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'to unki еkопошiсzпе 
AUSTRYI, 

1. 
Trakt.ty handJowe z Niemcaml, Wfochami • 

i Rumuni,. 

Do czynnik6w dawnycb, kt6ro dotycbczas 
knyzowaty siO w Europie, przybyl z kon
сеш "ieku czynnik nowy, kt6ry przesunql 
pole dzialalnoAci dlplomatycznej, odwr6cH 
j'} од poJityki mio<lzynurodowej, ku ocbro
nie iDterеsбw materyaInych. Miejsco daw
lIiejszycb iDteres6w cZYEto·politycznyclt zaj
mujt1 dzisiaj interesy ekonomiczne. Jak 
dlugo :Niemcy i Wlochy OIuaiaty akupia~ 
potoine czynniki z trudnoAcill ustaJaj'lcoj 
8jO jedno6ci narodowej, dурlощасуа do· 
Awiadczala swoicb zdolnoAci jedynie па 
spra_ach dotycZl}cych rozwoju politycznego. 
DziA jednoA~ Darodowa i sl'oleczna w раn
stwncb zachodnio·europejskich jest ju:! f"k· 
tem dokoDanym j pokonawszy wszystkie 
wplywy, kt6re mogly przeszkadza~ im w 
p\)st~pie, panstwa te zact~ly u ЫeBa~ sifJ 
z cal'} enorgill о pobudzenie wysilk6w pra
су i . о zape ... nienie jej rynk6w zbytu. Zu
pelnie innym jest cbarakter polityki panstw 
па kra6cach ... scbodu, nad ujАсiеш Duna· 
jo, gdzie dokonywaj" siO zespoletJia naro· 
d6... i podzialy ziеш, gdzie ry ... nlizacya 
dynastyj panuj~ych mote jeszcze wywola6 
zatargi pomj~dzy рапuj"сушi. 

Austr,a i Wogry znllj,iuj4 aifJ w polo
ieoiu wyj,.tkowo dгni:\iwвш, kt6re wymagn 
od nic.h wielkiej ogl~dnoAci.. Tutaj narody 
гоzшаltе ... шiаrо podnoszenin ·,iO i pozna
wania rzeczywistego swego atanu, dчi'} do 
oswobudzenia 8i~ од wszystkich fогш _Ьу. 
tecznycb, wszczepionycb w organizm раn
stwaj przecbodz4 опе stopnie rozwoju po:li. 
tycznego, pod oslon'} 
zwi4zkowego. St4d 
.tosunkacll ekon z 

Z TYGODNIA. 
DliadoW8ka prr.epowie(}nia. - \V,zyatko .io popra
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i tes.traloe. 

ва . 
Пluпi~, oLrzqsly siV z wnrltok6w rzaloby jnwnie до (ево, zcby utrudni6 па~' malo рrаwdороdоhuеш. . razte 
pn:eJzlOOci i z ОСГОIll~/Ъ et\6rgi~ rot ))oozy. zwyczajnie zawarcie traktntu. Nast~pnte negocyanci гuшuпsсу D1е o~-
najl}, lub tet wykoDoznjl\ dzielo BlYego I'OZ- zdaje si~, :Ое ogloszenie taryfy nutопошiсz- zujl\ po§piechuj родоЬпо nawet rokowaDl~ 
woju poJityczncgo. 'l'aka jellno~~ ,Iqiell nej austryacko.w~gierHkiej i nadanie jej maj" odbywa6 siV drog4 korespondon~YI, 
je L пiоUlО:ШW'I w Austryi, zloionej z wielu шоеу obowillzujl}Cej, dnto pobudkV до ро- gdyi ostatni J,>obyt delegat6w rumunsktch 
cz~ci, kL6re nie шоg'. Ьу6 spojone w са. waznych Оl1шуslбw w Berliniej spodziewa· w W iedniu D10 przyczynil siQ wcale do 
loQ6 jednolitll. Dlatego tez wsp6lz8wodoi- jl\ siQ w \Viedniu, ie Nierncy pocznly ва· rozwit1zania kwestyj spornyeh. Widocz~ie 
сщсе z nill panstwa z в61'У lIIajl1 przewa- ше niebezpieczeflstwo takiej walki zbyt oczekuj'} ooi uk06czenia rokowaft zapowte
B~, gdyi w sprawach еkопошiоzпусh, tak uporczywej i хе ваше potoz'} talDQ nieue?- dzianych przez Ьг. Szechenyi'ego. W Во-
ватО jak w zjawisknch przyrody, sila <n· pieozoym d4Хеп iIJШ. kareszcie Berli? oada~e ton. 
lei oll jest оEl cnergii jnkl} tladaly illl oko· Takt1 jest posta6 rzeczy w chwili obecnej. Z WlосhnШI. гБWDlе:! czas zaw~ze6 tra-
licznoAci poprzedznjl}ce. Niewl&tpliwie, sl\ to raczej n.ndzieje, niz i k~at ~Ow!. Nles.tety,. LakZe z teJ stronr 

W takich to wat'unkach atosunki c/owe prawdopodobieustwa. Реwпеш jest tylko, wldokl "~e wydaJIl SIV zbyt рошуАlпеmt. 
i hl1ndlowe panstwa nl1ddutlujskiego b~dll ze niemiecki ur,,,,1 kl\nclerski nie од· Wprawdzle rzqd kr61a Нuш~еl·tа okazal 
"kr6tce znowu '8k\vest)'ooowano odrazu powiedzinl jeszcze па oAwindczenia rzt1· zupelnIh gotowoA6 do. otwar?ta rokowan, 
па tГ1.есh punktacb: potrzeba znwrzec 110- до austryackieRo. Wiadotllo tylko, хе ks. lecz tymczasem zacz~le obowt"z.ywa~ ,,10-
_е traktety z Niеmсашi, 'Vlосhашi i Ru- Bistllark ШRГZУ О wувоkiеш przeznaczeoiu . ska taryf~ autooO~lczna. Ot6z przy. ~O
шuпiq. Со bi~ tyczy Nietniec, zrobio\lo swego kl'nju, о przewndze mnteryalnej i г6wпуwапш cyfr teJ tьгуfу z ?уСгаШI Ja
jui krok urzQdowy celent nnwi~znl1ia иНа- II1oraJoej Niemioc па,) EuroPIl i ie od kic~by wymaga!a dobrze zro~umt~na ochro
d6w. Вг. I:!zeobeneyi ашЬnsndог nustryacko. wielu 1st tlie zcnieni1 swej polityki ekono- па .lDte~es6w a~stryacko.w~g\ersklc.b, nasu
w~gierski w Berlinie tаwiаdошi! пiешiесki rnicznej wzgl~dеш Austryi i Wvgier, pro- waJ4 stfJ powazne obawy. Oho~zl О. p~o
Urzt1d kanclel'ski, ze rz,.d cesarzn Frao- wadzl}c te kraj e до rui\lY Z zsdziwiaj4C1l tekcyv. 'YYwozu па Boт~ oko1~ PI06dZtQ~IQ' 
ciszka Jбzеfа jest gоtоwуш до rozpoc.~cia zr~czno§ciq: tutaj po§wi~ca оп swI\ cierpli- cill 1I1111Опбw Horen6w roezntej takll Je~~ 
rokowafl. Oglaszajllc tv wiudОШО§6, dzien· _o~6 i sily uшувlu plodnego i genial. wysokoM handlu zewn<;trznego monarehll 
niki urz~dowo dodaly, ie wedlug wszelkie. пево. z p6lwyspem ~loskim. ~. catej suшу przy
ВО prawdopodobioustwa uklady I'ozpoczoll Nowy fakt, niedawny, pot\vierdza slusz- p~д.a па cukler 5'/. шtltопа! . па bydlo 6 
siV w bardzo kг6tkiш czasie. Na jakich оой6 tych spo~tt·zeien. Dyrekcya pruskich mlllOn6w, па drzewo 81/. ШIII(JПа оа па
podstawach? Z jаkiешi widоknщi powo- dr6g ielaznycJ\ р"пstwоwусh zawiadomitn poje i okowitV 4 тiliопу. Do tych cyfr 
dzenia? Na (е pytania bnrdzo trudno od- kupc6w austryackicb, te w przyszloAci doda6 jeszcze naleiy znaezn'll cz~6 t~"a: 
powiedzief. ЭСегу tll1jbliiej wtajecnniczone, 41/.% renta "вр6lПI\ i renta papierowa rбw tadowanycb па okr~ty. w ТгуеАС1е 1 
spodziewajl\ sit; со tlajwyiej .wyklej kon- !LustryaCktL oie bQd~ ju:! przyjmowane па Fiumie па wуwбz w rozmatte strony. R?
weocyi t81·)'f·owej. Мпiешапо nawct, ze trze' kaucyv. Renty ztote zar6wno austryackie zuшiе si~, :!е czVA6 tyeh towur6.". dostaJe 
Ьа b~dzie ograniczy6 si~ tYOlczasowelll prze- jak wvgierskie b~d", przyjtnowane, pocz4w- si~ takie do Wlocb. Z drugleJ stronr 
dtuienielll па szeM ltIiesi~cy, lub па rok, szy od 1 lipca, tylko <а polow~ awe; war. Austrya i W~grr przy"oi4. z .w!oeb ryt, 
trnktatu istoiejqcego ouecnie, chociai !iezno to§ci, podlug kursu berli6skiego. SI'odek owoce, kwiaty, Jedw!!,b, kamlente _а sumfJ 
oiedogodnoAci tego traktatll byly jui Jlie· ten nacechowany jest rzeczywiatl} nieprzy. przewyzszaj"c4 80 ',lli1ion6w Horen6w roc~
jedn?krotnie wykazywlln'. Ioni przeciwnie, jatniq i nie шоiе Ьу6 wcale uwaxany jako nie. Bpodzie ... a6 SJ\) n~lezy, ze ~DO'D18 
zrobJIi spostrzezenie, ie w cz!\sach оstиt. objaw sprzyjaj"cy porozucnieniu siV Au- до :<byt surowych przeplB6w no ... eJ t,!-ry.fy 
l1ich nastllpit w NiешсzесЪ zwrot ku idеош stryi z Niешсаmi па polu еkопоrniсzпеш. wloskiej, nastIhpi wzаjешuе porozu~Uleote.. 
bardziej liberalnym. Z jednej strouy, ро- Czy:! moina inaczej oeeniac politykfJ clowll i Dla Aust!yi byl~by to rzecz4 p~z,}dan,} 
rzucono rzeczywiAcie projekt nuwego род- ппаПSОWIl, kt6ra miala па celu wyrarcie teto bardzlej, te pl~r."sze powodzeole z teJ 
wyzazenia се! од zhoia, пас! kt6гуш od przemyslu austryackiego z kгаjбw p6lwy- atrooy, dodaloby JeJ otucby w uklada~h 
dawna toczyty siQ nal'adyj m6wiono w _у- вро Ьаlkабskiеgо а osi~gnllwszl powodze- Niешсаmi, b~d4cycb .do pewnego stopnta 
sokich sfel'ncb w Wiedniu, ze odstqpienie nie w tYIII kierunku, stara Sl~ zdyakre- kwest)'4 zyci& lub §mlercl dla hudlu au-
od tego projoktu а przynajrnniej . jego odro- dytowa6 papiery publiczne? Wszelkie ko- stryackiego. . . 
czenie, usprawiedliwiano wzgl~dашi па ша- mentarze sll tu zbyteezne, шоglуЬу tyl- Byloby przedwcz.e§nie okr~§I~l: mleJвce 
jчсе гоzросщ6 siV uklady z Austry" i 'V 9' ko oslahi6 wraienie jakie sprawia rzeez jakie zaj'}l: oakazuJ4 AustrYl 1 'у ~grom 
graDli. Zrozumiano w k06cu :/е nowe заmа. I prawa rozwoju polityczno-ekonomlcznego. 

сеl przy 'wzgl\jdеш Zawarcie traktatu z Rumuni4, Еа- Mlnistrowie monarcbii troskliwi о рпу-
roliui.,z шiаlо со do zamia- szto§~ i honor 

ustt'ya szego czasu па m а 
r6wniei pobij,~ агшiu niep~zyjacielskie (па kumentno zagwoidienie. '& nimi t1uwy gawiedzi bezrozumoej. 
шапеwгасh), kontrybucyi wojennej nikt nie ognie przypadkowe, poczciwe zupelnie. То· Niecble znajdll spok6j i ulg~. Tw6rcy 
zaplaci i wszyscy b~d4 zadowolenil Teraz warzystwa ubezpieezaj'} toraz tak niewy. projektu zapewne nie posk4pi4 dal.szJch 
przynajmniej widz~ jaki§ rezultat politycz. soko, ze nie \,arto ponosi6 plagi pogorzelo. trud6w, а сЬуЬа nie ulega w4tpliwoAci, ie 
пево wrzenia, kt6rego w ostntnich czasach wej. Stra:! ocbotnieza, аЬу nie wyj§6 z ,е stron1 spoleczenstwa d4114 im b~dlie 
zrozumie~ nie moglem. rutyny, odbyla tego roku przyuajmniej dwa рошос cb~tna i вkuteczua. 

Zreszt,. па widnokr<;gach politycznych razy wi~ej 6wiczen, nii to dawniej bywa- Jezeli wieAci nie klашi4, to ,а kilka la· 
tak jest jasno, ze nic dojrze6 nie moina. 10." Dаwщеj, poczciwi mieszkaney urz"dza- tek dосzеkашу siV kolei obwodowej. Рodо
Wskaz6wka gieldowa dzia1a przyzwoiciej Ii .strllZаkош 6wiczenia со drllg4 пос рга- Ьпо zагщd drogi fabryczno - 16dzkiej ro,-

Trzeci kwart3l, fatalnego roku сЬуН si<; гоЫе trzymaj4 si~ nieZle. By1a nawet wle. trz"sa projokt pol4CSeui& gl6 ... oiejszych 
jut ku koncowi. Maluczko -- а b~dziemy chwila, ie kur8 icb przekroczyl cyfrO 181. Bqdz со b4dz, ruch zapanowal wszV- zaklad6w fabryczoych ze awo;" sшу'} to
шiеli przyjemn046 ogl4dania па tytulo- Na drugi dzien ро rocznicy sedanakiej dzie, а przyznac nalezy, ie nietylko w ,па- warow". \Vymieniaj" tu fabryki па р6!
"усЬ kartaeh kalendarzy 1adnej cyfry z gielda ЬегliП.kа u~nala za stosowne obni- I czeniu ujemnelll. Najsiluiej rzuca siV w песо - ... schodzie i па zochodzie а 
trzema 6lemkami. zy6 ВО cokolwiek, ale §wietne urodzaje P\>d. , oczy rпсЬ budowlatly w f.,odzi. То i ow- ze па poludniu istnieje jui lioia. fa.brYCZJla 

.BzeA~ brzuszk6w ilobrze zаоkг'Жlопусh pieraj" ВО skutecznie. dzie wyrastaj4 nowe kominy fabryczne, по· вcheiblerowska, to w razie wykoo&ni& prQ-
czuwa6 b~dzie, аЬу siV ludziom dobrze Podobno taka b~dzie przepaM rozmai- _е glll"chy, а kto od roku. nie odwiedzi! f.,6dt zоstаlаЬу .орu&ц SZ1пашi, & 
dzialo, n&wet prorocza 8law& 1!'alha zlamie tego zboza w tym roku, ie krajowy prze· naszego шiаstесzkа, nie pozna1by оНсу towarowe niе psulybJ bruku w 
siV па tych J\rzuszkach. W 1~89 roku ogo- шувl rolniczy zdola w uiej utopi6 wszy- Piotrkowskiej, tak wyladnialalal шi~сiе, przyoajmniej nie w t,ш .topnill 
lIiasta dziewi4tka zmiata6 zacznie wszystko stkie swoje k1opoty, Ье. рОlПосу innycb \V dzielnicy ataromiejskiej, dokola аtз- со obecnie. 
brzydkie i zle, а w 1.890 roku, z calej Arodk6w. Z tego to zapewne powodu od- rego koAciotka wre xycie, ах milo! Wzi~to Dajmy п& to, ie projekt prsyjdzie do 
biedy ludzklej. pozoS~nle zoro, .czyli wiel- !~zono ad arta ap6t~fJ ml~czarsk", w~dJi- si~ do kopania ziemi pod fundamenty 00' skutku. Сбi w t&kiш razie staoie aiO z 
ka wygraoa па loteryl calego A'WJate." Dtarsk4, owczarsk" 1 par~ IDПУСЬ, kt6rych wej Awi,.tyni, а warto widzioo jak tзт przyszto§ci4 trашwаj6 ... , kL6ra opiera ~i, 

Taki boroskop stawial siwy z brod4 jui nie pami~tam. idzie robota. Кашiепiа i furrnanek do- gt6wnie оа тосьо towarow,.. w ПU8-
dziad па odpuAcie w Konstantyoowie, а Fabrykanci warszawscy шаj" du:!o ,а- atarczono bezp!atuie, piasku i wody doM Acie? 
gdy do dошu wracal, to stVka1 pod ci~za- m~wiеб, па 16dzkich takxe "орсу в/ъ 1a- jest па miejscu, а ludooA6 fabryczna, ро Przyszlo§6 tramwaj6w bylaby wcal.e 1110-
гет drohnej monpty nalapanej do worka. skawi, - zdwojon" 8i!,. pl'acy wkr~сzашу skобсzепiu roboty w fabryce, spieszy па §П4, вдуЬу tram ... &je ak.iero ... aly вie Il.odzi 

Nie potrzeba koniucznie Ьу6 dtiаdеш z w okres jesienny. probostwo, do rydla i taczek - i roi 8i~ пр. w strono; Zgien:a, РаЫапМ:, Ко -
siW4 brod4, а шоiпа przepowiedzie6, ze Nastaly jui dlugie wieczory, sprzyjajllce taш jak w ulu, dорбki пос nie lapadnie. tynowa i (Лоrkо"а, jak to jш raz gdzi. 
bodzie coraz lepiej. Ju:! obecnie, w mia- naradolll, narodzioom nowych рrоjбkt6w-i Wszystko to robotnicy z dobrej а pisalol Moiejsza jui о tych, 00 ~.to-
ffJ jak fatalny roJt hiez4cy та si~ ku вро' zlodziejom. С; ostatoi n"jprz6d skorzysta- przy~uuszonei woli, to tez l'obota вопю przern1a!owo. hand10w z -1 8-
ezynkowi, poprawiaj4 si~ rozmaite spr&wy. Ii Ее zшiаПУj iщ kr6tszy dzieu, tещ wi~cej iwawo. ,т ехеН tз" dalej рбjdziе, to {вtl- шi miastami, alе шу, kl6ny icll uie JI!&' 
Uro~z8j do~ry,. handel dzwiga si~ z upad- i 4mielej .kr~doIh. Cie~a."" . jезt pogloska dашепtу b~д" gotowe lа kilka tygodni, а l ту, UlокЫт, k01"&7 tз~ I tramw.j6.. w 
ku Jak powI8daJ', а nawet w polltyce dlu· о wykt'yclu за",у zlodzleJskleJ pod ziешi" Но wie, тохе i kawal muru wyro§nie celach пр. Ру 111. fИ"'1 
i?trwaly Z8stБJ usщрil miejsca otywie· w okolicy f.,odzi. Zazwyczaj {ата stug~: przed ziШ4. SzczVM Boiel I Ыепе siV ko z z .... da 11 
пш. Ьпа гоЫ z тосЬу sloniaj шбwiопо, хе dwa Skromn4, bardzo skгошпq )jcz~ l6dz- w tr m .... j ро drodz 1 • 

Zawrzala оgrошп& wojna europejska. pelne wozy rozmaitych towar6w i koszto. kich instytucyj sp6lecznych powiVkszy ш.- i porad skoDczooa. Таn.iо66 i 
Tak jest, rzeczywi6cie. C6iby robily wnoAci akradzionych wydobyto z owej ja- Iy szpitalik dla obI4kanycb. То znaczy, Ве. . а.ni cllal 

wyszykowane do boju armie? ШUSZ4 sifJ ту zlзdziеjskiеj! \V bajce tej jest (\I'Zy- хе projekt uzyakal jut potrzebn, sankcyo czwartek одр 
Ы61 We Francyi wojna, w Niemczech паjшпiеj ta prawda, :!е organizacya rze. i шо:!е Ьу6 wykonany. Nie bylo prdwie tyOOW&, to dt'fudzJan 
wojna, w Austryi to:! sашо. Poczciwi "о· шiоslа lotrowskiego w f.,odzi водпа jest tygodoia, аЬу nowy jakiA wypadak oie шпi. dwa rnЬ! 
dzowie czekali, dорбki ludzie nie aprz'}tn4 гошапsu па wz6r "Таjешоiс Londynu" lub przypomoial miеszkanсош dotkli ... ego Ьrз- Рouеdlеш ри 
pszenicy z pola, а teraz па §oiernisku СЕовоА w tym gu§cie. ku schronieuia dla (уоЬ nieazcz~wych! kоnaJ:ещ 'tO .. 1I'J>C186 
zW1eiviaj4 fikcyjo~ch wrog6w. Fraocya W ci,gu шiпiопусh dni oiywila si~ tak- kL6rym niepodobna z apewni6 dobrej opiek.i zdrowe 111&111 1I0gi od J 
рodоЬоо jut odni а 6.ietne zwyoiOstwo. ie kronika potarowa, cierpip od dtnZ- w dошu. Nie dalej jak РГЕе d р&11I dnia- wsze od kош 
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'to unki ekonomiczne 

AUSTRYI, 

I. 
Trakt.ty handlowe z Niemcami, Włochami • 

i Rumuni,. 
Do czynników dawnych, któro dotychczas 

knyżowały siO w Europie, przybył z koń
cem wieku czynnik nowy, który przesunllł 
pole dzialalności dlplomatycznej, odwrócił 
j" od polityki mio<tzynurodowej, ku ochro
nie interesów materyalnych. Miejsce daw
uiejszych interesów cZYEto·pelitycznych zaj
muj!l dzisiaj interesy ekonomiczne. Jak 
długo :Niemcy i Włochy musiały skupiać 
potoine czynniki z trudnością ustalaj'lcoj 
slo jedności narodowej, dyplol4acya do· 
świadczala swoich zdolności jedynie na 
sprawach dotycZl}cych rozwoju politycznego. 
Dziś jedność narodowa i sllołeczna w pań
stwach zachodnio·europejskich jest już f"k· 
tem dokonanym j pokonawszy wszystkie 
wplywy, które mogly przeszkadzać im w 
p\)st~pie, państwa te zact~ły u biegać sifJ 
z cal" energią o pobudzenie wysiłków pra
cy i . o zape ... nienie jej rynków zbytu. Zu
pełnie innym jest charakter polityki państw 
na krańcach ... schodu, nad ujściem Duna· 
ja, gdzie dokonywaj" siO zespolenia naro· 
dó... i podziały ziem, gdzie ry ... alizacya 
dynastyj panujllCych może jeszcze wywolać 
zatargi pomiędzy panuj"cymi. 

