone' a w O- Pi~tko",.ki • Berdjańska, U...j<lw z Tyfli.u, Bchesbornie byłaby zbyteczną. Widocznie kl'ó- lemetko z Siedlec, Pazura z Radomia, B.randenlowa pragnie oszczędzić sędziwemu mężo burc & Niemiee.
wi stanu trudu kilkakrotnej podróty do
Rozkład jazdy pociągów.
OsborhlL
PRZYCHODZ4
Londyn, 13 sierpnia. (Ag. póło.). Mini ·
Ł Ó D Ź
GodzlDy I .1I •• ty
steryum Salisburego podało sil} ,lo dymisyi.
łjotl 8112191421 41461 81581101t6
Konstantynopol, 13 siel·pnia. (Ag. póło.),
O D C H O D Z 4
Przybył tutaj Stalllbulow.
1
Kopsnhaga, 13 sierpuia, (Ag. p610.). Po- KoinRui. . 12'1 00 7 08
3 4t
9[42
czyuając od dnia wczorajszego, weszły w Skierniewice tO 5S
725 I 20
809
540
wykonanie środki, mające na celu zapo- Wara ..... a . 930 1. :1 lO II 100
320
850
bieżenie zawleczeniu epidemii przez pro- AleluaDdrów 320
dUkta, pocbodzące z roskicb portów morza PlotrkÓ ..
545
2 i7 642
Bał cklego.
Granica .
1050
852 150
Sofia, 13 sierpnia. (Ag. półn.). Stam - 8oano .. i. e
tO 20
805 105
bułow wyjechał do Kunstantyuopola dła Tom ..... ó"
5 23
~ 03
wyj ednania u sultRna oznauia księcia F'el'- Buu . •
1243
332
dynauda koburskiego księciem bu.lgardkim, I ..angr. )''';
" 10
1153
ol'u-obecnego stanu rzeczy w Bołgal·Yi. , ,J)łbrowa)!.!:
242
905
Katania, 13 sierpnia. Czynność krateru Petersburg. 823
523 523
Etny ZUOWIl si~ wzmogła. Lawa niszczy Molik.... . 1223
553
uajplękniejsze kułtury leśue w okolicy.
Wiedeń. .
1225
iO 25 750
Belgrad, 13 sierpuia. Straszliwy grad Krak6...
6331
7051950
nawiedził okojica Liskowacza.
Szkody Wrocła..
431
7 Ol
obliczają na dwa miliooy.
Berlioa.
92.l
1207
92ł

p,' ..

-1

--------------------

I

8~8

715ł

I
I

Ostatnie
Warazawa,

wiadomości

13-ęo

handlowe.

Ł

sierpnia WekIIle krót. terl". DIt:

