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Adr~1 telegr do.ny: 
"DZ:t:E:~:N:t~... LÓDŻ. npq"i., n.de~&O. bel. Altnełenia- nie bgd, swr&CI.OIJ. 

- gls.. h . I l kol-h . I ......... I .. i.j p ...... żni. po ouach Jormo.o.· 
Plłnitdze. I mle arzy, eex 'pr ••• 8% y C one a~' .yci. N.jllard~ioj poe.ukiwRUł byl. Areduio cio,,-
- O. oaddofeprz,ó8Iti~m towersy,hole .t~a i pi~owarałwa nie znalada poparcIa .. ';yOO<o". w.ln. ~ •• ck.. Z'p.'y welny I'0~' 

IDIMltrl!\C'. Dem, kt(ire pow.talo 1: poł,cse- ".ąZO'CI. Iki.j, • ~ •• do wr~okleh notowan .. alolJ rn,k,oJ, 
nia waran"8l1iej f"bryki atali i towarzy. Wyalilwy. ni. po"n~hdJ..." uatomlut ~.In. III,..ka 

Numrr nudell/IU "'U idzie ",e f1Jtorelc. 

. .. \V ••. d flik" Idó t pr....ut .... dóbór bar~.o obfity. Proc, .1060. " • 

P t II "J' f{ "'1 atwlI "CoquenU" »Odaje naa~puJ.\ce .~cze. - . wy .... ~le 't U leJ,. ra o ~~r- i.i ... po .... io,u.j, .pn.d.oo okolo 2,000 btr. wotuJ 
f1.I'IDYS . aul'~ 1 01011111 {lIcye. góly "Kur. waraz.": Towarz;t two b~d~6 w t, będzlb w dOlu l.ym grudo la w DerhDle, brudoej pr ..... t.i. po cen.ch korzy.toych dl. 

zakładach .woich " KBl)lieflskiem przerabiać lUa WUll6 ud~ial lilku p"emyało"c6w war· IPraltd.l..ó6w. 
et.. oad Dnieprem Burowiec w wlasaych wie1· szawskic.b, tud,iet fabryka go.tyfl.ka. 

Kronika Łódzka, - "PI'awit. wie&tnik" donosi. że komora kich piecacb, kok. w odpowiedoich piecach, . - Na "y eta wie. powszec.boej ro~6t k~. 
celba od~ska opowUulou, znatała do przyj' 8ZyDy i ob~~cze Itah>", telaao Da hAndel blooyah w Gla1:lfOwle ,h,ł dZl.ł pilI kI oOOJ
mOwanhi. ńa pocz.t et.. uilet6w niemiec· i pudlowe, blachy telazne wszelkioh ga.t'1In muj4cy przew6Żnie tkaniny, koronki i baf· 
kidgJ banko 'pa6ftwa na r6wni ze złotem. k6w, szyoy g6rnicze i belki żelazoe i • ty. \Yyrabi8lle w 'GalioJi korooki podo~lfoI (_) Najwyilze odznaozenia. ;,Prawitiel . 

Drogi ~I.zn'e, Jowe na 8umo,: piveiu milio06wt rocznie. , I,.. .io,: w ADglil ze 8przedaiy i zam6wllft ,twlennyj wieetnik" d!tnosi, te za szczegól. 
- \hdług informacyj d,ietlllill,,,J.etera. R-odo,: żelazoł zakłady otrzymywać bed, oku6w osulgni~o przesllo 1,600 złr. n, troskliwo!ć o dobro iostytucyj podle. 

bunklch;, w li topadEie hta odby6 8~ w Pe. z wlasnych koplllfl w Krzywym Rogu (gub. gl ch mioisteryum oświat!, nast..,pu~'lcy~ 
tertbuJga. ~ja.d. J!ł!zed~tf.,!ióieli dróg źelaZ: chenofl8ka), glinkIl .ogoiCitrwalł z kopalń mi,eszka6com naszego miasta, NaJ wyteJ 
n}'Ch, cełem .naradunIa ~Ie ' oad. spoaob!lIltl r6wt1ieł wlasnych w Krasooiw.n6wce (g. ~rR! ,aZD~NIA . TARGOIE. • udZielono zostały ordet'y: św. Anny kI. II, 
urtllolo~aaia . ~ ohu na oddziel01c.h liui". jełl:ateryoorławska), a kamieft wapieoay, i . karatdr.pwi .,k6ł ele~ntarnycb .Miejskich 
MI~)llt.'lleuł , m8I być ~oieSlóo, kwe w~le z kopalfl. (wlaloych takie) w Hrlr' .,,,t.ia. Pet . ub.r" 17 ~~id~ •• t. ikL P~ w l:odlli p. LudwikoWI Meyer I prz~my. 
~t.Ja wl;'IJemne!,o .pottezRnl" wagonów na S~jlio (gult. jehter Do,lnskll). . ~ielki& ;r:~~u~:,\~.~.~ 0r.~d~" w':'k.II~ .. k .. h :::a1: dawcy p. Edwardowi He~bst; Aw. Sta~lsła : 
czas 1.ICkl_ la alll r\Mhu. .. . plęc& blld czyolie "". póJtora !,,188I11ca . &' d.i' ,upoIlla 'tli .. !7' u;pó.tbieni. bJi1,';;'.rf.o aI.be. wa kl. II •. fabrykantOWI p. Ludwlkow.1 

.... DrogI łol~&1I~ "unko·kIJQftu, ehłr- r.~oit1 Bessomera i I'I~ce Martlo'a na WIO' tra~ . ... gr.anie\n. oe.rbw o w iloi~l .. h n.dwronj Gr~bm~a01l'l; 6w. A~ny kI. Ul kupCOWI 
k?wuo-asowlkja, Jak dOJll)82' .~ete.r:ab' SDe roku przyszłego , Towarzy8two 0111 'za- m~b, podeuI!idJ aopo ' ..... bO .... Dl_1. wo ... I, .. po-II gtldYI p. Hermaoowl Kou~tlldt. . 
wle~9Jl\O'""l .I!uYleł1l · tuowa odpoW1edzlal mę>wiłlll:ie na 800, pWd6" uy S ~IQ. 9~~':o w::o ~5~!~ n~.!;t~?!~.r 9S.,~ ~'~80' ': (-) S,iI O~rt9owy '! RaWie i w ŁodZI. 
uo~ ,a term.ln?", ~Ośła"o ,tl>war6.W'. ~8po- "1c.b I kontralIty roczoe na lohr1jCZlt dOi fr.\lki pó'k6.86, I~/'. ukupów Jb~l:Ch p ni. d~k"'121 październik,. wydZIał karoy Sll.du okro,:. 
m1l1an• \ł~Ogl,. jaJ. w.ladowo, aell,lil, sle od wagonów i Jokq!Do~yw Da rs.400,ooO. Pn, n •• o, Cen ... lok poiłn i .. l •• i~ · O'" 7 l'. 64 kop., gowego piotrkowskiello W k?mplecle, sk~a. 
tAJ ~iedzul_. na p_,t1t w~eśola, tej .p~bno6ci zaznacza "Kurje~ warsza .. • 10.1 ta~łe ooOWldni., g:df, .111<1>1 "{'" D" bylo; daj,olm s~e z p. Lucego, Jak~ pre~ydoJ~' 
p~ nł!pł,w tranlport6w zbozo"ych ski,. proltuJ' RC inforJDacle korespbndenta k0I!?QI 00ln8 ~yly ob.~g. po. lllO.I.. N"a largQ cego 8edzIÓW pp. Kołeunowsklego I Kra· 

b ł b t . 1J(' '. .. . . R' pap •• ro .. pobh •• nJo uw.doc.lUla .'g luaOan. po- , • k •• R'k ki 
przy r.a z y wIe le wynua!)'. warszawsk __ go. ~KraJu,· IŻ. a~ D1e spr~e-1\>r, ... ; droty ... pi'Digd'J ni. "y"ionr. odpa. ger." I pom. se re .... rza p. aj owa eg?, 

HaideI. dał dol4d aOI JedneJ akcyl z lIczby posla. wi.t1niego wpl" .. , ee.obard'"oj te zn'Itkb"cy wrretłl:!a na 2 dOI do Rawy dla OSlldzenla 
- K«u)JOodloł .Tiłu8li'a dODosi " Ale- danych przez siebie ndział6w nowego towa· "otrl ·o.aJi .woje. c.ynno~oi, a pij c~oi ...... t. ... 15 IIpraw, a miaoowicie: o ukrycie niepra-

ksao.dlyiv.te :ł plaotaeyj baw<!łn1 nadcho- Istwa. o, I pok!r,,·4 dawn •• ).'!'\. .p~at! ~lIt.kQw" wego nietywo urodzonego dziecka l opór 
d d . . . I . b ._..... K" brolJ Pl' od.h .... ly "g -~a .. A OiY·l.".m, l... ol ' . ~, b I" 2 '1 '. k 
Z'ł sprawoz aDla ~oraz. mDlej pomyA n.e •. -:- ,~ dOłU J~ ym ( . m •. o.~ w lo k0rII pb!1mnaly .ig ..... ~~io w. ".'y' kio~ doi •• P .ICp u, o ra,.v po ICyl ,USI owaOle. ra-