Austr,a iWogry znajduj4 sifJ w poło
żeniu wyjątkowo drnl:liwem, które wymaga 
od nic.h wielkiej ogl~dności.. Tutaj narody 
rozmaite ... miaro podnoszenia ·,iO i pozna
wania rzeczywistego swego stanu, dąż" do 
oswobodzenia 8i~ od wszystkich form zby. 
tecznych, wszczepionych w organizm pań
stwaj przechodził one stopnie rozwoju po:li. 
tycznego, pod osłon" 
zwilłzk'Owego. Stlłd 
.tasunkach ekon z 

Z TYGODNIA. 
DEiadowaka prr,epowiednia. - Wszystko liv popra
wia. - Wojuy be. ,od.w" krw" - Polityka ,pel
.1oWI. - PogrzebaDG projektx. - JAma podElem. 
ua. - lłeflekllla ogniowa. _. Ze et.rej paratH.-No· 
wI inotlld. - Proj.ktI kom"Di~.o)j"e. - Z wy
ci60aki do KODłtautJDOWa. ~ Drobiazgi .rtl.tyoEDe 

i teatraloe. 

ga . 
munią, otrzqsły się z waru oków rzałoby jawnie do tego, żeby utrudnić na~' mało prawdopodobuem. . razie 
pn:eJzłości i z ogro"'~1ł energiłł rOt )lOozy. zwyczajnie zawarcie traktatu. Nast~pnte negocyanci rumuńscy Ole o~-
najll, lub lot wykońozajll dzieło swego roz- zdaje si~, że ogłoszenie taryfy autonomicz- zujll pośpiechuj podobno nawet rokowam~ 
woju politycznego. 'l'aka jedność dllie1\ nej austryacko.węgierHkiej i nadanie jej majlł odbywać siO droglł korespondon~yl, 
je t nieulo:iliwIl w Austryi, złożonej z wielu mocy obowillzuj'iCej, dało pobudkę do po- gdyż ostatni I?obyt delegatów rumuńskich 
cz~ci, k~re nie mog'l być spojone w oa. wainych namysłów w Berlinie; spodziewa· w W iedniu Ole przyczynił siQ wcale do 
lość jednolitll. Dlatego też wsp6łznwodni- jll siQ w Wiedniu, że Niemcy pocznły sa· rozwi!lz8nia kwestyj spornych. Widocz~io 
cZllce z nill państwa z góry lIIajll przewa- me niehezpieczeflstwo takiej walki zbyt oczekuj" oni ukończenia rokowalt zapowle
g~, gdyż w sprawach ekonomioznych, tak uporczywej i że same położ" tam Q niebe?- dzianych przez hr. Szechenyi'ego. W Bu-
samo jak w zjawiskach przyrody, sila 2a· pieozllym dlłżen illm. kareszcie Berli? nada~e ton. 
leiną jest oEl enorgii jakli nadały illl oko· Tak!l jest postać rzeczy w chwili obecnej. Z Wiochami. również czas zaw~zeć tra-
liczności poprzedzaj lice. Niewlltpliwie, Sil to raczej n.adzieje, niż i k~at ~OW!. Nles.tety,. także z tej stronr 

W takich to wał"Ullkach stosunki cłowe prawdopodobieństwa. Pewnem jest tylko, Widoki n~e wydaJIl Się zbyt pomyślnemi. 
i handlowe państwa naddunajskiego b~dą że niemiecki urz"cl kanclerski nie od· WprawdZie rzqd króla Hum~el·ta okazał 
wkrótce znowu '8kwestyonowano odrazu powiedział jeszcze na oświadczenia rZ!l' zupelnlł gotowość do. otwar?la rokowań, 
na tnech punktach: potrzeba zawrzeć 110- du austryackiego. Wiadomo tylko, że ks. lecz tymczasem zacz~le obowllłz.ywać Wlo
we traktety z Niemcami, 'Vlochami i Ru- Bisłllark marzy o wysokie m przeznaczeniu . ska taryf~ autono~lCzna. Otóz przy. ~o
muniq. Co bj~ tyczy Niemiec, zrobiollo swego kraju, o przewadze materyalnej i równywamu cyfr tej t&ryfy z ?yframl Ja
już krok urzQdowy celem nawillzallia ulcła- moralnej Niemioc naci Europą i że od kic~by wymagała dobrze zro~uml~na ochro
dów. Br. ązeobeneyi ambasador austryacko. wielu lat nio zmienił swej polityki ekono. na .. nte~esów a~stryacko.węglersklc.h, nasu
węgierski w Berlinie tawiadomił niemiecki micznej wzgl~dem Austryi i Węgier, pro- waJIł SlfJ powazne obawy. Ohoązl O. p~o
urz!ld kanclerski, że rząd cesarza Fran- wadzlIc te kraje do ruilly z zadziwiajlłCJl tekcyę. 'YYwozu na sumę okoł~ ploćdzle~IQ' 
ciszka Józefa jest gotowym do rozpoczęcia zr~cznościq: tutaj poświ~ca on sWII cierpli- ciu Iluhonów Horenów roczmej taką Je~~ 
rokowafI. Ogłaszając tę wiadomość, dzien· wość i siły umysłu płodnego i genial. wysokość handlu zewn~trznego monarchII 
niki urzędowo dodaly, że według wszelkie. nego. z półwyspem ~łoskim. ~. całej 8umy przy
go prawdopodobieństwa układy rozpoczo" Nowy fakt, niedawny, potlvierdza slusz- p~d.a na cukier 5'/. mlhona! . na bydło 6 
się w bardzo krótkim czasie. Na jakich oość tych spo~trzeień. Dyrekcya pruskich mlllonów, na drzewo 81

/. mlhona na na
podstawach? Z jakiemi widokami powo- dróg żelaznych pl1ństwowych zawiadomiła poje i okowitę 4 miliony. Do tych cyfr 
dzenia? Na te pytania bardzo trudno od- kupców austryackich, że w przyszłości dodać jeszcze należy znaczną, cz~ć t~wa: 
powiedzieć. Sfery t1ajbliżej wtajemniczone, 41/.% renta wspólna i renta papierowa rów ładowanych na okręty. w TryeśCle I 
spodziewajll si~ co najwyżej .wyklej kon- austryackl' nie bOd" już przyjmowane na Fiumie na wywóz w rozmaite strony. R?
wencyi taryfowej. Mniemano nawot, że trze· kaucyę. Renty złote zarówno austryackie zumie si~, że część tych towuró.w. dostaje 
ba b~dzie ograniczyć si~ tymczasowem prze- jak węgierskie b~dlł' przyjmowane, poczlłw- si~ także do Włoch. Z drugiej etronr 
dłużeniem na sześć lłIiesi~cy, lub na rok, szy od l lipca, tylko za polowę swej war. Austryo. i Węgrr przywożlł. z ,wIoch ryt, 
traktatu istniejllcego obecnie, chociaż liczno tości, podlug kursu berlińskiego. Srodek owoce, kwiaty, Jedw!!,b, kamienie za sumfJ 
niedogodności tego traktatu byly już uie· ten nacechowany jest rzeczywistl} nieprzy. przewyż8zaj'iCIł 80 ',I'ilionów Horenów roc~
jedn?krotnie wykazywan •. Ioni przeciwnie, jatniq i nie moie być wcale uważany jako nie. Spodziewać SIl) n~leźy, że ~1I0'm8 
zroblli spostrzeźenie, że w czasach ostat. objaw sprzyjajlłcy porozumieniu się Au- do "byt surowych przepisów no ... eJ t,!-ry.fy 
nich nastąpił w Niemczech twrot ku ideom stryi z Niemcami na polu ekonomicznem. wioskiej, nastlłpi wzajemue porozu~Uleole.. 
bardziej liberalnym. Z jednej strony, po- Czyż można inaczej oceniać politykfJ cłową i Dla Aust!yi był~by to rzeczlł p~z"dan" 
rzucono rzeczywiście projekt nowego pod- linansową, która miala na celu wyparcie tem bardZiej, że pl~r.wsze powodzenIe z tej 
wyiszenia ceł od zhoża, nau którym od przemysłu austryackiego z krajów półwy- strony, dodałoby Jej otuchy w układa~h 
dawna toczyły siQ narady; mówiono w wy- spu bałkańskiego a osiągnllwszl powodze- Niemcami, b~dlłcych .do 'pewnego stopnia 
soki ch sferach w Wiedniu, że odstqpienie nie w tym kierunku, stara Sl~ zdyskre- kwestYIł życia lub śmiercI dla hlUldlu au-
od tego projoktu 1\ przynajmniej . jego odro- dytować papiery publiczne? Wszelkie ko- 8tryackiego. . . 
czenie, usprawiedliwiano wzgl~dami na ma- mentane są tu zbyteczne, mogłyby tyl- Byłoby przedwcz.eśnie okr~śl!lć miejsce 
j'lce rozpocząć się układy z Auslry'i i W 9' ko osłahić wrażenie jakie sprawia rzecz jakie zaj"ć nakazuJ Ił Austryl I 'Y ~grom 
graDIi. Zrozumiano w kOllcu że nowe sama. I prawa rozwoju polityczno-ekonomlcznego. 

ceł przy 'wzgll)dem Zawarcie traktatu z RumuniIł, za- Ministrowie monarchii troskliwi o przy-
roliuh,z miało co do zamia· szłość i honor 

ustrya szego czasu na m a 
również pobih armiu niep~zyjacielskie (na kumentno zagwożdżenie. za nimi tiu III Y gawiedzi bezrozumoej. 
manewrach), kontrybucyi wojennej nikt nie ognie przypadkowe, poczciwe zupełnie. To· Niechże znajdą spokój i ulg~. Twórcy 
zapłaci i wszyscy b~dlł zadowolenil Teraz warzystwa ubezpieczaj" teraz tak niewy. projektu zapewne nie posk4Pi4 dalszJch 
przynajmniej widzę jakiś rezultat politycz. soko, że nie l,arto ponosić plagi pogorzelo. trudów, a chyba nie ulega wlłtpliwości, że 
nego wrzenia, którego w ostatnich czasach wej. Straż ochotnieza, aby nie wyjść z ze strony społeczeństwa dlłll4 im będlie 
zrozumieć nie moglem. rutyny, odbyła tego roku przyuajmniej dwa pomoc chętna i skuteczua. 

Zreszt,. na widnokn;gach politycznych razy wi~ej ćwiczeń, niż to dawniej bywa- Jeżeli wieści nie klamilł, to za kilka la· 
tak jest jasno, że nic dojrzeć nie można. lo." DawDlej, poczciwi mieszkańcy urz"dza- tek doczekamy się kolei obwodowej. Podo
Wskazówka giełdowa działa przyzwoicie; li .strażakom ćwiczenia co druglł noc pra- bno zarZlld drogi fabryczno - 16dzkiej roz-

Trzeci kwartał, fatalnego roku chyli się ruble trzymaj Ił się nieźle. Byla nawet wie. trz"sa projekt połlłcseuia głó ... niejszych 
już ku końcowi. Maluczko -- a b~dziemy chwila, że kun ich przekroczy I cyfro 181. Bqdź co blłdź, ruch zapanowal wszę. zakladów fabrycznych ze swojq stacy" to
wieli przyjemność ogllłdania na tytuło- Na drugi dzień po rocznicy sedańskiej dzie, a przyznać należy, że nietylko w zna. warowIł. Wymieniajlł tu fabryki na p6ł
wJch karlach kalendarzy ladnej cyfry z giełda berlińska u~nala za stosowne obni- I czeniu ujemnem. Najsiluiej rzuca się w noco· ... schodzie i na zochodzie a 
trzema ólemkami. zyć go cokolwiek, ale świetne urodzaje P\ld. , oczy ruch budowlany w Łodzi. Tu i ow- że na południu istnieje już lioia. Ia.brYCZJla 

.Sześć brzuszków ilobrze zaokr/ł8lonych pierajlł go skutecznie. dzie wyrastajlł nowe kominy fabryczne, no· scheiblerowska, to w razie wykonanLa prą-
czuwać b~dzie, aby się ludziom dobrze Podobno taka będzie przepaść rozmai- we gmachy, a kto od roku. nie odwiedził Łódź zostałaby .opuall4 szynami, a 
działo, nawet prorocza sława 1!'alha zlamie tego zboża w tym roku, że krajowy prze· naszego miasteczka, nie poznałby ulicy towarowe nie psulybJ bruku w 
się na tych Brzuszkach. W 1~89 roku ogo- mysł rolniczy zdoła w uiej utopić wszy- Piotrkowskiej, tak wyładniałałal mieście, przynajmniej nie w t,m .topnill 
uiasta dziewilłtka zmiatać zacznie wszystko stkie swoje kłopoty, bez pomocy innych W dzielnicy staromiejskiej, dokoła sta- co obecnie. 
brzydkie i zle, a w 1.890 roku, z całej środków. Z tego to zapewne powodu od- rego kościołka wre życie, aż miło! Wzi~to Dajmy na. to, ie projekt prsyjdzie do 
biedy ludzkiej. pozos~D1e zero, .czyli wiel- I~~ono ad acta spół~fJ ml~czarsk'i, w~dli- się do kopanill ziemi pod fundamenty no· skutku. Cóż w takim razie staoie aiO z 
ka wygrana na loteryl calego "wlata.· Ołarsklł, owczarsklł l par~ IDnych, których wej świątyni, a warto widzieć jak tam przyszłości Ił tramwajó ... , k~ra opiera ~i, 

Taki horoskop stawial siwy z brodlł ju~ nie pami~tam. idzie robota. Kamienia i furmanek do- głównie na ruchu towarow,.. w lIllo.. 
dziad DIl cidpuście w Konstantynowie, a Fabrykanci warszawscy majlł duzo za. starczono bezpłatuie, piasku i wody doŚĆ ście? 
gdy do domu wracał, to stękal pod cioża- m~wień, na łódzkich także kupcy Sił la- jest na miejscu, a ludność fabryczna, po Przyszłość tramw.jów byłaby wcale 1IlG
rem drohnej monpty nałapanej do worka. skawi, - zdwojonlł siłą pmcy wkr~czllmy skończeniu roboty w fabryce, spieszy na śnił, gdyby tram ... aje akiero ... ały sie II Łodzi 

Nie potrzeba koniucznie być dtiadem z w okres jesienny. probostwo, do rydla i taczek - i roi si~ np. w strono; Zgierza, Pabianic, Ko -
siWił brod4, a można przepowiedzieć, żo Nastaly już długie wieczory, sprzyjające tam jak w ulu, dopóki noc nie zapadnie. tynowa i Ozorkowa, ja.k to już raz gdzie6 
b~dzie coraz lepiej. Już obecnie, w mia- naradom, narodzinom nowych proj6któw-i Wszystko to robotnicy z dobrej a pisało I Mniejsza. już o tych, 00 ~.to-
ffJ jak fatalny rolt hieżlłcy ma si~ ku spo· złodziejom. Ci ostatui n"jprzód skorzysta- prznuuszonej woli, to też robota sunki przemysłowo. handlow z wy • 
czynkowi, poprawiaj4 si~ rozmaite sprawy. Ii ze zmianYj ilU krótszy dzień, telU wi~cej żwawo. ,J eieli tak dalej pójdzie, to fUIl- mi miastami, ale my, kl6ny icll nie lJł!&' 
Uro~zaj do~ry,. handel dzwiga si~ z upad- i śmielej .kr~dnlł. Cie~a."" . jest pogłoska damenty b~dlł gotowe za kilka tygodni, a l my, U1ogliśm, kORy tać I tramwajów w 
ku Jak pOWiada!., a nawet w polityce dlu· o wykryclD Jamy złodZiejskiej pod ziemi" kto wie, może i kawał muru wyrośnie celach np. Py lua f"C'1 
i?trwały zastój UBt/łpił miejsca ożywie· w okolicy Łodzi. Zazwyczaj fama stug~: przed zimIł. SzczOM Bożel l bierze się ko li li w .. da 11 
DlU. bna robi z muchy słoniaj mówiono, że dwa Skromnlł, bardzo skromnq liczbę łódz- w tr m .... j po drodz l • 
Zawrzała ogromna wojna europejska. pełne wozy rozmaitych towarów i koszto. kich instytucyj sp6łecznych powiękuy m.- i porad skończona. T.nio66 i 
Tak jest, rzeczywiAcie. C6żby robily wnoAci skradzionych wydobyto z owej ja. Iy szpitalik dla obłlłkanych. To znaczy, Bez . a.ni rua! 

wyszykowane do boju armie? muszlł sifJ my zbdziejskiej! W bajce tej jest przy_ że projekt uzyskał już potrzebn" sankcyę czwartek odp 
hićl We Francyi wojna, w Niemczech najmniej ta prawda, że organizacya rze. i może być wykonany. Nie bylo prdwie tynowa., to dl'fndzJan 
wojna, w Austryi toż samo. Poczciwi wo· mioała łotrowskiego w Łodzi godna jest tygodnia, aby nowy jakiś wypadak nie mnie dwa robi 
dzowie czekali, dopóki ludzie nie aprz"tnlł romansu na wzór .Tajemnic Londynu· lub przypomniał mieszkańcom dotkli ... ego bra- Pouedłem pa 
pszenicy z pola, a teraz na ściernisku czegoś w tym gnście. ku schronieuia dla tyoh nieszczęśliwych! konałem It~ .. 1I.p0e6 
zW1cięłajlł fikcyjo~ch wrogów. Francya W ci,gu minionych dni ożywiI. się tak- k~rym niepodobna zapewnić dobrej opieki zdrowe maili nogi od J 
podobno jut odni a iwietne zwyoiostwo. że kronika pożarow., cierpip od dłuż- w domu. Nie dalej jak prze d paru dnia- wsze od kom 
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litykO pojedoa .. (%", p08uwaj, si!} z ost~p 
st .. ami до graoic шоiJiwо~i. Przeci.ko 
ито oie шойп&ьу nio ро_iеdzi/Ю, gdyby 
nie mieszali ioteree6.. m"teryaloych kraju 
па ze .. o~t .. ~, z <оl.. przeznaczoo" ПlU. 
polityce mi~dzyoarodowej. Le(% ich poli . 
tyka а wlaAciwie m6.i,c, 8рО 6Ь (IOS~po · 
_ania, jakiego trzymaj, 8iQ • stosuokach 
z pa6st.ami SIlsiedniemi, d"ty przede· 
"8zуstkiею до ocbrony pl zyjatoi Ц iedz· 
kiej i до utrzушапiа tym 8ровоЬеш dJa 
1D0o&l'chii Hab8borg6w tej cz~ci prze. gi, 
jak& uaJe:iy siO jej w interesacb A .. iatn. 
l.at.o zrozumic6, до jakiego stopoia (е 
uprzedzenia CZY5tO polityc%De oslabiaJ4 ener
gi~ potrzebn" wоЬео oarod6 .. , kt6re 8t . 
raj" si\) wеzеlkiеюi Arodkami _уч ka6 
.. 8zY8Lkie korzy'ci, dJa dogodzeoia .. taanym 
widokom. Sto.em trudno iest znalet6 har. 
mooi~ jak"kolwiek, оа polo ioteres6" та· 
tery .. lnych, pomi~zy рое14." trжесЬ pa6at. 
.. spomoiaoych, szczeg61niej Niemiec, а аро· 
soЬеш prowadzooia polityki ze.o~tnoej 
Austryi i Wegier од lat pietoaatu. Ао· 
etryaocy m~to .. ie stanu byliby .. klopD; 
cie, кд'1ЬУ iП1 prsyszlo wykaza6 kor~y'c! 
jakie kraj ш6к! osi"go,,6 % icb polJtykl 

• • zagranIczoeJ. 

ШАWОZDАЮА TARGOWE. 

DZIENNIК WDZКI. 

i. р.nт" "'l1"' .. iodzi"". ,t •• d.~i sa.jdawalr пуm gatooll:o, tem moiej .аЦ, а przeto 
pomte SC&eOI8 • С' t. podat re 111&.O]ja& .. '"Т· :"'ol·e· - OL_-o1'e o~) ,- cel k "'"е 
m' .... l. .uebli .. OiIC targu. P_.i.""t n ....... 8'0 "" ~,~ """ 1" ... • .~. 
moio .pod.i .... 6 110 roal.чgui, · k • ..tyi _1 •. rs. 10 lI:op. 80 .. zlocie od pod&, j t .е· 
w.j, р ... 1o "iepe_8Di1<1 1 ,.,осЬ ni. pos .i. dlug жо .с6., zaoi Iц i роцdа~ by1ab1, 
о. ,1I.tej necЬ, t.tej .. j cioldr oЪnio ... ). р.,... zd oiem ich, pod"rika optaty celoej до 
.... 1. о • .. r"" pa ... 1er odШI 11" 1) IIiI.ie о ••. • 1 oll:oki 1"8. 25 • zlocie од pod. ~ 
• pooobi •• i. dl. iyta, kt6r_m ol,n.. д, .. .-10, niczoi IAbryunci, lI:ors-ta.· z nizlriеко 
рвт Ulpooobi .1. I.bem. Dop6\1 о , ... ,,18 '! , -
.iO ,kloo 6 do r .. liuerj .. tmi.6 ... j"' ••• reb, о rub , .. ykopoj" " Irraju о 1М 
.ie muio •• po.Jо ... 6 i .' .o ..... j Р""Т.' %е g toolri .k6r baranich i kO%10ll'}'ch 
1>.:.. " .14oie .oro.ym, .. y .. oi Je z.agraoi i 

В-ш..... L, •• r р о О 1, ~ .......... ,о· DМ~poi8 .. ypr .... ioo prsy.ylaj" %00 .. 0 до 

Nr, 201 

drOg !ellZDyeb. ,,'0"0 i" 
IZ .pecyalo kош~а РI'SJ mioister)'11Dl 
0.016. ро pra.dzeoiu racbuok6. to. · 
rжl t .. kolejo"ycb, obIiczyla 
dlugu 1 kicb 
rцдo," do 1 ai rpoia <. Ь . 
rubli. 

