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Ogłoszono dAne urzędowe z działalności
ministeryum dóbl' państw a nad udoskonaleniem i rozwojem drobnego przemysłu
wio ciańskiego. Na cele wymienione do
rozporządzenia ministerynm było asygnow&nych w latach 1888-90 po rs. 35,000
rocznie, w r . f881 I'S. 40,000, a na łata
1892-94 po rs. 60,000 rocznie, Celem
zbadania pou'zeb przemysłu włościańskiego,
ministeryum dóbr państwa w latach ostatnich delegowało specyalistów do rozmai-

tych okręgów przemysłu włośc)ańskiego .

B&dania te i sprawozdania delegatów siuŻ4 za podstawę dziaWności ministeryum,
wszystkie ich wuioski, wraz z prośbami
rozmaitych instytucyj w tym przedmiocie,
są rotpatrywane na specyalnych nal'adach
pod pl'zewodnictwem towal'Zysza minis tra,
a uchwały powzi ęte na tych naradach, po
zatwierdzeniu pl'zez ministl'a, wprowadzaj ą
się w wykonanie.
Do śl!odków, zastosowanych przez minisleryum od roku 1888, kiedy oddano mu
w . opiekę, przemysł włośdański, należy popieranie instytucyj i osób IIl'YW,toych w za·
kladaolu szkól, zakładOw I • rsztatów tlJa
udoskonalenia przemysłu włościańskiego.
llioisteryum opiekowało ~ę 8 sz kołami
l warsztatami naukowemi w rozmaitych
miejseowościach, wydając im wsparcia w su·
mie Jld 250-3,000 rubli rocznie. Celem
obeznania publiczności z wyrobami prze·
my słu wlościaliskiego, IV Solnem Miastecz·
ku " Petersburgu ppwstaje mnzeum tych
wyro bów, przy iltórem pracuje artysta,
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9 września.
Pr~erwano mi pisanie, a że miałam oczy
spucloięte od płaczu, nie opuszczano ' dzień
caly, wlócząc wszędzie, gwałtownie zaba·
wiajljC. Dziś stały~my nad wodospadem,
wśró~ huku i szumn wody zbliżyłam się
do cbtki i szepnęłam: , Ciociul BI'uno Hallmuth jest moim narzeczonymI" Schwyci/a
się pę ręczy, aby nie spa.lć z przestrachu; szum
był tak gwałtowny, że odpowiedzi posły
neć uie mogłam, lecz ja uczułam się znów
tak lilną. gotową do walki z rozhukaną
falą I wybachłam śmiechem. Biedna ciotkal
p iąguęła mnie stamtąd i zaczęła wypyty ać, a ja opowiedziałam wszystko,
pocz m uklęknęłam przed nią i z uśmiech·
nię~ tw,arzą błagałam o prz~b~czenie. za
pope nione kłamstwo, padlam Jej w koncu
Da s yję:
Bądź mi wdzięcznI}, cioteczko, .że
nie iepokoilam i nieobciążaJam TWOJego in'mienia, lec~ sama Wi!lę ~rzej~łam!
I prl;d ojcem nie potrzebUjesz o OIcze~
mow~ bo nic mi pomódz nie możesz, Ja
garnij 'wszystko wywalczyć musz~1 N.ie
chci~am się tylko żegnać 1: UCZUCIem,. z~
OSzukiwałam Cię ustajVicznie, tembard~leJ,
li wkrótce i tak dowiedzieć się będZIesz
musi~ła. O ukrywaniu · już teraz nie ma
mowy. Przebacz mi, ciociu, nie gniewaj
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i pomyśl, że kochałaś ' także niegdyś

IV~CiUł
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Wyszłam

za mąż, nigdy nie ko.chasmutno odrzekła ciotka. - C~claŁa
by była kochać, a nigdy za mąż Ole wycho ić. Dzieckol zadowolnij się wielką
Illit cią I nie żlłdaj 'więcej, szcaęścia nie
l Aob .. WVłUIU","" ......... 1""""'1.'" r 'u.• W ołę z nim być nlenczęśh Wił, aniłllDl
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winięcie prowincyoualnych muzeów_ i składów. Na ul'ządzenie takiego mw;enm w Riazanin, pl'zeznaczouo subsydyum l·d. 1,600;
dla podtrzymania n wystawy handlowo·
p 'zemyałowej" (stałego składu wyrobów
Pl;zemysłu włości ańskiego) w Wołogdz/e
wydano pożyczkę rs. 3,000 oa lat 5; stala
wystawa wyrobów przemysłu włościaliskiego
w Niższym Nowogrodzie otrzymała w latach
1891 i 1892 l'oczniepors. 1,500 zasiłku Na
poparcie urządzen ia oddziałów przemysłu
włcściań s kiego na wystawach rolniczych I
przemysłowych w łatach 1888 - 91 wydatkowano dO , 7,500 rubli.
Poc~ąwszy od roku bieżącego na wystawach t kich mają być wydawane prze·
mysłowcom włościanom za lepsze wyl'Oby,
oprócz nagród honorowych i pieniężnych,
takie niezbędne dla nich udoskonalone narzędzia wytwórstwa.
'Ulepszenia techniczne w niektórych gałę,ziach przemysłu włoścjańskiego ministeryum popierało specyalnemi śl'odkami, Tak
np. asygnowalo rs.2,OOO na urządzeui~ we
wsi Wołoczka, pow. syczewskiego, gub,
smoleńskiej, naukowej garncami, cełem
poduiesienia du odpowiedniego poziomu
technicznego przemysiu
gal'Oc8rskiego,
bal'dzo rozpowszechnionego w tej miejscowollci. We wsi Pawiowie, w guberni niższouowogl'od"kiei, urządzłno muteum wzo·
row ul jl~zoJl}'ch wyrobo w metalo wyclI I
narzędzi do ich fabry kacyi, C~lem popl'awy interesów przemys łowo - włościsliskiej
arteli wotkiilskiej, Oliczuwającej bl'ak dobl'ze nrządzonych warsz~atów, ministeryum
udzieliło jej pożyczki w sumie rs. 5,000.
Na ulepszenia t}'ch gałęzi gospodarsta
włośc iańskiego, które wymagają zuajomo·
ści rysunku techuicznego, wezwauo doświadczoną nauczycielkę, która w miarę

-żelizlnnymszczęśUwą !
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łęzi przemysłu włościańskiego. Jednocze- rozmaitych.
§nie ministerynm zwróciło nwagp' na roz-I
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Włos'cl·an·

PRZEMYSŁOWE,

przygotowoj'lcy rysuuki dla niektórych ga-I potrzeby dojeżdżać

Ktlłller następny wyjdzie łue łutorek.

:Popl·eranl·C przcIDysłu

1892 r. ROk IX.

będzie

do

okręgów

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY.
»rogi ielasne.

X Naczelnikiem kanceJ.u'yi kolei tIlre·

spolskiej, w miejsce u ~tęp ującego p. Masałskiego, mianowany p. D i e II: o ń s k i.
X Zarząd dróg żelaznych południowozachodnich zamierza zbudować drogę do·
jazdo'Wą od B I a ł ej - Cel' k w i do hl o n as t y r y 8Z ez a. Droga ta przechodziłaby
przez miejscowo~ci, w których znajduje się
wiełe cukrowni,
X Zarząd towarzystwa drogi żelaznej
griasko·carycyńskiej opracowuje obecnie
nowy projekt budowy dl'ogi żelaznej od
miasteczka D u b o ,w k i d o I' ze k i D o n u,
lIande'.
X W ostatnim duin jar m ark n n a
chm ieł w Warszawie . dowieziouo 130 p.
6 f., a kilka partyj pozostało jeszcze uie·
przeważonych. Ogółem więc z końcem dnia
29 z, m. przeważonych byłó 5.088 p. 19 f"
podczas gdy z końcem jal'marku zeszłoroczuego dowóz wynosił 5,266 Cl. 32 funty,
Sprzedauo 400 padów, a ogóŁem od po·
czątku jarmarku 1,200 pudów, czyli 240/ .
dowozu; na jarmarku zd zeszłorocznym
spl'zedauo wszystkiego tylko 800 pudów.
78 gatonek I-gzy niższe od zeszłorocznych,
bo I'S. lIS - l!1 wobec 1'6, 24 za pud, lec];
za gatuuek II·gi wyższe, bo rs. 13 - 17,
wobec rs. 10-14 za pud. Zarówno dowóz,
mimo gorszego w tym roku urodzaju, <\0l'ównywający zes~rocznemu, jak i sprzedaż znacznie większej i1o~ei, świadczą, że
jarmark rozwija się i budzi coraz szersze
zainteresowanie,
X Wobec tego, że już upłynął termin
t rak ta t 6 IV li a nd I o w Y c h Rosy i z pań-

bez zastrse •• nia - nie b~ą ."racane.

stwami zachodnio·europ~jskiemi, miuisteryum skarbu zażądało od konsulów generalnych w Szwecyi, Bawaryi, Włoszech i
innych państwach, aby przedstawili niezwłocznie swe opiuie o tych płodach i towarach ruskich, które mogą znaleźć zbyt
Da rynkach tych państw. Wiadomości te
są niezbędne ze względn na to, że obecnie
opracowywane są przepisy o przepuszczanlu towarów ze zwrotem akcyzy.
X W Odesie zawiązuje się francuskoruskie towarzystwo akcyjne z kapitałem
l/l miliona rubli, celem w y w o z u o w i e c
żywych do Marsylii.
PIenIądze I kredyt.

X N o W a u s t a w a wek s I o w a, jak

donosi "Rnsskaja żizń", wprowadzona ~ędzie w8zędzie z wyjątkiem Królestwa Polskiego, w któl'em dotychczasowe przepisy
zachowają swą prawomocność.

X Utworzona przed kilku miesiącami
komisya specyalna dla opracowania reformy prowadzenia aktów w b a n k u p a Iistwowym i kontroli nad jego operacyami ukończyła już swe zajęcia, a projekt
przez nią wypracowany wniesiony będzie
w tych dniach do rozpatrzenia kontrolera
palistwa i zarządzającego ministeryum
skarbu.
X Kredyty na p o'w i ę k s z e n i e J nwentarzJl mają być wydawand wyłlłCZ'
nie przez instytucye ziemstwa, zaś kredytów na melio r acye rolne udzielać ma~ą ~ak dobrze iustytucye rządowe; ja"otłj.t
l zIemstwa.
Poc,.ty i telegrafy.
X Główny zarząd poczt i telegrafów
donosi, Iż przy urzędach pocztowych: Z a.
br II w, w guberni łomżyńskiej i N o wobrzesk, w gnberni kieleckiej, otwarto
stacya telegraficzne, przyjmnjące depesze
wewnętrzne.
'.
•
PnemY8ł.