Ubytek w obfltoścl {oblor6 zr6 II uy Jowle ZJ ~d. chm18larzy I plwoJl'ar6w odbył I.ch. Z po\iler6.. wkl.do"reh n.j.n ... ni.J .... dzleźy l, ItradzIeż dokumeotn l, grablet .1! 
powi~klZellie obuaru {Jraotacyj. 'V najle. ł kiJka narad pod ki!lJowoiclwem prezesa k' , .wytki. baiUlłl:IJ qlOta,lio.n" • ",i •• 'nwiei. b,ty zalił6cenie pokoju publi.~o.go l, mnIeJ 
pazflń razie II/odziewaj' sig takiej samej ' jowlkiego ~" ... zy.twa ,rolni.4zego Repnin.& pooalss\flWfl ;ellj!l~ 1~/ ...... PA 170"..-''/0'''' ukodliw. kalectwo l. umlelotne skaleczeOle 
·1······ .... . k ._, I ' ~ . d 'red' Jl'l ~" pq.y ..... onoo Id~,.'De Pl' lł~ • m- l dl b I . . d . <.. . I """I ua,. ... uy, Ja w roku ze ... ym. OOI I ~Y'f'O rozpra1Uaoo na 8praw, po. . D10'1 d>~o .. yoh podni .. lf .iO pói&ki ,,"ohoon.. do pa ca a ue y eOla Slo,: o poWIOOO",,1 wOJ' 
8pddziewaj, sC" ie zufory tegoroC2ne b~. ,t'f'OI prl!.Y czem jeden z m6wc6w wlkazał.; 96'/.-'/., poty.ab ''1. do lIl"lt, I'6Dto kolel ••• da skowej l i niezacbowaoie arodk6w 08troż. 
i1ości~wo g~rsze 'Id ze~zlorocznych O ~O"lo ie ~średnicy sprz!daj. obecnie po 35-40 9ij: Z .kon baukOWJch tIodo.oatj oi.o wol, ...... kom· noś.ct \r- fabryce, n~stopstwem czego byla 

- W kwartale ubIegłym og~oszODO w rubh 2.& 1"Qdł· cbmleJ nabyty po !lO-H! ru· ~k~o otaro aD. 66a nowe do 030, m~o.,odo"e śmIerć ~.cb robotmków l. O.karżać hę· 
. rr· . . .. .. ao '27, r •• kip. II ~ 1 9'/" prJ . to. do S.I dr.', '--'-t Le d k" N t Stanach "'Jednoczooych .l!,3!>1 umdłoAcl z bit. Zjazd n:nał, że kODlecznem Jest za- konto". Bo 1HIl. Z nbe.pieoplDid"yoh podnioely dz~e podpro .. v .... or wan ows IJ. . as ~ 

og6ln,' sum" P&ll)lWów, 2l!,~44,254 dol, wo· Ilfłpieoie prlwa~n~~ pośrecłillctw.mTprz.ez .iO: akor' to". "Rot,." .10 298, _ innych ni. bJlo \r pOle 8Ild ... tym samym. kompleCie zJ~dzl. 
bl!f ~938 'bankruptw z 73.01ll!,5ó6 dol )IJl' instytocye, rozwlDlo,:cle kredytu dla cbulI. oblaga. ~kOJ' ~eJowo clrycyo.,kl. oal..,,,,,,e ra> do ŁodZI, gdZie w przeclllgu trzecb dOI ,ma. 
liyWów w o~powr.dnim kwartalt r,. 1887. lal'ty , i piwP.8r6w, urz!łrlzaoie w ogoisk·acl1. no.po 16.1l/1upodol"'!~J II~ ... CI~o .. brani. ~o oSIld'zi6 39 spraw. 
W' ciuu p·ie.wlZych dziewi~cio mlesivcy ~)rawy chmielu instytuoyj pośredoiCZ4Cycb, ~~I~J~i~:~ . .!C{~:i~'d.k~ó\~tk'J:~~JIr ;6 •• 8~J W doiu 24 8Ildzone bed, w Łodzi ~a. 
byto w ~oku 'piei,cym 7,550 baokrnct.. z k óre przerabiałybY' materyal SUtow)' otrly to .... ,otw. do ~!jIJI/ •• puy.t'!;\ preralO.' ... b atl)pltj,ce 1iprawr. l) Przeciwko F~aoclsz· 
90~l!28,t43 dol. 1»88yw6. a w roku ze, Ilnl od ehmi<flarzy nil goto .. y towar dla "aoQ Po 26) 'J, ... mily~ pi.r".~ i Po 231.'1. .. ko .. i Btepaóskiemu i iooy!!, oskarżonym o 
SzlIlI\ 6,850 bankructw z 128.J60,64S doJ. pIWo.ar6w i udzielałyb.)' kredytu tak cbo.i dr·iI·· • . . kradziet, 2) Aotooiemu ~ubiakowi 'i io· 
pasi"6w. ..." Kanadzie ógłolzono w"kwar. Janom. jak i piwowarom. Zjazd podni6sł . . wt" .. ~.i c la :ord? p,~~.~,k .. '~d~.- 010\ o niedoz6r atesztant6w, 3) Aba.duli· 
tal~ pb'eiłtPI 384 uplldłości z 3,680,000 także PQtrzebV ;,yda.w.uictw. ~aleodllrZB- a· f;j~if~ o;/I~ d"t6go.:,·:!t~· °ś::.~.:o'l~ "ty:t now·. o ob rato. religii, 4) .A~olfowi Krl1:u-
doL. aa wc), dresowego z adresami włzystklJlh brow"r6w ..... pr .uI<l2,OOO.Ietr. welDy !lEgłoi. poklll, ~, tzowl o op6~ I obrazv POltCYI, 5 Igrasla' 

! I drogacbawobodorbiegaaz- od szemu,cego l ws yst le naokoł\> glówoe Alpy A'uJtrl i , suj s~ w galeryach obnn6w i u,ezłr ne· 

Z NotA",rh' PonDÓt'1NEJ Ltrumlka do trylikajllcego iródła, od ciem· o_wet dalekie. Na 8zpzycie, obok chat 00· j;zami hi,toryczoemi, a woet ci~ oóstlłpi 
l /Al 'lJ.;1\ I.. • nego w,wozu do jasolj akały, wlpinasz siV clego",ch, buduill wielki hotel. Ws~ys~kie gromadka -.: _objaśnieoiami, gOtOWll oprowa· 

Ś\jrya-wKry-SłoWanie Da szczyty i cbciwie patrzysz w pnestwo- spacery majll w spbie coA romant czqego d. e), po aalllcb', nawet po placach z PO' 
rza ziemi i nieba, oienadko b~ c pq oad z "Pawła i Wirginii". Gł6fniejsze mieJA<;!&: mnikathl E,tel'h",ego, Secheoyjego, Dea· 

Ioa ł orłem i chmurIł .... Gibki i rzutIII, "sa'pt' nlę Poe~nsitz, Mnria-IIruon, ,C'oleostelą, uno ka, E6tv~,a, ~o8eg() i iD., co na.turalnie 
I wiesz, ak1ld ci si~ wzi~1), żeś' rdny, w~ garllohe, Belfevhe: Elus1lfe19, N stelD ~ przyjmujeaz z szacuokiem i wdzi~;/lIo'cill. 