Кronika Ь6dzkа. 
10 .. .,,' .",.1. Орl od p>d ordi •• '1' б, Ор "д L k д' . 
10" middliog 6'1, .. Ор о.! mИdl,п' ~/", 0<1 .... " ju, t .. O с ookoreocro ml8J1ICO- (-) J. Е. Ruпkiewicz .. pnejefdzie 
tood ordi .. ry 6'/... ()r{.,. .. ,о ... М'dtllшg 6 '" "1СЬ kt.6rж1, oie maj"c о . до Коо t&otyoo_ дoi& 7 Ь. m. рп 
0,-1 ..... middli.K 1>'/'.1' O<r.a.. тИ.!I'.. tr lezrtego lepsze gatuoki k6r'.i rebr~ umi k 1 .11,сж ie prz8Z 
ъ' , с. .... с Ir 6'/", uean COOJ r r 6"1.,. 1', m oie. roz"iJ' 6 ... oicb Cabrylr. . . k' h L_ I'L6 . ! 
с.!. 6'/., ".rn.m &o.>d cair 6~., IIai'i\a [аи .-, К ' " to юl Ь' I L6 nlemlec IC .... to 1"., pO.It8oy %08 ror_i" /.ir 6'1 .. , М ..... Ь.т ! tr 6~ Ecrot' D OOIeC%oem J • рпе ,. ug 1 05" <. рпе. oicb, жеЬ. усь pod чщ па 6rod· 
Ьro .. rair 0'/ .. , Erл>ti_п Ь'.О"О.К !" 8"1, .. 01i:6., pod.уШеоiе CIa _y_ozo.ego od 11:0 • i chlebe i soI. Ро prsybyciu до 
ЕсурН •• broWD toOd·7'/ ... Есрl1 n ... Ь, (111' uro.ych .k6r Ь oicb i Irozlowycb до Ко otyoo.a о goda. 6 ро poludoio, .pro-
6'~" ~\i.n .. blte ~ Га.. , EcJP'\a· 18. 2 .. zlocie od род. W k06co bialo· d t I ...: d " •. I '/ G • I 4"/ .. ..а ,ооу жо а "roczy"",e о O.CIO р"у 
B"':'~ ~oe 6'1 ,"oboil ';'Ь w,з' Obolle:::hoap..i k6rnic1 projektoJ" zmiao~ ап. '84 11814 .. y, odglo ie dz.oo6. i Ьутпо .Те Dеuш", а 
С ... 9" .. ОЬо nh,ood .'/., О oHnsb а".,' kt6rio1 obj~te ., t",He .yrob1 garb <. u iadl 11 04 рrzуgоtо .. аоую trooie, .у. 
(Iom ...... II. r.i. ' / ... (~)m.o",.tle. =",,,1 fai, 8', .lI:ie. ~дц oni, ie podzia l tego rtykulu po.it ni i pra.01d ni 
О m ... ш g00<14'/ .. Оот .... ша •• • "1 ... .!4io ". d.ie po~cye br1hy Ьardжo poi·~anym, I . kt.6 1 

Ь=.
. . D. I~' .~" и_ 1 1"'1 - .. , .... ежа m eJ8Co.ego, оа <е.. 0-,.ir2" I .. ,""·p .~ ,О" . . ... .,.,up U ... nietylko d\a Ы 10 k6rnik6., ale i dla all:ar· 1 ,.1808 3'/ .. T,no ••• 111 p>d 1." .'h, W."'r. • сЬ odpo .. iedzi . N t~poie rozpoC%~ly 

10000/aIr 8"/,., W tero ~I 4'/., Р r1U'OO Ь [!. Ьо P&6at.L io • ~poe obrzo<lY koosekracyi:., ... I'rжеоiе· 
6' , Р •• ,"окЬ cood со1l' 6'/ ... P,Т1I'OU p>;d SlatY8tyka kOlejowa. \Vydzial 14t)'8tyCZ' .iono proce.syon~loie Relik"ie 1:jO., jrs6-
6',., Per •• mootb 1.1, &'~t' 1'.", .mooth сОО<1 (... оу • mloi.teryum kоюuоlkас'", zai4 dBI d . д' . 6 

Р , 1 Р I " .. ,оасжоое о zalllurowaOla иа rugl zle 
6'/.. er. тotl ••. roое ,., 6, n. тО< е. oieda.oo од ",zYltkich zars-d6 .. kolei ie· 1 (L J'" k Ь SOOCJ r.ir С'/... Р ..... mod ••. ,ood 8'/0. .. ...:t" 'V. о tarsu а &t6re • ..,.. •• i8. рпу· 11.......... JI а.... 7 ........ 1.. • 1'''''']'''0 luoycb, Iiaty imieoooj ",zratkich ors~oi- .i6z1 % 80Ь,) z рlеЬ oii до przygoto"anej 
900 bel. B ... I .. ordy •• 'rJ .. a 1A.ioian. Го&.ОО, 1",. k6_ i оБС1аliаt6_, z .1liczeoiem .zczeg6. d Ьос tymez&8o.ej k pliczki 0& cmeota
... 62.00, IIfIOr,t •• 101,.. • .. 11" '1'j"" М.ОО, .ordr· lowem, 110 lat pozoat.aj~ о .Iofbie, jakll по k06cieloym, gdzio docho.ie68t .. 0 pod 
n",',," 64.60, ......... 827&, о pet.·I"I.-V. pobieraj, plac~ i t. р. Materyal teo, ша prze.odoictwem dziekao& dekaoatu l6dz-
1)1.16. ..о .Lo{I·mr. w.зо, о. k... 61.J1O, ••• Ioi ~ podоЬ о до opraCO.aoiB dziela ki1· д'l k 

l' .1 ... u u r в, 7 ........ i.. \., 01:1' m.J 61 .Sn, n. е,... 82.10. о"тn <101, ... or· У п. . "1 kiego о pra"l "jutrzoi~, ро t6rej dzie· 
IObianio lo ... j aego и., .... kalowego, oi.n>oi.j .k d,".'yj'" [i. 48.00 В, Ь ,101,... oru10 •• ,j· kotomo.ego, pO'.I~nego .pecyalnle о е· kao • kr6tkiej оаосе .)'tI6юасzуl lodo"i 
w ko .... h о ... gnoie~, uic о;. ,m, •• ilo .iO .i- о. r.s 101.' jom i .yk zuJ,cego, ile оое zatrodniaj, о· zoaczeoie А ... obп~o; kв. biskop 'м <6 . 
• i.j, ,.П.то рор,1 j.k i ... a.ro ... oie oi. р.. ~.ы.r'. 1:'.1 о '. Ь. r 1, 6 "rWni .. \v . Ir' а6Ь, jakie d8j~ utrzymaoie rodzinom, i\e _oocze§oie udzieIa! 8akrameotu Bierzmo. 
knc .. lr grtшi. bo.d ... k.om.ycb. КО"'Т POSO- l<?<!n'О ub, .. Irm ".У o.k.o poo.nc1r "9 i!ale) ... lat przeci~tnie orzodnicy eloi" jakie о· "aoi до 9.tei godziuy. NazaJ'otrz о кодж. 
luly па poziomio wcsoraj.s:rm: 21". оа Lood10 i ilerpnku zwytkowym. SkuLkiem podnletl801a ио Ь i1 ' . i . . . . ь. d . .J 

226 "' P.r,l. P6Iimp.ry.lr 00". n.Ь,,,.оо ро .. Mookw'8 i Kijowie, m\c.k. ,y.k.1 о. 10'8. о. "ZI<I o"J. QceJ rUJouJ~ IC z rO"le 8.ej rozpocz~ly obrz~dy kOD8ekracyi, nie 
п. 8.92, ... k.po.r celo. pl.cooo 178'/,. N.Io ... t.tej"YM 6-10 kor. О .. \ор.сЬ nio о;., Ir- f t. р. kaplicy, lecz k06ciola parafiaJoego, jak to 
gu p,p,.r6 .. pabIie,.,oh, р'с, ob,oIacb .Io ••• ko- оЬ.6, Id,. па ••• , ... cho"u] .i, ci 81. oЪnjotu, . Srodkl o"roinojcl. Dla zapobieieoia "у' pierwotuie poda\iAmy, kt6re trwaly до g, 
..о .ral ... ko .. aoych, p.nowalo o.pooobi •• i. bard .. Ra6.ad. т. dubrr рор,!. padkolD potaro родсха. biego poci,,/!6., 11.tei. Ро uk06czeniu obrz~d6.. "". bi. 
mocпе, 1..,. 1,lk. dl. p.pl.ro ... pek.l.c110ychJ 1 • ~ 
Ш')еЬ kur.! OIi~gu~ly "0"0 c"1ik,. N,~,wr'" .. ydaoem zoatnto, jak don08i "Kur. eodz.", ,kup eelebro .. al 80те. Kazaoie polskie 
111.10 oi1 .. i.oia ... b.d •• I, p.pl.rr .. kl.dowe, ktO· PrZ61ll\' f, UalJd 1 i KomUlJikacy. rozporz"dzeoi~, 11' kt.6rem mi~dzy iooemi, "ypowiedziat ke. 1, D~boicki, wikaryu8z 
ryth k.'.r ool.bIy. preedl.'.O potyc'k' ... сь.. J роlееооо ma"ynistom, аЬу nib oczY8zezall katedraloy i pro(e80r §picwu i obrz~d6 .. W 

до ,е ро 94'/., potre.ko c,tero-p'oeoolow, ро 84'1.. "ои6" POdCZM biegu parocbodu. Fuok· 8еmiпаrуuш,' ,а' niemieckie kazaoie glO8i1 
•• 011 zlote ро 1&1'/, i 193'/.. ,.o~ kolojo .. , ро О . • ud 6 i 6 k 1 1 h А 99'/., obIig •• r. ,nio).k,. р.и. b ... ki. ре 96: .,.. granlczenl8 с 1 z emc w w ора n ас . суа (а ma Ьу6 dokon1.ao" wyl"czoie tyl. , k •. К. 8zmidel, wikar1u8z par. О", Krzy • 
• 0 ... 01 pop)'t mi.lr tr1ko H.tr ... и"о. tc .... rSJ· W kopalniacb Kr6Iest ..... prncuje okolo atu 11:0 о" 8taoyach z&trzyn'y"80ia eiQ poc;'l' tl\ 10 Warsz wie. Pr,ez oa1e popoludnip 
.1 ..... ujomoOflO kr.dyt. Ю.m.kiegОI ktOr,eb ka .. 8ztygal'6w, tochnik6\Y g6rmczych i lIajroz. ко. 'V lasnch polecooo z"rnca6 u"age, 8' 1 до godz. 9·tej wieczorelll udzieJal J. Е. 
podои,,1 .io до 161. Z akc,j bookOw ,i, m.kieb lIIaitazych lnaJ·str6 .. , poddanycb zagranicz. t Ь dt t 1 t k 1 . i 1 .. . S k В" d,r . podoi .. I, .io wi'.tiaki. о 10 < •• (до 6110 , cII.rko .. · ..... е '1 '" u р .. о u о еl е azu oJ те zOnJ' 1 .. rllШ. lеrZШОWIIОШ, oraz оа ugl 
,kie о ..... (do (.0), 1.I.ki. о S п. (<10 Ш), сеn- пуоЬ, kt6rz.r nlo poslad8J" odpo.ledOl.ego do""ly siO аосЬе 1i6cie i chrust. 8togi 8ia- dzie6 do godz. 19 w poludnie. W 8ZY8t· 
tr.loe br1r .. ofl.ro..... ро 86.... Z .kcyj bon. przygoLowllnJa do t k .. afny~h obowl"z- оа i nie.Y0116cooe zbote то!е lIiQ znaj· kich razem "ybierzlllowal 9881 ов6Ь. 
ko .. p'r .. aloJeb ,..,tkg OIi'8.plr 111ko "oI,ko- k6". ,rz"do"e p~eto, за" d0008Z4 dO"lt6 tylko w роЬЫо Ьоде" dr6toi(%ych, О godzinio 2·ej ро роludоiц n88tllpilwy. 
k, ... kio, .. ktciro pI,cono 160, ;'.0. ·1.<·' ... ·'1 .io .М. oek .. wled.·, postano. II" аЬу w kopal .. 8klady ХМ drze.a, wйglа kamieooego i ша· J'azd z Koostantyno .. n. J&k powitaoie tak 
prl.1 kur. ach wQZOTajtsl cb, s w1j,tkjem pr,,,,a.. h kl d 1 6 Ь 1 I ~ IlIycb, ubllltonych .It.lki.m r •• II •• oyJ о. 461. olac ,~a u ~C .I . g rDlCZYC . pr.llcowa I teryal6w l оАпусЬ, wyl"czoie оа 8tacyacb i i pozegnauie bylo uroczY8te i rzewo9, wAr6cj, 
Akere kolojo .... e~~yc,ti8kic d .. zI, до . !64 (W1W.J t!lko ludzle, )J0SllldaJljcy ?дpo",eдn~e ".а: p6lstacyach. oll tloku 'одо, ! egn&j"cego 8erdeoznie рlI_ 
о 1 .... ~, kanko-k,)о ... I" .• д. 1161; rrb,,\,kl. I"'r.- IIб.kасуе, 8t.lerdzooe 010 zagraUlczneml Zjazd kolejowy. l'isnta warszaw8kie do- 8terza. 3'. Е. zaledwie przedostal s i~ do 
mo/y .10 takioc moeo1o. ' bJI1IoP"'w,~n,. pDOb,uk,. Awiadeotwa01i, lесх formalnym egzamiooon 0О8Х" ii nn юi~dZьDаrоdоwу zJ'azd kole · karety ОЬ8ураоу k.iаtашi • 
•• n8 ро 86' 811Lсуе g QWDtlgO w.r,}·.~w. па У... d ... А. .. . ' d t t 6 '.) . V . ' • 
00 ро 2.0'1' poI.d.iowo •• сь .. lо,. ро 1I)~; то- ргхе rергеzОП .... uwolщ epal' атео u g rnl· )О"У , kt6ry dща 17 . ш. rozpoCzYOB 810 О godz. g·ej ро poludoiu prsybyl J. Е • 
• ki .... k .. rJ~,;.k.i. ~d ..... o ро 400. Ako,. 10./ czego. " w Medyolaoie, jako przedstawiciele tutej- do l.odzi, do starego ko§cio1&, po.itany 
"'~zr.I .... Ье.р, .... и "&ооу." podol .. 11 '\0.'1.~ .D~.tawa. wagon6w .. ZarZlld ~01~1 wl ~de6. 8хуоl, dr6g zeluzoycb wyjeid!ajl\: prez08 ko· przez proboszoza i kошitеt budowy.ko'ciel. 
86 ,~. (о 2 "')10' p61noeol• дОд 2811880(0(1 6"') ) Ak 18k,eJ rozpl8al 8ublnl8yQ до pl~OIO pler.- lei dnbrO"8kie; р. J G. Bloch, dYI'ektor neJ', оЬе;па! z .. kladane fun<lamenty Рod 00' 
OJ8 plorw'l.8go wars)'s wa о о '.. . ' d h (Ь k d ,- 6 ." . '! .. • . ' . '! . 
orj Iowar'r.l .. t.gl.gi p.ro ... J ni. Ь110 d.iJ .. о· 8zorZe оус 8 'у по о .... wo "акоп .. kolel wlede6skleJ 1 bydgoskleJ р. \Vlady- "у "оАCl61 , ро malym odpoczyoku па ple-
Ы.во. . 080bowych. . 81а .. Kozlow8ki, dyrektor kulei terespol. baoii, udal 8i~ do koAciola p&rafialuego 

w.mo. L о n d у о, 1 ,.,. ... иl& A.kcJ" Z "у. Biat~.k6rnlclwo 1 ustawa celna. Ze 8~a. ekiej i oadwiAlanskiej р. Leoo Guoi6ski, Aw, Krzy:ill. 
'betal",onA'~ UaJ'k·pracdC oi bll,Gd18 1,.1, ,р .. од·дDO ЩООО tystykl departsmeotn celne!jo Ok8ZUje 8ie, oaozeloik wydzialu mecbaoicznego kolei oad· 1 Таш wo t!rzwiBch ko§cieloyeh POl"itB-

• Ullor. а r0l8 те тOQП~ or )'oarYJDO i 6 . "6 Ь' 1 k6 . 1 z. k" М " Р k k' . k' 1 d ,. Soour.d •• oizkowo. Pr.,l,dko .. , Ш."1 '/. р., е przyw z z zograDlCY. wyrou 10 18 ОА г- "I§ "11В ,eJ р. aOleJ пах ows 1, or81 1П· пу rzyzelll 1 11'0 " .W10coo" ргхеж рго· 
доЬ,е .g.~unki B~o" \Vblto '[, р., ord~0~r1ju. , uiczycb docho~zi ;OCZDlO .od. 1,900- 2,000 :iynier kolei wiedcuskiej р. Feliks Rycerski., bosz.za i duсЬоwi~6вtwо miejscowo, wpro. 
1 р. o~., сев ~OO~"Y~ .~k.o" pep ... dn,.). ni m pud6w, & .poole .. az 10 .pudzle Jest okolo 280 Obrady zj&zdu trwa6 bed" ~ydzio6. wl~dzooy zo~t,1 pod Ьаldасhi.mеш. до ko. 
8 .;.~-:,t:. = ~:~ro~~п.i.~Лf81~ .. :iО 8ztuk, .1t:C 01l610a Ilcz~a sk6r p,'zywoio· .o~partament podatk6w Dle8talycb, przy 6clOta, g~zle roz,Po.cz"l udzl,!'JaolB Sakr&: 
k .... lyo :J'oi •• i.oia сеl od p.ceoi"y i оуоЬ z zagra~lor, ~Y0081 okolo 6,000,000. ШJОl8tеrуum fina086w rozeslal cyrkul .. rne lDontu Bler1.lnowa/lI&. w' cl"gu p6ltoreJ 

.,uow ••• ощ6l0wо р .... , .. ~,ile 'Vyprll.wa. ~J IloAcl sk6r potrlebowalaby wozwlloie до zawiaduj1lcych akcyzlI \. ко' godzioy wybie,·zo'.o\\ol 810 оа6Ь, а poroi~
l'omlmo 10, ruob po ... ~I w gral1,!",eb рrzупаJЮОlеJ 60 fa~r,k, 10 kazdej ро 20 beroiach, аЬу ci dostarcZ}1i ." eiljgu шiе· dzy oiemi 338 dz\eci, kt6re przed trzoUlII 
,kroo,ol/eb, .. zny pa,,"n~oy ,Ь111 o,t.a •• robotDlk6w, wyrablnJllcycb katda z tych ei"c& схаво daoe 8tatystyczoo со do i1o§ci dlliашi рrZУJ'ШОWlllу piOI'W8Z'l Komuoi\}. 

u • п1 .,с ... , о •••• "1'0 f Ь k . 100000 t k . ". . ,. . . 
1 •• miioo~6w~~~;:~ pode.... а ry roczDle ро , 8Х U • - 8ртw о рrzеkrосzешв ustawy а oyzoweJ ха .l?o ukonezeolu teJ praey , kr6tklm 0<1')0-

'" I.a bial08k6rniczo lekkio i iю ' o,asu (нl 18R4-1887r. u dziekaon J. Е, wviec: 

godzioy. Doda6 Ш08хе, ci". 
gOlll tylko dorozkQ, furmaoa i piQciu jego 
paaazer6w, а ja dzwigаlеш buty (оа n<>t 
gacbI Ьо byli i шсу, со oieAli je па р&
tyku), paIto, l"sk~, kapelu8z, krawat i wie· 
le ionych t. р. cioZar6 •. 

PrzekonaJelU ei~ oastopnie, te d1-oga до 
KOn814otyoo .. a .. c&le шaJоwпiсzа. Od 
graoio f,odti pOCZ'.8ZY, ро оЬо 8tro· 
оаиh sprawo"ala 8tral hooorow" falao· 
g& dziad6., а kazdy staral 8i~ jakoaj· 
efekto.oiej przedatawi6 oku lodzkiemu 
8 .. oje krzywe r~ lоЬ Dogi, guzy, oar061e 
i '. р. akceaorYI\ .. zru8zaj/iCe. Po.iadalU 
pa68t .. u, widok Ьуl bardzo шаlоwпiоzуl 

Tut аа l.odzi~ ci"gnie ei~ 18в igl&8ty ро 
оЬо 8trooacb SZ08Y. M,~I~ воЫе: рув%оа 
m&j6.k&! Ы"с Jasem, 11' przyzwoitej од· 
leglo'ci од '109у, 'mialelH 8i~ 1. 'усЬ, со 
" dorotkach .kurz po!1kali... Ale szelma 
1118 8k06czyl ei!} pr~ko - ' i mU8ia1em 
hrn~ dalej • kurzu, kurz lyka6 i dzwi
ва6 go па ubraoiu. Ksztusilem 8ifJ i ki· 
chзlеш, а ktoA id,cy obok Amial 6iO z 1110· 
ich k1opot.6w. Bylem %Iy. Ale! w lesie 
_оыаиеш jeden grzyb - i to jak"A par
kO jBdowitt. 

Zmul%ooy zejA6 оа 8Z0SfJ, zаuwаiуlею, 
ie lodzie dt .. igaj" oiepotrzebnie koszyki 
z .odlioaOli i owocami. Pr%eciei .. Коп· 
staotyno_ie .. szystko ta68ze oii w l.odzi ... 
Niepra .. d&, lааt.aJi§шу ееоу odpusto .. e! 

Prsed Koost.aotyoo.em le:iy kolooia, 
оаlу .. а 8iO 8rebro&. Zаuwаzуlеш ozy8te 
dошу i 14bliclki • oumerami .. ро
nqdku. 

\V Ko08taotyoo"ie Ьуl tlok. Naprze. 
ci .. ko ladoello kokiola pв.rafialoego je8t 
1401 " ryuku • Weber· HeгЪerKe." W tym
ie ryoku, I olrU'1i odpU8tu urs"dzono k&
wiarni., W 8рое6Ь Ъardzo proвty. N& czte· 

plach~, obok еlор . Ifabryczoo! wystaw, :а& rоzшаitо tknoioy welniane, а рО· 
de8k'! u g6ry 11' po~rzek рrzуЫщ, n па Starszy z оЬо шоiсh zoajolllych porzucit шitdzу ollgrodzooemi okazami в" i takie, 
де80е obIepionej paplerem, widoial oapis juz tkactwo, а wzi"l 8i~ до Alus!\rstwa! z"laszcza wzorzyste, kt6re nie byly "1ro· 
.ТЬее а. OaJIee." Znuwazylem, ое 0& teo Mlod8zy ma pare warsztat6w tknckicb 'Ыопо оа warsztatach lIIecbaoiczoych 11' (&
II&pis .z~trto eooajl11oioj dwa oiebieskie i przerabia па nich materyal 8UI'O WY, br ... bryce, 'есх przez majstt6w tkaokiqb ,0& 
016wkl 1 з едео ezerwooy. Rerbata przy· оу z fubryki. Ма dош "lа8ОУ i ogr6rl, wtasoych warsztatach rtczuycb. 8zkoda 1 
рошiпаlа szalwiQ z сuk rвш, а со до k&- kupiony ха lepszych ozas6 w, - ioaczej nie uagroda оа tnki okaz pow'iunaby naleze6 do 
"У, oio шоglе", pojlj6, ро со хервоto trzy wyiylby z zarobku. i tkacza, kt6ry da! warsztat i praco, а oie 
016wki, skor() fusami z jednej szkl&oki Owe lepsze czasy byly dziesi~6 lat tell1u. do fl1bryk&nta, kt6ry ' да! t,lko шаtеr1аl 
1II0!ОВ bylo doskonale ezyld wymaJowa61 1 w6wczas robil juz dla fab1'Jki, ale zara· ' 801'OWY. Wprawdziu o~groda biedy nie 

PYSZOB юаj6wkаl Ыаl ро 20 & nawet ро 22 rubIe tygo. ; zmnioj8zy, 'alo d& pewlle zadowoleoie 100' 
Nic wi\}cej oie widzialem. Taki Ьу1 doiowo. Wi~cej byto roboty i lepiej plllco, rlllno, & шо,е i energio do pr&oy pobudzi. 

o&ply.. poboinyoh, ze zaledwie dzie8i"ta. 00, duzo lepiej! Dzi§ Zll utkaoie 8ztoki i Ze nie kl!idy otrzymoje nagrodQ wedle 
ich cx~'6 zmieAci1a si~ 11' ko§cieJe, gdzie 190 lokciowej Ьех bI~du, plac~ zaled wio 5 zaslugi, doAwiadczyla tego • paoi Gr&bi6ska 
sumO oprawi&n!>. Z pozostalej reszty, je· rubIi. l oa swoim )jellefisio. PublieznoA6 teatraloa, 
доа tJ-zесiа ulokowal& ei~ pod kо§сiоlеш, Byloby оат dzi' lepiej - m6wil - gdY- 1 z wlaso" '8zk,od~ ,8twierdzita ~". jeszcze 
а dwie trzecie 11' PObIi8kich szyokach. Zro· Ьу6шу Ьуli rоzuщ ,oieli. Кiedy si~ wzi~lo , stю'" prawd~', ie nie tylo podoba~'" 8i~ jej 
Ыlеm to заmо, t. j. p08zedlem do szyoku dwadzieAci& parQ гаыi w sobote, to 8i~ rzeczy dobre i dobrze graoe, Ile uowe, 
па pl'zeciwko, do owej "Weber-Herberge.· % tego dziewi~ lub dziesi~6 stracilo 11' nie' l сЬосЬу oudoe i IiсЬо wystawiooe. Ga'rstka 

Poznalem tam dw6ch tkaczy z Pabiaoic. dziele. Pol~ k, paoie, ю"drу ро szkodzie, tyJko pl'awdziwych an18tor6w bawi 8i~ п& 
Dobrzy ludzie, - pocz~towali шпiе ku. my§ial ie zawsze tak dobl'ze b~dzie, ie siQ dobrych 8ztukaeb, & tl~mua pubJiczooAC 
Неш piwa, n "idz"c iem %a8zed1 do weber- zarobki nie zшiепiq, ТпеЬа bylo odkla· oud.i siO onjpz~§ciej 0& вzuшпiе ' zatytulo. 
skiego lokalu, pytali, сху юаm wlasoy war· да6 i w kilku do sp61ki wi~kszl. fnbryko ",аоуеЬ & w gruocie rzeczy uudnych spok
sztat, czy robiO .. fabryce. Starszy, gdy za!oiy6. Niejedeo оiеюiес z prostogo war' J taklach wystawowyob. На! publiczooA6 Ш& 
us1Y8zal, сzеш siQ zajmuje, zщru:!уl oiela- 8ztatO dorobil siO fabryki! Dzi§ cheialo· zwykle to czego сЬее. 'Vidzimy пр. ехеш 
doie je<;oo oko. Ьу siQ odklada6, ale оi9Ш& z czego. Seho· о;е" pubIiczoo§6 ogr6dki warsza"skie. J е· 

- А! to рао gazetoik? _& sifJ ledwo tyle, аЬу па czarn'l godzin~ deo z dYI'ektor6w U8tBWil w §rodkn ogr6d,· 
- Tltk, jеstеш z po18kiej gazety 11' l.odzi. starczylo. ka lашро elektryczoII, а drugi kooKareot .· 
- Е! polska, niemieck,., ezy zydow· Zwykla to hiвtorya. Dobrze przyoaj. postaral si~ р elektryczo ... ",a~~! о' " 10 оЬ!! 