X W dobrach ordynacyi Teplik i Sit-

myślmini6 przycllodZhiI'nnonie,-tylko
Frankfurt uad Menem,
wobec Ciebie będę łagodną, Tylko przy
że .ojciec wie o tem, że to nie pod jej 012 października 1863 r. Tobie uie pomyślę "Ja chcęl' . Tylko pl'Zy
pieką się puytl'8fiło. Powiedziałam teź, iż
Bl'Unonie! mój ojciec jest tutaj. Pl·z,je· Tobie serce moje będzie tak miękkie,
nie mam zamial'u wychodziĆ za mąż bez chał mnie zabl'ać, popatrzył długą chwiię, jak wtedy, gdy myślę o matce. T ~raZ
zezwolenia ojca, lecz wybłagam, wym ęczę, w końcu rzekł : "Kwituąca, jak róża. znów chodzi, już po północy. Czyż tak
zmuszę go do udzielenia mi tego poz,wo- Dziękuję Ci, kochana bratowo, że wracasz oboje pl~y sobie czuwać będziemy noc caJenia.
mi dziecię zdrowe na ciele, a prawdopo- łą? On wie, co myślę i układa sobie, jak
- O, biada-westchnęła-dwa r8uchen· dobnie i na duszy." Oblałam się rumień- .mnie zmiażdżyć. Brunonie, co on powie?
steinskie upory wystąpią do walki! Kto tu cem, a ciotka zbladła; ja pat&-zyłam mu Wolałabym, żeby innie wybił. Brunonie,
będzie pot de terre, a kto pot de fer' Ozie- prosto w oczy, ciotka unikała jego wzro- czuję, jakby mnie wrzncano do rozpalonecię I dziecięl to źle się skończy I
ku. "Tak, ojcze, jestem gl'untownie zdro- go pieca, któl'ego płomienie już teraz po- Lecz, ciociu-odrzekłam, a cała wczo- wa" - powiedziałam śmiało. Ojciec od- żerają t;Jli twarz i piel·si.
raj sza trwoga opuściła mnie - jeżeli moja wrócił się, bl'wi marszcząc.
~JlIa.
miło~ć, moje poczucie obowiązku i moje
- Blado wyglądasz b 'atowo, czy CI
silne postanowienie w końcu nie zwycię' nie slużyło szwajcarskie powietrze?
Berliu, Hoteł du Nord,
żą: w takim razie nie zasługuję ua szczę·
- O, przeciwuie, jestem tylko zmęczo·
11 października 1863 1'.
ściel Zobaczysz, ciociu, ja zmnszę tych na drogą i nie tak młoda, jak UlIa.
Moja UlIol ,
Rozmowa toczyła się kulawo I każdy
obu wrogów jeszcze do kochania się i pręRozmawiałem z Twoim ojcem.
Nie
dzej listu odemnie nie otrzymasz, aż tego uczuł ulgę, gdyśmy s ię rozstali. 'l'eraz przestl'aszaj si'il. przecież widzisz, iż żyje
nie dokażęl
.
I!lyszę kroki w pokoju ojca, i ledwie my oboje; on był tak grzecznym. jak przy- W takim razie nigdy nie dostanę li- śmiem oddychać, aby nie wziął mnie na stało Da księcia, kiedy chce pokazać
stu od ciebiel
spowiedź, słysząc, że nie śpię. Cienkie wzgardę, a ja zachowywałem się odpowie- A jednak, ciociu, jestem winem ran· drzwi nas tylko dzielą, a przepaść między dnio do mego położenia. Kiedyśmy się
chensteinskiem, na razie cierpkie i musu· nami, jak ua via maZa! Czy pamiętasz l'ozstali, a nawet już' w Raguzie w miło
jące, w końcu wszystkie męty na duo ścią- jesz';ze, jak staliśmy tam razem, a ja snym szale, Ty cudowny dzieciakn, nie
gnie, wszystko przetrawi i przemieui.
rzekłam: .Chodź, skoczmy razem w tej opuszczało mnie przykre poczucie, :i:em .
Ze smutkiem popatrzyła ciotka na mnie, chwili szczęścial" A Ty zapytałeś, czyś. niegodzi wiec. Nie, nie chcę oic uzyskać
poczem pogładziła ręką moje policzki.
my role zmienili, czy naraz stałam się pe· przez protekcye kobieh lab ' podstlJpem, na- Jakże pałająl-zawołała.
symistką, niewierzącą w szczęście? Te· wet jednego Twego włoska,
.....: Tak, ciociu, muszą być tel'a1 w clą- goż samego uczucia dziś doznaję; tylko
Nieciel'pliwisz się, chcesz wiedzieć, jak
głem podniecenin, bo inaczej ogarnie mnie żeś ty ilaleko, uie ma via maZa, a strasz- było, poczekaj tylko, tak mnie wytrząsł
znów trwoga, a stl'aszna, dusząca i łamią· na chwila, o której zapomuieć wtedy ten szumiący parowóz, żem znowu odzy·
ca moją wolę trwoga, której znieść już chciałam, tak bUzko. Tel'az ojciec ubiera skał spoKój; dla czego nie napisałem Ci
nie potrafię1
.
się. J aHe ostre i prędkie są jego ruchy, już z Frankfurta, nie. wtedy zgoła nic
Pomyśl tylko, ja modlić się prawie nie jakby miał ręce ze stall, a nogi z żelaza. bym Ci nie napisał. Bo widzisz, Ty jeumiem w takim stanie, a gdy się nie mo· Jakie zrobił postanowienie? Bo zdecydo- steś przecież jego' dzieckiem, a ja go niedlę, to myślę, że Bóg zsyła mi pierwszą wał się na coś, wiem dobrze. O, dla cze· nawidzp', nienawidzę cały jego ród i będę
karę za moją gl'Zeszn~ miłość ziemsklłl goi utrudniamy tllok sobie życie, Wiemy nienawidził do tysilłcznego potomka. 'JeNie może ciągle w niebie przebywaćloboje, że żadne nie u~tąpi. Wiemy o tern dnakże po co?
Przedstawiam sobie teraz niebo jak Ra- tak dobl'ze, Dla czegoż wszystko wyl'ówUHo! teraz zdaje mi się, se Cię kocham
guzę, a dobrego Boga jak knrfiil'sta, o nać się lIie może przed tlł godziną? Dla jeszcze więcej, gdyż miłość moja dl·atal
wspaniałej postaci i' białych włosach, tak czegoż nie idę doń t klęcząc nie wyznam go więcej, niżeli wszystko ioue. Gdybym
blizkiego i oddalonego zarazeml Dobry wszystkiego, dla c:IIfO serca mn nie rQZ- tylko mógł rozdzielić Was nU8wsze. Leca
Bóg od mojego dzieciństwa nie zmienił się miękczę? Dla cJl(o moje wcitż tw&!'- nie mogę. Gdy we śnie przYIlIKlIom Cię
nigdy, bezc!e1.esnym być nie chcel Bl'uno - dnieje od chwili, gdym mil w oczy spoj- do siebie, przyjmnjesz twarz Twego Ojca,
niel Brunowel Gdybyż jaź , było po wszy- nała? Gl'yZę WArJI, zaciskam pięści, a wtencza8 zgrzytam I llienawiści. N~w18ll1
stkieml
~ oczy mam 8uche, Jakbym p łakać nie po- to "lakiem Ilc&uciem? 'Hoże wioleDem sit
~.~ , ,,- ,-" T,woja- UIia...... t,r,tlt&. 1.. .wclp powtat m: "Chcę tego, melancbollcznie JUlDl641hać. Toby b1łłł
cheę ojczel" A iadne I godll8 słowo Il& .dY8tyngowlllieO •

WielKą ulgę sprawiłam ciotce, m6wiąc,

DZIENNIK ŁóDZKI.

2

pral\ie zupełuie. W tym roku chra- (chłopców 386 i dziewczllt 383), we wsiach lementu ruskie~o. Wobec tego-;--bll8zCZÓW o zwykłej porze prawie wcale i osadacb 1,353 (cblopców 535 i dziewczllt niach: be arabskiej, podolskiej, wOly~tr:
nie było, z czego bardzo byli zadowoleni 818) - ogóŁem 2,122. Najwięcej dzieci nie- I tauryckiej, postanowiono dokClnać DO lej
ogrodnicy. gdyż, jak wiadomo, owady te prawych urodziło sIę W' powiecie rawskim go podziału gmin.
1feObecny ordynt, br. Potocki, wspólapad- nlemilosIeruie nl~zczą drzewa, objadając je (524), w Łodzi (471) I w pow. łódzkim (178);
• W sferach rządowych Podnieai
kobierca fortuny po ś. p. hr. Angustowej z liści. Wczoraj oglądaliśmy kilka ntuk najmniej 11' Łas'ku (tylko jedno). 'iepra- kwestyę ngtanowienia posad Iek&:oo
Potockiej, jak donosi "Kuryer warszaw- cbrabllszczÓW, zdjętycb z drzew w ogra- we urodzenia stanowiły ł. 12"f. wszystkich b an d ł o w y cb, którzyby mieli nad~Or nly
ski", wypowIedział rzeczonym towarzy- dzle p. Keiserbrecht1t. 'IV Radogoszczn pod nrodzeń w guberoi I zdarzały się częściej dobroci,. gatunkn sprzedawanycb lDater.ad
stwom komorne, oświadczając, jż zamierza Łodzi'ł.
nii w 1890 roko, w którym było ich 3,70"'.. łów spoźywczyeb.
,1cnkrownie sam na siebie prowadzić.. W
P. o. policmajstra m. Łodzi polecił rozZmarło w ciągn roku sprawozdawczego
.. 'Podcns bieiącej jesieni rOZPOcznie .
tym celu bawił niedawno w Warszawie lepi~ we wszystkich skleparob z chłebem i 13,455 mężczyzn i 13,141 kobiet, razem eksploatacya wielkich obszarów to ~
plenipotent ordynacyi i traktował z- fabry- bułkami, oraz we wszystkicb jatkacli w 26,596 dusz, mniej niż w 1890 r. o 971.
fo wy c b w bagnach guberni olonieekiet
ką Szoltzego i Repbana o dostawę nowycb mldcie, taryfę cen tych artykul6w, ulożoW clągn rokn' 1891 luduo. Ć gubll/'nl po- woł ogodzkiej, w celu zużytkowania torf I
maszyn ' oraz o całkowite umontowanie nil przez magistrat tntejszy. Polecouo więltszyła się ogółem o 45,857 os6b, a mi a - jako apażu, I zamiauy 'Yyeltsploatowanyt'
przytem, ażeby piekarze i rzeźnicy tutejsi nowide z przyrostu natUrałnego o 34,419 ob zarów na pola orne.
dwócb cnkrowni.
Radcy bandlowemu K. Warguminowi. i trzymali s ię ściśle cen wskazanych w taryfie. i z przesiedlenia o 11,438.
• W m i n i s t e r y n m k o m u n i k& e .
, kandydatowi praw N. Wargnninowi, do- W razie zauważenia nadużycia winni będą
Tyfus. W osadzie Rzgów, w powiecie opracowywany jest cały szereg Iirodkó!J
zwolono założy~ towarzystwo akcyjne pod poci4gani do ' snrowej odpowiedzialności.
łódzkim, zacborowało przed kilkn doiami zmienających- do nporządkowania robOt
nazwą .'l'owarzystwo newsklej faKon8erwy Jarzynowe. Firma W. Sido- 7 osób na tyfus. Zawiadomiona o tem wla-, około ulepszenia i naprawy dró" SZO!o.
bryki cbemicznej". Kapitał zakłado renko zamierza otwOl'ZyĆ w mieście na- dza powiatowa delegowała łekarza powia- wych I wodnycb, oraz oKolo n~pszelli~
wy wynosi pół miliooa rubli, podzielonych Bzem agenturę, celem sprzedaży konser- towego, celem przedsięwz ięci a środków urządzeń fortowycb; w temże mini!ŁerYDIl
• na 500 akcyj, każda ptl 1,000 &obll.
wów jarzynowych z zakładów swycb nil pl'zeciw szerzeniu się cboroby.
podniesiono kwestyę obmyślenia sposobó"
X Minister dóbr państwa zatwierdził wielkI} skalę urządzonycb w Charkowie.
Ospa. W tycb dniach, na folwarku Sto- zmniejszenia wydatków ogólnych lIa poustawę cbarkowskiego t o li a r z y s t w a Konserwy wysyłane są w słoikach szk1a.- ki w pOWiecie łódzkim, zachorowały 4 do· trzeby ok ręgó w komunikacyjnycb . •
. rybołówstwa i bodowli ryb.
rosłe osoby na ospę natul·alną. Celem za.. IusptJktor lekarski ' szpifalów cylVii.
nych.
"Ruch ludnoścł w gubernI piotrkowskieJ. pobielenia szel'zeniu się choroby .. delego- nycb m, Warszawy, prof. Czausow, nadeTel el"on;r.
X Wczoraj oddano do użytku publicz- Wedłng danycb urzędowycb, gubernia wano lekarza powiatowego.
V
słał następujące zawiadomienie do gazety
W antykwarniach tntejszych, przy sko- . ,WarsZ8wskij unlewnik": • Wczoraj, 29.go
nego linię telefooiczną między W i e· pIotrkowska, z dniem 13 m stycznia 1892
dniem, Gracem i Tryestem.'
roku, liczyła ludności stałej 1,048,623 osób pywaniu używanych książek szkolnycb I in- wrześ nia, o godzinie lO-ej rano dokouanp
I niestałej 197,43 1, czyli ogółem 1,246,054, nych przedpliotów, slnżącycb do nżytku sekcyi na zmal'iej n a a z y a t y c k 4 c honio licząc konsystuj llcego wojska.
szkolnego, dzieją się liczne Itaduioycia, ler/) Kal'olinie Gadomskiej, lat 36. Jest to
, Ludność stała składala się z 513,685 o czem dochodzą nas wiadomoŚci z wielu drugi wypadek zachorowania. Pierwszy
mężczyzo i 534,938 kobiet. W miastach stron. Szczególolej teraz, z I;O zPoczęclem był następnjący: Jan Łysiak, przybyły z
lictba kobiet przewyższała liczbę mę żczyzn roku szkolnego, wyzysk antykwaryn z,ów galarem Wisłą, pl'zyslany był do szpitala
Wochronc8 dla nbogich dzieci, przy ulicy o 6,690, we wsiacb zaś i osadacb o 14,563. zbiera plon najobfitszy. Wobec tego przy- Dzieciątka J.eZU3 24-go wl'ześ uia, jako wy. Północnej pod NI' 23, jak donosiliśmy już
Poding wyznań , ludn oś~ stał" składało: pomin&uy, że, według obowiązujllcycb prze- padek podejl·zany. .Dnia 26·go Wl'leśnia
przed kilku dniami, odbędzie się dziś, 1,789 prawoslawnycb, 793,415 katolików, pisów, antykwarniom niewołno nabywać chory zmarł. Sekcya,,iako dowód śmierci
w trzecią rocznicę jej otwarcia, wizyta ge- 125,321 ewangieJików i 128,098 żydów; po- książek, ani też żadnych innycb przyborów wykazała chołel'ę azyatycką. Według ze:
neralna, na któr~j odczytane będzie spra- dług stanów: 6,010 szlachty, 282,879 miesz· szkolnych od uczniów boz pozwoleni 1'0- bl'anych do~ycbczas wiadomo§ci, chory
wozdanie roczne ;t; obrotu funduszów i dzia- czau, 755,858 wlościan i 3,876 posiadają- dzic6w lub opiekunów, któl'Zy mają prawo przed odstawieniem go do szpitala, ciel':
łalnośc i komitetu, dzieci za ś egzamiooWJlne cycb rangi.
żądać Qd IIntykwaryusza zwrotu niepra- piał na rozstrój żołądka i kiszek (wYlDio·
będą z nauki religiI, ~piew u I gimnastyki.
Liczba, mieszkańcó~v w miastach była wnie nabytego przedmiotu . i "oci~nąć do ty i biegunka), ale jak dłngo, niewiadoKomitet uprasza pauie opiekunki, aby ra· następująca: w Łodzi 143,933 ' (w tej licz- odpowiedzialności niesnmienoego n bywcę. mo; niewiadomo również, czy miał jaą
• czyły zebrać się jaknajliczniej o godzinie bie ludności uiesLalej 74,8 (0), w CzęstoKary za nieporządek . ędzia pokoju 6-go styczność z zal'ażonemi miejscowościami,
pół do czwartej.
chowie 29,603 (niestałej 6,788), w Piott·- rewiru m. Łodzi w zastępstwie sędziego' czy nie. Co się zaś tyczy Karoliny Ga·
Sekcya techniczna. Proszeni jesteśmy kawie 28,570 (niestałej 6,071), w Tomaszo- pokoju 3-go rewiru osądził i skazał za dumskiej, to odstawiono. ją do zapasowego
o przypomnieuie, ,że w doin dzisiejszym o wie 19,012 (niestałej 7,038), w Pabianicach nieporządek w dziedzińcacb następujących szpitala 26-go . września. Mieszkała ona na
godzinie 4-tej po południu w lokalu sekcyi 17,799 '(niestałej 5,096), w Zgierzu' 17,743 włdcicieJi domów: l) pod X. 320 przy u- Solcu pod X. 53, pracowała w fabl·ycega.·
tecbnlcznej tutejszego oddziału towat'Zy- (niestaltj 3,177), w Będzinie 13,534 (nie- licy Konstantynowskiej, Szymona Sacb'sa, zu i, wedłng opowiadań, na tydzień przed
stwa popierania przemysłu i handlu odbę- stalej 5,022), w Noworadomskn 11,090 (nie- Ba miesiąc aresztu; 2) por! _. 143 przy .n- odesłaniem do szpitala cierpiała n& roz·
dzie się, pitrwsze po feryach, paźdJieroi- stałej 1,115), w Brzezinach 8.177 (niesta- licy Zgiel'skiej, Kazimiel'za tachlewskie- strój żolądka i kiszek. Bardzo źle nczuła
kowe posiedzenie członków. Na porządku !ej 214), w Rawie 7,278 (niestałej 391) go, na 50 1'5. kuy i 3) pod X. 141 przy si~ wieczorem 26-go wl'Ześnia po kolacyi,
dziennym znajdują się· sprawy niecierpiące l w Łasku 5,901 (niestatej 78) - ogółem ulicy Zgierskiej, Józefa Lipowskiego, na która składa ta się z barauiny z kapustą,
zwłoki, wobec czego pożądanym jest' jak- 302,640 (ni.stałej 109,806).
35 rs. kary. Nadto pięrwszycu dwóch wła- po któl'ej pila SIll'OWą wodę wiślan4 (nie·
Ludność w powiatach, t. j. wondach IścIcieli dom.~w zobowiązał oczy§cić podwó- przegotowauą). To już wypadek czysto
najliczuiejszy udział cz1onków. ~a posiemiej cowy".
.
dzenlu t\lm budowntozy p. Łu~a z War- i wsiach wyniosła: w powiecie będzióskim rza W ciągu doby.
nawy będzie miał odczyt.
172,38~ 'w tej liczbie ludności niestałej
ZatrzYlllan. koni.. \V tych dniaob, .... "ai Ro* Władze gubel'Oialne w KrólestWie Pol·
Zmarł onegdaj w Piotrkowie lutyoier 40,757), w powiecie piotl'kowskim 144,303 kicie·Stor., wlog~i'llie: Wi!belm Bebreter i Aoto~ skiem' wydały rozporządzenie, aby właści
"ubernialny, • p. Jan Życbowicz. Wczo· (niestałej
7021)
w pow. noworadomskiln I nlewledl'lf"l,go
c.z.c~, zatu1l'lali
na ....olch !!l1llI~cb.d .. ~ konI. ciele . zakładów fabryczoych ' zawiadamiali
lO
~8
!
' .
włd~~lełlL. JCODIf'l 'łA.JdUJIl 1110 W' n..
raj odbył się pO~l'zeb.
131,11 (Ole laleJ 4,929), w pow. często- lZ9dzi. ~miny Brns.
•
najbliższy UI'ząd powIatowy lub gmInny o
Wypadek. Onegdaf, w mi ... hoin p. Libieklego każdym wypadnu c h o l' o b Y ż o ł ąd k 0W Helenowie, Jeżeli pogoda dopisze, spo- chowsklm 122,316 (uiestałej 5,917), w pow.
dziewać się dzi§ należy wielklego napły. łódzkim 116,131 (niestalej 16549), w pow. pr.zy u!icy Zgi.rski·i, kilkul.t~i. j.go córka, ba- W ej, . zauważonej WŚI'ód robotników. W
81 9 pr.y k9 chm , przewr6e.la garnek z gor~cą
'
•. k t óra zawsze pop Iera Ias ki '!l 1002-3
l '297) , . w pow. . Wl~C
.'
. t
. . d'
. d .
WIJ pu bl ICZOO.CI,
,() (In e~ tł
a ej' .'
wod,. Ukrop
poparzył jej plecy i r~ce bardzo nie- l aZJe rues. os,owaula Sl~ o l. OZpOI zą zen~a,
chętnie wszelkie przedsięwzięcia w celach brzeZIlIskIm 82,541 (mestałej 5,270) l W raw- bezpIeczni e . '
fabrykanCI bedą pocl'igaul do odfowle.
K.adzld. W nocy z ezwartk.o DA pi4tek, • mie- dzialno ci sądowej.
,
dobroczynnych pod~jmowane. Na korzy §ć skim 74,310 (niesla/ej 5,883 - ogółem
straży ogniowej ochotniczej urz'ldzony dziś 943,414 (uiestał~j 87,625).
szkaDla stolor.a KarC"MUłklego na Balutacb"
* O przebiegu epidemii w naszym ha·
bętlzie kQncert podwójnYt wieczoi'em ogr6d
Wszystkich cudzoziemców było w gu- skradlIono różnych rz.czy na sum~ rs. 20.
ju, podaje. Warszawskij dniewnik" lastę• ollwiet!ony będzie elektryczności ą I ognia- berni 31,816; w porównaniu z rokiem popujące wiadomości: Yf pow. miechowskim,
mi bengalskiemi, A na zakoóczenie p. Die- przednim wytej o 1,373.
gub. kielecki~j, od 25-go wrze§uia z f.cz~ly
riug spali wspaniałe llgnie sztuczne.
W ciągu roku 1891 zawarto małżeństw
•
pojawiać się wypadki zachorowania z 0C hrabąszcze. J es ień tegoroczna sprowa- Vi miastach 2,831, we wsiach i osadach
•
znakami cbolel·Y..Oznaki były następljące:
dza ' nam ciągłe niespodziauki. Drzewa kwi- 6,987, ogółem 9,818, co w stosunkn do ogól"Kwestya nowegó podziału gmin w biegunka, wymioty, dreszcze, npadek sił i
tną poraz wtóry, maliny wydały drugi o- nej liczby ludności wynosi 0,78%.
tych guberniach, gdzie znaczną część ' In- śmierć po 15 do 48 godzin choroby. Na .
woc, a wreszcie pojawiły się chrabąszcze.
UrodzilI> się w miastacb 11,970 (chłop- dnosci stanowią k o I o Il i ś c i z ag r 1\ u i o z- tllką chorobę we wsi Górka-Stognie1'ska,
'Owady te zwykle nkazują sIę n nas na ców 6,3'84 i dziewcząt 5,586). we wsiacb ni, jest już zdecydowaną, jak douosz'ł w gm. Kowala, w trzech domach ucbo·
wiosnę, najczę§ciej dopiero przy końcu ma-\ i osadacb 39,421 (chłopcó w 19,402 i dziew- .NowosU". Koloniści zagraniczni, zak łada- I'owllło 9 osób, a ' u~al'ły 3; IV Sto~uie
ja i, przeży\,\,szy 2-3 mi esiące, • podczas cząt 20,019), ogółem 51,391, z czego przy· jąc , wielkie kolonie , tworzyli osobne gm i- wicach, w tejże gminie, w 2 dom,acu za'których składają niezHczonł ilość jajek, pada na dzieci oieprawe: w mia~tach 769 ny, niemieckie, czeskie, bułgarskie, bez e- chorowały 2. umarla 1; w Gniazdowicacb,
się dwie cukrownIe,
będące własnośclll towarzystw akcyjnych.
Gmachy są własnością ordyn,"cyi, maszyDy zaś należą do pomienionych towarzystw.