Wy "ft~t!y, zilenerwo~ani praclI urny· odmłodzony ... i ńucisz pioseokll-i wrdajesz iooe. Każda ławka ma lI,a sobie jakiKI napis. Ten "apał ch;: przejmu~, .. jedooczeAnie 
slo_,, "i żyt!ieol nliejskie'fń, pelllem wratefl J okrzyk, k't6ry po.tarza ecłłó ... 2Jdaje chię, Jeat jedno echo, kt6re, jak telefdn, powta. zanijna ! ~ueza,d)eteli grzeuyaz oudzo· 
i wzrusz~fi, uclelńljcie latem na łooo piV I że myal, czucie i woJa do~taj" skrtydeł i tza 1I8JdoldadbieJ ton!. głOSlf~ n!\P}l ciche. ziemczysll, i kosJnOpolit,t<OOlń, J> trzflo 
kn~ natury w' g6rt l u .. willjcie sport tu· duch tw6j pot\)żnieje, produkuje, many .... go ' "Poleb9t~ioJl jest tb luba sltlIla nil gó. przez okulary Wiedoia, Puyźa, Londyou, 
rystowskl:: .. Oby'tlitllte kie"leckie, karpackie Wszystko to, szcz~śliwy, zll.wdzi~czaj piVk. tze • widoltleol nao1cdto pod ,,f3ellooldelD", Ameryki ... 
i tatrz~flskie t'ó1tart)'if"'a gOrlll/ie, z eie· nej natarte, która, ci wzmocniła sił1, sed, a na niej tablicą z ... ierszem polskIm ~o- To teł 'i w PellZcie muai«łem zapoznawa6 
dlislL'auli ' w WaTtltalrie, Kr'akowi i Lwo· apetyt, trawieoie i nspokoiła nerw; miej. witrHoym:' oblSk 'zaś maly bbelis'll dla sł o· siV z pras, i adlie si~ do saJ redntow.yćb 
wie, prOdko powstIlwały i roz,;ijały sill na skill, tak, te panuje8z' nad oiemi, kontroIn. nego admirała austryackiego T.e.i! o a, postucha6 przed wyboteami miasta tawa
"ZÓł' alflei-kitb,/laustr.,itłlll!łt, ~'6ł& liiI! ob'· jesz, kierujesz sob,. który n"1cbvtniej lubił tu 'pritlbrwat. Nre. JllcEło dO'potowalllgo o pozycyi umiarko· 
ficie oJ:>ellłał, obe!eJlIl 1V Wiedniu wlstawO Ciekawycb odsyłam do wych'Wnictw tó· ma' t88trO'lj', Ildocertów, nawl!~ akJepdw wtik. walle)1 ba(oaa hora K s z, mow ... pr .. 
przemyało., oplaami, mapami, rysnnkami, warzystwll alpejski go st-Tryjslriego (St'eillr.. szych i ulem ha. co wyda"at, ijje siV zu· gralllow4'.'Powitao/l go przecilłglel1li ,,~IJel\." 
medelami, fotbgraf\&mi 04"e' oałemi cna· '\Vanderblicber - Oraz) i B'rśuwiil1erIC pełoie' siel hk'6wb. Całb nttzymanle, luiesz. Natychmiast przez "Ii'eswr Lloyd" i io· 
tarni, noolegb"eliIi, ubraniailll i Przl~z,d •• (Bteiermarkische Bauer uod Lo'ft·curort.e klanie, obsługa, st6ł tj. Aorail nie, obiad i ue ' ~ety wyarukowan, mow~ streszClUIIl 
mi do w.ycieózlill. Wien)\ N otuj~ jed0'l tylk'o miejsouwdść sty- k.olac,a, om !lurneta, " zys'ko.lto kOSlt\t· \r6tko:-

z takie \111 Im,.Wmi JJbIht"'łalelli Styryi, ryjeką, najcicbsz" i najtaflsz", gd~ie" haj. je dÓ lł5 gutd. tygodOlowo, czyli, te ma "Phed&Wizystkiełit polror-oy odd<1iv bold 
aied,ibf ełyJ10yeh hygltrnielów i łiydropat6w, wipj ~reanio i mniej zam?tnej

j 
inteligeo. slV życie lepsze a taflsze, aoiieli oa letoich moim stiLwbym poprzedłlikom-doputo'll'tl. 

jakl Knf~ Ebi\Jg (iI(tM ., iolia ner_o" cyi: profesor6w, adw\lkat6w I t. Jl. lII._kuiaoh plozy n88~ych stli ya dle"· nym, wielkim Inoln i przywódcom ojczlz, 
wegoll), Novy, Ot1l'wińtli I iDnł. WSZyfłCy Jeet to St. Radegun~ za G.ftllke<1I. 'jJ1 jow~ch, lub w domu, Towllrzystwo miłe, ny, kt'6ł'ej poświęcali zycie: Kos utbowi, 
oni ... raz na wsllgpie' Dlll6trill. wczas kł!W: godzioy »Octt,.. AlpejskIe to siol~ leiy Il ) prz8Wllinie w~giel'8kie._. Deakowi, Horwatbowi , Zichyen.u i Kira · 
aiv speć:i w.tawcał, uty .. llć ·pn:episallej by. wysokośoi 700 metr., od północy zattonięte • ' • lyimnu... W jcb to AI.d)' w tl)pujo,: i ide 
dropatjj, Iip~cerowa"6 pel g6rach i piĆ' wodo,: 61brzymi, g6~, "Schij~li:el" ua wyeotośt!i • dalej... Najprz6R idzie mi o IlOdnie ienie 
źr6dlan'łi ' p/leila6J"i~ D& śniadanie i kolacyę 1445. metr. NIema tutaJ. komfortu, ale jeet 'Węgiel'llki& towarzystwo Ola to do aieuie, poziomu moruinego 0Jółu w kweslyi <IIy
kwaAoem udoieml i b'tlrotJiJ" chlebem, DI1 ł~d I wygoda; każ~a WIlla ot~c.eoa" par· te za/Jiek .. wia i zoiew81.. do ~wiedzeoia bor6w, by wolnemi by y oli. wply.ów, na· 
obiad> jarzyolł rui~ ... 1n i le;oruiolł, wcale. klem, łllk" lasem I przy. kaide] urz'Idzenill PeSitu .... 88roa patryotyzOlu ·kra.jowego. Ob· cisków. intryg t przekupstw, by oieloi kle· 
nie m~tIlło ot lrerblloie, lIawie, w&tlCle, piwie. hydropatyczne Kursallicl,ga wszystkioh, do jkwia Iii 08 nietyJko papryk" winem, CS1l. ro ..... la tylko miłość kńlju, wybier3jllca za
winiel' cy~arał!h i papierólUh) nawet o k~(. 1I1lp6loego 6t~n! ", kll8yno do mllzyki, czy' IJ)8~, cllarda zem i dlieJrI, . mib'l, lecI Bt\. aług~ i ,dolnoŚĆ... Wobec polityki zagr • 
pol BilU r\lkliWiOlkach i Hawacle; nbrllD1e telm. r03mowy I gIer: towarzysldch .. Dr. NbJ 'I'/io,:toem mił~lluiem we1vstkiego ewoj kie· graolcznej, Wt:gry muu, ait uoarodawiać 
proate parll.olik, kij, kubek do .ody .... vy, ~remu . wystawlooo obe~lsk, JI' wy. go: M'yka, teatru, mUleGw, »OlIlnil6W t. p.. coru bardtiej-w opolyeyi umiarkowa-
i lOanll w g6r,y roc.OI~ do Jegl:> baNko., dl'obluzlfOwego re" Wyklue~"nie niemczyzoy dtttlbodzi c~slo nej-prz .", illtlyta narodowo iom, kt6. 

Nadaje a\~ d& tego pi~k'6a Styrys: g.ulamlnu o ~ryble tyCIa, .wszysey 06tOSJJ31l do fanatyzmu ~ l18'Zapylania p1> oiemiecku, I ryoh bynajmniej u~iata4 i 8 ymiłować oi" 
Swiat g6r8ki • cały\\\ majestacie I 01810' SIO • posłuszel18t,!e~ . ToteJ8źe praktyki hY' slyriy~ż1\ odpowiedzi: .~lZłli!ć 1łIOlt!JfJrol" jiotrzeb054, pn1wi,.ojltc jo tylko prawem, 

wnW!ze panoramy krajobruów prztltllwajll dropatyC%D6 dowcl~l~ &ehaTllkte .. y~wał au- (Inlnr~ Po w\l8iersku), a kłody to eig roi' sprawłedli,,04Icilł i tołetauc,,,... W ,toRn
oczy. I4kie, tlwrettl,' .i1g1>'na",~, a won· tor ~unrorystyezn ~, Ilastrowan~J k8\llf.eezli esela.i z nśmiecbell) m6wi": .t/l w~~... ku dd Austryi, W ~ry uie '1I1Ig być 
ne i b.lła1ilitz~po.i!'1'I\e Wogo. p?ra.I!Z~ I w kilim Jllsykaob, kWra pobool8 do '1l1ie~1 to cie wl:~ier~j pOl'lrllwl,,: .8x~tklc'l ("to. ID A,,«ryi lecz olM" Au tryi, d "Iilm 
pierai. W.g6r ... i doliny, lasy, gaJe 1 I,kl\ ~hu. Ż1Wbt ta bardzo prosty: z 1Iltip'ł 'W ~OCl/łllO ... ), co nlltorllloJtl wywol: trij gl~ bowiem państw polega na !'b.oŃ i i ni&
z uogat.. fuunq i Clorll, wabi, d~ wvdr6· reku sp.C8J'y od ir6dła do trIdla, p&. r6i· boki ukłon. Poproś tylko cyga6 lIil kapelo Plldległotlci. Stosunek Wcgier do król • 
• ok, ul .. t onych opisami, mapamI, drogo. nyoh.4IIiieilraoh, II ~Meł t~h Ido ~""IJo o WJ')"tki znarOdo. '/ "Ba U;U wiaien hy6 b, zapewnial W w om 
wsk,.ami i ławkami. To też po wygodoych 18am szczyt ,,&hockltl", 8klld Widok na a wnet i długo grać ci je bvd". Zaiotere- rozw6j narodowy s.obodny wobec dqtet'i 