Ó D Ź

OOCHO DZ 4
Q"dzl.y I .1 •• ly
51451 71151 11201 61051 8150
I' R Z Y C H O D Z 4

Buliu (~ d.) 46 OU, ł7.95, 92'/. kup.; Londyu (3 DL)
- - - - kup,; P'ryo (IV d.) - - - kap.;
W,edo6 (8 d.) - - - - - kup.; 4'1. Ii.t, li- ,
I
,
,
I
k"id&oyjne KrOle ' "a Polokio"o duh 99.25 *.-1, Kolus,ki..
648 8[18 2 32 7,17 II 102
-.- kup,; taki.. ,u.ł. 99.00 *~~-, -.- kap.; I Skierniewice
805
438:42 ~27
5°/, rUlka pO*yQ:t.k~ .... bodnia 11....) .mioyi 1U3.~'() W
•
1010
fi 1KO 10lao 6 100
t,u., - - - kap., lIl·.j .mis" 101,60 ąd.,
ann....
ol
1
-.- kap,; 6'1. obligi banku Bs.taeheckiogo
.- AI.ksandró...
12
9 1 łO
1128
*,d., -.- kup.; 5"/, ru.ska poiycska pr.mio .. a PiotrkOw.
9 ,30 3 5ł
łUG
01861 roku I-.j emisyi -.- kup i taku o 1lS66 r. Grani.. •
215 9 1 l'
"3'
lI....j emisyi _,_ kup.;,· ,.niyc.ka ..... u.... n• ••
ryi I-ej 95,75 i,d., _._ kap, takai ...ryi llJ-ej Sosnowi....
300 9 15
" 50
95,65 ąd., -.- kup.; 5'1. listy ..sta""•• ,om.k'. TolDAS"w
ł l łl
l-ej dale 103.15 *ł,l, 102811,86 kup.; altiei m,ło Bzin. . .
550
- '- .•,d., , -.- kap., ~kie* u ....j seryi -.- ąd. 1 Iwaugród ~I..an.
IO', 2l
Ul-ej Sety' małe 101,70 ąd., -.- kap., V-eJ
seryi _._ •• d., _._ kop : 'I". listy ..... tawn. Oil1>rowa.
D.b.
I J6
lDi .. ta W"rs ... "y I-ej .UYI 102.50 *~d~ -.-Irnp. , Pet.rBburg
1103
11 03 1103 8 :38
II-ej ... ryi 10Ut' *~
,- kup., U1 ....j my; 1u210 Mosk...
lO 58
133
1 .3i33 3433
i~d' i IV-ej seryi w;a 00 są
kup,; V.... I Wi.d.ń
7,05
..,ryl 101.8' i~d, -.- kup., VI.....j Beryi 1018Q _
. , . .
*ąd., -.- kup.; 5'1. obligi mi&!ta IV..,uaw! Kr~ków . . . •
7 lO
7,10
~ute - . - i ..1.. - ' - . kup; taldei ~ ł.
' . IWrocla... . . ,
_ 9 19
007
ot<!, ;-.- mp.; 6'1, I~sty o~t&.. n. ml .... b Łod., Berlin. . . • . 62:>
6 50
6,25
1
l SetYI -, - *~d., II·eJ Set!, - . - i.d., UI-.J....
I
ry; _._ .,d., _._ kup" rv....j Bery; _._
UWAGA- Cyfry O&1l&eZon. grab.,;ym druki_
kup.; 6"/, li.., .... tA"". mi .... ta lu wyr&iajt ..... od go<Wuy 6-ej WI..".or... dl> plis.. -.- iąd " takież mi... ta Ltlbliu -. - ąd., d1iny 6·ej ran ...

1-.-

I

I., -.

*.d.,

I

I

I I

DZJENNIK ŁÓDZKI.

o
Teatr

."

W ogrodzie Sellllla.
We czwartek, d. 18 sierpllia r. b.

BENEFI

'

k'
I OWS lego
K, SUI·k

BItwa pod WIIllDtUllll

s z

o

Ł

kartę

CHOLERA

legity

~:a;~a:cis~~~1ł~::i~~~~cz,
Łaskawy

w (-ro KLASOWEJ- SZKOLE
REALN~J -

znalazca raczy
Sztuka w 7 obrazach z francuskie·
I
uJl~a WIchodnia JIł!lfl d ' 6 takową w tutejszym magistracie.
g o Pp. A.nicet - Bourgevis i M.ichel :it,:ni~o~:ko;e r::rd":Fa~ a~~ m.
~.
1673-

Ol:

Bernard, sierżantMasson.
p. Dobrzańo~i
p. SOlnowaki
Wiktor, jego Iyn
~~~a1,~:",~:;~:::,p, Trap.zo.
doktor
p. Jaknbo",ki
O..ton d. Montelar p. SzymboIBki
Bolavione, kapral
p.
Podr6żny
p, Stein.
Sta.. kow:oki
Fryc p. Morozowlcz
Aogust strzel..,
p. Halinewlki
llaryan~ade B..oferaodp.ni
poni Staszko
R6iafiska
Helena
.. aka
Pani lIillier, otrzymnj .... oberi~
ponl
Szymborska
Szymon
p. Zieliń,~i.
Piotr
żołnierz. p. Łago".ln
Stefan
gwardyi p. Nowi.ki
.
AodlUj
p. W.lentowski.

mo.. nauezy.ieU
Wyioz.j Szkoly rzemleflni
•• ej.
Przełożony

J. MEJER.

1676-6

Anie. Ia Hoene

6 kI
Z
rZłl4.0Zona
· asowego ał
k ta dU "au
1\1
kowego Ż ens
. ki eg n,
p

I

a ł·

Potrzeb n

y

Ogród Bendorfa,

i·

P.

H~H.OS
opatrzona Sś. Sakramentami, ..koficzyla ży.ie po kr6tkiej lu. eltik"J
chorobie, dnia 15 b. 01., przeżywazy lat 27.
Pozostały m~i ...... rodzią ..pruzaJ'! krewDy.b, przyjaei6ł i .najo.
m,eh na smutny obrządek pogr.. bn. Wyprowadzenie 0,,101< na emenlo,.
katoU.ki nut,!pi dziJi~ to jest ,. łrod~ d. 17 b. m. o godzini. 5 po pol
s d.mo p. Xajli.ba przy nUcy Wid •• "skiej (róg PIlStej).
1668

BIURO mOJ'e znaJ"duJ"e

s."ę

obecnl'e",

ulica Piotrkowska Nr. 77.

Maksymili'an Gold,ceder.
11

paszport,

1669-1

o

Z· I
Fb
Droga e ~Ó~~ka~ rycz noz powodo ohriadczenia

cieśla

łub przedsiębierca, kt6ryby podjął
się wykonać rusztownnia vod skleW 'rod~, dnia 17 sierpnia 1892 rol<o pienia z własnego drzewa .. Ofert~
Nieodwołalnie ostatnie I poie- proszę składać w admimstracYI
gnalne przedstawienie
Dziennika pod lit. R.
1674ŚPIEWAKÓW HUllORYSTYCZNYOH
DO MAOAZYNU
towarzystwa

Leokadyi ~encel

Steidl-Vlpt.

paszport,

Z agin ąl

ul. lIazowleeka <l, w lVars7.awle,

Karkiehnki.
Poml9dzy 20im aJ;ii!t.0brazem oply"a

ZaginąI
"
wydany z gminy
M
I·adom~kike.go, na
hO,mtLDulLl\tł
ąezyns lego.
Łaskawy znalazca raczy
takowy w magistracie tutejszym.
1670-1

Ś.

MĄRiYA Z MICHALOWICZĆW

wydany z gminy Piekary, powi atul~)()()()()()()()()()()()(J)EJEJEJEJEJEJEJEOi5Ei~
turecki~go, na imię S~czepana
ż
yms k'lego .
Łaskawy znalazca raczy
złożyć w tutejszym maO'istracie.

. domo 'eI s..no...,,)' ch Ro·
Pod.l
.Je do "la
dzieó" i. Opiekn~6w\ ż. za~is n.czennie
tak peD!Jonarek ~ak , pr~y. ~m.h. za- ,
••yna 0'9 .. d. 7 (15) alorpnlL 1482

Żołnierze. -

A.

I

poby tu,

- - --=-=-=-::-:c-:-:-::-----

••

N

E

ZGUBIONO

wydan,! z magistratu miasta
Jej ittota, przyczyny, objawy a..rzenla Da imię Szyje"o ~~.l ~O'U",'"
ait, Ipoaoby ..pobi.gula I lec... le,
Łaskawy
o
k rdUł, Dr• .Józef i!jl a rkmau. zł ' ć
t te·
C.. a kop. 10.
ozy w u ~szym
Do nabycia we wIzlatkich ksi~garni ••h
wsJd.b i prowlftcyonalnycli. Z pro·
...ine,i przesyl_ć motn. markami poezto;:':y~ ':.'i~p.:::: y óO .gz1~2~" Książeczkę
cyjną,

........

L RA
SUF E
TEA:RU

,

G

kiNakładeDlldruki.m 8. Orgdbraoda Syn6"
Łodz
War uwie, opukUa prasę koi~żkap,t,
•

~ 181