kowce znajdnjll
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A więc słuchaj: Mialem się u a~dO--=-2illuję; lecz Ule mam aOlCbwilkiwol- sympatyi ...
Rauchenstein, i tak byłem tem przejęty, nej-odl·zekl.
Przerwał mi, lecz nie gwałtownie, tylko
że rozstanie przy zło mi z łatwością.
- Żałuję jeszcze więcej - odpowiedzi!,- nadzwyczaj zimno:
W Fraokfurcie zostalem Da ooc i kiedy łem I odszedlem na stroną.
- Ja i cały mój dom jesteśmy panu
nazajutrz zcbodziłem ze scbodów, spostl'zeZostałe'm jeszcze z godzinę w palmowym wdzi ęczni z& bonor, który nam wyświad
głem na czarnej desce Twoje n8.Zwisko. ogrodzie, wilg6tne gorąco przyprawialo czasz. •
Ucieszyla moie niewymownie podobna baw mnie o zawrót (Jowy; co my ślałem, niecb
.Skłonił się, a ja, patrząc na niego nlucynllcya. Twoje nazwi,sko j est tak pię- Cię nie obcbodzi, a i mnie , już jest obo· śmiechnięty, llorZ1lciłem:
••
kne, że cbętnie go słyszy taki, jak ja mn- jęŁne.
- Cieszę s ię, że plln umiesz oceuić ten
Gdy wróciłem do hotelu, czekał przed bonorl
zyk, nawet we własn.ych ustach; ani przez
chwilę nie myślałem, aby Twoje nazwisko moimi dl'zwiami kamerdyuer Twego ojca- Ale mam inne zamiary względem momogło by~ rzeczywiście tam wypisane. zuam tę Ijberyę, zazdl'ościłem jpj często w jej CÓI'ki, z których aui panu, ani nikomu,
W godzinę późuiej w palmowym Dgl'odzie Raguziel-i prosii, abym odwiedził Jego nie potrzebuj ę zdawać sprawyl
ocuciłem się naraz przed Twym Ojcem. Książęcą Mość. W pierwszej chwili cbcia.- Z pewuością, że niel Rówuież i ja
Nie wiem, kto sl~. w.ięcej przestraszył, łem odrzec .Nie", lecz pomyślałem o To· znajduję się w podobnem polożeniu, bo
moie Muza, któl'a WIdZIała nas obu. Wy- bie, a takża, iż on . żałował słów, wypo- mam także zamiary względem pańskiej
minąć mnie nie mógł, bo, jak wiesz, przej- wiedzianych w pierwszem podrażnieniu. córki, z których nie potrzebuję nikomu
ścia są tam wązkie.
Brzytem wiedziałem-znasz moje poczucie zdawać sprawy.
,
- Czy też czasami nie jest inaczej?_ Co za miła niespodzianka njl'zeć to honoru-żem bardzo podrażnił tego człopana- powiedział bezdźwięcznie.
wieka, a zresztą, każda forma, por! któr'ł zabrał głos, mistrzowsko nad sobą panu_ Wtacam z Szwajcal'yi-odpowledzia- zbliżałem się do Ciebie, była mi dobrą.
I jąc, tak, jakbyśmy rozprawiali o pl'awach
łem-z Raguzy, i byłem w drodze do zamIdąc przez korytal'z, odczuwałem nawet narod ów, zamles,lkl1jącycb księżyc; lecz ojakąś zagadkową sympatyę dla księcia. czy blyszczały mu, a policzki drgały.-Jeku Raucbeustein.
Zbladł bardzo, a oczy jego wydały ~ię .Ojciec Uili, ojciec UHiI" dźwięczało mi stem ojcem mojej Cól'ki, a pan jesteś objakby przymknięte; tak śmiałego ezłowie- w nszacb, ;część jej samej!"
cym.
.
ka nie spotkął pewnie jęszcze nigdy.
W oświetlonym trzema oknami pokoju
- W rzeczy samej, pan jesteś ojcem,
_ Obawiam się tylko. czyby tam wpusz-' było bIll'dzo par1l\l; nie wiem dlaczego jednakże ja jestem wybranym na męża
pana-odpowieuział, a głos jego stał wciąż racbowałem na te trzy okna, raz, pnez pańską CÓl·kp,.
dwa, .trzy, 'aż wszedł książe. Potl'zebowaTe twarde słowa podziałały jak piornn ...
Mam do
r!!komendacJe, przytem łem tylko spojrzeć na uiego, aby . się 'Mój Boże, Uilo, przeba<z mi, byłem prapl'Zekona~,
że
od
chwili
naszego
spotkania
wdziwie
dzikiem zwierzęciem. Pisząc te
enstein slynie z gościnności - odporozdrażnił się jeszcze więcej.
słowa, widzę dop~ero czem byłem i czem
z uśmiecbem, lecz z jakimł
- Ptoszę, usi ądź pan-zaczął posępnie. być powiuienem. On jest przecie~ tlVoim
pewne wyjątki - odpowiedział
Opanował mnie ZItÓW tensam, co w Ilal- ojceml Bogowiel . Nie zasluguję, aby muie
z takimże gorzkim żattem.
iść dalej, wybralem złe mi~jsce, mQwym ogrodzie, zimny cyuizm i, stojąc, zdeptała Twa .zgrabna )lóżka. Najukocbań
sza, uwielbiona, a przecież tak być muprzecież nie l1ył to dobrowolny wy- powiedziałem:
- Byłem w drodze do Rauchenstein, sial o! Ciężyło ollm obu zbyt dl!iO na Sel··
nie mogę prosie! Waszej Kslążę-. aby pana (powiedziałem pana, a nie ksią- cu, a jesteśmy Jlrzeciet tylko hrdźmi. Lecz
. o naznaczenie mi godziny 'oz- źęeą mość) prosić o rękę jego córki. Księ- gdybym był i aniołem, nie mogłoby się leżniczka UUa osądziła IDnie godnym swojej piej skończyć, gdyż on mnie . nigdy nie