lJZIENNJK WlJZKJ. Nr. tss 

kowi o obrazfJ policyi, 6) Keolichowi o to w Nr. 234 .Dziennika· ocbrony dla poło- god,oiu, jeden z wydalonych robotnik6w la-, man. 23 lOorca r. b. Jak6b Sdern wyniósł 
samo, 7) !::Iobczykowi o opór policyi, 8) Mo- żnic i domu ula podr~utk6w. bryki p. J. Heinzla, poslnnowił zemścić sifJ pow6dztwo w slłdzie okrtgowym piotrkow
szkowi Zylberslahowi o usi/owauie kra- (-) Sprawy nożowe. W dniu 14 czerw- na wlAŚcicielll. W tym celu wcis I lio ' skim przeciwlro obywatelowi \11. Rawy 
dzieży, 9) Ant. Stroi6sldemu o zabójstwo ca r· b. na ulir.y Alekanodru .. skiej znale- nie postrzefenie do fabryki i pozatykał w Urbanowi Maślakiewiczowi ° 485 robli z 
w b6jce, 10) Józefie Kuleszy o ukrycie ziono kilk kroków od lIynku Sztyller kotle porowym wootyle bezpieczeó twa. pa-I rewerau. Pozwsny na po.iedzeniu wydzia
nieprawego nieżywo urodzonego dziecka, trnpa robotnika fabrycznego Aleksandll' ra zacz~la siO wydobywać z kotła w ł6ż. lo cywilnego dnia 24 kwietnia zarzucił 
11) Ant. Paradowslriemu o krndzid, 12) Olbi6skirgo. Na ciele nieboszczyka byly nych nieprawidłowycb kierunkach, co spo· . falsz, nie przyzoajllc podpi8u; wakutek cze· 
Józefowi CZ8pli6skiemu o opór policyi, 13) I rany, jedna z lewej strony piersi, w kt6rej strzegłszy majster Stefanus, ezew prfJdzej l, go e"d zd~dal od Maślaklewicza przed. 
Julinonie Zaborowskiej o ukrycie niepra- aterczalo ulamane ostrze nota a druga na porobił otwory w kotle i w ten spolób zde· .tawienia na to dowodów. Ze swej strony 
wego uieżywo urodzonego dziecka, 14) Blej- plecaeb pod lew" łopatkIł. Uderzenie było gnul katastrofo, której ofiar'l stałoby sifJ powód powołał si~ na świndk6w, którzy 
wasowi i innyn) o obrazo policyi. nadzwyczaj mocne, - świadczyło o tern kilkunastu robotnlk6w, gdyby S. nie po- mieli zeznać, że w ich obecności Maślakie-

W dniu 25 października qdzone ~d" przec:itte zupeloie żebro. Drug" ranfJ do · śpieszy I z oatycbmia.low/ł pomocII. wicz "podpisywal rewers. NlL8lfJpnie Jnia 
nast<;pujqce .pr .. wy: l) Przeciwko Berkowi kt6r uznał za bezwarunkowo śmierteln'l, (-) Kradzieże. Dnia onegdajszego, bę· 16 pddziernika świadek W .. cław Galiiiski 
Doktorczykowi i ionym O op6r policyi, li) poniewat d08i~gała serca. Olbiński, we dlłcemu n/l elużbie str&tniko .. i okolo s,,- zeznal, że Szyja Nejmo" i iony iyd Majer 
Maryannie Bednarek i innym o to samo, dlog opinii lekarza. po otrzymaniu rAn, dÓ .. n i V rewiro na ulicy Widzow8kieJ, nalOawiali go, aby zeznawał w 8'luzie, żo 
li) Marynnnie Pawetc6wnie i innym o to I mógł przejść najwyżej krokó.. 15. Podej. wykradziooo z kieszeni pugilares, w któ- w jego obecnośoi Mdlakiewicz podpi.yw.1 
8umo, 4) Ant. Pacho i innym o to sa01o, rzenie o 8pełnienie tego zab6j8twa padlo rym znajdowolo 8ię 375 rubli gotowizn" i rewers na na 486 robI i, i w tym celu 
6) Szlsmie Zajbertowi o u8ilowania kra- na robotnik. fabrycznego Ferdyuanda Klep- weksle na 8umQ kilkaset rnbli. przywietli ... iadka do Piotrkowa. Kiedy 
dzieży, 6) Warzyńcowi Wiśniewskiemn i zalola, który, jak to zeznali świadkowie, na Wczoraj rano O godzipie 5 złodzieje za- świadek zwracał uwagfJ Nejmaua i M/ljera, 
inuym O kradzież, 7) ~br811~owi .Flatto o Ijaki' czas ~r.ed powyis~!m. wypadkiem, cz~li dobijać się do budki owocowej w do- że każ" mu przysi~gać, ci radzili, auy 
to samo, 8) EdwardOWI KeDlgowl o obra· znajdował Slll wraz z OlblDSkl1O w szynku IIIU K.enigera przy ulicy P iotrkowskiej N. wzi,,1 w osta czterdziostówkfJ, m6wi'łc, źe 
Zt policyi, 9) Janowi Otto o to lamo, 10) Sztyllera, klócił sifJ z nilU, groził mu, a 1387. Nadbiegly patruI kozacki Iploazyl wtedy może - śmialo przysi~gać i włos UlU 

Franci8zko .. i . Pliazcze O to lamo, 11) lzra· nawet go uderzrł. Na zasadzie t~go Klep. rabusi6w, którr;y umko~1i w kierunku ulioy & glowy nie apadnie. \V razie wygraoia 
elowi J akubowiczowi o to saOlO, 12) Szmu· ZBIoI zoatnł pocllIgoi~ty UO odpowiedzial. Spacerowej. Iprawy przez Szterna, Nejman i Majer 
10wi Szmulewskiemu o używanie Ialazy- noAci z II cz. 1455 Itrt. kod. karo.~ i spra· Dnia 19 b. Ul. przybylemo do Łodzi wie· obiecywali świadkowi, te dostanie ą rubli. 
wych wag. wo jego Slld okrllgowy piotrkowski l1li<1;11 '"iakowi ze wsi Srebr gminy Razowo, Piotr PoprzedDio 4 wrześoia wspomoiany Szyja 

\V dniu 26 b. III. Slłdzone b~dlł naltt- 10 Jla~dziernika. Na śledztwie I14dowem Trzepi68ki ukrad/ w6z Z8przfJtony w (lafO Nejman zeznawał w tej ap rawie zgodnie 
pujlłce aprawy: 1) przeciwko Wojciecbowi 'prawa przed6tawila 8iO w odOliennem nie. koui wartości 260 rubli. Uciekajlloego do· I OŚwiadczeniem Szterna, utrzymllj/lc, że 
Kurowskiemu o op6r polic,i, 2) Marcino- co świetle. Okazalo si~, że Klepzatel, cho- gnal stratnik II rewiru Gerasirnow a wóz przy nim i przy Dali6skim, M&Ślakiewic7. 
wi Bil, kiemu i ionym o to samo, 3) Karo- ciaź klócil sifJ I Olbińskim i cbcial go na- i kouie zwr6cił prawewu włdoicidowi. podpisywał ten rewers. Wobec tak 8przecz' 
lowi Pusze o obrazo wyrz/idzon~ w soli wet uderzyć, Hle tego nie uskuteczni I po, Złodziej aresztowany. nych zezua6 świadków Slld wstrzyma I dal- o 
sędowej, 4) Luizie Raszke o to aamo, 6) niewRŹ przeszkodził mu szynkarz. Olbi6- W uocy z pi"tku n .. soboto, przy rogo azy bieg sprawy i zadecyuowal protokuly 
Benjaminowi Topoli o stl\wanie w ."dach wyszedł wkr6tce " szyuku, a Klepzatel zo- ulio '\\-olczańskiej i Zielonej " dowu pod ioh zeznali przesIać prokurntorowi dla wy
"okojn w charakterze adwokata bez nale- atal blisko godzino. Noia oskarżony w rfJ' N. 777a nie.iadomi sprawcy odbili zamki jsAnienla na drodze karnej, który ze ś"iad· 
żytego upoważnienia wladzy. 6) Józefowi ku ni .. mial, gdy sill zawierzd na Olbi6· stajni i skradli parfJ koni wła8ności" Ro. ków zeznawał falszywie pod przysiOg'ł. 
Kawsikowi i Bronisławie Tnrskiej oniele· skiego. Wob~c tego podprokurator zrzekł ber~a Szlif .. ~t~IlC~. Poszko~owany 1'0- _ Pateraburg. 
galny zwi~zek, 7) Ąndrzejowi Rotkowskie- sifJ 08karżeni~ a 81ld wydał wyrok un!e- 1(0011 za zł~dzleJaml ai do Tusz~na ale Na ostatuiew posiedzeniu komilyi kolni 
UlU i Flol'eotynie Zllado o to salDO, 8) winniajlłcy. uskarżony odpowiadal z WI~ bezsk~teczOle, gdy t dal8zy 'lad Z8gl~'lł. żelaznJ'ch poataoowiono, aby zarqdy urz~d-
Karolowi Weneke i Aonie Hempel o to zienia. Dala 19 b. m. przybył. do Łodtl,paro- nikom i olłcyalistolll wrazie choroby lub 
samo, 9) Juliuszowi Lange i Paulinie UI- W uniu 17 lipca r. b. w szynku Franci· konnym wozem wlośclaDln z pod Pllltka, szkody poniesionej na zdrowiu podczas peł
brycbt o to saulo, 10) Maryanie Kolińskiej szb Wagnera zostal zabity robotnik fa- przyWIÓZłszy z Bobll. OWle8 l1a. sprzedll~. nienia obowi 'lzk6w służbowycb wypłacsly 
o używanie cndzego pas'portu, 1~) lckow! bryczny Leopold Ajzelt. Na szyi zabitego NI .. rynku ata~ego onast~ wst"pll l1a c.bw!- calkowit" pensYfJ przez cztery miesi"ce, a 
Golfajerowi o to samo, 12) WI~belmowl była glllboka ranR, . którlł doktór uznal za O d? s~yuku I pozoatawll wóz bez opieki. potem przynajmniej połowfJ enl j. 
Rolt i iuuym o opór w6JtowI gru1Dy. W bezwarunkowo 8onerteln/l. Sledztwo wy- KODle I wóz na którym bylo 10 korcy . p Y . 
Łodzi oakariać b~dzie miejo;c:owy podpro- kryło, iż zabojstwa tego dopuści ł sifJ 23·le- owsa i koszyk ze Iprawunkami, zoikly W PelerllJurgu zorg.DI~owało SlfJ ".To-
kurator p. Sztenger. tni robotnik fabryczny Adolf Hsrtner. Ej- przez ten czas bez śladu_ war~ystwo! zaJllluJ"ce. II., dost~rczanlell1 