еkз, to - przepra8zam рапа! mniej - рошуАlаtею - _е poznali kooie. ,ogr6dkach bJto p~1no ... 
• ')'(> "przepr&szam p~na," шiаtо zoaezyc, oz.00§6 odkladania па ~zarD~ ~odzill~. Jakze I ~rabiilski konczy 8ezo~ . \etni ~a par\l, 
ZB wszystkle gazety OIC w&rte. Urwal па wlelo oawet о tопt nle ШУМI. dOl, & Тежеl rozp09zyo~ zlInowy" " ogrol1lnq 
tеш i aoi гав. dalej! Ale шlоdszу cieka· М6wiliАюу potem о wyst&wie tkackiej, armiq al·tyst6w d"am'atycznych, operowycb 
"у byl, j ak tei obecnie id" ioteresy f&bry. & tkaczowi podobal siO projekt wzi \lc i& i operetkowycb. Tak jestl w8zystki" dzialy 
CZUQ 10 l.odzi, - odpowiedzialem, ze oie· w oiej udziala. Przyrzekl postar86 si~, аЬу 8ztuki b~" reprezeotowa'oe. Z te&traloego 
i le, ze duio sprzedaj" i duio robifl, czem kilku wyrobilo 11' tym сшо ро parQ lokci dooiesieoia р. Texla п&jw,!zпiеj8ZЬШ Jest 
Ьу! .. idoczoie tdziwiooy. P6toiej, gdy ro· tkanin welniauyeb па war8ztatach r!}oznyeh. to, ze dYl'ektol' przywozi wla8n" .koooer. 
zmo .. a oawi~zal& 8iO j&ko tako, dowiedzi&· Jezeli dоtrzуша stowa, w t"kiш razie tOWfl" orkiestl·~. Dobru orkiestr& jedt dla 
1em siO, ie 11' Pllbiaoicah fabrykaoci .. tych ьоа" па wystawie okazy drobnego tkactwu I te&tro niezb\ldn", nietylko' dr& . oper Job 
doiach poory.ali tkaczom ро р61 kopiejki p&biaoickiego. Przy tej sposobno'ci dowie· operetek, ale i dla шuzуki &utraktowej. 
0& lokciu tkaoiny wyrobionej. Zapewoe dzialem 8i~, ze jeden z fabrykaot6w р&Ыа· Dobr& orkiestr'l ma oiemaly dar przyci,,· , 

• 

• 

2 , 

IitykV pojedna .. cz", posuwaj, siO z ost~p 
st .. ami do granic moźliwości. Przeciwko 
temo oie mołnauy nic powiedzieć, gdyby 
nie mieszali interee6.. lU8teryalnych kraju 
na zewn~tr~, z roI,. przeznaczon" mu w 
polityce mi~dzynarodowej. Lecz ich polio 
tyka a właściwie mówi,o, spo Ob (lOstępo · 
wania, jakiego tr%ymaj, siQ w stosunkach 
z pa6stwami 8Ilsiedniomi, d"ży przede· 
w8Zystkiem do ochrony pl zyjatni 8'l iedz
kiej i do utrzymania tym sposobem dla 
monarchii Habsborgów tej cz~ci przew gi, 
jake. uależy siO jej w interesach ś .. iata. 
Łatwo zrozumieć, do jakiegn stopnia te 
uprzedzenia czysto polityczne oslabiaJ4 ener· 
gi~ potrzebn" wobeo narodó .. , które st . 
raj" sie wszelkiemi środkami wyzy ka6 
"szyslkie korzyści, dla dogodzenia własnym 
widokom. Slowem trudno jest znaleźć bar. 
moni~ jak"kolwiek, na polo interesów ma· 
tery .. lnych, pomi~zy postaw" trzech pa6atw 
.. spomnianych, szczegOlniej Niemiec, a apo· 
sobem prowadzonia polityki zewnr;tT2ouj 
Austryi i Wegier od lat pietnuto. Au· 
stryaccy m~ł.owie stanu byliby .. kloro: 
cie, gdyby im prsyuło wykazać kor~yśc! 
jakie kraj mOgł osi"go"ć z ich polityki 

• • zagramczneJ. 

~PRAWOZDA~IA TARGOWE. 

DZIENNIK WDZKI. 

i. p.rtyo wl1"' .. iodzi"". 'tr.d.~i sa.jda....ty nym gatonku, tem mniej .ai4, a przeto 
pomte seleOle • CI ł. podał re hm.e]jaa .. &nT' :"'nl·e· - obecnl'e O~ł ,. cel k "";e m' .... !. ruehli .. otIć targu. Po.i.""i n.r ..... ale u.. ~Il~ I" ... • .~. 
moio .podli .... 6 lit roatn.ygui, · k • ..tyi 010' rs. 10 kop. 80 .. zlocie od pod&, j t .e· 
woj, prselo "iepe_ aDil<l i '.Ioch nie pos .ie dIug zn .có., zani ą i poi4da~ bylaby, 
n. dl . tej nech, t.tej uj cioldy obaio".J. p.,... zd niem ich, podwyika opiaty celnej do 
1I".i. u. targu pase.iey oWhi 11" I) oll.ie o ••. wy okoki .... 25 w złocie od pod. ~ 
• poaobi •• i. dl. iJla, Wrem ol,ra.. dsiJ .,wo, ruczni liabryunei, kors-ta' z nizlńego 
prsr uapoaobi .i. I.bem. Oop6\i D SIlIOle ,y , -
.iO ,kloo 6 do r .. liueri .. ,mi.ów j"' ••• reb, o rob , .. ykupuj" w Irraju o ym 
.ie muło •• podli ... 6 i . ' .o ..... j pn .. y.' ze g tonlri IkOr baranich i kodnll'}'ch 
I .. ,.. wItanie lorowym, "y"oź Je ugrani i 

BIOtII<ł..... L I •• r p o o l, ~ .......... 'o· DM~pnie .. ypr .... ion prsy.ylaj" zno .. o do 

Nr, 201 

dróg iellZDyeb. ,,'0 .. 0 i" 
It specyało knm~a przy minister)'Um 
n .I1IÓW po prawdzeniu raebunków to,, · 
rzI t .. kolejowycb, obliczyła 
dlugu 1 kich 
I'Z4dowi do l al rpnia r. b . 
rubli. 

Kronika Łódzka. 
lo .... ' ."'Id. Opl od p>d Grdi •• ry 6, Op od L k d' . 
low middlioł 6'1, .. Op Dd mHdhn' ~/I" 0<1 .... ,. ju, t .. o conkoreoero mleJlICO- C-) J. E. Runlli.wicl .. pnejefdzie 
tood ord ... rr 6'/... Ort.,. .. ,ow Mld/Umg 6 l" "1cb kt.6rz1, nie maj"c n . do Kon wlyoow dnia 7 b. ID. pn: 
Orl ..... middli.K 1>'/'.1' O<t.a.. mi.l.lI1., tr leżrtego lepsze gatuoki kOr, wi rebrtlll, umi k I w11,m iu przez 
6' , 0. .... f Ir 6'/", uean cooJ t r 6"1.,. 1'1 m oie w rozwiJ' ć ... oicb fabryk. . . k' h L. I'Ló . ł 
r.ir 6'/., ".rnam &o.>d fair 6~. , lIaiita bur .-, K ' " lo edl b' I L6 Dl8DlI8C IC .... to la w, powItany ZOl 
M_i" I.ir 6'/", Mar •• h.m ! tr 6~ Ecrotl. OOIeC2nem J • prze ,W ug I OS,. r· przez oieb, zebr yeb pod 1i8~ na środo 
brown rair 0'/ .. , Ern>tian b,.oWU .K !" 8"1,,, ników, pod_Jmenie cła wy_oznwego od ko w i chlebe i Il0l. Po prsybyciu do 
Egrpti •• brow. toGa· , 1/ ... Ecpb fi wh, (Itr uro.ych .kOr b nicb i kodowycb do Ko otyoowa o goda. 6 po poludnia, wpro-
6 '~', ~\i .... hite ~ rAlr , EcJP'ta. -. 2 .. zlocie od pud. W k06co bialo· d t I ot..: d k" I I/ G • I 4"/ " •• wa zony zo a llroC1y"",e O O.CIO przy 
jj"':'~ ~oe 611 ,"oboil ,".b W,3' Oholle:::hoap..i kórnicy projektoJ" zmian~ an. '84 oata .. y, odglo ie dzwon6w i hymno , Te Deum", a 
f ... 911 .. Oho rab,ood '1/

" 
O oU,"b aD. ,. któryo) obj~te ., t",kłe wyrob1 garb r· za iad ł %1 04 przygoto .. aoy m tronie, wy· 

OOm ...... lt. r.ir ' /", (~)mro",.tl40 =",,,1 fai, 8' , .kie. ~dZ4 oni, że (lodzia l tego rtykulu powiŁ ni i prawozd ni 
O m watee good 4 '/" Dom .... le<I a •• '''/", Min na dwie po~cye bylhy bardu! poi·~anym, I . kt.6 J 

~
• • D _ l ~I .~u u _ I 1"'1 - .. , 'ł" cza m eJsco.ugo, Da re.. o· 
,.ir2" / .. , ... ·p .~ ,o ... " •• ""UP u Ił' nietylko dla bi ło kórnikOw, ale i dla akar· ł ,.1 ftoe s'/ .. T,nD .. eUI p>d /." 4'h, W."'r. w ch odpo .. iedzi . N tępnie rozpocz~ly 

100<I/alr S"/,., w tern ~l 41/., P rłU'OQ b [Ir bu P&6atwa. iV w ~pne obrzo<lY konsekracyi:., ... Przenie· 
6' , Pru ruolh cood roll' 6'/ ... P'TlI rou p>;d Slały.tyka kOlejowa. Wydzia l taty8tyC1' aiono proee.syon:llnie Relikwie 00., irs&-
6',., Per •• mooth r.l. O'~t' r.", .mooth cood r... ny w mlDiateryum koulUnlkacY)', taż-dal d . d ' . 6 

P , I P I .. znaC100e o zamurowania ua rugi zle 
6'/.. or. mader. I'OD' , •• 6, n. mO< er niedawno od "sz'1ltkich zars"dów kolei że· ł (L J'" k b soocJ r.ir C'/ .. , P ..... mod.r. ,ood "/0. .. ...:t" ,V. o tarsu a Atóre ,"". I. is. przy· P........... li a y r e. 7 ....... 1.. • r'...,.]'''o lunycb, Iilty imiennoj .. szystkich ors~ni- wiózł z lobIl) z pleb nii do przygotowanej 
900 bel. B • .,I .. ardr •• 'rJua Lo.io"n. ro&.oo, lO" kO_ i ofic1ali,tó_, z w1liczeniem szczegó. d boc tymczasowej k pliczki na ementa· 
... 62.00, IIf1Orri' .101,.. " ' /JII ryj"o M .OO, . ordy· lowem, Ile lat pozoataj~ n I lofbie, jak,. rzo kościelnym, gdzio doehowie6st .. o pod 
n·',I"o 00\.60, ......... 827fi,. pet.·h.I ...... pobieraj, placę i t. p. Materyal ten, ma przewodnictwem dziekaoa. dekanato łódz. 
')1.76. ..> .L-tl·mr. ro.80, DO k... 61.l10, D' ,Iuź Ć podob o do opracowania dzieła kil· d ' l k 

1'.1 ... li u r " 7 .. net_i.. W 01:1' m.J 61.80. n. es.r. 82.10. Oomra uoh ... ur· y n. . It I kiego o prawI c. jutrzoi~, po tórej dzie· 
.. bianiu to ... j aego tar, ... ek11owego, Di.mDi.j .k dJ".'rj'" [ir 48.00 n, b dol..... OtuID.r,j· kotomowego, poświęconego Ipecyalnle o e· kan w krótkiej nauce wytłOmaczył ludo .. i 
w lto .... h o ... gnnie~, uic D;' sml •• Uo .iO .i· n. r.s 1'1.' jom i wyk ZUJIlcego, ile one zatrodniajll o· znaczonie św. obn:~uj ks. blskop zoś rO-
.i'j, t.k .. mo pop,1 j.k i ... a.ro ... oie oie prs ~A:ior' . 1:'.1 er. b. r" 6 wraHoi .. W . ty. 8Ób, jakie d8j~ utrzymanie rodzinom, ile _nocześoie udzielał Sakramentu Bierzmo. 
kraculy g....,i. bard ... krom.rcb. Ku ... y pozo. I<?dUla ubl .. lrm "·r •• kru poo.nelr .. , i!aleJ w lat przeci~tnie orzodniey aloż" jakie o· .. ani do 9.tei godziuy. NazaJ'otrz o godz. 
daly Da poziomio wcsoraj.s:ym: 21'1. oa Lood1D i klerpnku zwyłkowym. Skutkiem podnłetl801a UD b i1 ' • ł . • . . b. d . -I 

226 n' Parył. I'ólimpery.ly no ... n.by".oo po .. Mookwle i Kijowi.. mł •• ka sr.kal o. targ. OW"Z JeI n"Jw QceJ rUJnuJ~ le Z rowie S.ej rozpocz~ły obrz~dy konsekracyi. nie 
n. 8.92, ... k.po.r celD. piacoDo 178'/,. N.ta ... t. lejnYM 6-10 kor. O .. \up.eh nio oie Iy. f t. p. kaplicy, lecz kościoła parafialnego, jak to 
go papleró .. publie •• yoh, PUJ obrotecb .Io ••• ko- ch.ó, Id,. raa •• rJ ... chowuj .it ci gl. obajotul . Środki oriroinoścl. Dla zapobieienia wy. pierwotuie podaliśmy, które trwały do g • 
wo .rni .. rko .. aoych, p.oowalo o.pooobie.ie bard .. Ran.ad. m. dubry pop,t. padkolD potaro podczaI biegu poci,,/!Ow, 11.tei. Po uk01lczeniu obrz~dów ks. bi. 
mocne, lecs tylko dl. p.pieró ... pek.I'CYIOychJ I • ~ 
Wr)eh kur.! OIi~go~ly DOW. ,wltkl. N.a,wre.. ..ydanem zostalo, jak donosi "Kur. codz.", ,kup celebro .. ał some_ Kazanie polskie 
.... 10 oil',i.oia w.b.d .. ly p.pl.ry .. kladowe, któ· Prze/llv f, Ualld l i Komullikacy. rozporz"dzenl~, w kt.6rem mi~dzy innemi, .. ypowiedział ks. I , D~bnicki, wikaryusz 
rych k.rlY ool.blr· pnedl.'.O połlcskl w.eb.. J polecono maszynistom, aby nib oczyszczali katedralny i profesor śpiewu i obrz~dó .. w 
dOle po 94'/ .. potyelko .slero-proeeolo"ł po 84'/.. knUó .. podcZB8 biegu parocbodu. Funk· seminaryulU,' zał niemieckie kazanie glosił 
r.ntl &loto po 1001/, i 193'/.. reo~ kol.jo_, po O • • ud 6 I 6 k I I h Ś 
991/., oblig'.r. mi.Jlkl. peter b.roki. po 96: .1" gramczenle C 1 l emc W W opa n ac . eya ta ma być dokon1wan" wył"cznie tyl- , k •. K. 8zmidel, wikaryusz par. w, Krzy • 
• 0 ... 01 popyt mi.ly Irlko Ii.ly ... tawo. te ...... r· W kopalniacb KrOlest ..... pracuje okolo atu ko n8 stacyach za.trzymyw8nia siQ poc;'l ' ta w Warsz wie. Przez całe popołudnip 
.t ... wuj.mDego kr.drt. Ii.m.ki",ol któr,eb kUrl utygal'ów, tochnileOw gOrnlczych i lIajroz. gu. 'V lasach polecono zwracać uwage, a' J do godz. 9·tej wieczorem udzielał J. E. 
podDiÓlI .io do 161. Z akcrJ bankOlO sił m. kieb lIIaitazych maJ'strów, poddanycb zagranicz. t b dł ż l t kl ' i l .. . S k B" dr . podoiolły .io wil.ńJkie o lO rI. (do 6SO • cbarkow. ..... e y wz u p an U o el e azu oJ nie znaJ' , a ram. lerzmowaDla, oraz na ugl 
,kio o ..... (do UO), t.l.kie o S n. (uo l16li), cen· nych, którz,)' DlO pOSiadaJ" odpowledOl.ego do wały siV aoebe liście i cbrust. Slogi sia· dzie6 do godz. Ul w południe. Wazyst
tr.lne brlr .. ofl.ro..... po 86.... Z .kcrj bon. przygotowlIOla do t k .. afny~h obOWI".· na i niewymłOcone zboże mote aiQ znaj· kich razem wybierzmował 2SS1 os6b. 
kó .. pry .. aloyeh l"1tkg ,.i,g.ply lIlko "oIsko- kó... , rz"dowe p~eto, Jak donosZ4 do .. uć tylko w poblitu budek dró!oiczycb, O godzinio 2·ej po połudoiu, nllstlłpił wy. 
ka ... kie, .. któro plocono 160, ;1.De .l.ny ... ·'1 .io ,M. osk .. wled.', postanowII" aby w kopal .. składy zał drzewa, wAgla kamieonego i ma- J'azd z Konstantynown. Ja.k powitanie tak 
pn,y kunach wozoTajtsl cb, s w1j"kiem prl ··" h kI d I 6 b I I ~ tnycb, obllitouych .It.lki_m ro.U •• oyJ n' 461. nlaC l ~a u ~C .I . g rmczyc . pr.ncowa I teryałów lośnych, wył"cznie na stacyach i i pożegnauie było uroczyite i rzewoo, wśrócj, 
Akcye koleJo"e e~~yc,Ólki. d ... ly ao. !64 (w,tej t!lko ludZie, )loSladaJlłcy ?dpo",edn~e "wa: półstacyach. na tloku ludu, iegna.jlłoogo serdecznie Pll' 
o 1 .... ). kDtlko-kIJowll".e d. 1161; rrbl,\,kl. Irar.' h6.kacye, stWierdzone DIO zagramczneml Zjazd kolejowy. Pisma warszawskie do- stena. 3'. E. zaledwie przedostał si~ do 
moly "0 taki.c mocolo. I bJIYIoP",w,~ol. poob,uk'. świadeotwami, lecz formalnym egzamiaom nosz" iż on mi~dzbDarodowy zJ'azd kole · karety obsypaoy kwiatami • 
• ane po 86' .acre ,OWDtlgO w.n)"." •• na ,.a· d ta ta . d t t 6 '.) . v . ' • 
no po 2.011' poIud.iowo •• ebodo,e po 1I)~ ; mo- prze reprezon n nil epal' ameo u g rnl· JOwy, który dOla 17 . m. rozpoczyna SIO O godz. S·ej po połudoiu prsybył J. E • 
• ki .... ko-rJ~ólkI. ~d ..... o po 400. Ako,. 10./ czego. .. w Medyolanie, jako przedstawiciele tutej. do Łodzi. do starego kościoła., powitany 
w'~'r.t .... be.p, ...... &ooy." podDi<ltll .'t0.t .D~.ława. wagon6w .. Zarzlld ~01~1 wl ~de6. szych dróg żeluznycb wyjeżdiajł\: prez08 ko· przez proboszoza i komitet budowy. kościel. 
86 r~. (o 2 "')10' p61noeDle do d 2811880(0(1 6ft .) ) Ak 1 skleJ rozpllał sublnJsyQ do I)I ~CIO pIerw· lei dAbro .. akie; p. J G. Blocb, dyrektor neJ', obe;rzał zakładaDe fundamenty pod no' 
oye plerwn.ego wars)'! W& o o rI. .' d h f b k d ,. O ." . '! .. • . ' . '! . oyj Iowanr.t .. tegl.gi p.ro .. ej nie Uylo d,iś w o· szorze nyc a ry nn o .... wo wagon w kolei wlede6skleJ I bydgoskiej p. Włady. wy kOŚCIół I po małym odpoczynku na ple· 
biega. . osobowych. . Blaw Kozłowski, dyrektor kulei terespol. banii, uda! si~ do kościoła pa.rafiaJuego 

W_o L o n d y o, 1 ,.,. .... 1& A.kcy •. Z wr' Blał~lk6rDlclwo I ultawa celna. Ze s~a. skiej i nadwiślańskiej p. Leoo Guoi6ski, św, KrzyżII. 
'betal"lonAr~ Uaj"k·pr.ooC ot bll ,G

d
18 bel, ,pn.d·dDO 10,000 tystykl departamentn celoeljo okazuje sie, naczelnik wydziaJu mecbanicznego kolei Dad- I TalU we tlrzwiach kościelnych pol"ita· 

• UI"r. a rOli re mooD~ or )' oar1JDO i O . I·Ó b' I kó . l ~ k" M " P k k' . k' 1 d ,. Sooured. sDiżkowo. I'r&yl,dko .. " ure .. y 'I. p., O przyw Z Z zagraDlcy. wyrou w 18 OR r· WiŚ "us lej p. aOleJ asz ows " oraz In· ny rzyzem I 11'0 " .wlocon" przez prn· 
dobro .g.~unki s~o" Wblt. 'l, p., ord~o~rJju. , uiczycb docho~zi ;OCZDlO .od. 1,900-2,000 tynier kolei wiedeńskiej p_ Feliks RYCerSki., boszcza i ducbowię6stwo miejscowo, w(lro. 
l p. D~e/ cen ~OD~"y~ .~k .• ,1 poprudmej. ul m pud6w, a. .ponlewaz w.pudzle Jest około 2S0 Obrady zja.zdu trwać bed" ~ydzie6. wI~dzony zo~t,ł pod baldachi.mem. do ko. 
8 .!~-;t:. = ~:~ro~~D.i.~~8,~ .. :ie sztuk, WIt:C o!!Olna IIcz~a skOr pl'zywożo· .o~partament podalk6w Dlestałycb, przy śClOła, g~zle roz'po.ez"t udzl,!'laDle Sakra: 
kw.alyo :J'nie.ieoia cel od pnooioy i nyoh z zagra~lor, ~yoosl około 5.000,000. lU1Dlsteryum finansów rozesłał cyrkularue mentu BlerzlUowallla. W' CI"gu półtorej 

.s •• wu ...... 61owo prz •• r .. ~"il. Wypra.wa. ~J IlOŚCI skór potrzebowalaby wezwanie do zIlwiaduj1lcych akcyzll IV gu· godziny wybierzo'.o\\oł 810 osób, a poroi~· 
l'omlmo lo. rucb po ... ~1 w gral1l!",eb przynaJm Dlej 50 fa~r,k, w każdej po 20 berniach, aby ci dostarcz}1i .w ciljgu mie· dzy niemi ass dzieci, ktOre przed trzoUla 
'k,oDlnl/eh, "Z nr pa,,"D~Or Ibyll 011.1 •• robotmkO .. , wyrablaJlłcycb każda z tych si"ca. czasu dane statystyczne co do ilości dniami przYJ'lUowa!y piorwsz" Komuni\}. 

o • Hl •• c . .. , o .... 0 "0 f b k . 100000 t k . k' • . . . . 
lermiinn~ów~~~;:~ pode.... a ry roczme po , sz u . - spraw o przekroczeDle ustawy a cyzoweJ za .l?o ukonczeDlu tej pracy I krótkim o,!t.>o-

'" I.a białoskOrniczo lekkio i im • ozasu od 18R4-1887r. u dziekana J. E. wvice: 

godziny. Dodać moszę, ci". 
gnlłł tylko dorożkQ, furmana i piQeiu jego 
pe.aażerOw, a ja dźwigalem buty (00 not 
gachl bo byli i tacy, co nieśli je na pa· 
tyku), palto, 18sk~, kapelusz, krawat i wie· 
le innych t. p. ciotarów. 