l

zrozumie, a j a go jeszcze mniej!- - -Ale Ty, slodka' dziewojo, '1'y, anBlska
kobieto, kształcie świetlany, Ty stois: nad
nas obo. Co ma być tel'az? Mamże plWI'Ó cill na Via tnala' Tęsknię za zimnym,
twardym kamieniem, aby się 1'0ztrZEskać
na nim, jak roztrzaskało 'się me szc~cie
miłosne o skalisty Ranchenstein . MOjł ży
cie nie ma już żadnej wartości, w.góle
miało tylko raz jedyny swą wartość, gdy
zaczepiło
o 'f woje czarujące, zło:iste
wlosy.
zumi tu gwar ludzki jak woda Ita lkałach, a bezwładuym' jest ' dźwięk jeden i
drugi.
Twój zrozpaczony
Brun.n.
Rancbensteiu, 15 wrzesień 1863 r.
W nocy pisalam do mego Hernes~
śmiertelnie zatrwożona, a rano list '_'wóJ
był w mojem ręku. Serce bić mi prz,stało, a usta, ~ułam, że pobladły.
Jak mialam spotkać się z ojcem? ' Wyszedł jnż 'po iiuiadaniu, ,1:ostawiając potcenie, że przyjdzi~ po mnie gdy będzie czas
do drogi. Nie przyszło. więc do rozm'WY,
W wagonie wcisnął się do kąta, wyj,!l gazetę i słowa nie r~ekł. Ja wygląda,,,!
drugim oknem, P91ykając łzy, cisnące 011
się do oczno - W powozie dopiero ua irodze do RauchensLein ojciec' przemf~i1.:
.Za powl'otem ' do domu idź zaraz zalen
toaletę, bądź gotowa za djVie godaDY·
Oczekuję wity ty następcy tronu z W,/tn·
heim, który pragnie Cię poznać i w t~m
celu zabawi n nas dni parę. Życzę sdlli,
abyś starała mu się podobać - czy zr!l4milAne?"
.
- .Nie, ojcze, nie rozumiem jak mo:esl
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gm. Klimontów, w 4 domach zachorowały za rozprawę na temat .Pochodzenie, ŹI'ÓCAŁEGO
4, umarły 3; w Niegardowie, gm. Konin- dła, nkład treści i znaczenie kodeksów z
TEA Tft I MUZYKA.
sza, w d. 27 i 28 wrześuia zachorowało lat 1497 i 1550-medal srebrny; 8) p. Ja: Dziś, w teatrze ,Victoria" powtórzopo 1 osobie.
kób Markowski, który w 1'. b. ukończył
będzie opel'etka Waldmana .Incognito.·
wydzilł prawny z Pl'awem na stopień kan*** Lwów. Sejm uchwalił dla kółek rolni· naNajbliższ'ł
nowoęcią będzie trzyaktowa
za rozprawę na teuże temat-me- czycb w Galicyi subweucye 5,000 złr., ua wy- opel'etka Val'neya .Zolnlerz Ludwika XIII."
Warszawa. dydats,
dał srebruy; 9) student 3-go korsu wy- dawnictwo podrQczników dla szkół rolniczycb
Sily komedyowe odbywają Pl'óby z ,NaW lliątek odbyło się, po trzymiesięcznej
przerwie, zebranie członków warszawskie- działu prawnego, p. Aleksy Brenn, za roz· 2,300 złr.. na podniesienie hodowli bydła w szycb aniolów," komedyi oryginalnej p.
prawę na tenże temat-odezwę honorową; Galicyi 42,500 złr., na załoienie nitszej szko - Michala Wołowskiego.
go towarzystwll ogrodniczego, 'przy udzialo z górą stu osób. - Porządek dzienny po- na wydziale lekarskim: 10) student 5-go ły rolniczoj w Uhersku 15,000 złr., oa padnieW dniu onegdajszym teatl' niemiecki
kUI'su wydziałn lekarskiego, p. .Mieczysław sienie r~kodzieloictwa i przemysłu 169,433 złr.,
święcony był prawie wyłącznie w y s t awystawił farsę Fran~iszka Stahla, p. t.:
Bełżyński, za rozprawę na temat ,O zna- na kolej z Tarnopola do Zaleszczyk pół miliowie ogrodniczej w Łodzi. Sprawo·
.Gewagte Mittel", w której zaprezentował
zdanie szczegółowe z wystawy łódzkiej czeniu przechodzenia leczniczych roztwo- na zlr., zwi~zkowi straty ochotniczycb 2,000 Łodzi swe sily koruedyowe.
\·ów przez nieuszkodzoną skórę" - medal zlr .-Pod przewoduictwem ks. Adama Sapiehy
odczytał p. Szanior. Oczekiwaniom iniWyboru sztuki nie możemy pochwalić.
cyatoró w pierwszy ten popis ogrodniczy złoty; 11) studeut 4-go kursu wydziału le- odbyło siQ pierw..e posiedzenie w sprawie Farsa ta odznacza się przedewszystkiem
na prowincyi nie odpowiedział, albowiem kal'skiego, p. Efroim London, za rozprawę lwowskiej wystawy powszecbnej. Ucbwłlono u- rozwlekłością i banalno ścią tl·elici. Podnieść
wystawa słabo była obesłaną. Wszyst- na temat .Znaczenie atropiuy w pOłącze-, prosić na protektora cesarza Franciszka Józe- należy usiłowania artystów, walczących z
z iunemi §I'odkarui leczniczemi"-medal Ca. Prezesami hooorowymi wybrano: namiestni- nudą, jaka ogarniała publiczność. Wśród
kich wystawców znalazło się tylko 71, la niu
'ku, br. Badeniego; marszolka, ks. SonguszkQ;
srebl"uy.
wielu z nich po za konkursem. Jeden
nich wyróźniali się zaszczytnie: p. Max
AI·tysta malal"z F l" a 11 ci s z e k Ż m u l" k o ministrów: Zalesk~eg.o, Bacq~ehoma ~ Fal~en Linke (Otto Friscbmuth), wcale zdolny
tylko dział roślin, dzięki udziałowi bogawystępuje
z
wystawIł
własnych
obrazów,
bayna,
br.
WłodZimierza
~Zleduszycklego
I
br.
tych przemysłowców, posiadaj'łcych wspa·
komik i reżyser trnpy, oraz p. Autoniua
niałe cieplal'Die, wypadł świetnie.
ato- wykończonych w ciągu dwu lat ostatnicb. J~na ;rarnowskiego. Komlt~t wykooawczy. za- Lin~e (Jadwiga, jego żona), rutynowana
miast działy: owoca\'ski i warzywniczy Oprócz dutego plótna p. t. ,Prawo feudal- ~,ann)e d~ P?mocy dy.r.ekcYI • grooa s".oJeg~ artystka; p·na Lulu Bergel' (Marga t), japrawie nie miały wystawców, jestto rażą ne" (Jus primC18 lIoctis), na wystawie bę- I z pou. s,.b,e oastQpuncyoh .pi~ wydzmló". ko naiwna, raziła trywialnościl} dykcyi i
cy brak wys~awy, która może otrzymać dzie dwanaście obrazów treści rodzajowej, 1) wydz~ał ?nansow~, 2) wydZl~I. budowlany, manierami, nie mającemi nic wspólnego z
nazwę łÓdzko-warszawskiej, nigdy zaś re- 110l"tl'etów i t. p. Wystawa będzie otwar- 3~. ~ydzlał lD~talacYlny: 4) wyd"JaI gospodar- salonem. Pozostali nie przerastali przecię
prezentuj'łcej ogrodnictwo całej guberni t'ł z kOllcem b. m. w jednym z salonów re- s I I 5) wydzlal pabllcystyczny. Dyrek~rem tnej miuy wymagań, stawianych sceuie
wystawy wybrany dyrektor banku, dr. ZdZisław prowincyonaluej.
piotrkowskiej. Wszystkich lIagród udzie- sursowych
•
Marchwicki, a sekretarzom J uliasz SIorkeI.
lono 52, a w konkluzyl sprawozdania zaZ ogólnYDI zresztą wnioskiem co do sił
tegor?cznej wystawie p~w~zechnej
lOlO.. Firma Krupp oglosil.. kookors na pl aznaczono, że pożytek z wystawy został o pism, poświęconych b n m o l' o W I I S a t y- ny kolonii z domomi mieszkalnemi dla niedo- komedyowych teatru niemieckiego wstl'zytyle osiągnięty, że Łódź zacznie kupować l' Z e w Mert?~lanie, wezmą udział także IQtnych robotników, która ma być orz~d zon a mać się musimy do pI'zedstawieli llastę
produkty ogrodnicze w Warszawie, a nie trzy tygOdUlkl humorystyczne wychodzące w posiadłoś ci Krnppa Trompeterhof pod Es. llnych.
Podnieść jeszcze uależy sumienność rejak dotychczas za granicą. Strona finan- w Warszawie.
sen. Termin nadsyłania plaoów nply",, 'l d.
sowa wystawy tak się przedstawia: wyżyseryi i artystów, widocznI} w przygotoZa
jeduem
•
pism
waruawskich
powtórzyliśmy l-szym stycznia; nagrody wyznaolono trzy:
datkowano 6,523 I·S., dochód wyniósł wiadomośt, ii .przy oIiel. Dobrej, oa grunt&ch ma- 1,000, 600 i 400 marek.
waniu sztuki Da scenę .
H.
•
5,892 1'8., deficyt, więc ",ynosi 631 1'8. Wy- gistratu, gdzie się mieścił stary ftltr w odociągowy,
: W tea trze niemieckim • Thalia' tlziś,
*
....
Dokument historyczny. Dr. Henniog,
stawę zwiedziło l8,457 osób, najwięcej grooo pr&edsiębierc6w urządziło obozerną sadz.woperetka w 3 - ch aktach Gene'go p. t.
w ostatnim dnin, bo 5,925. Kiedy prze· kę, w celu prowadzenia p o a t ę P o w ej h o d o w I i arcbiwisla w Zerbst, w ksiQztwie anbaltakiem, .Nanon." l
r y b". Otóż .Słowo· dono.l, że sadzawki w owem znalazl w bibliotece miejskiej paezkQ liotów
wodniczący postawił wniosek o zatwi8l'miejscu nikt nie urządzał, tylko przy użyciu wo- Lutra i Melancbtona. W Iislacb tych ma aiQ
dzenie sprawozdania, nad którem otwo- dOCl,gu napewony będzie w ciągu dni trzech ob- znajdować wiele cennyob materyalów do bistorzył dyskusyę, zabrał głos p. Dawid Ro- o.erny basen od 8trony Widy, opr6żniony o wody
senblum. Mówca wyra~ił uzuauie dla ZIL- przed dwoma lAty. W basenie owym postępowa ryi reformacyi.
hodowlA ryb jut niemo'liw,.. Będzie oię tam mie·
Kolej elektryczna. Wygotowanym jut
rządu i komitetu, oraz proponował, aby
'ci! skład żywych ryb w ilości 20,UOO pud6w, opro· został zupełnie pl au elektrycznej łOO-kilom.
Petersburg, 30 wrzelinia. (Ag. półn .) .
podziękowano preze~owi, p. WIzbekowi,
wadzonych 'e stawOw, dzi erżawionych przez totej- trowej drogi tel•• neJ"; maj,cej poł~czyć Chie.- Zarządzający izbą kontroli we Wladimiza poniesione trndy_ Wniosek ten, popar- szych rybak6w w okręgu krakowskim. Ryby spr.ty co do udzielenia doraźnego absoloto- wad,ane są Wisłą w t. zw. bębnach dziurkowa- go z St. Loois. SiłQ poruszahCll poci~gi ezer- ue, Smitteo, mianowauy glównym kontroi dotąd proy brzegach Wisły ocoekt\ie kilka pać bQd~ nu stacyi w polowie drogi, pomiOdoy lerem kolei warszawsko-terespolskiej brzeryum przez p. Eryka J achowieza, jeduo- tych
tyli~y pod6w na ..wodnienie basenu. Przy tej stacyami końcowemi. Poci~g własnym awym rn. sko-chełmskiej, siedlecko.małkińSkiej' i nadmyślnie przyjęto.
sposobnolci .Słowo" nadmienia, iż dwa inne base· chem zapalać bedzie po drodze lampy i oświe- wiślauskiej.
od ulicy Dobrej, obecnie wypełnione są grru;eIol,
Ć
W nniwersytecie warszawskim za kon- ny
zaś bason wydzierżawiony przez rybak6w, b~dzie tła w ten sposób przed aob, dwa kilometry
Berlin, 29 września. Pogłoska, jakoby
kursowe rozprawy, napisane na zadane r6wnież zasypany, albowiem otary wodociąg ma drogi, za soh, zaś na przestrzeni jednego ki- rząd zamierzał znieść projekt, domagający
tem/lty w roku bieżącym, otrzymali nagro- być użyty do odprowadzania niCCJ:ystości z kana- lometra. Zo wzglOdu na opór powietrza, który silj zmiany prawo święeeniu niedzieli, jest
dy: 1) student 3-go kUI'su wydziału pl'a- ~~;s~!::$::e~~~śc1~. k~~~~wfłt;~~gwn~aK~ti: przy strasznej szybkości (160 kil. n. godzInQ), pozbawiona podstawy. Natomiast będą zawnego, p. Paweł Górski, za rozprawę na caeh Czerniakowskiej, Soleo, Dobrej i do oich musi hyć wiQkazym, przednie ściany wagonów rządzone niejakie lllgl w stosowaniu pratemat .Jan Gawiński i jego wiersze"- przyległych objęta jest w seryi piąte) robót kaDa- zakończooe bQd, slotkowato.
wa, a mianowicie ulVzgłędnioue potrzeby
medal złoty; 2) student 3·go kursn wy- Iizaeyjoych. Nleezystośoi z owych kauał6w spły .
..** Szczepienie cholerf. Derlillskie cza- I zwyczaje lokalne.
działu prawnego, p. Zdzisław Korsak, za wać będą do zbiornil<a, który b~dzie urZłdzuny na sopiamo lekarskie .Klioiscbo Wocheo8chriCt"
Berlin, "29 września. 'fntejsza .Gel·manla"
pl...u przy starym wodociągu I przy ożyciu sta·
rozprawę D/I tenże temat-medal srebrny; rych machin wypyohane b~dł do kanałów g6rnych. oglasza atody. d·ra Klemperera nad szczople- oglasza potwIerdzony IlI'zez Papieta de8) student 4-go kursu wydziału lekarskie- Z chwilł pouczeuia w ruch starego wodociągu niem cbolery. Szczepił on zar . .. k oobie same- kl'et tolicy Apostolskiej, zabrani ..jący kago, p. Jerzy Bruner, Zl\ rozpraw'l II .. to- ,""ąUone b~d. pol. irrygacJjoe w okolicy Pow,.- mu i kil kn kolegom. Re.ulta~ ost~~nIQtn tolikom llt'.7.fII tO"\CZ81'ill.. ł.nW.'·'łgJl7..Ąfliu.h..
wzglednie pomyśloe, cbociat nie decydoj,ce. mających na ce u p&!enie zwłok zmal·łego.
mat .Nervus vagas u Icllthyopsida'-me- lek.
Na Pradze warszawskiej, na placu przy Dr. Guttmann ogłasza w .Borl. Klinlscb.
dal srebrny; 4) p. Teodor Szak, który uPary t, 30 września. (Ag. półn.). Minikoń czył w roku zeszłym oddział przyro- ulicy Zllbkowskiej, z rozporządzenia ober- Woch.", te w .zpitalu moahiokim mial tneeb sler spraw Z/lgranlcznych, p. Wet'd, przydniczy z prawem na stopień kandydata, policmajstra, budowany jest obecaie b a- chorych, których przypadlości byly Jtejsze 00- był wczoraj do Mon te Cal"lo.
.za rozprawę na teOlte temat-odezwę 110- l' a k d l a r o b o t n i k ów, takisam, jaki wet, nit w cholerze .ooatras", a przeciel akoaParyż, 30 września. (Ag. póln.). Wczonorową; 5) p. Jan Ingienicki, któI'y w 1'. niedawno otwarto za rogatkami wolskiemi. statowano w oicb .przeciokl" choleryczne. By- raj, wieczorem przybył do Pary~& ks.
z. ukończył także oddział przyrodniczy z
Łomża. waj, wioc wypadki cholery bardzo "'godoe. Waldemal' duński z malżonk'ł, która wyprawem na stopień kandydata, za rozpraNaczelnik powiatn ostrowskiego, guberni Autor wyprowadza st"d wnioselr, te nawet przy jeżdżała na powitanie jego do Amien~.
wę na temat .Morfologiczne i systematy- łomżyń skiej, wzywa w o I n o p rak t Y k u- ostrzejszycb katarach kiszek i t. p. n.lety .to· Ksląże i księżoa odjechali do St. Firmel
CZlle znaczenie abdominalnych dodatków j ą c y c b lekarzy na miejsce lekarzy, któ- sow.ć wszelkie ostrotności.
w pobUu CbautfUy.
Odonata"-odezwf} honorową; na wydzia- rzy opuścili osady: Zaręby Kościelne, Brok
*** Olbrzymie pająki. Pc"ieu maryaa" Belgrad,i30 wrz eśnia. (Ag. półu.). Pole prawnym: 6) p. Kazimierz ŚWieszewski, i Nur. Bliższych szczegółów zasiągać mo- przywiózl z sob~, jałt douosi dzieonil< .Italie", 8eł ruski, Persialll, powrócił tu z urlo pu.
który ukończył w 1'. b. wydział prawny żua W uI'zędzie powiatowym w Ostrowie. z wybrzcty zatoki meksykaJlskiej okazyolbrzy- Były minister oświaty, Alimpie Wasilewiez,
mich paj,ków. Średoica ich kadłuba ma U mianolVany postem serbskim w Petersz prawem na stopień kandydata, za rozeentimetrów. Koamate lapy tego o",dn a, dłu burgu.
prawę na temat .0 wydawaniu przestęp·
gie 55 milimetrów, a grube jak ."yeujny ołó·
ww"-medal srebrny; 7) p. Alfred FrIlC,
Antwerpia, 39 września. Postanowiono
wek. Iodyanie nazywaj, pahkl te . lolnierzami tu urządzić wy.tawę pOlvszechuą w 1894
kiewicz, który w r. z. ukończył wydziadyabła".
prawny z prawem na stopień kandy(latał
roku.
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ż,dać od cóTkT, aby lamala dane słowo i nie odpowilLdamy sobie I odjedt. Nie mobyła fałszywą. Nie poAlubię k8lęcia .
gę zostać Pańską żoną, bo dałam słowo
Oczy ojca przybrały blask stali.
innemu.
Książe patrzył na mnie ze wzruszeniem,
- Pozostaw już mojemu sądowi za co
cię uważam i co myślę o Twoim romansie, pochwycił moj'ł rękę i rzekł: - Jeżeli
który mnsi się teraz skończył, bo pośln przedtem byłem Panią zachwycony, to o·