(_) Licytacye. Sto~ownie do. ogł?szenia zelt i Hertner, prz~8Z~dlszy o li-ej r~no (-) Zagadkowy wojaier. W dniu 5 b. mleJ8c koncz/lcYDl"oaukl w żeósklch ."~kła-
Olagistratu m. ŁodZI, odb~dzle 81~ dUla do karczmy, pocz~h PiĆ wódkę. Kiedy Jut m. przybył drogll żelaznIl UO Łodzi jakiś dach . oa~kowycb.. . W eolu . rozwIDl~I .. 
10/22 pddziernika ? godzinie. 12 w po· bJ:1i nieco. p~dchmi~leni, wywillzala . się. 1'0' jegomość stanIII w Graod Hotelu a pozo. swoJeJ dZlałalo~cl I . zapozn~Dla szeroltlego 
łudnie w kancelaryl pułkowej, IIcytacya IUIOdzy nimi kłótD1a, podczas której EJzelt stawiw8zy bagaże W I18Ii oznaczonej N. U, og61u ~ zadanleJO ,I cel~ml towarzy~twa, 
na dostaw~ mięsa . dla konsYlltl!j'lcego tu "'yj/il z kieszeoi ~6t, . alu Hertne~ wyrw~ł wszedl do restauracyi milszcz"cej 8iO w zarzlłd. Jego ::,a zamiar, Jak dnnosz" "St. 
37 jtkaterynburgsklego .polku plecboty oa mu . takowy, mówl'lr, ze ch.ce zaO\!enlć Sl~ tymże botelu, sk~d po spożyciu obiadu pet. Wledo~U.. rozesłać pl' Jedn~m egzem
czas od 16/ 28 paśdzierlllka r. b. do J ~/28 z lllm o.' ."ote •. N.ast~pnle obaj z~czeh "yllzedJ na \Ui~sto i dotlid uie wróćiI. pl .. rzu swoJeJ ustawy do wszystkIch redak
października 1889 roku •. Wspólubl."gaJ'I~y znowu piĆ I klómć 81~; podczas kl~tnl EJ- Z~wezwana ~ohc!a otworzyła bagaże ; cyj "Gubernialnych wiedom_" z prośb,} o 
sifJ, .. iuoi złożyć najpóźniej w wlg!1I1l dDla zelt 2 razy rzUCił w He~tnera pr6zn/l bu· spISala odpowledDl protok~ł. . .. zamieszczenie wiado:oości, dotycz"cycb uo · 
licytacyjnego kaucYfJ w w.Yi.okośCI 500 rs. telkIj, ale tylko za drugiDl . ru."em trafił!ł~ (-) Zmiana firmy. DOWiadUjemy el~, ze wej instytucyi. 

Dnia 4 listopoda o godzlDle 10 rono, w w Izcz:k~. W kr6tce ()baJ Sl~ uspokoI h I dyrektor teatro p. Juhan Grabl6skl wy- - Czglłochowa . Pogromra iVdów. W duiu 
sah posiedzeń zja'1.du .8fJdziów pokoju w rozpo?z~ła sifJ nowa pij~ty~a, ąastfJPltwem I dzi~d~wil swoje ~t.eos.rli~ Ioatralne .raz 9 p.tdziernika wydział ksrny 8lłdu okr~go. 
Łodzi sprzedanlł bfJdzle przez publtcznll której byly nowe kl6tnle I wymy",y/ - I z blbhotek'l p. Kl8lelulcltlelbu, który odt"d wego piotrkowskiego 8'łdzil w CZfJstocb.owie 
Jicytacy~, nieruchomość położoua, przy wtedy Hertner zerwał sifJ nagle ze swego prowadzi teatr w Kielcach na wla8n'l r~· 'prawfJ b. dozorcy akcyzy okr~gu kaliskiego 
rogu ulicy Juliusza j Nawrot, ozoaczoua miejsca i uderzył Ejzelta nożem w szyjfJ. 1 k~. Pan Grabi6ski przybył do l:.odzi i lUieszczanina petersborskiego Aleksego syna 
N·rami 1127 i 1130, a należ/lca do Miko- , Ejzelt upadloblany krwi" i w parfJ minut we wtorek grać już bedzie w teatrze Vi- Alek8sndra Sokołowa, oskartonego o obm
laja Starko Dług hypoteczny wynosi n. , skona I, 1\ Hertner zdolał zbiedz, lecz zo- I ctoria rol~ Fausta w komedyi "Wicek i ZfJ Itrażnikó. ziemskicb. W połowie paź-
4169 80 kop. Pluc N-ru 1197 oceniooy 8tal zatrzymany. Sprawo Hertnera 8/id , Wacek." dziernika 1883 r. Sokoł6w, znajdoj'lc 8i~ 
jest na 1000 rub., a plao N. 1130 ua 500 okręgowy piotrkowski Sl}dzil w dniu 161 (-) Teatr Victoria. Dzi' prz.dstawion'l w Sosno .. icach w handlu Krauzego, pou
rubli, od kt6rych lo 1\101 rozpocznie sifJ I pazdziernika i skazal go nB oddanie do rot , blldzie po raz drugi najnowszIl komedya stawil nog~ znsjdujllcewu lifJ tam tydowi 
Iicytacya. Dnia 16 styozoi.. 1889 roku I aresztanckich no pól trzecia roku. Z . Przybylskiego p. t. "Ptaki niebieskie." AbraOlowi Szteinicowi i zwymyślał gOi 
równ!eż w sali. posiedzeń ·zja~du ,~dziów (_) Zgwałcenie. 10 putdziernika r. b. Przedstewienie zakoó.czy drugi obraz z a gdy, Szteinic wyszedł z handlu i zatr."y-
po.koJu, odb~dzle SlfJ. sprzedaz przez pu, I~d okręgowy piotrkowski s"dzil przy .Dzwon6w korne"lls~lch." . maI SI~ na nl~cy kolo .8tratOl ków LonlllB 
bllezn'l hcy~acy~ nalez"ce] . do spadko!>ler- drzwiach zamkniotycb, sprawo wlośolan ze '!e w~orek wznowlon'ł bedzl~ komedya Pryll~oczenkl, w .pobhhl którycb zoaJdo-
CóW AotOUlego Hanke nleruchomo.ścl n~ wsi Emilii, gm. Lućmierz, powiatu , Iódz- • Wlc~k I ~\'acek" . od roku Dle grana w wało SlfJ Je8Z.C'le kilku :!yd?w, -:- Sokolo.w 
Górnym rynku pod N. 630, obcll~żoneJ kiego, ayna Gothbn Messali, lat 19 I Sta- ŁodZI, ~ clelZ~ca SI" za.wsze powodzeOleUl I wynedł rówme7; z ha~dlu I zbllty,wszy st.\) 
dlugiem bypoteczoy~ r~. 31,436. Llcyta- niHława 8yna Jakoba R~gals~iego, lat 15, u pub~lcznoścl ł6dzk~eJ ... Role tytu.łowe d~ stratUlków,. kazał. Im z"prowadzlć Szlel-
cya ID plus rozpocznie IlfJ od sumy l1acun- oskarżonych IJ zgwałceD1e dZiewczyny, nie odegraJ'ł pp. Knapczynskl I Jarszewski. OIca wraz z IDlłyml Ż1 ,Jaml do aresztu. 
kowej rs. 14,000. lOajlłcej jeszcze lat U. Nie mogIle podać Gdy zali stratoicy odpowiedzieli, że żydzi 