E. Wewera, o .a~bienio

fraehto".g~

Orukarnia"Oziennika Łódzkiego"
w lodzl, Puat lIeyera Nr. 9 (o.wy),
przyjmuje obal.lukl .a

książeczki

Ł6dt-.Lejpci@;Bk~ja

~}:..= dnia 26
y
domo'ci Fatl.lr czno--Łó'laka
fracbto';'ego

- ---------=.::;;:....:;...
Za
pl.S

obrachunkowe dla robotników

(puC",TYw....... )
podlug ,"Jaowuego wzo", zatwi.rdzo •• go przez P iotrkowaką KOlii.
an do spraw fabrycznyob, z przepl .... 1 porz, dku wewnę t rz n eg o •• r.
OIaln.1I1 (zatwierdzoneOlI przez I.. pektora Fabrycznego) lab wl.....
Oli fabryki I wykallJW& takowe szybko I po cenre ollllrkowan'l.

pot rze bne aą kompietnl. o.dololOn. W szkole realnel
.t.. u lcza rkl oraz . pudol('zarkl,
~
oli ... Piotrkowska .' 83.
1675-3 I'ozpocznie ~ię z dniem 16 SlenlJllla--ł
-------~~- caOO 'O-OO~ łekcye 25 t. m.
t I<
odz 8
. . Poc•• e o g . " .
WeJSc,e 40 Up. DZIeCI 20 ~:i-

i Mntnr naftnwy O

Dr. Adolf landau

"":Dlies.zkał

(~. K~-

przy ulicy D zlelueJ
I.JoweJ) li 3 , dom L. Pruaaka. PrzYJmuJe
eodziennie do 10 rano, od 12-1 w poJu·
dni. i od ł-6 po poJudniu.
U70_l5 8

lEK ĄRZ • DEN TY ST.A

Bdwarda

HalinOm - Haber~eldl
~IJ

11

uli... protrkaw. ka li 59, dom S·rów Mi·

W-go Lorenza.
Leczy, n.berg,
plombuj.obok
i ".tawia
.~by utuczne.
Operacye bez bólu l'rzy pomocy tlenku
azetn <gaz ro.weselaJ.cy). Przyjmuje Id

~r~o ~i;c~;~;;~po~e.Ut:~
AKUSZER

3- konny

fabryki l llmaOD'& \V Berll·
nIe, prawie uieniywa"y do
sprzedania za I'S. 500. Obejrze6 moźna w kantol'ze firmy Alfred Grodzki w \\'arv.
suw Ie, ul'Ica S ena't·
OlS k a""

O

O

33.

w kanc~laryi jej co·
dZlenme przed połud!'lem 011
9 do 12 I po JlołudnlU od
3-6. LEUVYE rOZPOCZ"/}
z dniem 4 (16) sierpnia.

O

Cl

"J aco bso hn
Borls

Rodlei

16
14:

pO cenach

podręc~'lła

Redakeya ogło sze ń I reklam, kosztorysy, objaśni e
nia, orerty, numery gazet, katalogi l t. p. bezpłatni e i rranco.

potrz..ebna, ulica Zielona, do m p.
R ader Nr. 5 nowy, stróż wskaże.
1646- 3

Warszawskiego Akcyjnego
Tewarzystwa Poż y czkowego

(Lombard)
zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia (5
..rw oia) r. b. i dni następnych pocz,·
naj,. od god.zin.y 10 ta!,o,. od~1:~ać "'9
będzie" Bali licytaCYJnej FIliJ, przy
ulicy Zachodniej JIł 65 (nowy li 31)

LICYTACYA
DA "'pn:tdaź

.astawów .. e ..ldciwym
eZ&Sle ni. prolongo" wJch. Pode..o
Ii.yt.eyj, prolonga~ zas~... 6" wys~.
..iony.h
sprzed"" przYJmow"'ł
b~dzie. Wykas lili ..stawów p(Jdlegajł.ych .przedaźy ogłOSZODy zostani. w Dziennil<o Łódzkim.
1637-3

D..

-

RESTAURACYĘ Di~rw~znrz~nną.

Mojem usiłowaniem będzie ugaszcz ać szanownych mych
go§ci jak dawniej dobremi potrawami i trunkami . Poleca m
się przytem wzgl,)dom Szanownej Publiczności naj uprzeJmieJ,
proszę o liczne uczę,zczanie, oraz pozostaję
z wysokim szacunkiem

Ol.

--

-------~. _~-_._. - -

1609-0

Zakład

-- -

FROEBLOWSKI

Z OGRÓDKIEM POŻYTEOZNYCH ZAJĘĆ

Celiny Bronowskiej