blsz księcia.
- Jeżeli mnie zecbce - odparłam, bo
nOWa myśl zabłysła mi w głowie.
W dom n pl'zyj~to mnie ze wzruszającymi
okrzykami i uściśnieniami : .Nasz jasny
promyczek l Nasze słoneczko I Nasz sło
wiczekl"-wołano naokół, robiono uwagi,
te urosłam, wyładniałam i takiego blasku
nabrałam w oczacb. Uwolniwszy się w
ko6cu pobiegłam do Sówki: ,Oni chcą
~Die zmusić do zaślubienia innego, kiedy
Ja należę do Hermesa, Sówkol Prędzej um~ę niż dam się przymulićl Kocham go
więcej, niż wszystkich, niż świat cały l
Niwet dla ojca ozIębłam bardzo."
-: Poślubisz go też wkrótce, lecz cierflenla twe bęlłą tak wielkie, że w procbu
,eą c. wzywać będziesz pomocy Boga wszystaIeml sIlamII
- To nic nie 8zko<bi, Sówkol Miłość
lił !IIi doda. Nie tzuję trwogil Ksiąźe
DldJ bał; grzeczne i t.aktowne jego obejP e pozwoliło dojrzeć mojemu planowi.
I o .obiedzie zostawiono nas amych w saOllle. tak zupelnie przypadkowo jak to
ZWYkle bywa. Staliśmy w niszy ok nIL pa~ na Lahnę. Przez chwilę zaciskałam
OUle, zdecydowałam si4) w końco:
- Mam Pau u coś do powiedzenia i pro·
~ę wysłucbaj mnie spokojnie. Wiem z ja. II zamiarem przybyłeś tutaj i szczerze
.. ~m Panu wdzięczna Zll zaufanie i 8ym ·
;:.yę· Jeżeli wszakże chcesz mi dQwieść
"'0 iat~biie, powiedx mojemu ojco, że

becnie jestem Twym niewolnikiem, ryce·
rzem, czem zechcesz. Jednago żałnj'} tylko, że nie poznałem Pani wcześniej, aby
módz Twe serce zdobyć. Życzę byg była
tak szczęśliwa, ja.k ja pragnl}łbym Cię Zl'Obić. Odjeżdżam w tej chwiff, aby ani godziny nie ciężyć Pani.
Poprosił zaraz ojca o chwilę rozmowy
i nazajutrz odjechał. U!posobienle ojca
trudno opisać; ciotki krzywią się nIL mnie.
Powiedziałam im, że jestem zaręczona i
z kim takim. To było paradnel Śmiał
byś się z pewnością, lecz muie nie do
ślDiechu, bo nie wiem co z tego wyniknie.
Co zrobisz teraz? Bo tak zo tać nie może. Zadaleko zuzliśmy i wzajemnie czynimy sobie życie uieznośnem. Rozdrażnie
nie czuć w każdym słowie. Ojciec nie
mówi ze mn~ i kazał mi zjeść śniadanie
na gór.. Rozkazy swe przysyła przez
służących, którzy je ozuajmiają z lodowatą twarZlj, podczas gdy dawniej zwierzali
mi się ze swoicb tro k i kłopotów. Wkrótce jeść mi nie dadzą. Ach, nciec bierze
ochota!
Twoja

UlIa.
Berlin, 17 wrzesieli 1863 r.
chcę zrobić, pani Ullo? Co chcę
zrobić? Cbcę przyjść i uwieźć Cię - lecz
'l'y co chcesz zrobić? Z wła nej woli uciec musisz Iło mnie; zmuszać Cię nie chcę.
Mon Cię ścigać, możemy być wyprzedze-

Co ja

T E L E GR A MY.

ni zanim w Londynie śluo weźmiemy! mO-I Jak chętnie zl'obifbym tol C~ego zresztą
gą nam przeszkadzać w zawarciu slubu. nie dokazałbym z łatwości'ł, gdy Ciebie
De fado nie dostaniesz się już nigdy do widzę, syreno I
jego r'łk, zato ja Ci poręczam, ale trudnoPrawdopodobnie ojciec (la przyzwolenie
ści może nam robić wielkie. 'l'roski bo na ślub , skoro znikniesz z domu.
a przyżadnej, wszak prawda, Diano, trosk my padek więc zostaw w liście do ciotki adr"s
już nie znamy? Co on zrobi, tak nu ma- berliński, pod któI'ym mogłoby być na.delo obejdzie, jak Lo, co robi biały sloń w słane formalne pozwolenie. Jeżeli je otrzyIndyacb, na którego przecież żadna gł'e- mamy, w godzinę dadz'ł nam ślub w ewancka bogini nie urządzała polowania.
gielickim ko ciele w Londynie.
UUo, przyjdź, bądź odważną, bądź sobąl
Pośpiesznie pols Ci bije? Drży myśl w
Czy nie chcesz wznieść się ponad 8WÓj Twej malej główce? Chodź do mnie, ja
ród książęcy? Pamiętaj, życie upływa i Cię u pokoję, nlILgodzę gorączkę. Niczego
nigdy mi wrócić nie zdolasz co teraz od- trwożyć się niepotl'zebujesz, bo stoję przy
bierasz.
Tobie nadludzką siłą, aby z ziemi unieść
Dziś jeszcze jadę do Wetzlar I czekam Clę do naszego nieba. Czy nie słyszysz
'fwoich rozkazów. Napisz słówko do bo te- dziewiątej symfonii, przygłu zającej glosy
lu pod Koroną, a czekać będę z powozem tłumów jak wówczas w dniu Zielonych
u wrót pal'kn; okolicę znam dobrze, byłem Świlltek? Czy nie czujesz tego pierwszego
tam kilkakrotnie lIa wiosnę. Poszukiwać uścisku dłoni, którym prawie wbrew swoCię będę Da stacyi, pojedziemy więc koń- jej woll oddać mi się musiałaś? A życie
mi do Wetzlar, skąd poci'łg kuryerski od- Twoje przepłynie wśród dźwięków muzyki
chodzi o 12-tej minnt 10. Jeżeli więc o i npaj ających melodyj, zdala od ś\~iata,
li-tej będziesz w parku, zd'łźymy na po- tyć będziemy razem bez miary czasu trociąg, nazajutrz w południe będziemy w ski i cierpienia zostawiwszy poza SOb'ł na
Całais, a e 4-tej w Londynie. r ikt się nie łonie przeszłości. Wierz mi tylko; jednym
domyśli naszego schronienia, zakochani u- pocalunkiem uzdrowię zrauioną dllmę i
ciekają zwykle do Włoch. Do l·go Ullo- zbolałe sercij; w moich ramionach blogopada mogę pozostać za granIcą, do tego sławleństwem witać będzie z dzień, w któwięc czasu dowiemy się, co Twój ojciec rym rozerwałaś, jako człowiek "olny,
zamierza.
wszelkie węzły przeslldu. Chodź dzieweczNa trzy dni przed dniem ucieczki mu zę ko, chodź Ty demoniczua Loreley, bądź
mieć wiadomość od Ciebie, aby telegrafo- boginl'ł, nie czarodziejką, uszczęśliwiaj, a
wać do przyja'Ciól w L ondynie o specy&!- nie uśmiercaj. Czekam 'l'wego słówka.
ne pozwolenie na ślub. Jeieli znajdziemy
Oddany Ci
truduości w Anglii, pojedziemy do AmeryMąż.
ki; a może nie znosisz podróży okrętem?
Dziewięć dni tylko trwać będzie. Jeżeli
zechcesz tam zostać, sprzedam wszystko, i
(D. c. n. ).
tam się osiedlliny. Czy chcesz? Acb, Boże,