(-) Ofiara. Pani Zofia D. zlo!ył .. w na: przebiegu sprawy, zapis\lje tylko wyrok s,,· Bogu ducha winni i *e niema icb za co 
szej redakcyi rs. 5 na rzeoz projektowanej dowy: Rogalski został uniewinniony, a li H.ONll{.A pakować do kozy, ~okołow nazwał stra~di -

Mesaala skazany nB pozbawienie wszystkich K R Al O W A I Z A G R A N I C l N A. k6w .balwan,"ui,· ęoszu8tami,· a Szloiniea 
niamieckich i blowiańBkich ••. " Dalej id, 
już pogl~dy na militaryzm, miniater;ralizm, 
slłdownictwo, finllnse, przemysł 1 han. 
deI i t. d. l 

W stolicy habsbunkiej, o której wiede6-
czyc, m6wilł: s'gipt nur a Kai,erltadt 
s'gibt nur a Wien, na program barona 
Kaata patrz~ trochfJ krzywo, podobnie jak 
i na 8wie7/l, zwracaj~c/l uwagfJ broszur~: 
"Die oesterreichische und sla,.isohe Frage," 
w której Butor, jak baron Kaas, głoszlł 
opozycTfJ umiarkow!,nlł słowi.an . aUlt.rTac
kich przeciw d,tem~m me.mlecklm I :"~ 
gierskim, oraz prz~u, POhtyC8 la~raU\cz
nej, windykuje slowl~nom Buatryaclnm. kon· 
stytucyjno.federacy~D1e prawa do. samol8t~o
ści i niepodległoścI, zachfJC8 tez do lOJal
nej aspiracyi i taktu dyploma~yczn~go ... 

Dzi wny to szach. - opoz!l~!I' u~łQ~kowa
nej-wfJgr6w i slowlan-zanlep~kaJa I draż· 
Ul pras., niewleck" która dmie w tubł
o separatyzmie, niewdUfJCzności i .~ko.dliwo: 
ści dla tw6rców kultury europeJskieJ ... I 
świata .•. Prasa Wiednia szydzi ze lwa cze
skiego z rozdartym ogonem (~tarzy i .ml~. 
uzi c&esi) ..• prasa Grazo wJśmle~a d/lzenla 
jtzykowe ałowiani rada by ograOlczyć szko· 
Iy miejscowe, nawet doku~za-py~hlł-.ble. 
dakum ... Czyżby i w Peszcie przYJść mlalo 
do wt6rowania tej prasie? 

Przywódcy spolec~ni, statyści, m~owje 
stanu i politycy-maj' ter~z ~na w glo: 
wi" z tego 8zacbu opozycy' umwrkowaneJ. 

praw i przywilej6w i oddanie do robót uderz,l knlakiem ' w piersi. - Szteinic nie 
cifJikicb na azelić lat i 8 mie8ifJCy. _ Warszawa. z08tal dlutnylO i wtedy pomiOdzy nim 

(_) Z lury. Twarda jesie6 zapanowala Czytelnie kolejowe. ZB przykladem wie- ~ Sokołowe~ wy~i~zała siO b6jk .. , . kt6rej 
już w całej pełni. J\{roźoe raoki i przej ' deńskiego przedsiQbiercy, jeden z ksifJgarzy ues p~lotyh ,trazDlcy, za co z08tali zw~
muhce do azpiku kości powietrze, kat/l sifJ warszawskich, zawierza urz:!dzić czytelnie lI1yśl'~1 prze~ So.k~lowa. Powyżlze , okoh
spodziewać wcześniej w tym roku grudy ua glówniejszych .tacyach warsuwsko-wie- czno~cl potwlerdzlh I"uo!,,~m 8tratnlcy So· 
i biegu_ Wczoraj rano nawet drobny pu- de6skiej i bydg08kiej i w tyU) celu POCty · nlll I Prymoczenko, SztellllCA zaś, Slłd uzua/ 
Bzek śoiegowy POCZlłł już pokrywać ziemię, nil jut kroki ula uzyskania koucesyi. za zbyteczne bad~ć. Sok~łow został ~ka
zasmucajlIc oblicza wszystkich tych, kt6rzy Projektowane czytelnie maj, hyć otwarte zany .na zDpła~enl? Ó rubh .kary, a .ewa))
nie maj" ciepłej odzieiy na kolko, a w· kO. / na poczlłtek na 8t8cyacq: warszawskiej, tunlo.lO! w razie nlelllo:!oośCI zapłaceOlI\, li" 
morae węgla. skierniewickiej, cz~,tocbowskiej, s03uowic- l dZlen aresztu. . 

(_) Aresztowania . W dniu onegdajszym kiej, włocławskioj i aleksandrowskiej. SpotlDarUJjqcg "rzedl/itr. W duin 9 paź-
na Rynku starego miasta areszlo .. ano/ Apteki cvrkulowe. W W.rszawie we I dzieroika ."d okrllgowy ."dzi! w Ozosto
kilka przekupek, kt6re w godzioach zaka- wszystkich cyrkułacb policyjuycb ufZ'ldzoue , chowie sprawfJ przeciwko aoltyaowi ze w.i 
zanycb skupowaly na targu prodokta ipO· bfJd'l na skutek przedstawienia urz~du le· I RteZ"czyce, gw. &seki, powiatu nO'l(ora
żywcze na spekulacn. . karskiego apteki podroc~oe, przy kt6rrch ~omskiego, Idziewu . Kowal.ikowi o potw.arz 

Strainik Karpow aresztował AntoDIego , dyżurować bfJd'l ~tah felczerzy. Obowl"z, n .. skutek prywatnej skorgl b. nBuczyclel .. 
Jazdziak ze wsi Grabinki za kradzlei kiem ich b<;dzie, dawać chorym w nagłycb teJte wsi Marcinkiewicza. Kowalik, w celll 
palta. wypadkach dorażo" pOUlOC. .4pt?ki te za- p~zbawie.nia Marcinkiewicza posady . oa~czy-

(_) Puff. Po wyrzuceniu od nas dyrdy- prowadzone bed'ł kosztem wleJsklw. clela, mial rozgłaszać. potwar~~e WI~CJ, te 

Merab!ci ci8f>ZIł sifJ z tego, że umyał~ 
koncentruj" si., w prollralll~b, z które~1 
uwsze lepiej, aniżeli-bez Olch, gdy życie 
spoleczne powierzchownie płynie .u ... falach 
zabaw niemieckicb i igranek dZleclnnycb, 
~wawoli krótkowidzów, nepotyzwu groszo
roWw. 