Przekone.łelU si~ Dastvpnie, że d1-oga do 
Konstantyno .. a wcale malownicza. Od 
granic Łodzi pocz,wszy, po obu stro· 
nauh sprawowała straż honorow" falon· 
ga dziadów, a kaźdy staral się jakoaj· 
efektowniej przeditawić oku lodzkiemu 
swoje krzywe r~ lub nogi, guzy, narośle 
i t. p. akceaorya .. zruszajlłee. Powiadam 
pa6at .. u, widok byl bardzo malowniczyl 
Tuż za Łodzi~ ci "gnie się 18s iglasty po 

obu stronach szosy. M,ŚI~ sobie: pyszna 
ma.jówkal Id"c lasem, w przyzwoitej od· 
ległości od nosy, śmiałem si~ 1. tych, co 
w dorożkach kurz poł1kali... Ale szelma 
las sk06czył siO pr~ko _ . i musialem 
hrnłĆ dalej w kurzu, kurz łykać i dźwi· 
gać go na ubre.oiu. KsztusiJem się i ki· 
ebalem, a ktoś id,cy obok śmiaI siO z mo· 
ich klopot.6w. Byłem zły. Ale! w lesie 
znalazłem jedon grzyb - i to jak"ś par· 
kO jadowitt. 

ZmulZony zejść na szosę, zauważyłem, 
te lodzie dź .. igaj" niepotrzebnie koszyki 
z wodlinami i owocami. Przecieź wRon· 
stantynowio .. szystko ta6sze niź w Łodzi ... 
Niepra .. de., zastaliśmy ceny odpusto .. e! 

Prsed Konstantynowem leży kolonia, 
naly .. a ei, Srebrna. Zauważyłem czyste 
domy i tablic_ki • numerami w po
nJłdku. 

\V Konstaotynowie był tłok. Naprze. 
ci .. ko ładnelo kościoła pe.rafialnego jest 
tam w rynku. Weber· Herbarge." W tym· 
ie ryoku, I okazyi odpustu ur1lldzono ka· 
wiarni., w spoe6b bardzo proaty. Ne. clte· 

płach~, obok słup z /fabryczne! wystaw, :aa. rozmaite tkaniny wełniane, a po. 
deskIl u góry w po~rzek przybitlł, a na Starszy z obo moich znajomych porzucił między nllgrodzooemi okazami S" i takie, 
desce oblepionej paplurem, widniał napis już tkactwo, a wzi,,1 siO do ślusllrstwa! zwłaszcza wzorzyste, które nie były "yro· 
,Thee a. OaJIee." Zauważyłem, ze na ten Młodszy ma pare warsztat6w tkackich 'bione na warsztatach mechanicznych w fa.· 
napis .z~żrto conajmnioj dwa niebieskie i przerabia na nicb materyal sorowy, bra· bryce, lecz przez majstt6w tkaokiąb ,na. 
ołOwkl I Jeden czerwooy. Herbate. przy· ny z fabryki. Ma dolU wlasuy i ogr6rl, wtasnych warsztatach ręczuych. Szkoda I 
pominała szałwiQ z cukrem, a co do ka· kupiony za lepszych ozas6w, - ioaczej nie uagroda za taki okaz pow'iunaby należeć do 
wy, nio mogłem pojljĆ, po co zepsuto trzy wyżyłby z zarobku. i tkacza, ktOry dał warsztat i praco, a Dje 
olówki, skoro fusami z jednej szkla.nki Owe lepsze czasy były dziesięć lat temu. do fabryka.nta, który ' dał tylko water1ał 
moina było doskonale szyld wymalowaćl I wówczas robił już dla fabryki, ale zara, ' sul'owy, Wprawdziu n~groda biedy nie 

Pyszna majówkal biał po 20 a. nawet po 22 ruble tygo. ; zmniojszy, 'ale da. pewne zadowolenie 100' 
Nic wi\}cej nie widziałem. Taki był doi owo. Wi~cej było roboty i lepiej placo. raino, a może i energio do pra.cy pobudzi. 

napływ pobożnyoh, że zaledwie dziesi"ta no, dużo lepiej! Dziś za utkanie sztok i i Że nie kl!żdy otrzymoje nagrode wedle 
ich cz~ść zmieściła się w kościele, gdzie 120 łokciowej bez bł~du, ptaclł zaled wie 5 zaslugi, doświadczyła tego ' pani Grabi6ska 
sumv oprawian(\, Z pozostałej reszty, je· rubli. I na swoim )jenefisie. Publiczność teatraloa, 
doa kzecia ulokowała. się pod kościołem, Byłoby nam dziś lepiej - mówił - gdy' , z wlasn" '8zk,od~ , stwierdziła ~az jeszcze 
a dwie trzecie w pobliskich szynkach. Zro· byśmy byli rozum mieli. Kiedy się wzięlo , stllrlł prawd~', że nie tylo podobal" się jej 
biłem to samo, t. j. poszedłem do szynku dwadzieścia. parę rubli w sobote, to 8i~ rzeczy dobre i dobrze grane, Ile uowe, 
na przeciwko, do owej" Weber·Herberge.' z tego dziewi~ lub dziesięć straciło w nie· I cboćby oudne i licho wystawione. Ga'rstka 
Poznałem tam dw6ch tkaczy z Pabiaoic. dzielę. Pol~k, panie, m"dry po szkodzie, tylko prawdziwych amatorów bawi si~ na. 

Dobrzy ludzie, - poczęstowali mnie ku. myślał źe zawsze tak dobrze b~dzie, te siQ dobrych sztukacb, a tł~mua publiczność 
flem piwa, n widz"c żem zaizedł do weber· zarobki nie zmienil}, Trzeba bylo od kła· nudzi siO nnjpz~ściej na. szumnie' zatytuło. 
skiego lokalu, pytali, czy mam własny war· dać i w kilku do sp6łki wi~kszl. fabryko waoych a. w gruncie rzeczy uudnych spek. 
sztat, czy robiV w fabryce. Starszy, gdy założyć. Niejeden niemiec z prostogo war· I taklach wystawowyoh. Ha! publiczoość ma. 
usłyszał, czem się zajmuję, zmrużył nieta- sztato dorobił siO fabryki! Dziś cbcialo· zwykle to czego chce. Widzimy np. czem 
dnie je<lno oko. by siO odkładać, ale ni9ma. z czego. Scbo· D;CI} publiczno§ć ogr6dki warszawskie. Je· 

- A! to pan gazetnik? wa. się ledwo tyle, aby na czarn" godziD~ den z dyrektorów ustawił w środkn ogród,· 
- Ta,le, jestem z polskiej gazety w Łodzi. starczyło. ka 18mp~ elektrycznlł, e. drugi konKureot .· 
- E! polska, niemieck", czy żydow· Zwykla to historya. Dobrze przynaj. postarał sie p elektryczn,.. wa~~f o'" w ob" 

ska, to - przepraszam pana! mDiej - pomyślałem - że poznali konie., ogródkach bJlo p~lno ... 
. 'J'o "przepra.uam p~na," lUiało znaczyć, cz.oość odkładania na ~zarn'ł ~odzillę. Jakże, ~rabiński kończy sezo~ . letni ~a parę, 
ze wszystkie ge.zety DlC wa.rte. Urwał na wlelo nawet o tom nie myśli. dni, a. Texel rozp09zyn~ zunowy" Z, ogrolllnl} 
tem i ani rus. dalejl Ale młodszy cieka· Mówiliśmy potem o wysta.wie tkackiej, armią artystów dramatycznych, operowycb 
wy był, jak też obecnie id" ioteresy fabry. a. tkaczowi podobał siO projekt wzi~cia. i operetkowych. Tak jestl wszystki" działy 
czuu w Łodzi, - odpowiedziałem, że nie· w niej udziału. Przyrzeki postarać si~. aby sztuki b~" reprezentowa'ne. Z teatralnego 
żle, że dużo sprzedaj" i dużo robifł, czem kilku wyrobiło w tym celo po par~ łokci doniesieoia p. Texla na.jwążniejszbm Jest 
był .. idocznie tdziwiony. Pótniej, gdy 1'0' tkanin wełnianych na warsztatacb rooznych. to, że dyrektor przywozi własn,. ,koncer. 
zmo .. a nawilłzała. siO jako tako, dowiedzia· Jeżeli dotrzyma słowa, w takim razie tOWIł" orkiestl·~. Dobra orkiestre. jedt dla 
lem siV, że w Pabisnicah fabrykanci .. tych bOd" na wystawie okazy drobnego tkactwu I tea.tro niezb~dn", Dietylko' dra. . oper lob 
dniach poorywali tkaczom po pół kopiejki pabianickiego. Przy tej sposobno§ci dowie· operetek, ale i dla muzyki a.utraktowej. 
ne. lokoiu tkaniny wyrobionej. Zapewne działem 8i~, że jeden z fabrykantów pabia- Dobra orkiestrą ma niemały dar przyci'ł' , 
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. __ _ ~'~r.~j~О~I==========================~ __ ~==~==~_====~_= __ ~ __ ~~О~Z~~~,~N~N~·I~K~~~~O~D~Z~I\~·I~. __ ~====_~._=_====~-~-=. =======================3====== 6·ej ро polodoiu z po"rote,o do Wal'8U' 
"1, odDro"!td~on1 па kolej Pf%8Z cale miej· 
со"е ilucho"ie6at,,0. 

ci'llll dw6ch doi, .Т. Е. n. ы kup 
Rшwе"icz, pr6cs Io:onsekracyi i celebrl, 
WIbi&lzmowal og61em 3,219 os6b. 

Notojeml, ii kotci61 paralialo1 " Коо· 
st&otYnQwie, zbudowany 10:0 tem 6"схе
nlСЬ ch:iedlic6" Коп t&ntynowa i okolicz· 
nlсЬ ~toki " roku ро ~aloie. 
niu Шl t&, dоцd koosekrowao1m ше byl. 
Dzi.iеj8Ч proЬo zcz, k. Bidermao, jeet 
tnеаш ~ kolei Lej oo"ej р • 

(-) Z towanystwa przemysfowego. J ak 
"iadomo oddzia1 l6dzki to"aпy.twa ро. 
pierania pпemyalu i baodlu jeezcze w r. 
J 5 "1sцрil z "oi08kiem z .. rotu cla od 
to"r6w "ywoioolCb ха granice. Wnio
sek teo, poparty przez oddzi 1 nloskiew8ki, 
komiteL to.arzysLwa przedst&"il шiпiste· 
ryuш. Ot6t oiedawno oadeszla ~ PeLers· 
burga odpo"iedt, же miniatecyom przyatIIpi 
do ro~p&trzenia wniosko dopiero ро uk06· 
czenio rewizyi шуСу celnej, рпешуаlоwсу 
n&ai dlugo s&tеш zmosz6Di b~1l ezeka6 оа 
08t&teczn/l odpowiedt. 
(-) Z ruehu przemYllowego. Р. РОЕоаО· 

aki po"ieksza zoacznie 8wojll tka1niOj "у' 
bodo .. al wi~ w tym celu oowy p&wilon z 
p6100cnej aLrooy fab ryki. Komio fabry· 
czny ok06czono juz przeszlo w polowie. . 

J edna z fabryk, poloionycb przy aZ091e 
МilвсЬа, zanlienajllc powi~kszy6 ai~ ,nа: 
czoie, nubyla sqsiedoi plnc, rozleglo§cl 
3,1771/. lokci kwadratowycb, za 00 ""pla. 
1& 2,500 ra., со jak оа tаmщ dzieloic~ 
jest zap1atll dobrll. 

W yroby w16czkowe, jako to: kaftaniki, 
aukieoki dziecione i t. р. , idll t&k dobrze, 
ze ,араау 8i~ wyczerpaly. 

(-) In8pekey. f.bryezna. Pomocoik in· 
8pektora ,.,zrsza " skiego okt~go fabrycznego 
р. Rykowski ",ykryl w ubieglym tygodoiu 
"fabryce р. Kretscbmera przekroczeoia 
przeciwko usta",ie о pracy maloletnicb. W 
protok61e spisaoym z tego powodu Z&ooto· 
,.,аоо, :!е 9 maloletoich rob?tnik6w w wie· 
ku od 12 do 14 1st pracowalo ро 12 go· 
dzio dzieonie,- ze oie bylo metryk robot· 
nik6w maloletnicb i nie wciligni~to icb do 
ksi,iki uзt&WIl przepisanej, - ze wreszcie 
in8pekcya fabryczna oie by1a powiadomio· 

I о,. о tem, ze w СаЬсусе pracujll шаlоlвtоi. 
(-) Z piimiennictw.. ''V Berlinie ,.yszla 

z druku broszora р. t. .Ueber den Ме
chапiSШU8 der Loogentraktiooen,· napisaoa 
рпе. dr. J. Wistockiego, zamie8zkalego w 
l.oodzi. Broszur& ta jest przedrukiem ar· 
tykolu pomieвzczonego poprzednio "pi. 
'шiе "Fruueoarzt.· J este§my clekawi przy· 
czyn, dla kt6rych рап Wislocki oie oglosi. 
s",ej bro8Zury jednocze§oie ро polsku. 

(-) Nowy spOl6b ,"le8nl. w8k811. .Tage· 
bIatt· dowladoje si~ о oast~puj/lCej RztUCZ
се, kt6ra zresztll nie jest оiсzеш ,.i~cej, jak 
)lrost1m rabuo"kiem. Kupieo R . posiadal 
welreel firmy sp61kowej, ,.,yst&wiooy оа 200 
rnbIi przez sp61niku D., а :!yrowany przez 
8p61nika G. Gdy oad8zedl termin zapla. 
ceni!t welrвlu, R. zgodzil si~ przyjll6 50 rs. 
оа poczet dlngu. 8uma t& miala Ьу6 па 
,vekslu odnotowanlj., а pod adootacJll шiа · 
10 Ьус pololone nowe zyro. Dla zalatwie· 
nia tej formaloo§ci R. przyszedl do kanto· 
ru D. 

ро шо· 
zyki, ale nie kocieJ. Orkiestra grywaj/lca 
w lеtоiш teatrze, byla oiegdy! dobr/l, lecz 
w оЬесnуш skladzie swolm , 'daje "raienie 
rozpacz!i",ie". efektOwne! 8ioomiu lub o§mio 
muzykaot6w, codzle6 inny skrzypek, iony 
basiata. W сЬ",ili gdy dyrygujllcy ·opere· 
tkll d.aje zoak do zacz~ia, rozpoczyna 8i~ 
dopiero prze"racanie not, strojenie instru· 
теntб", i - ocieranie 00s6wl W nast~· 
pnej cbwili pobIika 81yszy akord... Zam
kn,.wвzy ocz1, moznaby wyobra~i6 воЫе 
~szY8tko, tylko nie orkiestr~. Nie wiem, 
czy winoi teшu muzykanci, czy licbe [о· 
8trumenf" czy tez poprostu, nledbalstwo. 
Zdaje Шl si~, ie ",szystkie trzy warnoki 
akladaj/l si'J оа (~o koocert harmooijny! 

W racam si~ jeszcze do ogr6dk6w war· 
szawskicb, аЬу wspomoie6, ze w§r6d то6· 
8twa oowo§Ci wY8tawiono ,., joooym z nich 
• 8zulamis· ро polsku, w przek1adzie z :!ar· 
gonu. Goldfadeoow8ki repertuar posiada 
kilka ut"or6w, kt6reby warto przet16ma
czyc. Bylaby i ta korzy§6 z praey, ze 
(lzislaloo§6 operetki oiemiecko·zargono"ej 
8t&laby uiIJ w teo 8роsБЬ zbyteczn/l. 

Artyzm oiywia si~ w l.oodzi! Opr6cz 
kilko miejsoowycb ta1ent6w rzezbiarsko·ma· 
larвkich j zapowiedziaoej opery па zim~, 
шiеlismу wielki koocert wczoraj, о kt6rym 
oczywi§cie oic jeвzcze uapisa6 nie шоglеm. 
Ale! podobno р. ' Jarszewski u10zyl ladny 
program па czwartek w letnim teatrze i rlТ 
czy 8umi6Diem dobrego aktorll. za d08kooa· 
111 ЕаЬа,,\). Idicie ПIО! pa6stwo, Ьо to je· 
go ЬеоеБа! 

• 

Sarmаtiсш. 

zaczekal ob"il~, gdyi G. zaraz nadejdzie' l (-) Dzii w letnim te.trze: • Blazen R. "ydobl1 wek el, poloiyl go przed 80Ь" oailwocny,' opereta w 3 akt&ob, а 4 od· па 8tole, а w tejte obwili D . scbwycil 6. slonach, z muzykll А. Miillera. weksel, podarl go i wnuci l kawalki do 
t>ieca. W tek brut~ol вроэ6Ь oszuklloy 
R. poszukuje swej krzywdy па drodzo Sll' 
dowej. 

КRОNfК.Л 
KRAIOWA 1 ZAGRANICZNA. 

- Warlzawa. /flybr!lk anl!lscmit!lzmu. 
С1.уtашу w .Glosie". Od ciekawej .re· 
fоrшу' pedBgogicznej rozpoczllt rok szko\ · 
оу kierownik jed nego z tutojszycb zakla· 
d6w oaukowych. Oto dla dobra moral· 
nego· uez0i6w chrze~cilln осfdziеШ од oich 
iyd6w i, uзаdоwi wszy iob w ostatoich law
kncb, <l1powiedzial, ze оdщd oowy ten 
"porzl\dek' w zakladzie jego stale b\Jdzie 
przestrzeganym. 

"Nie оаlеtушу Ьуовjшоiеj do tyob, kt6. 
rzy па lVady plemienia zydow8kiego оЬо· 
j~tneRl lub роЫа:Шwет spogl"dajl\ okiem, 
а z wyzyskiem zydowskiem wа!сzу!i§шу za· 
wsze i walczy~ oie przestaoiemy. Lecz 
tworzy6 w obc~Ыe szkoly, jakie§ Ghetto 
dla dzieei, kt6re minly lIi e8zcz~§cie uro· 
dzi6 8i~ zydBmi, wskazywa6 па nie pozo· 
stalym towarzyszom jak 011. pnryas6w, od· 
dech kt6rycb zatruwa, а zetkni\)cie zakaza, 
jest to posu\vac siIJ tll.k daleko, ii dopraw. 
dy wlltpi(: moioa, ozy 6" pedsgog 8Z800' 
"оу, kt6ry, jak siQ zdaje, iyd6w С81kiеш 
jui ,а ludzi nie uwaia, эат па miano 
cz!owieka zsstuguje.· 

TELEGRAMY. 

(-) Poiar. W оосу z pi~tku па sobot~ 
tr,.bki аlarшоwе ,.,ezw8ly straz ogoio"". do 
рсасl. О godzinie "рбl do dziesi,tej "у' 
ЬосЬо I ogiefl w sk l8dzie szma!., zoajduj/l' 
сут '0 w domo р. RoLbIuma przy оНсу 
Dre.,uowskioj, sk,.d przeni6 1 si~ па dom 
р. Zakrzewskiego przy uliey P odrzecznoj . 
МiOl0 cilig1e p8d jqcego deszczu, ogie6 
8zybko si~ rozszerzyl i 11 bj '1 I dwa dошу 
шiеszkаlпе i stajnie. Na шiоjsсе poil\ru 
przybyly dot6 pr~dko wszystkie cztery od· 
dzialy strazy ogoiowej! cboeiaz z powodu 
soboty trudoo bylo о kouie. WflSkie uli· 
се utrudoialy ratunek, tembardziej, ie ",ie· 
8ska1icy, ucieknjllo z rzeczami, oraz roz· 
kladajljo оа uli ey 16ik&, szafy, 8toly i (. р. 
czyoili rrzejazd prawio пiешоZ1iwуш. Wiatr 
rozoosi i kry bnrdzo dn!eko i gdyb1. nie 
de8zez, to pozar m6glby objfl6 C!l11l dziel· 
nicIJ. 8trat шiоlа do walczenia z wielkie
шi trudооАоi8шi. 'l'nk ор. beczki pr6toe 
oie 1II0gly wyjecba6 z оliоу Podrzecznej, 
poniewai nie pOlwalala lIа to w'lskoA6 uli· 
оу ОГ8. bl'ak wyj§cia z drugiej strooYj trze· 
Ьа wi~ bylo konieozoie pl'zejeidza6 рl'Zе. 
podw6rza dom6w, gdzie z trudoo§cill t)'lko 
i to posowajllo 8i~ krok ,а kl'o kiem, 
аЬу nie _pa~6 " doly, pozostale widocznie 
ро §mietnikacb i miej9C8cb ust~powycb, 
straz шоglа ptzedosta6 si~ па inoll uli cO. 
Wod~ cterpaoo z fabryki р. Poznanski ego, Peler8burg 9 wrze§oia. (Ag. р.). Нada oraz z browaru р. GebIlga. Obok tego р. . ' ' . Pozna6ski przeprowadzil ze 8wej fabryki I "oJcooa роз~аПОWllа. 1) O.ficer61V. ро. dwa· w~zs а! do ",iejsea wypadku,. Pod kooiec kroc egzamlDowaoych dla wst"pleola do jedoak " browarze р. Gebliga zabraklo аkаdешi lub oddzialu geodezyczoego, kt6· wody, о р. P.ozoaiiskiego Ш8szуnа parown, rzy jedoak nie ucz~szezali do tyob zakla. kt6ra pompuJe wod~ przestala Ьус czyn0'l, I d6w z powodu braku шiеjвс wolnyob lub napelniaoie zаА beczek kobelkami zaj';lloby . . . wiele ezasu' ojecbali wi~c strazacy ро _о. DledokonczeOla egzamID6w : przyczyoy сЬо: dIJ troob~ daFej. N ajprz6d odaoo ~ i ~ do ' roby, dopuszozac do egzamlDlI ро raz Lrzeel fabryki р. Biedermanoa, le~z t&m 8tr~co~0 I bez wstIJpnego egzaminowania w ,sztabacb tyl~o CZ8S oa~r6i.no , gdy~ ро zalo~eolU okrOgowycb lecz Ье. udzielaoia im koszt6w w9za okazalo Sl~, li w rezerwoa.rze ~Iеща l podr6i:y i urlop6w ' ze sluiby па przygoto. wody. Naвt~pO\e straiacy pOJecbal1 do 1 . . . . browaru р. Aostat6w, lecz tu zn6w oowy ! "'ywaUle Sl~. do egza~lDu. .2) OIicerow zaw6d, gdyz сzеrраб bylo moina tylko z okr~g6w wOJskowycb: Irkucklego, przya· z ssdzawki z powodu rozebrania do napra· ' murSkiego, omskiego i turkiesta6skiego, "у .,ielu 8parat6w .. Z bro~aru pojecba.li . ktбrzу oie zloi:1l egzamino wymagaoego straiacy. do fu,~ry~1 !>. Goldoera, gdzle l' dla wej§eia do akademii lub oddzialu geo. 8tr6i IOInl0 doblJaUla 8I'J do Ьrашу topo· . . rашi 01'8Z siloego dzwooieoia przez dlugi , dezycznego, ole przysyla6 powt6rnle do ezas nie OdZYW8t si~, а gd1 nareszcie dal egzamiou do Petersburga, jezeli pozostaw&6 z08k i:ycia, to powiedziat jeden tylko "у· 1 b~dll nadal па sluzbie w wymieoionycb raz .~za.raz~ i zoo.wu ucichlo! па powt6rne wyiej okr~gach. dob'Ja~,e ~,~ 8tr6z. zapytal sl~: .kto tam?" I Peter8burg 9 wrze§niB. (Ag. р.). J ak do. а dowledzla wazy 81~, i:e to stra:!, zaczllt " • . si~ dopytywa6, gdzie siIJ раН, bramy je. noszll .8t •. P~t. wled: do deoyzYI rady dnak oie otwierul i dopiero оа energicznq, panstwa wOlе81000 proJekt uatawy о wlo· ioterwency~ jeduego "е strai:ak6w p08zedl ' §eia6skiob towarzystwacb ziemskicb, zakn,ро tego, со та k}ocze.· .W teo spOS6.b ' pujllcycb grunty za po§redniotwem banko 8trac~00 b~rdzo wlele dro\!lego cza8U 1 Sl' wlo§ciaoskiego. kawkl ШUSlаlу, przez pewleo ezas Ьус bez·.. . czyonemi. Strazacy przemokli i zmarzniQ' ВеrllП, 9 wrzesDla .. (Ag. p6t~.). Blsmark ci, wziIJli 8i~ z eoergill do praey i okolo dzi§ w посу powr6el1 do Веrlша z Kissio· godzi?y _р61 do drugiej ogi~ii ugas~o,no: genu. Gazety przyt&czajll jako pogloBk~, ,Poza~ ten przekooa~ oa)wyra~nleJ, Jsk ~e Bismark, jako byly przewodniczlley Dlebezpleczoq, rzeczll Jest zakladaOle tB' Ь l' k' . . kich sklad6w SZn1&t w dziel ic dre nia. kongresu er 16 в lego, рrZУ)Шlе toraz 080' oej, kt6rej ratunek jest utrudoi~oy. Skla. bisty udziat w rozstrzygoi~ciu powikla6 dy takie istniejll jeszeze przy ulicy Kr6t· bulgarskieb. 

kiej "po§r6d dr~,,:oian~cb bndyok6w, prz! Londyn, 9 wrze§nia. (Ag. р.). W izbie KonstBotynow8kle), gdzle nad skladcm _оа)· gmin urz\Jdownie potwierdzooo wiadomo§c dujll siIJ mieszkaoiu i t. d. Ze wzg!IJdu i Е' Ь h dl ' af 6 k ' оа bezpieozenstwo od ognia nalezaloby te е JU' вп. przesze graOleIJ ga s I}, aklady oaOO/lC gdziei\ldziej. а!е z A~gaDl8t&ou zostal zoowu wyparty 
(-) Ze Zgierza don08zll, ie Ые wykryto do PerSYI. 