I
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DZIENNIK LO ZKI.
Rzym, 30 wrzdnia. W Sycylii schwyta-, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Gnieźnie i Pile
DO jut 160-c:iu bandytów.
zaprowadzono kontrolę sanitarną nad
Konstantynopol,30 września. (Ag. póln.). wszystkimi podróżnymi.
Porta przygotowuje notę, w której oświadToruń, 30 września. Ka g6rnej Wiśle
czy, li Torcya zachowuje z calą ścisłością mają być ustanowione liczne stacye saultraktat berliński, jako podstawę istnieją· tame z barakami, pouiewat woda tej I'zecego ustroju politycznego; dalej zapewni ki uważana jest za zal·ażoną.
w tej Docle, iż nie umierza w niczem naSzczecin, 30 września. Wedlug urzędo.
mszać traktatu berlińskiego. Komisarzo· we go raportu. zachorował wczoraj jeden
wi tureckiemu w Sofii, Reszydowi bejowi, robotnik na cholerę. Nowego wypadku
porta poleciła wystąpić ze stanowczem śmierci niebJlo.
przedłożeniem do rządu bulgarskiego w
Berlin, 30 września. Vlrchow oświadczył
przedlJliocie niedokładnych informacyj, po- inUtl'viewerowi, że zarażenie bel'liilskiej wo·
dawanych przez dzl~nnik sofijski .Svo- dy wodociągowej nie jest pr&wdopodo·
bodę" o przyjęciu Stambułowa przez sul- bnem.
tana.
Berlin, 30 września. Stau cholery zno·
. ltldya, 29 .wrz~ni •• Konsnl angielski Y' llozom· 1'1'11 sie pogorszył. W ciągu dnia. wczorajblk, donos" .S... lnpa portv~lska • c~'OI" .wyp~- szeg& od pólnocy do 6·ej wieczorem do·
wy nanko .. eJ pod wodzą VIVI&nl, rozbIła. SIę w h · . .
. d
pcu na mieliznach rzeki lloma. Z wyjątkiem je· st~wlOIIO do szpitala 11· tu chorych WI!IÓ
dnego a."lllika, wazyscy ntonęli, mi~dzy innymi objawów cholerycznych.
4·eh niemIeckich nezestnlków wyprawy. .
Berlin, 30 września. Przybył tu wczoraj
New.Yo,~, 30 w~z~ola. Pod stac!ą Opelika. (Ala· Stanhope z Hamburga
uie chciano go
bama) ~oeląg pOŚpleszny spotkał SIę' towarowym.
k'
. ć
,. 'I
któ
lIaszymsta i pala.. zabici. Dwaj urzędnicy poczto. wsza.:Ge przYJą. w ~ote li,. W
I'ym Zll.wi ŚJIIierteloie ranni. Z pasażer6w rannyeh jest 6 mówIł poprzedlIlo mleszksUle.
os6b .. ZdruEgotan. wag?ny z•.paliJy się· Pa~twą
Hamburg, 30 września. Komisya zMowia
plomlem padły wszystkie papIery pocztowe I óOO k
ł
. "I'ć 150
. k' ó .
b.1 baweJny.
au 1\ przeSleu I. . :u mlesz anc w ,IeWiedeń, 30 wl'ześnia. (Ag. p6łn.). W Kra· d~ego z domów. Plp'ClOplętl'owych w dZIel·
kowie zdarzyło się znów kilka wypadków OJcy Sauct-Pauh, w którym 7.acboro~l\ło
zapadnięcia Uli. cbolerę. Wczoraj pojawiła na cho.lerę osób 40, a 18 zmarło. Um!esz;
~ię cholera. w Peszcie gdzie zachOl'o wało czono Icb w duzym domu .. Concordlll." I
'
zapewniouo staranue pi~lęgnolVanie. !łze9 osób, zmarły 4.
Kraków, 30 września. Wczoraj na Pod-I czy ~gl'omadzono w duzeJ ~zople. Pollcya.
górzu zmarły d wie osoby na cholerę, w at:z.ez9 z.aratonego domu 1 nakazała. wła·
Krakowie jedno dziecko. Dwie osoby zno· śCIClelow l przebudować go .. W ten ~pos6b
wu zac·norowały.
zar~ądzono prz~musow~ dezmfnkcyę mnycb
Kraków, 30 wrze§nia. Rada Iniast.& wczo· takze szczególDle zarazonych domów.
Hamburg, 29 września. \V edlug buletynu
raj wyraziła kouieczno~ć ucbylenia. obo·
strzeń w handlu i przemyśle, wydanych nrr.ędowego zapadlo. na. cholerę 58 osób,
z powodu cholery.-Dzi§ zmarla w szpita· zmal'ły 42, z czego na ostatni dzień pl'zylu na cholerę azyatycką sluząca' Kokok p'sda chorych 49, zmarłych 30. Ul'zędow ole
po kilkogodzinnej cborobie. W Podgórzu ogloszono, że w ubiegłym tygodniu zmarzasłabł na cholerę jeden robotnik.
lo llO osób lIa tyfus.
Praga czeska, 30 września. Namiestnik
Hamburg, 30 wl·ześnia. Od onegdaj do
zawiesił uchwalę rady miejskiej o zam· wczoraj zachorowało na cholerę 44 os6b,
knięciu, ze względów sanital'Dych. ulemie· umarło 16. Ogólno. liczba zasłabnięć wyckiej szkoły ludowej na przedmieściu pra· nosi 17,481, a. wypadków śmierci 7,486.
ikiem Werszowice, utrzymywanej przez
Hamburg, 30 września. Wczoraj zamel·
stowarzyszenie agitacyjne
..Deutscher dowano tu cborych 11& cholerę 33, zmarScllUłverein".
. łych 24.
Peszt, 30 września. W ostatnich d ",óch
Hamburg, 30 września. Seuat tlltejszy
d iach zmal'ło tu ' pięć osób wśród ohja- zarządził 8urowe §I'odki ostrożności, by za·
lr6\\, niepozwalają cych IJI'awie powątpie· pobiedz zawleczeniu cholery do IVschodniej
wać o tem, że przyczyną śmierci była cbo- Afryki 110. okrętach tutejszych.
lel·a. azyatycka. Wiele inuych osób SPI'O'
Altona, 30 września. Wczoraj zacboro·
w
ono do szpitali, chorych również na walo tu lIa cholerę osób 9, zmarło także 9.
d omuie maną cholerę.
Amsterdam, 29 · wrześuia. 11u, IV Hadze
PelIł, 29 września. Dzienniki tutejsze i Maarsell zachorowały razem 4 osoby.
donoszą. o smierci wczoraj 2·ch, dtisiaj zaś
Bruksela, 29 września, Były wczora.j 3
jednej osoby wśród objawów cbolerycz· wypadki Amierci na cholerę.

I

l v~h .

rycIl.

Nadto do

Poz nań,

30

A7.l\ił.Al~ n1"7.viet.n

września.

tł_,,\, ,.hn.

Na dworcach: w

HIV'I, 30 września. Kawa I(OO~ a,erKe SAn l..
na ...n .... 91.26, na grudz 9i.50, no marz"" 91.75.
Hoono.
New·York, 30 września. Na pokładzie
New.York. 29-go wrz~nla. KĄw. Ri. 16 715'/,.
,.Bohe mii" znowu trzy osoby zachol'owaly Kawa
!lo 7 low orilin....' Da paid•. Ił i5. na grud•.
01\ cholerę. Wszystkich pięciu chorych 1425.
l,newieziouo na wyspę Swioebul'oe.
Nlw·York, 29 wrzdnia. Ba".lna 7'1" w NOlf.

,o'ciach Serbii skonstatowauo trzy wy·

padli i cholery zawleczonej.

O.le&!1ie 71,11'

Ostatnie

wiadomości

War81IWa, 30-go wrz~nill.

handlowe.

Wek"łe

kr6l telln.

TELEGRAMY

na~

GIEŁDOWE.

B.rliu (2 d.) 48 60, 62'/" 65, 70, 77'/.. 75, 80, 82'/,
kup.; r.ondyn (a m.) - - kn~ . ; Pary t (10 d.) 39.20
Giełda Warszawska.
knp.; W,ed.ń (8 d.) ~ - - - - knp.; 4'/. listy
Iikwid.eyjne Kr.61!"'twa. PolRki"o ,lu;e 99.20 -ąd.,
Zapłacono
-.- kup.; to.kiel małe 98.90 iąd., - . - kup.;
Za w8k.11 k,itkolo, .. I.owl
~'/, ruska. pożyczka. wsch"'!ni. ~.ej emisyj 103.00 0& Berlin za 100 mr. . . .
S..d., -;- kuP:,. IIr"'J emlSyl 1.~5.00 ląd., na Londyn za l Ł. . . . . .
-.- kup.; 5/., obligI b~ ••lach.~klego -.- Da. Pary••a. 100 (r.. . . .
"ł~·, -:-. k.; ó I, rnska pozyc.b premIOwa.. 1864r'l D. Wiedeń n 100 8. . . .
I-ej ewsy' -.-' "ąd, -.- kup.; taku • 1!166 r . . . dano
.
I-eJ em. -.- żąd, - ._ kup.; ó'/, po*. wewno,nn&
"ł
s końcem gIełdy
s.ryj I-ej 95.75 "..d., - . - knp., tab. seryi II1-ej
Za papiery palllłwowe
9550 'ąd., - .- kup.; 5'10 listy ... tawo... emakie Listy Iikwi,laeyjn. Kr. Pol. drob.
l-eJ dnie 103.00 ".. d., -.- kup.; takieil m_łe Ruska potyczkI. wschodula . .
-'-. "ąd., . -.- kup., takiet II-ej ••ryi -. - *.d./
A'I. poi. we .. n.
.
m"'J .eryl małe 102.15 żąd., -.- kup., V-6J Ligty sast. si.m. S.ryi r dnż •.
• •.ryj - . - I:ąd., -:.- k1:P.; ~"I. .listy lastawne
II
II
II
nl mał •.
mlMt. W..ra .. wy I-eJ sery' 102.15 ząd., -.- kup., Li.ty ... t. lU. Wars •. S.r. l. •
n·ej seryi 10'l.15 "~d, -.- kop., III-ej s.ryi 10'l.1~
II
II
II
V
I ..d., -.- kup.; IV-ej a.,yi 101.45 "ąd.; V·el Listy Bast. DL Łodzi S.ryi l
••ryi 101.4.5 żłd., -.- kup, VI·tU leryi 101.45
li
złd., -.- kup.; 5'/, obligi miI.sto. Waru.,.,.
Ul
duż.l00.75 "ąd., - . - kup.; takiei mal. -.złd., _._ kup.; 5°(. UstY"asto."n. mwtA Łodzi
Giełda Berlińska.
I seryi 101.00 i~d.. II-ej .eryi -.- zł'1., ID-e; l&ryi tOMO ląd., 100.20 knp., IV...j myj - . - ł~., Banknoty r~.ki. ...... . .
"
',., nA d08ta,,~
-.- kup.; 6'/, listy ....t&wn. miasto. Ka· Oy.kOllto
prywa!JJe . . . .
lisza -.- żąd ta.kież mi.sto. Ln~lina -.- qd.,
takiet mi..ta. Płocka -.- żłd.; 6'/. listy .... tawo6
wil.ńskie -.- żąd.; 5'/0 takiet -. - żąd" -.- k.

Pu,.

Berlin ao,., I,oudyn 2'1"

Dyskonto:

Pelerabarg, 30 wrze§nla. W.ksl. n. Lon'ly. 99.10,
n poży.sh "sebodul. 10'2.87, 111 poł.y,"k& ".ch.·
dnia 105.12, 4'/,'/.Ii,ty .... tawo. kredyt. lio,n_kie
153.75, akcy.IIIUlku rt1.8kiego dl. h•• ~ln .agr~ni ,.
neltO 263.00, petersburski.go bauk. d,skonto".go
458.50, bankn mięJkynarodowego 439.00, ,,_,.za".kiego b.uko dy.konto".l(o -.-.
września.

~.80

9.90

39.60
83.10
~.20

ł895

9.93

~9.6!i

83.50
99.25

103.95.75
103 10'J 15
102.15
101.45
101.100.40
100.(0

102.10
101.20

2OU5

204,75

205.'/.'/,

103.95.75

102.90
10'l.-

20ł.75

1'/,'/.

2 lIt-J.,

lVi.defl 4,'(., Petenbnrg "'/,'/,. War .... 6 kaPOUlI I
IJotrlłeeniem 5°'.. : łi8ty J.l.lłaWD& liieloskie 129.3
"~1'fI•• I i n 236.2, Łod,i 196.6. liot1 IIk"idacJi ••
125.6, poiyc';'I. loro'dio .. ~ I 101.6. II 22.4.

Berna, 30-go

Z~ni.3~~

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSel.
Z.. arll " dniu 30 wr.e§niPo!
Ewanglelloy: OEi..t do łat }5·tn Im_rio 9, "tej
Iiclbie chłopców l, dli."""tt 6, dorosłyeh l,
.HeJ lie,bie m~żc'Y1'n -, lr,oblet l, ,mianowieie:
Elluli•• UlrlcM ... HoBm.nn, I.t 52.
starozakoDni. O,ieci do lat l5·to "",arto l , .. tej
Iiezbi. chłopców - , dzi.wcz~t l, torosłych l,
wtej liczbie m~icEy.n -, kobl.t 1, & mianowiei.:
Jaeheta Fridm.n, I.t 68.

RR.ukuoty raskle Ii"r;a.,:

-

--\-j

-rr-~---r--

20".50, n. do_taw~ 205.25, ... \r.I. lIa W~rs .. w~
LISTA PRZYJEZDNYCH.
20".60, na Petersbnrg kro 20405. II. P.tersbnrf.
dł.20!.70, n& Loodyn krht. 20.35'1•• na Londyu ,I .
Holel Vlotorla. W. Gol.ni.wicz s Kijowa, Kucz·
20.30, na Wiedefl 169.05. kup"", eeloe 32ł.40; borski ze Smardz.wa, O. Koisp.l , Waldenburga.
5'/. listy ustawne 65.20, 4'1. list., Iik"i,IL<, ju.
62.S0, połye<ua rn,ko. ~'/. ~ 188/) r. 96.30 ,- (°1._"
1887 r. -.-,6'/. r.nta zł o1.& 103 90, 5'/, r. Ił .• IlIbl
Rozkład jazdy poci"gów.
r. -.-, pożyr.lk. wsehodni. 11 e'D. 65.60. I[[ eml
l'RZYCHODZ 4
Byi 66.90, 5°'. illity ... ta""e rn'ki. 10300, 5"/, po·
i:yc.k~ preUl101f& E 185! rokn 151 60 t.kd I 1&;8
Ł ÓDŹ
60dzlay I .. Inuty
r. UO.lO, &keye d{ogi łoI. war8l&w.ko."ie'l.ń al !oj
tlOtl 8112191421 ~1461 Sl:l81tOlU
_ ._ , akeJe kredytowe a.ustrYllt·kie -. -, akCJe
WI\.1BI&wskJego banku b8.11tllowego - ' - I 1111!!kQ11to
ODCHOOZ4
"ego - .-. dyskonto uiewieekiego ba.nku pa.Asl.tn
GodzIny IlIlnuty
Ł Ó D Ź
SOI" prywAtne 2 1/ • •
:11"51 71151 11201 610:11 9150
Loadyn, 30·go Wlz~nia. Poł.Y.lk& rnsko I 188~ r.
II .mi.yi 98.25. 2'/. Konaol. angi.l.kie 97'/...
UWAOcA. Cyfry oznacEon. grub.. ym druki...
SerIIn,
30
września. PSEenillA. 140-165, liR. ",n.
Chp.rhnlll'"o 30 W'"';J'o6niG '7.aHlI.lv tn '7.00- l'a.bUu, J.lJlJ.uo, u", l1swpaa grotU. - .-. .tyto 1ł2 wyrażaj,. oza.s od 1I'0dzlny 6-ej wieczorem do go·
wu tl'Zy wypadki oholera nastras.
-150, na wrzes. p.źdz. 1H.OO, na. p&lid•. listopad dzin y 6-.j rano.
Belgrad, 30 września.. W kilku miejsco- 147-00.
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WARSZA
, WSKIEGO

MAGAZYNU MOD pod firmą E.

baTH~

z tymczasowego pomieszczenia do mego specyalnie w tym celu urządzonego sklepu, przy ulicy Piotrkowskie' Nr. 49, obok księgarni Schatklego.
O~elony dotychczasowem powodzeniem, pozwalam sobie mieć nadzieję, 7.e Wielmożue Panie w przyszłości raczą mnie zaszczycać swojem zaufaniem,
któremu postaram się godnie odpowiedzieć. NI!. zbliżaj~cy się sezon jesienny I zimowy zaopatrzyłem ma~azyn w bogaty wybó.l'
najnowszycb artyknłów jako to: Najświeższe kapelusze jesienne i zimowe, kapturki i berety dziecinne, kwiaty balowe
i dekoracyjne, rośliny sztllczne do ozdoby apartamentów w koszyczkach i wazonach majolikowych, ~irllułdy i welony ślubne, woalki,
ne~liżyki i żabot y_
Przyjmuj,! się kapelusze do przerabiania, od' wieiania i garnirowania.