maIki pod rótnemi postaciami zapanow .. 1 Naucz!lcielki. Okr~g naukowy warszawski t~n ut~zymu.Je .~osunkl z .po~j!JrzanewI o~
wczecbwladnie ukrywany dotychczas w cu. wyd .. 1 nas~~pujI\0.11U. osobom palont .. na blaloś~laml I daje ~rouI.enle w swe;1I mle· 
cholłcych izbach szynkowui, tak zwany I pry~atne n,auczyClelkl olemeulo~ue, ~Jl .: E· 8zk~nl~ zł.odzleJo~ l. kob!etow pubhcznY!II. 
• Puff.· Gra ta, która 1Iill liczy do hazar- 101111 Jadwld~e Makarowlcz6wUle, Elzblecl.e S.wI~dl<~wle, na Jak.lcb 810 p~wołal . Mar
downych wielu, a zwlaszcza mlodych przy_ I Jauń~zykównle, Oldze .Naperstkowe), W~: c.lDklewlcz, w8Zy.~y Jednogl~Anle oŚwladoz.r
ciąga do studyowania swych szlachetny~b kt"':,YI .EIUI~1I KowalskieJ, Józefie ,EwIlu h, że ~zeczywlścle Kow .. h .k odz,wał ilfJ 
kombinacyj. "Puff" dotychczas pojawial Sl~ Płons~I~) I .Jadwldze Urszuli AnDlo Dy- !" powy.azr sp086~ ? Marcln.klewl~zu, a~8 
w szynkach i podrz~dniejszych restaor~- dy6skleJ. Pry .... luyCb domowych uauczyCle· JednoczeAOIe dodali, ze to, .co m6wII oskul: 
oyacb; obecnie wszakże gra ta ukazała SlfJ lek: HeleOl~ CyLlko~, . MaryauUle Szuszo.z~- żony. aołtys, bylo prawd" I że "! esł.! WSI 
w pewnej ł6dzkiej cukierni. A źe jest klel1lcz6"OIe,. AlIt?nlOle P .. ~IIUle Ru~zkleJ, I~dzle to samo mÓwlh. Kowalik przyoal 
cierpisn'ł i protegowanlł, świadcz .. wypr6ż· Maryl PauhOle \V ler~ bowB.kl~J, HeleUle Do- s~, ~e o~zywał 81fJ w teo sP:ls6b o Mar.· 
nione kieszenie młodych i starych awato· rOCie Sterling, Maryl EmIlII Haspra6akieJ, clokl~WICZU, ~o . ten. zamla.st plloować .swych 
rów bazardu. Nie dziwimy 8i~ wlsicicie: J~annie Elżbl.ecie Cho,?icze,,:skiej, Anton!- oboWllłzk6w I uczyć. dZieCI, ,,16cz1ł 81~ tyl: 
lowi cukierni, któremu zapewne nie chodzI Ole MagdaleUle StrzemleczoeJ, E.tene W l· ko po .karczmach I . ntrz~my!"aI stosunki 
o reoom~ swego zaklado, lecz ze tylu po- niacsk.iej,. Mllrj'~lIl1ie Helenie J ~nu8Zki8wi- z podeJrza?owl osoblat04ola~lIl, w skutku 
ważnyc' jegomościów ud.iał w tej grze czównle I ~ryl ~rylllewlcz6 .. 0I~. Domo· czego straCił pou.dfJ nauczyelel.". .l3.\d, '!~; 
pr&yjmuje, zacb~cajlłc do hazardu młod~ch wych. nauczycI~lekJfJzyk~ francus~lego: Wa· chodzlIC z za8ll~Y •• vox popu~ . vox De~, 
zapaleńców _ to co najmniej wialce z Icb cławIe Walery l. Juhl Ble6kowskleJ I Kazl- so~tyta Kowahka ud wszelkiej odpowle-
Itrooy nieJOoraloe. wierze Annie Autollill i~ Gtocbowskiej. dZlłllnoścl uwolOlI. 

(_) Omal nie kataltrofa. W r;811Złym t y- - Piotrkiw. CiUudziellólIJ!w jako taliz· M. P. Wiktor PiiP1to1/181ti. , 
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_ Li,1 ceaarzowej Fryderykowej do II.· pinaayj. Grochol.ki wyka_uje, że d.i~ki o- brania po otrzymaniu lepszych wiadomo6c:i cklnzietl. Oe5lorzowa Wiktorya .lat050 ... • wnoki. ~raju pr~p!D.ac1a • . r. 1876 aG- ' " londyó8.kiego . rynko pieni~~., z.ła· la pu.d sześciu tygodniami list do Ma· atsla ZDłealoną . DZIBleJ8Zy erOJekt .yku ' BlCZ8, te I tutaj Itoaun.ln pienu~tne &aoz~y ekeo_iego (publikowany przez dzi?nnik .&n. pna jej .zgubuym bylbr d ~ kroju i d!a uklad~ć si~ pnyjdniej. Równocmnie oiy. gielski Daiły News"), kWry waznym Jed wł&śclclell prawa proplllacyjnego. RusIn ' wlly 81~ takte obroty, przedtem nadzwyczaj koment;nem do broBlury angielskiego la· Antoniewioz ż,dał zniesienia propinacyi &!ł ' Olranioaone. Na giełdzie zboiD_j, prsy ryngologa i kr6tko a~e ".łallci!,io char~te- słulznem wynagrodzeniem. Lalocki zaprze. ' małym rnchu, notowania nie uległy Ina· ryzuje jego zachowaDlo Sl~. ~Ist .brzml: cza temu, jakoby znieaienie propinacyi pod. ' czniejazej zmianie. "Wazydkim lekarzom ulemlecklm, z któ· oiosło moralność ludu. Oetsteczoie przyj~· 1 Berlln,I8 paidzl .... lkL WJw baDka pwtw. s d. rymi mialam Iposobno~6 8pot~a6 II~ przy: to wniosek komisyi, orzekaj,cy tymczasem , 16 .",dDi. (w ty. i.cochma .... k). Stoa ""JllIly' .s.p.u 

P
adkowo, mówiłam, IŻ o'wladczyleA mI zdeponowanie milionowego zaaiłku rz,do. ' metohomt H68,489 (ubJlo 8,480); "pu bIletów . 'dzi ł ~ . f d . d d 'al k ' b'J p'D.twa 18,830 (pnJb. 109); Dat, iDDJcb pan, że cboclaż . to .coś pan Wl . a Dle wego I za, aUle o wy Zl ~ rajoweg?, b'DltÓW 9,S60 (pnJb. 197); . e" le 426 ł50 (abylo wygl,da nlebazpleczDle, wuelako D1e chcesz aby rozpatrzył cal4 s'prawo I przed ata wił 84,969), qdoDio lombard 68.489 (abJio 10 796), przes'ldzać O D1czem, dopóki Virchow nie Iswe wnoski na przyezłeJ _yi lejmowoj. erelrlT 8,602, (prsJh. 181); inne . • kty .... sł.", zbada Datury choroby. PowiedziałeA mi pan Rzym, 19 p&tdziernika. ~g. póło .). 00' (1':.!:yooolo 1{'°oo60l. Sloa) blOnll' 2bS gP9'W, ('I .. kłod.W)' . . ł d _" dk k ' d \TO 'lh l . k 'l li • 6 '1'" -"IV} :r; &lmao, ; r8l6rwa. lei ZM.any t 

:le ,lo&!lwe.1 8g0 U? ~ar .... e na o le Ylsarz ,Y.I ~ m I ru um r. po!,~ Cli .u D~I .... obi"1l.I.O".7S8 { .. bJlo 48,ł7ll), inne .. bo. zouiduJ' al~ razem. I 'fe narośl d08trzeżoo~ WCIO~J wleczore~ z Nea~ln. DZISIaJ w po· Wl ..... ,. 26ł,866 ,ah,lo H,6OII), illIle palI"" M9 Da slruoie głOBowej, jest Datury łagodnej, łndDle cesarz Wilhelm odjeżdta przez Al, (ubylo 119). ale nie reczyleś paD źe choroba oie przy· do Berlina. hl ....... , 18 paU~ka. Weblt na LaDdJD w.eo bierze cbarakteru ~łośliwego. Powiedzia· 1 Wlecieli, 19 paidzieruika. (Ag. p6ło .). No. 11 . po1~osk. w.cho,lm. Y6'/," JIJ poi" ... b .wooho. , . . . . . t . dl ' •• ' h S b dDIO 96/,. poiy"",," "1188' r. 1«, 'I, I. hatJ'" ... IDI pan nast~pnl.e ze propoo~w.ana ope' l wy mlD'." er spra!,l" IWO ... I • . r. c oeo· atawDe kred,t. sie"",m 186, .koye banka ra. 

( .-
ODPOWIEDZI OD REDAKCYI. 

_ ,.. BIr. Blp. &101.1- Nowelki pańlkieJ dru· 
kować lIie m .iem,. Kokopitm tło dy.pozJ't:Ji. 

TELEGB&!1 r GI1~r..oO nr E. 

GłIł" WarIZawsk •. 
1,danoskooioem gieldJ. 

Za .... kr'lkot.,,.I.o •• 
Da BerHo u. 100 ftVoO. • 
n& LoodlD łt l r,. . . 
na 1'.f1* Ił 100 f. . 
u. Wu~deń " 100 fi. • • 

Z. "", .. , , .. Ił ••• 1 
Li.ty likwid. Kr. PoL 
Kaok. poL ..... hOOnia . 
~ "1. poi "ewDvtrsn •• r. 1887 LiatJ _t. siem. Seryi l . 