Kokoczyński,

Dla dogodności Publicznogci urzą d ził em pr zy r est a u racyi
kilka gabinetów z osobnem wejściem .
1663-2--1

. --

Fl11! .ŁÓDZKA

Bllro Ogło szeń R.Jebmaua I Frent1lera żadnych
lilij IV m ieśele IIle posiada.

ność,

Maurycy

ł·edakcyjllych,

"

Lekcye na mojej pensyi

Dobrze uzdolniona

Inseraty i Reklamy
wszystkich gazet warszawskich, prowillcyonalnych, ruskich i zagranicznych
Przy większych zamówieniach odpowiednie rabaty.

Mam zaszczyt naj uprzejmiej zawiadomić szanojVną publiczjakoteż mych dawnych stałych go§ci, że otworzyłem
w domu J. Aurbacha, przy ulicy Zielonej. przed syna·
gog,!, urządzoną z komfortem

__

PRZYJMUJE

:

choroby dzieci.

Celina Waszezyóska.

Warszawa, Senatorska 26, .

kop.

1672-2
"
li iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Peosy. mleSci .i~ przy uj. Średn i.j li 22,
dom p. Ad.lf.. Schmidta, mieszkanie moje
tnt obok, przy uL Solnej w domu OlIzew·
ski.go li 338-c.
1659-6

do wszystkich dzienniliów

'

':-i

SPRZĄCZKOWSKlEGO
Hąc~ka

zaczynaj l! ai~ ł (16) sierpnia. Zapis no·
wych oczenmc odbywa oi9 codziennie od
3 - 6 po poJndnio.

BIURO OGŁOSZEŃ

W HANDLU WIN

M,

]Na gloW1l1Slllł

Nowy Rynek ,- 3, dom Szmulewicza.
1656--10

"Pierwsze w krsju, istniej,!ce od łat 15,

ulaca Połudlllowa, dom Rosena.

CENY CUKRU

miesci e nie posiad".

Rajcnman i Fr~nul~r

SZKOŁY

1653-4..

__

~ Żadnych filii

O
Oorl?yw~ją się

C!FOO-o 00'>

po powrocie z zagranicy, zamieszkał wŁo ·
dzi, przy ulicy Piotrkowskltj JIł 43, ,. domu Weichselfiacht.. Przyjmuje od 8-10
zrana i od ł-6 po poło
1595-10

Dr. Łaski

Grac~y~6
eJ Zapisy nowych uezniów do mej

przyjmuje dzieci od

w

ŁOdzi,'l

ł at

3,

ulica Z a w la d z k a 1rr,

-'
OCHRONA PRZECIW EPIDEMIIII

. . .
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

"AIpenkraUter-Magenhitter"

Wódka żołądk owa z ziół A.lpejskich, wynalazku aptekarza Au,,". F . Dcnnlcra w Interlakenie (Szwajcarya).
Hygieniczna wódka ta, skuteczność k tórej nznali w chorobach żolądka i epidemii tacy lekarze, jak Dr BerI"lU"n. Heidenrelch i i m podobni, posiada w lasno~ci ochronne przeciw epidemii i jes t zbawiennym
srodklem w rozs trojach żołądka, dla tego tllż, p owohljąc s i ę na §wiadectwa powyższych powag lekarskich, mauly
honor rekomendować napój ten, który może być używany uawet przez kobiety i dzieci, bą.dź sam, lub też z wodą, bądź na culu·ze.
AłpeoIu'auter dostać można detalicznie w sklepie wódek, przy ulicy Graniczn e j Nr. 2 . we wszyslklch
handlach win znaczniejszych, restauracyach pierwszorzędnych i cnkierniach w Warszawie i na prowiucyi.
Hortowa 8przedaź usk utecznia się w dystylarni parowej C::at8chke"o I 'J'ro8zl" na Pl'adze, jedynych jeneralnych reprezentantów i właścici eli filii firmy ~ Ul". F. bellnlera. na HrólerlJtwo i (Jcsarst wo.
1529- 5

~

JS!

W dru kar ni " Dziennika lódzklego"!---