Nauczyciel

Pod=iękowtJ'łie.

matematyki

potrzebny zaraz lla
prowincyę· Wiadomość w admiZ.. dłon i gor"" .. obron~ prz.ciwko nieslns.nym ,ar.utom, dzi~ki
kt6rej ?~gi wyw.i&ł karny .ądu okręgowego piotrkowskiego na posi.di.- 1;J'IJinl;;;·s.tlii·a.cjiY,;,i,:,":,;D;;,;zl;;;,
eu;;,U;;,i;;,k;;,II;.",;,'____..,.

nin w Łodzi w dniu 12 wrze§nia r. b. uwolnił mnie wraz s innymi od od- "
powiedziaLnodci, nie b~dl}c w możno§ei wywdzięczenia Ri ~ Szanownemn
Obrońey, pann Sielinowl. materya.lni .. składam niniejuem gor~ce
kowa.nie. Nieeh Go Bóg Wielki ao ..icie nagrodzi!
Wdzięczny z rodlin~ do grobu

2023-

K. Szewczylc

podzi~

NOWO OTWORZONY

MAGAZYN

kapeluszy damskich

~o~~

CJ

Braunstein i Meisel

"'Natalia" ~TOi:ALOSZENGUMOWE"
~
ehedlłki

po powrocl. z !!(:1'aniey laopatrzony
LI.NOLJiJVllL (dywany I
Jest OB 8eso:o bletący.w n~jświet5Z.
Tecbnlczne'eblrurglczne
I lone
model. paryllkie, dodatki kapeluszowe
T
.. pierwSIorzędnych firm.
L..
Z powodu oddalonej dZJelniey 10% ~
tvyro_9 gumowe.

I'"\II

tani.j. Pol...

~

O

~ 'Var8zawA, Senatorska ~~, (ró~ Blelań8klej)
'"
REPREZENTA.CYA. i GŁOWNI SKŁAD
'"
\II
RUSKO-FRANCUSKIEGO
'"

Braunstein. i Meisel,

się:~1~~i~~m

1934--3-1

enatorska, 22 (róg

i
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DZIENNIK ŁóDZKI.

Tea tr Łódzki.

::

Potrzebna

VIC'fORI .

'j}li

"IN~OGNlTO" Wł!!~~~N.~~z~~~ĄS,
3

ność

Jaldman a, 'Przekład C.
.
.
skiego. Grana w W'U!d OlU,
uie i w Warszaw ie w sezonie
lf ,,Belle·vo e" z
• powodzeniem.
Paode la Marche(ksi.-

W

m- ,

,u. ulica Piotrk owska U.
łf&m bOBor za~iadomić Szanowną Pnblicz·
Powołując się na obok zamieszcz one
m. Łodzi i okolicy. że wy:r.czulł

starać się bęllę zawsze o największy wybór

--K raw ató w"

- - Kra wa tów "

tamże po w ierzyłem

najnowsz ych fasonów i- będę mógł d ogodzić
wymagan iom najwybre dniejnego nawet gnstn.
z wysokim ..acunkiem

panu L u d w I k o w i
ltIeyer owlc7.0 wl. który wyroby moje

wielki· wybór gotowyc h'~ kapeluszy,

ogło

szenie p. G. Tanbele8 a. ośmiel am się dodae, że

sprzedaż moich

eowal slLkle. ,
w lodzl, ulica Kolejowa (OzIelu ) ... 7,
I pl~tro, •
powrocie • sagranieJ
laopamył.
...ój

=::==~

!Magazyn Jarosławski!

niemka Inb polka, mówiąca
wnie po niemieckn, do dwóch
. dz'eJ d 2
'd'
'k
b czyk6w. Wiadomość, WIUZlaWS'Kal
W Ole l ę, .
paz ZlerOl ar.
65, mieszkan ia }Ii 11.

O eret ta w

5

sprzedawać będzie

po cenach fabryczny cb .
z ...yaokim •••• unkiem
TUJBELES (dawniej S. Relthruaon).

Ludw ik

11I.eyerowic~.
eognito)
G.
p. Winkler
Ludwika, jego siolt....
1964-6
Diea
p-na Ni.siołowska
}'raoci.,ek de Brion
(kaią'. Franąob d'Or·
loans ineogńitO)
p. Jamifi.ki
Gio.eppe,jego lloi~ey p. Rybak
Giuettl, (tarderobian.
. dobremi świadectwami, posiada
Lud wilu
p·ni Broniko"ska
niemiecki, pos zokoAnatol, kamerdyner
.... .,11 ...'.. bony.
W niedzielę, dnia 2 października
k.ięcia
p. TrapI'o
Pod.sta Gaety
pod lit. A. N. proszę skła·
p. MareclIi
Ric<ordi
na korzyść kasy
p. Roman
w administr acyi "Dziennik a".
Lomełlino I .zlachta p. Witko ....ki
.
1997-2
Gionollo
p. Wialoeki
zastosow anin się do §
straży
Andrueeio "łoska
p. Wirgiliusz
podaje do powszechnej
Rulol/o '
p. Walentowski.
oc~otniczej
Teobaldo
p. Reiterowiez
iż zażądane zostały po·
Artiur
lDalarz. p. Ceremurzyńsk.i
na uiel'Ucbomości :
I
posiadająca
~!~~a. włdeicielka p. Gro..
1) pod }Ii 275 ·E, przy
rl'a'UCllSKL
gospody
p·ni Trap....
chodniej, przez Gecla
i WSPANT A-ŁE
Kapitan, Karabinierówp. Zaborski
małżonków Cygelberg , po:~yczK8' l ućlzie,lać
OGNIE 8ZT-.JV ZNE
Ni .....jomy
p. Szymborski.
dodatkow a rs. 8,000;
• urządzon. i .palone pr,.. pana A. D lerJnKa.
Ambasador
p. Tomaszowi
cz
pod ](i 494, przy ulicy Pollnd1~io .. r
Pi
..,.
p.
/).r1:&t"o ..,SlU
Na zakoń czen te: U'łeJkle b0Y'bar dowanle z okrętu.
_ _ _ _ _ _-;-_ _.-..::..::.::..::......::._
Staro.ta
p.
wej, przez Szym~zę i Mirlę
Elektrye.n
e i bengalskie ośwtetlenie eałego ogrodll.
p-nj
pStarościna
••tuslek
. wotna
żonkówrs.
p.ni SZY'iIlbo"ska
Srebuik,
18,000.pożyczka
płac~ 20 kop.
godz.
I.._ _ 40
3 po
_ kop.
_ _Dzieci
___
_ _ _ _ _ _ _Począte~
_ _ _o_
__
Pasterka
p·n". Jal10dr:ińsJta
:w~~ dobl'e świadectwa jest lBandyta Land,o
p.
Wszelkie zarznty przeciwko ndzi.e.I!:~!~,:~~~
[waD
ą,
do
obj ęcia obowiązków
l· ..y Paź
p-na
zażądanych pożyczek
Oferty pod <Ut, M. F. przyj
2-gi Pat
p·n. Le'.. a',do,vol<'l'" ",szeni zechcą przedstawić
administr
acya
Dziennika .
Malarze, szlachta,
przeciągu .dni 14 od'
19119- 2
złowie, .*ołnierze, maski,
wania niniejszego Ob1;\1ieszcze·1
kwiaciark i, beroidzi, orszak
DY, rybacy. arlekini, lud.
Rzecz dzieje ' się we Włoszech w
1765 r . - Akt l-szy w kąpielach
w Gallcie, akt 2·gi w górach
'między Gaetlj a Neapolem, akt
nad zatoką Neapolitańską.
NOWA WYSTAW A.
ieFontaine bleau

O.so ba ' młoda,

Hel enó w.

ogniowej

I

..... KON CER T pod wó jny "

..:~~_

L'
U
BA
. INE
Towarzystwo
Ubezpieczeń

na Życie

RAJWYŻBJ zatwierdzone dla operaayj wHOSSYJ' .
~

czerwc a 18 89 roku.

Ilędzla Wi.e.7.",.ł:"w"ł:iAO'"

a K ólestwo Polskie

tora Warszaw skich
Rek wizy ta z modelato rni
skich teatrów.
Nowe kostyumy z pracowni Mencla, kostynme ra teat:'u Łódzkiego 1 , - - - - - - - - - - --.,

w

'CzIowi ek mIody, M~atij WaSllli~ijwe

żonaty. mogący złożyć rs. 300

tnlem kaucyi, p~znknje
Inkasenta , kontroler a lub t. p. w
kładzie fabryczny m lub handIn.
Oferty pod lit. S. K. proszę
dać w administl'acyl "Dziennik a" .

w róinyeh nowomodnych zapaebach.

EAU DE COLO QNE

PAROWEJ FABRYKI .

1747- 3

St. Zab orsl d

nauczyciel

'V
lekcy a zbioro w a .

Ul. Piotrkow ska 111520 (88 nowy)

..

,

Nab yć moż '; "

do Łodz i i przyjmuje
pisy codziennie od J2 do 2
pdl. Nowy kors rozpoczni e się
5 p~ździernika . •
każd. '

1963-3

_

Glówna Ajentura

większ;ych perfumer yacb,
Składach Aptecznyc h i ga-

W

Heł"łBan

lanteryjn ych.

Kantor i

mat'"

sprzedaż główna

NOWO· ZIELNA
klas

.

Potrzebo ą, jest znaz do jednej

.

•

dziewczynki

kotłem stojącym, w dobrym stauie

Dlagi.ter prawa i a""UDumacy',

PI'ysięgły
' IlU H e lda,

~,",iej

Dztka Nr.
ttwko plantn dr. żel.,
Prowadzi .prawy
el&Askie.
~o.tu.

~cznica

dla zwierząt

ł

~Nl& &ngJeJ. ka Przyjmuj.
a leczenie koni e i psy i udziel~

t~dym c<&Si.. Prawidło.., i
- .me koni, uJ. Milsza ... 821·..
•
Warlkoll' I Kwab lew.kl.

Z~chodnia

'&7.

Zdolni 8ob-aj enci. życzący sobie pracować dla ·Towa.
rzystwa L'Urbain e, zechcą się zglasz.lć do Głównej Ajentu.
ry w Łodzi, nlica Zachodni a Nr. 57.
1252-5

1872

od 2 do 4 koni. Viiadomość, ulica
... 813 u P. Ławacz.

1882
1861

Naj w yże j Zatwierdzone Towarzystwo

8i~

Da szyciu, z dobremi
dattwami. Oferty pod lit. M. K. w
IUatraeyi Dziennika.
200&--3

Land a",.

okolicę

""----------,

POTRZEB~A

bona polka ,
Z1laj,ca

na Lódź i

• •www._

45.

1921-3-1 .

maszyna parowa

u felczera

9

Zgod le z zat, icrdzon~mi przez p. Ministra praw Wewn~tr
&- •
warwam i polis, 'l'OW&l'Zystwo wszystkim swoim ubezpiecz
odaje następujące ulgi:
Jeżeli choroba Inb nieszczęśliwy wypadek pocią.gną za
sobą zupełną lnb ezasową niezdólność do pracy nbezpiecz
onego i b ędzie 'bn
IzaJUSZUl' ] z poleclInia lekarza nie opuszczać
łóżka lub mieszkan ia
urz~""."u 2 miesięcy od daty zawiad~mi.en ia o tem. Towarzys
twa, .
U'"~UOL''''' opłata składek czasowo nstaJe l 'l'owarzys
two przyjmnje
-!.- - - -- - -- - rachnnek , dopókąd trwa wyżej określony staD nbezpie.
Samo nbe:1;pieczenie pomimo nieopłacania składek zacbown.
moc swoj~. Na~to, chociażby ubezpiecz enie było zawarte
ogwiad,:zenia =y.~.I.ją" .•g".1
na w y padek s mle rci - trzy (:zwar te obez"
p.,cc.zo,n(~ g'o kapita. to Towarzys two wypłaca
samemn ubeznieszczęśliwy wypAdek lnb choroba, odebrały mn
!l~!~:~ll~;~z~Z~~d;~ol~~n~~oś~;ć do pracy. We wszystkic h wymienionych wy" ••"Il"~"U,~~,,~
zwalnia się o~' ~płaty nadal składek, pl'zyczem
j
., c zwarta cz ęsc wypłaca się w terminie, ozna.
wpolLile
.
.
____ ____ --=.:c:..:.--'..