ОS'Ш'NIE WI!OOMOSCI BANDLOW&. 

tam wi~cej wypadk6w zarazy па bydlo, 
pr6cz jedoego, о kt6rym wврошпiеШmу 
przed kilku dn.iami. , 8rodk i oatl'oioo§ci 
mU8Щ Ьус jedoak:!e przeetrzegane do pew- . 
nego czasu. ., Berlin, 9 wrze§oia. Brak oiefokoj~cycb (-) ~trza. рад' "~ w~orek okolo godzl' dooiesie6 polityczoyob wzbudzi zaufaoie оу ~. Wlесzогеш, ~rzy ullcy Beoedykta, . w : w obozie zwyi:kowc6w а kontrmin~ роЬо. P?bIIZO 8p~ce~owe). Byla ~o sprawka Ja· 1 dzil до zakup6w pokryciowycb. W в wszya1-kle~o§ rzezlmles~ka, p.osz.uklwaoego przez ! kicb dzialacb kU!8Y. розоп~у si\J ~ g6r~. polIOY~,. 8tr~iDlk pollcYJnY zastsl go "' ; Mocnein usроsоы�Dlешш odznaczal sl~ sze.e· 8zyoko 1 ~b~lal 8re8zto,:"a6, ale lot.r zdolal ' g61niej targ papier6w rosyjskicbj przy %W8-wyrwa~ SIQ 1 poczll1 ueleka~ ku ullcJ: Вра· ~ wусЬ оЬгошеЬ, pozyezki roayjskie z wszyst· ceroweJ. ~to§ z ~r~ecbodDl~w, ezyol"c ZB· · kicb lat osillgn~ry zwyzki а соЫе zyskaly do§c wolaolu .8tre.zO\ka, сЬеl81 lotra przy- ~ okol0 1/. т. Na gieldzie zbozowej pszeni. t~zушв~, teo Je~nakie wydobyl rowol.wer z CIl obrBcano bardzo malo ро сеnасЬ oie· kleszeo.l, ~trzebl "! ~troo~ рrzесЬоdюа, па zmienionycb. N otowania iyt~ obnizyly aiIJ sZCZ\J§CIB Uleszkodllwle, poczem uшуkаl da· 1 poczlltkowo о 1'/. ш. p6~nibj jednak od. lej. Роliсуа zdolala mimo to dostac lotra zY8kBly 1 м. ' w swoje r~ej w rewolwerze bylo jeszcze ' pi~ ostrycb oaboJ' 6w. 1 P.I ... buтg, 8 w .. nn'.. W.bl. па 1.on,n 2111/ ... П 
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W.""W.,9 ••••• 1.. Oko"it. 78'/. с .k.1C~ ро 
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тООDО, oukier 'щгм.kОWJ 121/'1 lpokojDie. 
LivI,pool 8 wrzdnl • . 8prfLwoltct"ll l" lJoo1t,tkOwf'. Prz1PU,r.c:r.aJ'IJ ol)r6t l~,OOO I>eJ; тоооо. D&ion· 

оу ао"ь. 1,000 Ье'. 
tlv." •• 1 8 wrZl6nI •. Spr."ozdlnie 11:011«0_8. 01.r6t 

tt,()()() beJ, z tщ(о UIL 'pekl1Ja.nJO 1 w,wor. 1,600 IteJ. 
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о. p.t. liot. 6'1 .. , Da 11.t. gr. 6'/ .. , о. 01. It. 6'/'&1 п. mr. k". 6'1 ••• п& kw. m"j 6'J .. р. 

Hew-Yo,k, 8 w,z.dnl.. Uawelllll. 10'/'1'" N. Or .. 1 •• 0.. ~Э K.w., (F.ir Rio) 20, dlo. Rio 
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DZlёNNА STAТYSТYKA LUDNOSC'. 
MaH.Ii.tw. "W_rte w dDiD 9 wrr.e6uia : 
W га,аnl .alollckl'J -
W ...... 61 ,wanglellckiel 1, а ,niano .. ioio: И.оr," BI.u • И.I.о, B.t •. 
SIaro •• konnych --

l ... rll .... doi. 9 wrШDia, 
Кal.licy , dcieci ао ,.! 16-tu .marlo 2, w t.oj 

H~Ыe cb~opc.6 .... 1, dziewCE1it 1; uoroslycb 1, w ~j 
liсж:Ые mО'~С&}'ln-, kobiet 1," mi .. nowioitt: 

Karrolio. Wiec..,r.k, lat 60. 
Ew.nglellcr' d,ieol do 1.' Il>-tu ,тarlo 7, w tej 

liczbie cblopt.-ow 1), dr;ie"cцt 1; tlor0811oh 1, '" t.t J 
liс,Ые fl!OZU~)'En -, koblet ), .. mianowioie: 

J nlia_o. с МЙllес6 .. Мodro, lat 84. 
st.rOl.uonnl : dzieoi do lat l~tt! &Лl&rlо '. w tej 

Но •• Ы сhlорсбw 8. dzi8wcqt 1; dorool1cb -, .. t.o) 
·СIЫе щtZСZJ:tDZ -, kobiet - ... miaoo"cio: -

RDZKt.AD JAZD 
od dnia 1 (1 З) maja r. Ь. 

• lAd'" 
••• h •••• : 

i IUNUTY 

przJcbodq 
ао Kolu.t:tek.. . 
It Skier pie"io . 
)1 \VаПZ&W1 . 
» A-lеk'''D с1ro". 
tI Cieoboaiou . 
н Piotrko". . 
" C"t;ltocho"J . 
JJ Gr&lliCI . • 
t1 Sotoowca . 
'1 Тоnaаа&о.",. • 
,Bzio •• . 
)J Radornia • • 
"Kiolo . . . 

(- W szynkow.nl w лr!1Slе wyd~rzyla Sl~ , doi. 99'/1' G% reD:azlota 198, ('/.% Iiat1 .... _е czwBrtek zaC\\)ta b6)kl\ poml\)dzy ра • • t&wue krOO. zi.m<lt. 157',., akoy. bankn ""'11' , . . l'obkami ze wsi а robotnikami z eegielui ' ,ю.go dla handJn. "k .. anio.n.~o 828, , реtoпЬur· " . Pozoaoskiegli. J edoemu z parobk6w "у' .lriego banku =vd'yaarodo .. 'go 5З9/,. " Wan .. 1 • bito oko, drngiemu pok81eczono glowA w 88'110,. О •• zobIL JЫ.,! b_nk. , r""~J.IrI"lO "A I.u ... dro .... • li 6Ь t . , . d' l' V 181.40; t 1. 1"., , .. Law". W.50, 4'/, .1"" f,lr .. bl. "Ciechociuka. 8~raSz "у вров , пе) . ,Оnl о ~Ie§ 1 r6w· _yju. 51.70, 5'1, 00'10,.1<. w.сЬоdш. 11 .... 66.80, • Yiotrk.... . OIе:! powazne oszkodzeDla па clelej przy· Ш .шi'1i м.зо,4.'/, рО<у ••••• 18 О r. 81.96, 6". ,V,O'toc.b'''y. wieziono icb do lekarza шiеjвkiеgо w celu liaty .... t.wo. rO.YI.ki. 98.50, ~.pony "","" a~I.90, "О",и'01' . • spisaoia protok61u i зkiеrоwаniа Bp~awy оа Ь'/! .potyc,k. Р'.щ'оw •• l ~бl то.о. 154..00, tak... .. • 00 • • dro А -d 1866 т. JiЗ.()(\; а.су. ',&и •• ь.щl 'OW"lО 80.75. df' "Тоы ..,,,. • g ..... O~/l. . •• ooto".go 66.25, М . •• 1 • • аrп. ., d. 26-1.00, ••• .. Bv.n • • . (-) Drugl koneert р. AntoDla Aramboro cJc kredJ·'<t-. .n.LrJaok'. - .-, J'8Dta "О .jo... ,,&adomi. . . z wsp61udzialem artyst6w "ar8zawskicb рр. ro'Jj.k~ 96.40. G" , _.пta r"",,,k. 108.40, poty". "К 1. . • • 
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I Gilber1-Кsszоwвkiеj, М. Horbowskiego i k. 1'OI1J·"· ~.!. wewаvtrшa '7.10, af,k"u~ 3J"" М k k' d"""o" ,k pTyW ..... 2 1, · О\УАаА. Cl tr,~.:::;,-:;; а OWB lego, о ""ii""le sl~ _е wtore , "9 _оо,).о , 187' wrrabJ ..... od .. "'j8Y t4J .... 8аН koocertowej Fogla. r. ., I-..i 

• 

• 

• 

. __ _ ~'~r.~j~O~I==========================~ __ ~==~==~_====~_= __ ~ __ ~~O~Z~~~,~N~N~'I~K~~~~O~D~Z~I\~·I~. __ ~====_~._=_====~-~-=. =======================3====== G·ej po połuduiu z powrotem do Warsu· 
wy, odDrowlld~ony oa kolej pn8Z cale miej· 
cowe iluchowie6atwo. 

ci1ł811 dw6ch dni, .T. E. b. bi kup 
Ruuiiewicz, prócz konsekracyi i celebry, 
wybi&lZmował og6łem 3,219 osób. 

Notnjemy, ii kości6 1 parafialny w Kon· 
stautyuQwie, zbudowaoy ko tem 6wcte
oych ch:iecbiców Kon tantynowa i okolicz· 

oych ~loki w roku po ~aloże. 
niu mI ta, doł4d konsekrowanym me był. 
Dzi.iejuy probo tez, k. Biderman, jeet 
tnecim ~ kolei tej nowej p • 

(-) Z towarzystwa przemysłowego . Jak 
wiadomo oddział łódzki towany.twa po' 
pierania pnemyału i baodlu jeezae w r. 
I 5 w1s~pil z wnioskiem zwrotu cIa od 
towarów wywożonych za granice. Wnio
sek ten, poparty przez oddzi l moskiewski, 
komitet towarzystwa przedstawil ministe· 
ryum. Otóż niedawno nadenla ~ Peters· 
burga odpowiedt, że miniateryum przystąpi 
do ro~patrzenia wniosku dopiero po uk06· 
czeniu rewizyi taryfy celnej, prumyałowcy 
nasi dlugo satem zmusz6Di b~1l czekać na 
ostateczn, odpowiedt. 
(-) Z ruchu przemysłowego . P. Poznań· 

ski powiekua zoaczoie 8wojll tkalniOj wy· 
budowal wi~ w tym celu nowy pawilon z 
p6100coej strouy fab ryki. Komin fabry· 
czny uk06czono już przeszło w polowie. . 

Jedna z fabryk, polożonych przy SZOSIe 
Mitacha, zamierzajllc powi~kszyć ai~ zna: 
czoie, oabyła sqsiedni plne, rozległOŚCI 
3,177'1. łokci kwadratowych, za 00 ""pła. 
ła 2,500 ra., co jak na tamtll dzieloic~ 
jest zapłatą dobrll. 

W yroby wł6czkowe, jako to: kaftaoiki, 
sukieoki dziecinne i t. p., idll tak dobrze, 
że zapasy ai~ wyczerpały. 

(-) In'pekcy. fabryczna. Pomocnik in· 
spektora wzrsza wskiego okr~gu fabryczoego 
p. Rykowski ",ykrył w ubiegłym tygodoiu 
w fabryce p. Kretschmera przekroczenia 
przeciwko usta",ie o pracy małoletnich. W 
protokóle spisanym z tego powodu zanoto· 
wano, że 9 małoletoich rob?tnik6w w wie· 
ku od 12 do 14 lat pracowalo po 12 go· 
dzin dzieooie,- że nie było metryk robot· 
nik6w małoletnich i nie wci,goi~to ich do 
ksi,żki ustawll przepisanoj, - że wreszcie 
i08pekcya fabryczoa nie była powiadomio· 

I n, o tern, że w fabryce pracujll małoletni. 
(-) Z pi imiennictwa. W Berlinie wyszła 

z druku broszura p. t. .Ueher deo Me
chanismus der Lungentraktionen,· napisana 
przez dr. J. Wiałockiego, zamielzkałego w 
Łodzi. Brosznra ta jest przedrukiem ar· 
tykułu pomieszczonego poprzednio w pi. 
śmie "Frauenarzt.· Jesteśmy ciekawi przy· 
czyn, dla kt6rych pan Widocki nie ogłosi. 
s",ej broszury jedoocześnie po polsku. 

(-) Nowy spos6b płacenia weklU. .Tage· 
blatt· dOWIaduje si~ o oast~puj,cej RztUCZ
ce, kt6ra zresztą nie jest niczem wi~cej, jak 
prostym rabunKiem. Kupieo R. posiadał 
weksel firmy spółkowej, wystawiony oa 200 
robli przez sp61nika D., a żyrowaoy przez 
spólnika G. Gdy nadszedł termin zap/a. 
eenill wekalu, R. zgodził sj~ przyjllć 50 rs. 
na poczet dłogu. Suma ta miała być na 
wekslu odnotowan", a pod adnotacYlł mia · 
lo być p%lone nowo żyro. Dla załatwie· 
nia tej fórmalności R. przyszedł do kaoto· 
ru D. 

pu mu· 
zyki, ale nie kocioJ. Orkiostra grywaj,ca 
w letnim teatrze, była niegdyś dobr" lecz 
w obecnym składzie swoim , daje "rażenie 
rozpaczliwie ... efektOwne! Siedmiu lub ośmiu 
muzykant6w, codzle6 iony skrzypek, inny 
basiata. W chwili gdy dyrygujllcy ·opere· 
tkll d.aje znak do zacz~ia, rozpoczyna si~ 
dopiero przewracanie nut, strojeoie instru· 
ment6w i - ucieranie nos6wl W nast~· 
pnej chwili publika słyszy akord... Zam
kn,.wBZY oczy, możnaby wyobra~ić sobie 
~szy8tko, tylko nie orkiestr~. Nie wiem, 
czy winni temu muzykanci, czy liche io· 
struweni" czy też poprostu, niedbalstwo. 
Zdaje mI si~, że "szystkie trzy warooki 
składaj, siCJ na t~o koncert harmooijnyl 

W racam si~ ieazcze do ogr6dków war· 
szawskich, aby wspomnieć, że wśród mn6· 
stW& nowości wystawiono w jedoym z oich 
• Szulamis· po polsku, w przekładzie z żar· 
gonu. Goldfadenowski repertuar posiada 
kilka utwor6w, kt6reby warto przetl6ma
czyć. .Byłaby i ta korzyść z pracy, że 
działalność operetki niemiecko·żargonowej 
stałaby sill w ten sposób zbyteczo,. 

Artyzm ożywia si~ w Łodzi I Opr6cz 
kilku miejscowych taleot6w rzeźbiarsko·ma· 
larskich j zapowiedzianej opery na zim~, 
wieliśmy wielki koocert wczoraj, o kt6rym 
oczywiście nic jeszcze napisać nie mogłem. 
AleI podobno p. ' Jarszewski ułożył ładoy 
program na czwartek w letnim teatrze i rlT 
czy sumi6Diem dobrego aktorA za doskooa· 
łll zabawIJ. Idicie Dloi pa6stwo, bo to je· 
go benefla! 

• 

Sarmaticru • 

zaczekał obwil~, gdyż G. zaraz nadejdzie. I (-) Dziś w letnim teatrze: • Błazen R. wydob,ł wek el, polożył go przed 80b,. naaworny," opereta w 3 aktach, a 4 od· na stole, a w tejte obwili D . sch"ycil 6w słoDach, z muzykIl A. Miillera. weksel, podarł go i wrzuci l kawalki do 
llieca. W tek brut~nI sposób oszuklloy 
R. poszukuje swej krzywdy na drodze Sil' 
dowej. 

KRONrK.A 
KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 

- Warszawa. Wybr!lk ant!lsemit!lzmu. 
Czytamy w »Głosie". Od ciekawej .re· 
formy" pedagogicznej rozpoczllł rok szkol · 
oy kierownik jed nego z tutejszych za kła· 
d6w naukowych. Oto dla dobra moral· 
nego· uczn i6w chrześcilln oddzielil od nich 
żyd6w i, usadowi wszy ich w ostatnich law
kacb, EJ1powiedział, że odtlld nowy ten 
"porzl\dek" w zakładzie jego stale h\)dzie 
przestrzeganym. 

. Nie uależymy byoajDloiej do tych, kt6. 
rzy na wady plemienia tydowskiego obo· 
j~tneOl lub pobłailiwem spog1lldajl\ okiem, 
a z wyzyskiem żydowskiem walczyliśmy za· 
wsze i walczyć nie przestaniemy. Lecz 
tworzyć w obr~bie szkoły, jakieś Ghetto 
dla dzieci, które mialy nieszcz~ście uro· 
dzić 8i~ tydami, wskazywać na nie pozo· 
stałym towarzyszom jak 011. paryas6w, od· 
dech których zatruwa, a zetkoi\)cie zakaża, 
jest to posuwać sill tak daleko, ii dopraw. 
dy wlltpić możoa, czy 6w pedągog sza no· 
wny, kt6ry, jak sill zdaje, żyd6w całkiem 
jut za ludzi nie uważa, sam na miano 
czlowieka zasługuje.· 

TELEGRAMY. 

(-) Pozar. W nocy z pilltku na sobot~ 
tr,.bki alarmowe wezwaly straż ogniow'l do 
PracI. O godzinie wpół do dziesi,tej wy· 
bucho I ogi8Ó w sk ład zie szmat., zoajdnj,. 
cym .c; w domu p. Rotbluma przy ulicy 
Drewnowskiej, sklłd przeni6 I si~ na dom 
p. Zakrzewskiego przy ulicy P odrzeczooj . 
Mimo ci ,gl e pad jllcego deszczu, ogie6 
szybko si~ rozszerzy I i II bj 'I I dwa domy 
mieszkalne i stajoie. Na miejsce poil\ru 
przybyły dość pr~dko wszystkie czteryod· 
działy straży ogniowej! cbociaż z powodu 
soboty trudoo bylo o konie. WflSkie uli· 
ce utrudoialy ratunek, tembardziej, że mie· 
sskańcy, uciekajllo z rzeczami, oraz roz· 
kladajllo na uli cy lóżka, szafy, stoly i t. p. 
czyoili rrzejazd prawio niemoźliwym. Wiatr 
roznosi i kry bnrdzo daleko i gdyby' nie 
de8zcz, to pożar móglby objllć ca/Il dziel· 
niell. Strat miała do walczenia z wielkie
mi trudoościami. 'l'nk op. beczki pr6źne 
nie 1II0gły wyjechać z ulioy Podrzec%Oej, 
ponieważ nie pozwalała na to w'ls kość uli· 
cy oraz brak wyjścia z drugiej strooYj trze· 
ba wi~ było konieoznie pnejeżdź"ć przez 
podw6rza domów, gdzie z trudoościll tylko 
i to posuwając si~ krok za krokiem, 
aby nie wpaść w doły, pozostałe widocznie 
po śmietnikacb i miejscach ust~powycb, 
strat mogła przedostać si~ na inoll uli cO. 
Wod~ czerpano z fabryki p. Poznański ego, Petersburg 9 wrześoia. (Ag. p.). Hada oraz z browaru p. Gehhga. Obok tego p. . ' ' . Pozna6ski przeprowadził ze swej fabrykij wOJenoa pos~anowlła. l) Oficer6w. po. dwa· w~ża ai do miejsca wypadku,. Pod koniec kroć egzaDunowanych dla wstllPlenla do jednak w browarze p. Gehliga zabraklo nkademi lub oddziału geodezyczoego, kt6· wody, u p. P.ozoauskiego Dlaszyna parown, rzy jednak nie ucz~szczali do tych zakła. kt6ra pompuje wod~ przestała być czyn0'l, I dów z powodu braku miejsc wolnych lub napełnianie zaś beczek kubelkami zajllłoby . . . wiele czasu' ojechali wi~c strażacy po wo. OIedokończema egzamID6w .. przyczyny cho: dll Lroob~ darej. Najprzód udauo ~ i ~ do ' roby, dopuszczać do egzamlDlI po raz trzecI fabryki p. Biedermanna, le~z tam str~co~o I bez wstllp06g0 egzaminowaoia w ,sztabach tyl~o czas na~róż.no , gdy~ po zało~enlU okr~gowych lecz bez udzielania im kosztów Wiza okazalo Sl~, IŻ w rezerwoa.rze ~Iema l podróży i urlop6w ' ze slużby na przygoto. wody. Nast~pOle strażacy pOJechah do 1 • • • • browaru p. Aostatów, lecz tu zn6w nowy ! wywaUle Sl~. do egza~lDu. .2) Oficerow zaw6d, gdyż czerpać by/o można tylko z okr~g6w WOJskowych: IrkuckIego, przya· z sadzawki z powodu rozebraoia do napra· I murskiego, omskiego i turkiesta6skiego, wy "ielu aparat6w .. Z bro~aru pojecba.li . kt6rzy nie zlozll egzaminu wymagauego strażacy. do fa.~ry~1 !l' Goldoera, gdZIe I' dla wejścia do akademii lub oddziału geo. stróż .UlOlO dobIJaUla SICJ do bramy topo· . . rami oraz silnego dzwonienia przez długi I dezyczoego, Ole przysyłać powt6rOle do czas nie odzywał si~, a gdy nareszcie dał egzaminu do Petersburga, jeżeli pozostawać zoak życia, to powiedział jeden tylko wy· I b~dll nadal na służbie w wymienionych raz .~za.raz~ i zo0.wu ucichło! na powtóroe wyżej okr~gach. dob'Ja~le ~I~ etr6z. zapytał Sl~: .kto tam?" I Petersburg 9 września. (Ag. p.). Jak do. a dowledzla wBZy Sl~, że to straż, zaczllI '. • . si~ dopytywać, gdzie sill pali, bramy je. noszll .St •. P~t. wled: do decyzyl rady dnak nie otwieruł i dopiero na energicznI}, państwa WOleSIOOO prOjekt uBtawy o wIo· ioterwency~ jeduego ze strażak6w poszedł ' ścia6skich towarzystwach ziemskich, zakn"po tego, co ma k.Iucze.· .W teo spos6.b ' pujllcych grunty za pośrednictwem banku strac~oo b~rdzo wIeJe dro\llego czasu I SI· włościańskiego. kawki mUSIały, przez pewleo czas być bez·.. . czynnemi. Strażacy przemokli i zmarzni~. Berhn, 9 wrześma .. (Ag. pół~.). Blsmark ci, wzillli si~ z energill do pracy i okolo dziś w nocy powr6clł do BerllOa z Kiuin· godzi?y wp6ł do drugiej ogi~u ugas~o.no: genu. Gazety przytaczajll jako pogłoBk~, . Poza~ ten przekooa~ oaJwyra~meJ, Jak ~e Bismark, jako były przewodniczllcy OIebezpleczn/l rzeczll Jest zakładaOle ta· b l' k' . . kich sklad6w szmat w dziel ic dre oia. kongresu er 168 lego, przYJmIe teraz oso· nej, której ratunek jest utrudoi~ny. Skła. bisty udział w rozstrzygni~ciu powikła6 dy takie istniejll jeszcze przy ulicy Kr6t· bułgarskich. 

kiej wpośród dr~,,:nian~ch bndynk6w, przy Londyn, 9 września. (Ag. p.). W izbie KonstantynowskleJ, gdZIe nad skladem zoaJ' gmin urz\)downie potwierdzono wiadomość dujll sill mieszkaoia i t. d. Ze wzgllldu ż E' b h dł ' ar 6 k ' na bezpieczeństwo od ognia należałoby te e JU' an. przesze graOlcll ga s I}, składy usuo,ć gdziei\ldziej. ale z A~gaOlstanu został znowu wyparty 
(-) Ze Zgierza donoull, że 'oie wykryto do Persyl. 

os'rA'l'NIE WIAOOMOSCl BANOLOi&. 

tam wj~cej wypadków zarazy na bydło, 
pr6cz jeduego, o kt6rym wspomnieliśmy 
przed kilku dn.iami. , Srodk i ostrożności 
mus.,. być jednakże przestrzegane do pew- . 
nego czasu. ., Berlin, 9 września. Brak niefokoj~cych (-) ~trzał padł w~ w~orek około godZI. doniesie6 polityczoych wzbudzi zaufaoie oy ~. WIeczorem, ~rzy uhcy Beoedykta, . w : w obozie zwyżkowc6w a kontrmin~ pobu. P?bhzu Sp~ce~oweJ' Była ~o sprawka Ja· 1 dził do zakup6w pokryciowych. We wszyst. kle~oi\ rzezlmles~ka, p.osz.uklwanego przez I kich działacb ku!sy. posun~y si\) ~ gór~. pohoy~ .. Str~żOlk pohcYJoy zastał go w ; MocoeiD usposobi eOlem odznaczał Sl~ szcle· szynku I ~h~lał areszto,:"ać, ale lot.r zdołał ' g6lniej targ papier6w rosyjskicb; przy iwawyrwa~ Sl~ I począł uCleka~ ku uhcJ: Spa· ~ wych obrotacb, pożyczki rOByjskie z wszyst· cerowej. ~toś z ~r~echodOl~w, czyOl'lc za· ' kich lat osillgn~ry zwyżki a ruble zyskały dość wołaOlu .strązOlka, chCIał łotra przy- ~ około 1/. m. Na giełdzie zbożowej pszeni. t~zyma~, ten Je~nakże wydobył rowol .... er z CIł obracano bardzo mało po cenach nie· kleszeo.l, ~trzehł "! ~tron~ przechodnia, na zmieoionycb. Notowania żyta obniżyły sill SZcz\)ścle U1eszkodhwle, poczem ulOykał da· 1 poczlltkowo o 1'/. m. p6~nibj jednak od. lej. Policya zdolała mimo to dostać łotra zyskały l m. ' w swoje r~ej w rewolwerze było jeszcze ' pi~ ostrych naboJ' ów. I P.I.rsbllTg, S w .. lłnl. . Webl. ua 1.on,n 21"/ ... II 

) 
. n . . pożycz" WBchodu,a 99, III potyczko Wich ... 

War.zawI.9 ...... Ia. T.r" n. pl ••• Witl<o .... kl.· go. Pnenioa lin". i 1'1,.0. --626, piliŁ ... i lInlu'. ~,& 
5G<i, bial. 570-616. ..ybo,·o,,& łIS'O-640 ; !ylo 
wyborowe tł90-'16, średnie ----t wadli· 
""6 - --t ioosmiąó 2 i ł-onod.SOO-S16, owiea 216 -270, g~yka 976-406, rsepik leLui --, EiolOW1 -
-700. nepak rap. zim. --760 CToch polo y - --, 
ookr. 800-9001 fuola 900-1000, demol.ki ---_ sa kor~: kau. jaglana 86-106, j~&-o 
mieDoa --, Kl'lc7.AOa rruba --j m,ta p .. rowa 
pazeooa '" --216, ' /, --210. 'I, - -206, l -180, n --170, lU --1:lO, tytni. py' 
tlo,.,.o. Nr l i 2-gi 90-110; olej nap. '00-490, lni.· 
ny -460 1& pau. l)owlesioDo puenicl ~60,1 t1ta 
7JO, JoozlUieni" -,ow •• ,800, J grooull poloego 
- koroJ. 

W.rn •••• 9 wrzet.I.. Oko"iL. 7S'/, •• koy,~ po 
k,90/p.8toaunek i(IlrIJO" cJu wiaflr" HMI-oS01 l(,. Un.rL 
IIkł.eJ. za wiadro kop. 814'--8U', '" "atu. 266-266. Szynki za wiaclro kop. 827 1-890 1, ta garnieo 
kopiejek 269-270 Cs dod. o. wIooh". 2'1.). Berlln,9 w,.lłnl •. F,.enica 1'7- 160, ni wrs. 
pat. U9'/" n. kw. m.j 162'/ •. ~,Lo 10~ - lU, n. 
wc .. pat. 111./.. n. gr. ,t. IIS'/ •. : 

Londrn. S w,ZÓIII.. C«k,er JaTO 911 proo.II" I., mocno, aukier hnrkkoWJ 121/,. lpokojDie. 
Livlrpool 8 wrzełnla . 8prRwOltcłan l" lJoott,tkowf'. 

Przypu,r.c:r.aJ łlJ ohrót l~,OOO beJ; mocno. Dzion
oy dowóz 1,000 bel. 

LI .. " •• I a wrzełnłl. Sprawozdanie II:OnnO.8, OI.rÓt tt,()(ln bel, z twco UIl .pekI1Ja.nyo 1 w1wór. l,600 hel. 
Mocoo. Middhog .me'lkwk. n. w"" pat. 6'/ ... n. pat. li,t. 6'/ .. , n. h,t. gr. 6'/... o. ,t. It. 
6 " 'łł n& ror, kw. 6'/ul na kw. maj 6'J .. p. 

Hiw-York, 8 .ruinla. U"welna 10'1,,'" .N. Or .. 1 .. 01. aa Kaw., (F.ir Rio) 20, dlo. Rio 
N:. 7 low ordin"y ua p,t. 18.15, n. gr. 18.M. 