. WA.R ZAWIE,

do handln win i towarów
nialnych w Warszaw ie. · W
jest świadectwo nI·7..n,,, m"" •.,

ie. JlRzow i cli

"H~nri POlllllli~r".II;a~~::'~!~

tańców

powrócił

bo lę

-

Extrait aux fleurs

>VartlZI l

IKestenb,erga.

tródła należąee

do

rządu

tra"tWlluego' il'lll

M. S, Kuźniecowa '

•
Admin;straey.. :
Ma honor u ..iadomić, to swój Warsuwaki Skład z ulicy Nalewki
1'1"'~_,____ ___!~~I~-;;';ll~:[·BLOiisUiTlEii
ViśARo MONTMARTRE w .. a.·...' ...... przeprowa
dziło na ulicę Seoalorek, ... 32, gdzie dokbuYl"& sprzedai blrI;
leezą zwłr

IV .. OtlZD

poleeam ..... ój ,kład bOg.to •• opatrzony
w materyaly na paletoty I .arnllury,
kamg ... oY .~t e r yaly z welny grem·
plowanej I szewioty.
.,
S. ku aa Izyulo I dla ucznIów.
C..lor Da pokrycia fuler.
Mater yaly na palla damski••
po cenIch ..jnii••yeh

P. Gra f

uliea Plolrkowska !i 89, dom K1os.a.
1973-6

I

towo I delallcllla porcelaoy, fa/.. so. lIaJollkl z wlas.ych fabryk zna)dnj,eyth .ię: W Rydze, oulewle, twerze. Charkowie I .z IOWO
kuploDlJ fabryki Hard •• ra w o. lIrJewle, mo.ki.... kiej guberni.
Obalalunkl przyj m_Ją się na wszyalkle towary_dotyesące por';el....
wych, faJaDsowyc b I majolikowy ch wyrObów. apecyal . ość telegraftezaJeb
1z.latlr<lw, at%wych I do herbaty rwlłów, przyrz,dów do umywaala P"
r. pr.zE,.tanta l;;;:: dlóg, ry.un kó w staluJ,cych z leb ..lIo.o.r
. .a.1. Sklady Z1l~dDją SIę:
W .oskwle. ulica Solanka I Petrowce. w Pelerobar
•• , Hariuslri Rynek
b~~':.s1f .:;~:~:r' w KIJowie. Charkowie. Ode.Je, Rydze, ROIlowle nad
Sprzedawane w pndelkach m. t;a1o,..""
Zarząd w loskwle, .tultlaoskiJe liJje.
p.ecz~cią Kompanii.
1910 . ,Pudelek
l fi., 2.. ód
fr· ~,i~5~:"i.nY.cbl~afltftftftftftf"""""" '1A1A1A·1A"1A1
w Cena
Łodz~
w Instytucie
A1A1A~~lWft..
)l, Sp6kornego i u P. ~ipiń.ki.go .
bo śel p~eberza.

GRILLE slabo ' el wątroby I
. rz~d iólelowy.
OOPIT!L sla bości żoła.dkl.

DZIEN '!K

6

ŁODZKI.

1\i 220

I

ERZENBERG & RAELSOHN
.......................
z
ką

pod kierunkiem F.
10-1 l od 2-5 po

Wyprzeda~!

Sprzedajemy

następujące artykuły

Jedwab~e,

cen 15\

D ."-DI O n .

rabatu przy

południu.

~~~~~~~~~,~~~~~~~~

. Salin de Lyon, Hervelllenx, Cr8pe rOyll, Crepe de Chlne, fallle de france,
ł'allle, lIora Salin double, Surab, Ryps, Radomme ete. etc. etc.
Wielki wybór Jedwabiu czarnego w de eu na ubrauia i pokrycia fnter.

Atla y we w zystkich kolorach:

;,
2's

WYROBY

I

Optyczne, Chirurgiczne

Jedwab bialy na suknie 'lubne:

de France, Cr~pe royal, Crepe de Cbine, Ryps, lIervellieóx, Canlus,
Surab, Radomme, Uamaszek, lora etc. dc. etc.Gladki jedwab kolorowy we wszelkich najnowszycb. kolorach :
Falle de france, lIervellleul, CAnAus, Jedwallna Popelina, fulary, Sorab,
Radomme elc.- etc. etc.

186Z-10-1

•

Glad1ti jedwab czarny:

ł'aille

I

2000-6

w jak największym wyborze:

aksamity, plusze.

I

• Materyaly na zimowe palta,

powodu zmian mających zajść w naszym interesie, urządziliśmy wielCelem szybszego op różnienia n:1szego składu ustępujemy od

stałych

TAł:.A

materyaly na jesienne i zimowe ubrania,
" ucwiow kie nbrania i szynele,
do pobycia futer i na damskie szoby,
..
FlaneUę, Plnsze, .'nszmiry i wełoiane materyaly
w deseniach na suknie damskie
poleca w znaczuym wybol'ze po cenach przystępnych
J. W. WAGNER
ul. Krótka Nr. 'I oowy, a·c[ dom od rogu Grand-Hoteln.

w yprzedaż.

dotychczas pobieranych absolutnie
zakupach od rs. 10 wyżej.

ZO

Blii ze ..eugOly proy ulicy PlolrkowakleJ Nr. SI nowy. dom Pńsch.
m na, )"'pneezna OIiCynL Zapili uczennic cod%lennle od godziny

. . . . . . . .~. .m.. ._ . .

Wielka

OTWART~

Szkoła ' Rzemiosł dla Kobiet

:&

J I. p. poleea

~

A .. DIERING, OPTYK

I

w lodzi, ulica Piotrkowska 277. 68--0

i

!

Qf~WW~f!I~

AUa na kołdry, zerokl. Jedwab na kołdry, szeroki. Krepa gazowa we
.ooooOO+ooooo~
wszystkie b koloracb. Odpasowane hartowane suknie jedwabne muślinowe.
Gazy w wielkim wyborze. . Ak amlty jedwabne we wszystklcli kolorach.
Plosze na przybrania I na pla zcze.
•
Welwety (Aksamit bawełniany) we wszystkieb kolorach.
w
ulica Zieloua Nr. '5,
Wełna.
Suknie odpasowane. Gładkie materyały wełniane we wszystklcb ~koloraeb.
Szewiot, Drape de ru e, Popelina I Ryps mieniące, Prawdziwe angielskle
ruateryaly na CialII kost)·umy etc. etc. etc.
. 'fi
6zkoly :żeń6~iej,
'II
Wielki wybór najno"szych materyalów w deseń na tualety damskie.
nagrodzonej medalami, za naj lep ze wykłady rzemiosł i naj zgrabniejszy kr6j,
przyj moje zapis uczennic, KUfS3, prowadz.one b~d~ przez naj piennze speCzarna welna, francuska, z Gery, z Glauebau i krajowa, gładka i w ńajnow
1875--4-1
cyalistkl z Warlzawy.
szrck
eollllh. Crepe de Cklne, Cre,·PIIstlsse, faille de frallce, I&sialr
'Myj lU, Sle
y ete. ete. ele.
~+Ooo-oOO'"
Kamgarny, gładki i w. de eń na żakietki i pla zczyki:
.
.
. .ouselln de laiDe, krajowy I zagraniczny, foule, bnela drukowana, krajowa
i zagralllczDII Tarmalama, materyał 13 szlafroki, AlJas wehiany na kołdry,
TOWARZYSTWO WZAJEMNEGO UBEZP I ECZĘNIA. NA ~YCIE
krajowy i za"raniezny, Cbustkl damskie we wszystkich kolorack, Oauelawelulana, mora oa baiki, materyały wełnian e na Oagl, Baranki.

.

.

Bawełna.

Hadap.olamy, Szyflony, Szyrlyngl, Cambrig, Batysty, Naueuk, Vletiorla, . Muśliny,
Półpłótna Holeuderskle, Tyrol ki e, Bul"arskie, Piki ażurowe/ Batysty ażorowe ,
Brylantyua, Pika, Pika-Barchan, Adamaszki na kapy od łózek , Satyny, ' Zefiry,
Kretony, Lamy,Flanelki (tkane lIanele bawełniane), PurpurJ', wszelkie Podszewki,
Croisde, CaUieo, Satyny, LasUng, Merla, Muśliny.

Płótna.

Płótna jarosła1\' skie na bieliznę I pośtitll,
kiej szerokości, płólna angielskie Ila
łowe na 6, 8, i2, i8, U I 36 osób.

od oajgrobszyeb do naj cieńszych, wszelposzewki do poduszek, Garnitury sto-

Garnitury do kawy, serwety do kawy, serwety deserowe I obrusy, ręczniki w bardzo wielkim wyborze, chustki do Bosa ' Jlłóclenntl, batystowe, jedwabne I bawełniane, Sclerkl do szkła, talerzy i do kurzu, Płótno lJa fartuchy, Julet,
Drellcb, .

lateryaly na meble, Dyw~ny, Chodniki, Portiery i Firanki.

Plusze, Dżut, Krepy, Kretony, drukowane welwety na meble, Garnitury pluszowe
na 'sofy, Rypsy na meble, Uamaszki jedwabne na meble (Brokatela). . •
DlW ANY wszelkiej wielkoś c i,' tylko w naj wyższym galunku, Cltodol1d pluszowe,
. rypsowe, dżutowe , kokosowe, odpasowane portyery, firanki, odpasowane i ze
sztuki, Story, Witraże, kanwy na firanki, Drelicb na rolety.

Kołdry:
'Plkowane kołdry atlasowe.
PlkoW3Re kołdry z atlasn wełnianego.
Ploszowe kołdry l serwety.
Dżutowe kołdry l serwety.

USluga ' rzetelna!
Cenr naj niższe recz

Kołdry plkowtl, białe i kolorowe.
loldry lIaoclowe l podróżne.
GarnUury na lóżka ażurowe jedwabne.

Usługa rzetelna!
absolutnie stałe I

. Prży zakupach od rs. 10 wyżej

0

15 10 rabatu.

Herzenberg & Israelsohn
-

Vlłctl Plo,.-1eow6ka

-----------_.

Wydawca Suro I.~ -

Przewóska . O
~

i "w a'piLil wa~szawskierartystyczno-mmicślniCZej 2
O

CJ

.e ,.t

:W-r. ·~3.

. Jadwiga
.Łodzi,

CJ
CJ

Redaktor ••Iesla" h1e"WleokJ.

:Wr. 23.

"N'EW -YORK'"
założone

1872

1845 r.

SYSTEM 1JZBIEB.ł.IUA ZYSK6W

1

1

zaprowadzony w roku '1872.

Przykłady

w roku i892 osiągniętych

1892

rezult~tów:

1) na ~adek śmierci o składkach dożywotnich, wystawiona
• w WIeI", ł3 lat.
Kapitał: N . 4,000. Bruna uiszczonych skł&dek, rI. 2,804.
Umowa mote być obecrue zerw&D't i wartość polisy w got.ówce
wynosi rs. 3,:>15.
A .atem: za każde 100 rubli wpłaconych skladek, Towarzystwo płaci goWwll1\ rublł 1215.
2) Polisa na wypadek Imierci o 20 rocznych składkach, wystawiona w wieku 37 lat.
Kapitał: rs. 20,000. Snma nilzczonych Bkładek, n . a,332.
Umowa liwie być obecrue zerwaną i wartość polisy w gotOwee
wynosi rB. 20.676.
A zatem: "a każde 100 rnbll wpłaconyell Bkładek, Towarzyst"o płaci W gotowlinle rubli 144.
3) Polisa na ubezpieczenie mie.zane o 20 roczny ch Bkładkach,
wyBtawion w wieku ao lat.
KapiŁa!: rB. 10,000. Sruna niszczonyob Bkładek n. 9,706 .
Umowa jest rozwi~zaną i Towarzystwo płaci gotówką r8. 16,476:
A zatem: za kllzd e rUbli 100 wplaconyeh skladek, Towa·
rZ}'Btwo wypłaca w go owłinle rubli 178.
ZwrOclć należy uwag~ na tę okolicznodol, że Towar"y.two przez
caly ciąg lat 20·tu niosło ryzyko na wypadek &nierei z.
lapita! ubezpieezony._ __
Kapit ał

gwarancyjny

~

druu 31-ym grndrua 1891 roku

Rs. 265,748,783.61.
Bpecya1nł g"arancy~

dla nbezpieezeń, w Ce.a"twie i KrOlestwie
zawartych., stanowi lWIdusz rezerwowy, w Ban.J.."'U Patistwa. zł()
iony i wynosząoy ·w dniu l-ym kwietnia 1892 r .

Rs. 2,421,148.36.
T i'larzystwo odpowiada za wypełnienie .wyeh zobowiązM
~ CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM. ~
OBoby, pragnące .i~ zapoJ;nsć z rezultatami, jaki. mo~ły
osiągnąć przy .. warciu ubexpieczeoia ... ich obecnym WIeku
podłog ByBtemu nzbieunia .,-skOw, zechcą Bi~ zwrOcić do Pp.
by

Agent~w lub dd Biura Oddziatu War.. a ....kiego.
DYREKTQR ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

K.

Btłd'dewic~.

Warszawa, Plae Saski M. ~. - Wllao, aUea WlelkL
W Jjodzl: C. L18 li A, Pasaż Meyera.
lU8-Zł

.J;08I1O&eBO ~en1JN. 21 CeB~.6p. 1892 r.

.W drllkaral "Dzl.oolk& l6dzkl •••".

~~----------------~------~~~~--