Han.) 9 .ruloll. Kawa good lY9rage Sanioe o. pat. 111.76, n. Ii.t. 112.60, n. gr. 118.00, o. It. 118.60, n. lt. 114.00, n. mr. 11'-26, Q& 
kw. 11'-76. Spokojoie. 
~~~~~~ 

'.rELłlGUAJlI CUłlr.DO'I'J1. 

Gleld. Warszawsk •• 
2,d&00 r; końcem gietd" 

z. w.k,I, kr61~.lorml.o.' 
Da lJerlill ~a 100 Ulr. • • • • 
IJ l~ODUJU Ił l ~. • • • . 
Ił ParJi Ił 100 fr. . . . . 
" Wiedeń Ił 100 O. . . • • 

55.'6 
11.24 
4ł.70 
9020 

Z. ,"plor, ,,"oIwo.o: 
Lioty J.ikwul. I{r. 1'01. . .' 93 _ 
ROI. 1'ot. WluhotJma . • • . 9960 
L iaty Z .... Ziem. z 6U r . . 1 Ul 20 
Wa'y Z .. L. III. War ... s.,. I lrIO. -

n )l II II U 99 76 
n n " :ł H l 9'J.GO 
"U l' II V . 99&0 (Jut, Z .. t. M. Lolhd Hor. 1 96 _ 
Ił" " II J f 96.2 /i1 
"łJ II u III . 95.-• 

Gleld. Berliński. 
UaulLnol, rOIJjdr.ie &uax. • . 

" "ua doet . . 
Webło oa W.rtE&W~ kro • 

II • t'uŁerllHlr' kro • . 
.. Ił dl.. 
" Luu( 10 .r. . 

18UO 
ISI.26 
181.16 
180.60 
179.60 
:lO 46 

• 

II 11 o, Wiedeń 
dl. 
kro 

. 20 :/8 '/ 
162'36 ' O, •• oulo p,yw.toe 

Gil/d. Londyl\lka. 
Welult, UA PcŁerabarit. . 
Oylkooto .'/. 

~'/, 

20'/, 

65.26 
11.20 
44..31> 
89.65 

93.
!łu.60 

1Ol.26 
100.-
99.70 
99.60 
99.00 
9G. 
Uó26 
96. -

141.70 
IS1.C>O 
181.1111 
l Sil 80 
11!180 
10.47 
20.28'/, 

UrJ.'O 
1'/. 

DZIeNNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Małt.ńsłwa uwarte VI doiu 9 wrr.6Śuia : 
W ra,aRI k.lollckl'J -
W ...... 61 ewanglellckiel l, a mianowioie: Honr,k 

Blau • Heleo, Bab. 
Slarozlkonnych --

IIR.rll ... doi. 9 wrześoia, 
Kalolicy, dU6Ci do lat 16-Lu zmarlo 2, w !.oj 

1i~uie ch~opców 1, dziewuąt l; uorosłych l , w ""j 
lict:bie mO'~C&}'ln-, kobiet l , .. mi .. uowioitt: 

Karrolioa Wiecsorok, laL 60. 
ewanglełlcr' d,ienl do l.' II>-tu .marlo 7, w tej 

liczbie chłopt.<Ów 1), dziewMllt l ; doroelJoh 1, '" ł.t J Herbie fl!ozo~yl!n -, kohiet l, .. mianowioie: 
J nliaon •• Miiller6w Modro, lat Sł. 
st.rolnonnl : dzieci do l.t l~ttl :nll&rlo '. w tej 

lioubi chlopców 8. d,iewc .. t l; dorool1ch -, .. Iooj 
·elbie mttcEJEDZ -, kobiet - , .. miaDo"cio: -

ROZKŁAD JAZD 
od dnia l (13) 

• lAd'" 
".ho'z,: 

przycbod .. 
llo Kolu.l:tek.. . 
n Skier pie"io . 
n Wanzawy . 
» Alek."D41ro". 
n Ciechocioka . 
H Piotrko". . 
" C"t;ltocho"J . 
"Grallicy . . 
t1 Sosnowca . 
J1 Tonaur;o.... • 
,Blin .. . 
" Radomia • • 
"Kielo . . . 

maja r. b. 

i IUNUTY 

(- W szynkowni w .nr!lsle wyd~rzyła Sl~ . dnia 99'/1' GOJ, reD:azlota 198, "/.% liaty ... we czwartek zaCl\)ta b6)kl\ poml\)dzy pa. ,tawue kred. ,iem<lt. 157'/., akoye b...,ku 1'OI<1J' • . . robkami ze wsi a robotnikami z cegielni ' .~ego dla handlu. uk:anioonego 828, , peto"bur· " • ."j" 7 10 Pozoańskiego. Jednemu z parobk6w wy. ,kiego banku IIUVd·YD&rOdOW.gO 589/,. " War ... 1 • bito oko, drugiemu pokaleczooo głOWA w SI'lIo,. O wrZÓIIIL Halo' ! banh . r""~J,lrIego "A I.uIWUro .... • li ób t . . . d' I' v 181.40; t /. hot, ... tawu. W.50, "I, .ha'y h .. hr. "Ciechocillka. s~rasz wy spos , rzeJ . 1001 o ~Ieś I row· oyjue 51.70. 5'1, l)Q'lo,.ka w,chodUl. II .... 66.80, • Yiotrko... . OIeż poważne uszkodzeOla Da cIel ej przy· lU emi 'yi M.30,4.'/, poiy .... . 18 O r. 81.96, 6", "G.~toc.bo .. y. wieziono ich do lekarza miejskiego w celu IiaLy .... t.wo. r.IYi,k ie 98.50, ~.pony "","" a~l.90, "O",u,cy. . • spisania protok6łu i skiero"ania sp~awy na b'/! .potyc,k. "'O""OW.' 1 ~t;1 roka. 154..00, tak .. , .. . DO . • dro Il GAd 1866 r. lłS.OO; akcy. hau .. haodlowego 80.75. dr' ,,"ford ..,,,. • g .... O~,. . I.oow ... go 66.25, dr. t.1. waru. w, d. 26-1.00, .k· .. Bun • • . (-) Drugi koncert p. AntoDla Aramburo CJO kredył(Jw. .n,tryook,. - .-, J'8Dta ko .jowa "Radomi. . . z wsp6łudziałem artystów warszawskich pp. ro'Jj.k~ 96.40. G" , ronla r"",,,k. 108.40, poły.. "K l. . • • 

~ 
l 

1J 
6 
i 
I l 

I Gilhert.Kaszowskiej, M. Horbowskiego i k. l'OIYJok. !'Io we"DVtrm& '7.10, af,k"u~ SJ'/" M k k' d"""o" ,k pTyW ..... 2 l, · UWAGA. Cl l:rJ~.:::;,-:;; a ows lego, o ""ii""le Sl~ we wtore , w 9 roolJ.b • 187' WJrabJ, .... od .. "'j_, ł4J .... sali koncertowej Fogla. r. ., I-..i 



DZIE/ffirк WDZКl, Nr, 201 

z N 1 А. 
Т 66 N 3· " •• , " А t k I Т6Ваill Давк.I;:!. фРВ1JI)(зка 11 Вер· 

re " Т. Q "IU~В • " r u в. ТОJlт..I;а Геяче.llll. w 'е!niт teatrze Scllina. Nauczyciel 
"a~po" : Z"do .. !ka statY8tyka (NI' Опись 11 O~HkV про ааае .. :ьа'Ъ 
",,) .. , .. ietleyl,r&wd" i ioterea6w ,.1; l'ow",&! 1_ oriy.tbw w.k.IDO-d"""",Ч:;: 

I _L d преАl1етов'Ъ )(о_ио рasсиаТРIl1lAТЬ pod dr •• ke-
8рО l!CZоуcu." orespoo 60суе С" П .'~ 
· n. L ы1· Х Х Z d6" У.l;е"оаго рвстава к В'Ъ .l;епт. J"1J "1 GR'\BI~ "J" О 

kilkoletDi" pr.k 
4.-то kluo .. ", 

leke"j .. domach О"'''. 
JU • Z О. JПа, Р,; . '!' а" .. на l111ст11 0001. ~ N • "L • 
"~prawy b1ei"ce : Przec1wko uodzo· Августа 24 .l;1IВ 1887 TO)l8. \V oiedzielO dпi J 1 .. rzе~пi . 
Ж1етсот. ~f~rmy 8zkoloo. С)·.II;ебвыl ПРИСТIUl'Ъ, СУШllRса; . 
daqb. Za6mleo1a alonC&. О 113б-l 
wie. "Dzial роlitусжпу". Z 
пево 6 .. iata. Tydzie6 ОБЪflВЛЕНIЕ. 
Ostatnie telegramy. "Z Су,;ебкыl J!ристав'Ъ О'Ъ1IЗJ(а Мк. 
810wo w8topne. Ziemie СУ.l;еll 1·го ПеТРОlовскато 
alowiafrskie. Игпатi Сymипсllil 8Н. Opereta w 3 ak сЬ, а " 4 
urzt;doWJ. 8'1> г р. Ло.l;3~ 8'Ъ паеЬ, Ilow& J. Напета, ШПZ1kа 
Кronika petersbur.ka Z 1437, об'Ъ1DIJlRет'Ъ что 9 МОНега. Pneklad О. 

ЛDW КЛ 

Р''Ч роааы� do r/iin"ch 
OCert" proszO Iklada6 .. 

Ic:тi Ihiепоika l.6dzkiego pod 
1115-3-3 

Julia Leichnitz 
Konserwatoryum Wa.,zaw 

powroolla do .t.odzi i 
udziela leliI. у 

111/-

Dr. Juliusz Wieliczko 
ЫЖАRZ PQWIAТOWY 

Ьezр1:аtпiе porady Ie-
iej П1l'оdzlму od 

do .. ieczorem. 111 

Dr. HASFEI1D 
LEК.ARZ i А К О ZER 

Dп~ ulicy Zawad,kiej .. до
~s-A.-~is рal со .81-

z сЬоro Ьат i \\--g. 
I DZI • 

Z Е \f~ flRZ.\"I
~ kretnemi) 
Biedoi ~" 

8М-50-22 "у. Z prnwinc1i. Kronika сего 1887 ГО.l;а с'ъ 10 час. Ikiego. ___ _ :--_ 
сЬпа. Doniesionia. 8'Ъ гор. Ло.l;3U В'Ъ AOM1I НИ· Отапа z wielkiem po .. odzeniem О strо,iеш'а ~ortepl'an~W L· ki ~ k-
шiсzпу": Jarmark w Штарка ПО';'Ъ N. 1437 6у- \Viednin i .. Warlz .. ie. Z '01'1 ~ 11 U , 1 erm 
rodzie. 8prawozd&nie gieldo"e i ПРОАаваться .l;ВК_Иl1ое ~y. oie по"а "1.ta.... zam6wi~ia roЫ6 wotoa .. mieszka obecnie " domu р. 
rynki to .. arowe. Tydzie6 ekono- щеотво ПРИПa.l;Jlе8ащее Роху т.А:&ОЕ: W kci~ 2·т "Wa Aptece \У-О Мillета (dJL.ni@ МОГ1са Heimana, ul!ca Qe. 
miczny (rolnictwo; 3Вl<.11I>Ч.II В'Ъ J1oma- 8zermienka". W kci& 3-т "Та- Goebela) 1140-17-1 gielniana naprzeciwko Вапkп 
gorzelnictwo i piwowar.two; коровах'Ъ, T8J1eHK х1о, 08- niee Bacbantek", ukl&da р. Z mi·1 );~t;;;td.ii;;;;;т.;:--;;;;t;:;;;j:;;;;;~i,;;il ра6st" . 6Зб-30 
туа! i bandel; komunikaC1&, ПО.l;СВИНlIах'Ъ 80211 БРII'l11l lowicza. I( 1 Р fdziernika potrz8bo" 

) О I . " ' , , BONA lk aowo§6 " g озzеП18 . и П8110JlО'lеНDО раш и ОЦ1l- Ь _. ро а 
1'1'eic Przeglqdu literac/r;~go. 229 Р'уб. па YA08.ll~1'DOpe- О WlеszсzеПlе. 00 wynaj~cia 

"Роtoссу i C7.8rtory8cy". К. \VaJi· протеН3111 Марьппв КУЭНlnC'Ъ. Dmkcya lоwа1lПltwа Пе4у10lfС[О znajllC& j~zyk пiешiесki. \v 
szewski. (Po~ccy. i Опись и uц1щку иРОА8ваеllЫХ'Ъ ". ...18 ':1. :r.odsL т~~ w redakcyi. 11 
Wаlkи 8troonlct .. 1 program6.. 110.НО рВ30"В'1'JIИnaть W z" to.o .... oill .i~ do 22 Z . Ь . 
tyczny~b. prz&d ukladem Rzeczy СУАеблаго Прнстава и в1о Аеи ... ", POdUJ8 do РО" zecbnej onacl го otnlcy 

pokoje .kawBlersk1e, 
\Viaaomo§6 Nowy-Rynek Nr. 5. 

1129-3-2 

Zgublono ровроШеJ, ~ 734-1 рп&! П8 Mllcт1l 011011. Оlо6с! it z t<tdane хо t/ll1 poiyozki. . 
J аrochоwзklеgо JI Августа 22 АВ" ro.I;JI. па nlerochomo6ci' ~dan1 а .. do maJ"tku 
'Vac~aw 8ztulc". СУАебяыll Прпстав'Ъ. СУШ1lRСllili. и) pod Nr. 265, рп1 uLicy .. ok.olic1 Wilna. B1iZ8Zycb 
роАШ1еrtпе), р. Ed. !,~Ic. 1187-1 I kowakiej 1zrael Moaiek i ШО'СI zaalogn,,~ mozna па 

lаk,бrz:~n 11 pertmonetko, жа wieraj,,~ 
P.ASZPORT оа imi~ Lew 8ztol 

kiewic< i Puszkin prz8d pomo1k1e,O dl ma/ionkowio Wnlffert Oso.da 
Pio~r/l Wielkiego", odcZ1.t \~l. 8ра- ОБЪfIВЛЕНIE. OOoo .. iooej z konwera" ia \Vile6aka. 1 J3З-2-
8Ow~cza (d. с.). "WlpOmOI&.nle.o А·е· ОУАебоыll ПРИСТnВ'Ъ C'Ъ~aдa Ми- datkow~j z ргж zacowani 1.' 
JаП1е-W1Dсеоlуm Mazur1riewlc1u Ор.е" 1 ro П&троковсаго 10т г, 24000 

i inne niewartDAciowe 
l.askawy жпыажС& ze~llce 

zloty6 w reaakcyi tegot 
_а alosowoe)ll wynagrodze. 

р: J. А. М. ,,;018k8 Z сжаа6 .. przed Иrнатili ОУШ1lПСlill, 1IIК- Ь) pod ;. 762.b,'"rzy ulicach: . Best~boro, pO<~.llo·1 
1141-1 

hlatorycznycb. рod wzglo~em 8'Ь гор. ЛО.l;ЗК 8'" chodnjej takie р сего .. " ... а. z В waryl, naJarot8~" Хl 
ograficznym 1 gos.podarak1m, р. , об1оRВJlое1"Ь, что 9 nej i 8.go .Aodrzeja, . "У w.ytrzymuje. Сепа orv 
J6zefa R08lafin~klego (С,. d.). сого 1887 ГОАИ С'Ъ 10 'Iac. Jezler8ki, га. 2,900, nalr\ego 0Pleczotowanego .. orl<l1 
DI~а uauko .. a, !lter~ckB 1 в"ь rop. ЛОАIIII 8Т, .l;OM1I Hц. ~) 1'00 Nr. 1373. ргч оНо}' Dzi 81 245 (1., apro .. ~dzo!1ego w г. 1884 
па . lI~owe k8~lItkl otrzyma~e" ШТIlРКR 00.1;1> N. ·1437, бу- nej, Ignacy Vogel, po~yczki do- dom ГОln~сжо - b~n!llowy 
red.ak~YI K~aJu. "Tre~ pl8m иРО.l;аватьон )l.ви:к и"ое И1IУ' datkowej rs. 40,000. .. 1 8·р. w \Vars.a-I 
"B1bJJ?gralja . ." ПРИ8ц~еJ8ащее Антону W zelkie zarzuty przeciwko udzi&. "Ie, "Yn081~ 1'1!' 86 ."~ шогg 

.Odc1!,ek: Z tamte~o A"lata • Оро, . ' 8ЯИ~lOчаl>щеОСII 8'Ъ leniu Zo.:!lldo.0 1C!r pot l czel<,8towl\rzy' p!Olowy roli uOllerz'!looeJ. wyaiewal 
w1adao18 maloruaklo Т. иа8Ньа'Ъ JlОШ8АЬЯХЪ с'ъ уири· zeoi жесЬ~ przed8tawi6 dyrokcyi "О. "! p?r~e wczean~J 1.00 ~,. w 
сжооКа. przeklad М. Ког.-Ме!. .еlO и кВре'1l1. и оц1l~еDОое J 1~5 .. przeci,gu doi 14 od daty wydru- zn10JszeJ /. k.o~ca ~ wl~ceJ . . :.108} 

ка YAOB.1I&TBoporнe претоиаl!! kowlini .. lIiniej8zego obwieazcze .. ia. podczas 8przYJaJ"~&J wl~sny 1 
ОВЪflВJlEНIE. ГРИRШllаВ8. Za P"ezeal\ Dyrektol' R. dochodz". dtug06cI 8 041" ~Ioma do 

СУ.l;ебпы\\ ПРИСТ88'Ъ С'Ъ1IВ;J;а М Опись ц 01\11ОКУ ПРОАnваеl1Ы:Х'Ъ Dyrektor Ыurи: А. ..ysoko4c1 przeszlo ~ lokol. - D()-
ровьп1о СУАеl 1-го ПеТРОIIОВСКВ IlрОА",етов'Ь МОЕПО разеl1ЦТРИ8RТЬ J 1 36-1-1 ,noina w O.adz1o KrzyMwk&, 
OKpyra Игнатill CymuRcKill, СУАебпэго ПРIIОТRВII 11 В'Ь Аепь _а; .Andrespol u wla~iciela 
теJlЬСТВУlOщiй В'Ъ гор. Ло.l;ЗИ в'ы� ПРОАВIВИ на loI11ст11 опоП. \У BIURZE INFORMACYJNEM lub przez ро§ге· 
;J;OIol1l N.1437, 06'ЬВJlJlаеТ'Ъ, что Августа 24 AНfI 1887 года. В Fili" , ki ictwo aekrotarza powiatll 16dzkie. 
Сеитабр. сего 1&87 ГОАас1о 10 час. oУАебпыll ПРИСТnВ'Ъ, Сушвпсхil!. , pczyn ego А. TUnBoio .. icza. Свпа korca 
утра а1о rop. ЛОАЗИ, В'Ъ .l;ои1l Ни· 1138- 1 u1ica Dziolna (Kolejowa) do," wagi 232 (1. z w01'kiom, га . 8. 
JЮJl8Н Штарll8, ПО"'Ъ N. 1437, ПОТЕРЯНЪ gla Nr. 1378, 1113-3-2_1 
)l.еть ПРОА8В8ТЬСII .l\ВИ811мое 11М талонъ Potrzebne 811 zo.ro.z i od J 
щество ПРИВВА.lеиащео fyo-raвy UJl3TOD<a З8 N. 228, па dziernikn zdolo& kocbarki, ,"l~)dszel 
Реl1УСУ, ~аll.1lJ)чаJ)щееса В'Ъ .10· 27 руб. 24 11011:,1. 118 томар'Ъ (pokoj6wki) i nia6ki. Tamte a'l "1е 
ша,;ыlX'Ъ и 110бо.llК, Н оц1lненво& · ИЫIt Ло,;зь-.. JjJ/оц.п8век'Ъ, uшiеаzсzеlllа nntyobmiBst: 
265 руб., па YAOBJlCTвopeoie ИIolII ШТН.lора и Б1Iльmовсхаго. 8topni oficya1i6ci fabryczuo-bao 
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GIEt.O" '" l\.IIt"Z ,\. ~""li l\. d. D wrzе8пl". 

.. 
Kasa Pozyczkowa Przemyslowcow t.odzkich . ----~-- ~ ..------------ ---

w е ... J •• 

IlerIiD •.. 1- -, 
.. ..... (184."/,, ) 

1008 nlem. mlut.a uank. 

n '1 " .' LoDdYD • . • • • • 
• • • • • • .. .. 

Paryi" • . • . • 
tJ ". ••• 

Wi~d'D • •. " 
Р6О'!.) • • • 

~ • • • • • 

ZA Юу'- W ui,go gieldy 

~о-~~ __ II_k~ОD~ю~t=~~~=+~~~~ 
'.lr . - . -dl. ""'. 

kr Юr. 2 
U: ter. g 
и. '"'. 2 й. 
dl. 1A.:r. 8 11\. 

kr. teт . 8 tt • . 
dl. ter. 1 О д. 
п. W 10 d. 
dl. ter. 8 д. 
и. ter. 8 д. 
dl ter. 8 d. 

)00 11\r. 
НЮ n>r. 
l!Ю rltr. 
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10iJ F·r. 
100 C.r. 
100 O .. r . 
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1\00. PoI. W • . 1 ем. 
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.. .!' "Ш" 801. rol. Рт . ... 1884160'·1 
" " ., Jt 18681lеШ·1 
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н lУ " ~ '1 ~ lteDta жо 010". . . . 
'0/. }'oi. weWD. Ii r. 
Шу _t. Zi8m. В. 1 
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" .." Jf na.fe 
, ",,80ryaVAB. 
.. » ".ft m.ale 

Lioly_t. m 'v"' •. 8c,J 

n - .. .. " l~ 
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/,' " ".n" V 6'. ObIigi М. "an8"1. 
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"., "",,1I .. '* •• " ш LIOQ _1. М. Ialis ... 
" .. 'LJ!\4 .P10Cka 

Lio. _ .. & т. W. аХ •. 
Ыо" a-t. Wil";'ne dl. 

.t,,"krЫk 

6 -,- - , - Н)l 1} ]ООт. 
6 " 'f ere.p. 100 т. 
D " ," } 'aur •• li6dtkiej 
О -.-" .. lJ"dwijJail.ak. 
О -.- - - -.- ,1 Иаukа fJandlowego 
б -.- - .- w ~Varsu ... io 260 т. 
I - .- -.- ,,'У-аг. Bau Dya. 2:IOr . 
6 -.- -.- ,,&ц.ll. w'tocJzi 260 о, 
б -'--" W"r.l'ow.Ub.O(lu.(uia 
6 -.- -.- • wpl ..... 12~ 26Or. 
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4 8Н6, -.- .. 'Y.T.Tow.~·Cuk.u6(J() 
6 - - -,- ., Cnkr.Dubrzel. 6()()r. 
6 10й",.. •• J6Z6f6w 2Ь3 <. ' • 
6 -.- -,- " "C~T'" 250 Т. ! 
6 -.- - "1' ПвгmапОw260г. !. 
6 · -.- _ .. '1" :t)'lzkowio.260r. 1 '; 
6 -.- Jt " Leou6w 260 т. 
6 -. - " IJ C,.f;:8tocioe 260 т. ~ 
6 101 .20 ,. Т. W. ~-. Sl.ali 10 Or. i -*" 
6 -.-.. Tow. Lilpop. Као i I ~ 
6 -.- -,- Loewenstain 1000г. 
6 -.- -.- .. T~w. Z.kl. Meta l. В. ! ~ 
6 - - - .- НииtkЕ' w 'У_г. l000г. 'Е 
.., 100 \Jb " Tow. ZаJit.Gбruiсzуoh fj. 
6 -.- -.- StarochowiclUoh100r. .. 
6 -.- 100.- -. .. Tow. \Var. FaiJ.Maoh. 
6 -. 99 .7~ · Narz.ltol iOdL l00r. 
6 9=1 •• _60-.:~ , 99.6::1 -,'-1 .. W .... Т. Кор. w~gl. i 
6 ! ·9.ЬО -·--1 Zakl.IJuluio.yoh260r. 
О и~ .• O Т' " l' В JJ О ... , U~n.·. ~ '''J. 
б -.- - .- '!'k. wZ., .. itJ ' 'CJO 26f1r. I 
6 - -',- -,- 1J~'ow.t.z.iJjl\iu lOOr. 
6 -.- 96 - -,- ,,(jarb 1omJor I ~zwode 
6 -.- 9~ 26 -. - ,,~'. О. KonotaDoya 6(J() 
6 - .- 96.- Soc ... wk. ЫJO -.- -.-
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-.- -.- \V.rtot6 kupoon, potr. 6'/. Li L lik"id,. 108.4 
Lilt. .... ПО""'.!. • I\}1.6 UbI. м. 'у...... 192.0 - -- -

g I -.--1" "т. \1' ..... .: 1 i11 208 6 Ро!. pren\. 71 8", 78.9 
-.--1" " т. Wd_i . 1889 JI ,,11 eтn 282.2 

- -"-.- -.--.-
I 

w piqtek dnia 16.go wrzesnia nowego styJu, о godzinie 
wieczorem, punktualnie w Sali Pal'aayzu 

Zgromadzenie Reprezentant6w 

8-ej 

dzienny - WybOr lIiekt6rycl! nowycl! czlol1,k6w 
komitetu w miejsce wychodz!\cych. 1134-3-1 

Tabela wygranych 
~1-yт J dniu cil\gnienia 2-ej klasy 149-ej Loteryl klasycznej 

dnla 6110 wrz""ia 1887 .. К •• 
wygraoe: N-ra uaat~puj,.ce: pl:> rs. 4,000 N. 20708 - ро 

ra. N. ~ll688 - ро r8. t,:Iоо 20722 - ро С8. 1000 N. 6092 -
ро св. 400 N. 8256 13841 -- ро ra. 150 N. 3500 6099 5100 9500 
17400 - ро гв. 60 N. 151 1171 1973 2109 2717 2775 3509 8974 

4125 4849 5509 7997 8759 9246 9855 9965 11351 12328 13764 
16956 18353 18825 19€87 19851 21228 21257 22239 23429 
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DZIE/ffiIK WOZKl. Nr. \!Ol 

o G Ł o z E N I A. 
T łć N 00 Il .. / " A t k ł TeB3ift ABOll.l;:!. II)p01IDlaBa II Sep· 

re " r •• N "IU~D • " r u u. TOJlT..I;a reBąulI. W lelllim teatrze Sellina. Nauczyciel 
kilkoletni" pr.k 

4.-ro kluo,,"l 
lekcyj" domach Drr". 

pny potabl do róinych 
OCerty proszO .kladać" 

leyi Ihienoika Łódzkiego pod 

w·tępoy : Żydo,,!ka statystyka (NI' OnacL II O~Bky upo aoae":LU'I> 
wy) "',,ietleyl,rawdy i ioterellÓ" .I; I'OW"'&\ 1_ o/'iJltóW w.kolDO-d"""",q:;: 

I _L d npeAlIeToo'l> )(OlltRO pasCllllTPIIlIATh pod dyr.ke-

Dr. Juliusz Wieliczko 
loEKARZ POWIATOWY 

bezpl:atDłe porady Ie-
iej lIlłodzleiy od Ipo l!CZoycu. " orespoo 60cye C " II .n 

· n. L bl' X X Z d6" y.l;e..oaro pucnBa II .'1> .l;eOT. J"1J" 1 GR'\BI~ "J" O 
JU • Z u. lna, P,; • . l' a" " Ba 1I11CT11 OBoi. ~ N • "L • 

"~pra"y bleż'łce : PrzecI"ko cudzo· AoryCTB 24 .l;1IJI 1887 ro,u. W oiedziele dni 1 l "ne~ni . 
zIemcom. ~f~rmy szkoloe. CYAe6aNI IIPItCTIUI'I>, Cymllllcai . 
daqb. Zaćmieola alońca. O 1136-1 
wie. "Dział polityczny". Z 
nego '"iata. Tydzień OE':bfIBJIE HI E, 
Ostdnie telegramy. "Z CYAe6Rt.l1 JlpsCTaa'l> 0'l>1I3Aa M •. 
Slowo wstepne. Ziemie Cy.l;ell I·ro II81'poloBcaaro 
słowiańskie. HmaTi CymllDcail ,n. Opereta w 3 ak cb, a w 4 
urzędowy. 8'1> r p. JIo.l;a~ 11'1> nacb, alowa J. Banera, mnzyka 
Kronika petersburska Z 1437. o(!'I>lIlIJlReT'J> '1TO 9 MUllera. Przekład O. 

AOWRJY 

1115-3-3 

Julia Leichnitz 
Konserwatoryum Warszaw 

powrÓCiła do .t.Ddzi i 
udziela lek y 

1111-

do "ieczorem. 111 

Dr. HASFET1D 
LEKARZ i A K o ZER 

Drn ulicy Za"adzkiej .. do
~s-A.-.. is pał CD .ei· 

z chorobami WE-
I DZ! • 

Z E \f~ flRZ.\"E
~ hetDemi) 
Biedoi bt;d" 

8M-óO-l!2 wy. Z prowincyi. Kronika eero 1887 rO.l;a C10 10 '!Ac. .kiego. ____ .,-_ 
chna. Doniesienia. 8'1> rop. JIO.l;3U 810 AOM1I RH' Grana z "lelkiem po"odzeniem O stro,iem'a ~ortepl'an~w L· ki ~ k-
miczny": Jarmark w illTapn nOA'I> N. 1437 6y. Wiednin i " Waraz wie. Z ,el·1 ~ 11 U , l erm 
rodzie. Sprawozdanie gieldowe i npoAaBanCR .l;BlIlItHlIoe ~y. oie nowa "y,taw". zam6wimia robić wołoa " mieszka obecnie w domu p. 
rynki to"arowe. Tydzień ekono- U{8OTBO UpHBa.l;Jle1ll811lee POX} T.a:&OE: W keią 2·m IIWa Aptece W-o Millera (dJLWnh Moryca Heimana, ulica De-
miczny (rolnictwo; aU.IIllqa B'J> J/oma· Szermierska". W kcle 3·m "Ta. Goebela) 1140-17-1 gielniana napneciwko Banku 
gorzelnict"o i piwowaratwo; 80po8U'I>, TeJ/eHK JI,., 08- niec Bacbantek", uklada p. Z mi·1 );~t;;rld.ii;;;;;ii;:--;;;;t;:;;;j:;;;;;~i,;;ilpaństw . 656-30 
myst i bandel; komunikacye, nO.l;C8HR1UlX1o Boń 6pll'lń łowicza. I( 1 P ździernika potrzebo" 

) O I . " ' , , BONA lk sowość .. g oszeDl8 . B DellOJlo</eBOo pam H 01\11· b·· pO a 
1'l'eić Przeglądu literac/r;~go. 229 p'y6. na YAOBJI~'l'DOpe. O wIeszczeme. Do wynajęcia 

"Potoccy i C7.8rtoryscy". K. Wali· npCTeR311l MapLona Ky3HRlC'I>. Dmtcya IOlaMY.twa tre4y10lfC[O znajlIca j~zyk niemiecki. W 
azewski. (Po~ccy. i ODSCb B olt'lInKy upo.l;8aaeJlLlX'I> I'· bila ':1. :r.odsL m~łó w redakcyi. 11 

pokoje .kawalerskie. 
Wiaaomość Nowy·Rynek Nr. 5. 

1129-3-2 Walka Btronnlct" I program6" 1I0.HO p830 .. 8'l"JlHBaTL W Zll tOlo""oiu .i~ do 22 Z . b . 
tyczDy~b. pned układem Rzeczy CYAe61laro llpscnBB H 0'10 .l;8R. "'y, poduJe do po" zecbnej onacl ro otnlcy Zgubiono pospoliteJ, ~ 734-1 przez Ba M1lCT1l Ol/ol!. ulo6ci it z ł~ne zo tliły potyczki . . 
J arochowsklego Ol ABryCTI 22 AD" ro.I;JI. na nlerochomołci' Ź'łdanl l" do maJ"tku 
Wac~aw Sztulc". CYAe61lh/II IIpRCTaB'I>. CymllRcllili. u) pod Nr. 26ó, przy ulicy " ok.olicy Wilna. Bliż8zycb 
poAmlertne), p. Ed. l,~lc. 1187- 1 l kow.kiej Izrael Mo.iek i mo'CI zaslvgn"ć można Da 

/sk,5rz:an II pertmonetkv, za wierajlłC'ł 
PASZPORT oa imię Lew SzŁol 

kiewic. i Puszkin przed pomDlklem dl malionkowio Wulll'ert OBada 
Pio~rll Wielkiego", odczy.t '~ł. Spa· OE'bfIB.llEHIE. odno"ionej z konwer'Y4 ia Wile6ska. 1133-2-
8Ow~cza (d. c.). "Wlpomme.nle.o A'e' OYJl.e6ot.lll IIpuCTaD'I> C'I>~aAa Mu· datł,owtij z prz zacowanl 1.' 
Jame.Wmcentym MazurkieWICZU Op.en I ro lleTpoKoBcaro zem TS 24000 

i inne niewarloAciowe 
Łaskawy znalazca zechce 

złotyć W reaakcyi tegot 
za 1I050wne)l1 wynagrodze. 

P: J. A. M. ,,;018ka z czas6" przed l1rHaTili CylUlInclill, lIIK' b) pod ;. 7611.b,'przy ulicach: . Best~born, pO<C.llo,! 
1141-1 

hlstorycznycb. pod wzglo~em B'lo rop. JIO.l;3K 11ft chodnjej takie p cero"" ."a. z B W&ryl, naJsrohlll ZI 
ografie.nym I gos.podaraklm, p. , 061oRBJ/08T'b, QTO 9 nej i S.go Andrzeja, . "y w'ytrzymuje. Cena orv 
Józefa Roslafiń~klego (c,. d.). coro 1887 rOAR C'I> 10 '/ac. Jezlerski, r •. 2,900, nalllego opleczetowanego ."orka 
DI~a uaukowa, !Iter~cka I B10 rop. JIOA\UI Dl, .l;OMll Hu.~) I'od Nr. 1373. przy ulicy Dzi gl 246 (I., 8pro,,~dzol1ego w r. 1884 
na . lI~owe k'~lIłkl olrzyma~e" lIlTlIpKIl 00.1;1> N. ·1437, 6y· nej, Ignacy VogeJ, po~yezki do. dom roln~czo. b~ndJowy 
red.ak~yl K~aJu. "Trełó pism Upo.l;Ul\TbOR )l.OHlKHXoe IIl1Y· datkowej n. 40,000. .. I S·p. w Wars.a.! 
"BlbIJ?gralja . ." upSOa.l;UlItl 1u8e ABTORy W zelkie zarzuty przeciwko udzie. Wie, "ynosą I'l!' 86 ."~ worg 

.Odc1!lek: Z tamte~o ś"lata • Opo. . ' 8RK~lOqaIlU(eOCII 8'1> leniu zaźlldaoycb połlczek,stowl\rzy. P!Olowy roli uDllerz,!looeJ, wysiewa! 
wladaDle małoruskie T. UUlCHLU'I> JlOmaAbRX1o C10 yupl/· zeoi zechC'ł przedstawić dyrekcyi "O. "! p?r~8 wczesn~J 1.00 ~'. w 
czonka. Przekład M. Kor.·Met. lIIelO H JCRpe'1l1, u oull~eDooe 1 1~5 ." przeci,gu dni 14 od daty wydru. zOloJszeJ l. k.o~ca ~ wl~ceJ . . :.loSJ 

Ba YAoBlIeTBoporue upeToBal1! kowani .. niniejszego obwieszczenia. podczas sprzYJaJ4~eJ wl?sny I 
OB'.bllBJlEHIE. rp8RWUBU8. Za P/'ezesa Dyrektol' R. dochodz". długOŚCI 8 Mil, ~łoma do 

CY.l;e6o",1I IIpHCT88'1> C'b1ls;u M 01lftCL u 01(1I0lly upOAnnaellh/x'b Dyrektor biura: A. "ysokoścI przeszło ~ łokCI. - D()· 
poBI>I1'b CYAel I·ro IIeTpolloBCJC8 upeA ... eTOB'b MOZDO pallell'lTpHSRTb 1 l 36-1-1 moina w O.adzle KrzyMwka, 
OJCpyra HroaTill CymuRcxill, CYAe6naro JlpuOTRnl\ Il D'lo AeR~ wsi Andrespol u włdciciela 
TeJlLCTBylOlIliA B'I> rop. JIO.l;9S 8'1>I Dpo.l;81BH Ba M1tCT1l OHOn. nr BIURZE INFORMACYJNEM lub przez jloŚre· 
J.OX~ N.1437, 061oBllUeT'lo, QTO ABrycTD 24 AHn 1887 rOAa. B Fili" , ki iclwo sekretarza powiatu ł6dzkie· 
CeuT&6p. cero 1&87 rOAac1o 10 'łac. OYAe6Ht.l1I IlpscTno'l>, CyWBuClIil!. • pczyn ego A. Tannnie"icza. Cena korca 
yTpa B10 rop. JIoA3s, B'J> .l;OH1I Hs· 1138-1 ulica Dzielna (Kolejowa) do," wagi 232 (I. z workiem, rs. 8. 
MOUD lIlTapll8, uo,-'I> N. 1437, IIOTEP (fUr[' gin Nr. 1378, 1113-3-2_ 1 
.-en npOA8l18ThCtl ABSlIIlIMoe 11M f.l..UD TaJIOH1> Potrzebne Sil zaraz i od 1 
lUecTBo npaB8A .. e1ll8lUee ryo'l'any UJlaTBD<a aa N. 228, na dziernik" zdoloe kucharki, mł~)dsze/ 
Pellyoy, nll.lllląBllllleeca B10 JlO· 27 py6. 24 1I01/:,!. lIa Touap1o (pokoj6wki) i niańki. Tamte S'l wie 
maAhKJI'l> a lIe6C.IIB, H ou1lueDBOe · UNI! .lIOA3L ... JjJ/0I\.IIRBeK'I>, umieszczelIla natycbminst: 
265 py6., Ba y.l;oBlleTBOpeoie HlIlI illTs.!opa H Bt.5bWOBcllaro. stopni oficyaliści fabryczuo-bsn 
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w piątek dnia 16.go września nowego stylu, o godzinie 
wieczorem, punktualnie w Sali Parattyzu 

Zgromadzenie Reprezentantów 

8-ej 

dzienny - Wybór niektórych nowych człon,k6w 
komitetu w miejsce wychodzących. 1134-3-1 

Tabela wygranych 
~l-ym J dniu ciągnienia 2-ej klasy 149-ej loteryl klasycznej 

dnia 6110 w,,""ia 1887 roK •• 
wygrane: N·ra nast~puj,ce: pl:> rs. 4,000 N. 20708 - po 

rs. N. ~11688 - po rs. t,:iOO 20722 - po rB. 1000 N. 6092 -
po re. 400 N. 81156 13841 -- po rs. 150 N. 3500 5099 5100 9500 
17400 - po rs. 60 N. 161 1171 1973 11109 271'l 2775 3509 8974 

41115 4849 5509 7997 8759 9246 9866 9966 11351 111328 13764 
16956 18353 18825 19€87 19851 211128 111257 2111139 23429 
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