• n tt V Li,ty ... t. m . h AU . IDe . I 
l ' U tI l! V Li. t, "ul 1ft. &tlzi l:S8r}i l 

2 
n .. 8 

GIełda. Berlii.ka. 
BaDlroot)' rGłJJlkie zaru. • 

iZdaial91 Z du ia20 

46.41 
9.56 

87 B6 
77.70 

88.611 
96.-
82 -
9380 
~260 
9150 
112 26 
9160 
9076 
89- I 

.s.3U 
9.S0 

17 26 
7746 

IU.-
9676 
~22ó 
9390 
!'290 
atl.60 
92.90 

racya jeat bardzo DlebezpleC%n, I Jest kwe· born, oLJ,ł wczoraj urz~dowaD1e. W przed- .kiego dla h.ndl" ugnniaonogo 211'1., peterblU' st." życia lub 'mierci, w razie zali uuaoia mowie do urz~ników o, ... iadczył on, że .kiego boDkIl dJ.koDlOwogo .-, bonk. mit· sili tskowej atsn 'chorego bylby najamut je.t bezwarunkowym zwolennikiem polityki d:JD:000Wogo 426. ....n ..... klogo baDku dJ ' niejazy Od tego l czasu słyszałam zdania autonomicznej i pojednawczej br. Taafe'go. I 0: :esc;9-d.. łka Ił t k DI.k~nto prj:'łue rÓi hych lekarzy uiemieck!cb, kt6r.zy w .zu. ~zie . piluie przeatrzegal niezaleźoo'ci I~' 218:;, ~'. d.!towt ;~8.76, ;:~:l~ 1 D!'" ":r.-:;: 

nR. doet . 
. I 21U90 
. \ 216.76 

S'/O·I. 

1218.90 
219.-

S '1,'4 

\ 
pełuoici p(ldzielali pańskIe zapatrywaDle I d"16w I przyrzeka reformy, oparte Da plo. 21600, n. Petor.borg kr. 21~.76, D' potonbarg I oświadczyli żo wobec natury cboroby nic nie nauko ... ych zdobyczy i nowożytoyck do· dl. 212.60, D' .LoU~JD kro iO.42'1 .. D. LandJo dl. I .' mogleli pan uczyuić n!ld to świadczeń. 20.U, D' W ... d,n 167.10, k.po·., ,,"I.'~ .92'-10, OZI"-NA ST'TYSTYKA lU Il,"(}" CI. 
epazego Dle .' . . l! W. . . A I O l',. 'lO', ... " ... ". 6220. "~I. ''''J hkwldo0IJn. ""lO " ~ 
cośmy zrobili. Jeżeh mOle. pamlł~ć .Dle my I .iedet\,. 19. pa.tdzler~lkM .. <. g •. p6 o.). e· 6610. pot.Jool,. raoko ł'l • • I 'M" r. 86.611 • • '1.' _uuńllwa .. warto w duiu 18 patdzieroika, powiedziałeA lai pau r6 ... DI~, .:le .Dle ~yko . sarz ~dwledzlł wczoraJ odJezdiaJ'lcego ~ró. 18114 r. - .-, ,,/, s :80, r. fi6.~, 8 ' /, re"t. dDta ... rall kalollckl,' -nalbyś na azyi awojej Op~r8C!I, . ledyDl8. o~ la. Mllaoa •. Rozmowa trwab p61 gOdZlDy.\IHOI.l, I'OI~c.h w.ob .. <lOI.1I .~. 68.76. II~ .h':- II ,arani Iwa.,lelloklol !t a ",iaDowicie: I.eopolu d . czenia IstoleDla złoAllwel NlezwloczDle potem król przybył do zam •• " 6U40, 6.', h.tJ "",,,,,. ra •••• 9800. 6 1, p!" Tń.OO s Loir, K.rolin, uIlDk.l. 
"ala zle przyp.u.z . d I . ' ł ł.IQ~k. ""Mlnlowa It JH6 ' roku. 177.76, ta,h& • 1868 If.flz.alutn.ych-ohoroby. 11tmała wpra,!dEle motność u a· ku. ecz Ule zaatawszy ceaana, zostawI swI} r. 16~.00 : .koro dr. tel. w.", •• al<o-.i · ,'.ńoki.j Z lI.rll ... dnill 19 patdtiernik", nia si,: operacyi ale śmierć byłaby naBt,- kart~. 180.00. olo/e kr.o1JIo •• '''''J'.''. 166.'6. akoJ' laiolIc" dsi ... i do laL 16· ....... rlo S. w feJ piłs wakntek p~ ... t6roego poja ... ienia ai~ Berlin, 19 pałdziernika . (Ag. p.). "Frei. waraz,wlkiego b. llka h'!HII?w.~o -.-. dJ'oou, I~ .. b!. oh/?poóW 2, ,łoi.w_1 l. doroslJch 4, w I< 1 h b P 6 te o zmróciłeś plln moj, aiouige zeitnog" wydała z powodu dziaie;. ",,,e,o - .. _, .I,. kon'o DI'''"eok.go banb p .... I " .. bi .. ",,,o'Jon 2, koblei ~ , • ,",.n' .. "o,~· 
C oro y. r CI gr . . . ' d,," "1 .. pr,. •• lh. 8'1.'1. JÓz. f. CzerDlelew.ko. l.t 18, ADdneLW.j. 
uwag~ oa organiun oast.ępcy ~roou, kt6ry azeJ roczDlcy urodz~n ceaa~za Fryd~r>:ka o- Lond,", 19 ,aUzl ... Ik • . t'otlllll" r ...... I H7~ roka ...... la. se, &ch Chud.k, l.t 17, Mary. Fidler. moieby nie zni6sł tsk blebezpleczo~j . ope· soboy nu~?r, po'wlf;co~y Jego.paml~cl, p.~. 99'/.. Kooaole 'DiV-lakie !l7:I.. . l •• !9. . raoyi. Wnyatko to byłabym dawDleJ wy· .Gedeokblatter fUr KalSer Frldrlcb." Poh· .. .,.~wa.19 ,aUzlItoll1L t ar, ·a pl .... W,lkow- . Ew .. ,IO/f., '. d ... eJ do lat 16-1. zm .. lo 6 . .. le~ • f.l 'al d b nie owładDPlo mo .. eya skonfiskowała ten numer. .kh l \)· ~ nemu. .m ... ,41. --, pd r. I t1UUra - -, I~o.b~e ohlopuow 1. dS18!"CXlłł 4. . ?orOlłl~u- , w h-J 
pOW)e~Zl at , g Y y. .. . . Ok A ) P - -, bla.b. 61b - 610. wI.borowa 660- - ; lItu 110.1)18 m~ic.lr.o - , kołuet -, • mla.uOWJOI&' 
UCZUCIO WdZIIjCZOO'Cl za tQ, Ż., straazoa Berlin 18 patdzler~1 a. (, g. 1<. . a~ .... Jhoro.... 416-'96, ' redui. -'---. ..db· .tarenke .. " ,I •• ..,i do 1.1 16-'a ..... rlo 2, ~ lei operacya oie p~zyazł,a do skutku. lameot rzeszy zastaDl8 ~woiaoy Da 20 h· we ---; lllOunl< , ~ , 4-o~~d.,8S0-ł16 .. Dwie. 216 I!ocb!e chlap":'" 2. dsi.wczłt- ; dorOllIJeh - . w lej • etopada. -~, grtka --,--. ueplK 18"UI--, &IMU_, - hcsbuł roł~t"c.J r;n -, koluet -, a mianow it'ię' Belgrad 19 pBtdziernika. (Ag. p.). Po- - . r ... p' r.", aUn. - --o ,roch polDY ----, ROZMAITOSCI. l· ' . . ł d b .~ ookr. • r .. "I. - --- .. ko,.80; leya t~teJ8za 1018.& po O DO "palM' . na Uowh,~iouo pn twiUI 100, t,ta 200, J'i:osrai .. trop aplsku atronDlków Karageorgewlcza. Di. 60. 001 .. 500 • • " .. " . po"'.,o - ""rOI· W .wilłZku Z tem maj, być onegdajsze WlrUI.I, 19pa1.dzlerallla. ()k~wil. H', ••• kOI .. pO wydalania czarnogórc6w. k. "I.·I •. Stó. ~lu*,1I. ~.rllo" .Io .-Iad,.. 1 00 -~)1 It · II " l"ł. . . . N ekl. u. 1.& Wiadru kop. 839' -8421, •• "ani 118-. Wlede6, 19 .po~dzlerDlka . (AIJ. p.). o· 274. ~'I"ki .... i.,lro kop. 861''-i64', •• pro ... mlDacya KaZIID1erza hr. BadeDlego na Da · 271-278 kop. (a ,100 u. wy.obu. "1.1 miestnika w Galicyi dzili ogłoszooa, W pO' . Berll •• 19,aidz' .. alkl. P .... ui •• 176-200. u. P.'i. nied.ialek 22 b. m., nowy nlimiestuik przy- h.\ -,ns kw. ""l 206'/. Z,1o 16S -IM. u. pd. ho&. bM! ' t ł ż ć · . 1681., D' 'ltw. m). I~ ~YZle u z o, przyal~g~ cesarzowI. Lond,., 18 paNzl .... lka. C.k,er J.,. 9f1 proo.·16'I" 

epokojaje, ,Ws, UItIU4tf barakow, ISI/ . lpokojQ18, 

LISTA PRZYJEZONYCH 
Holel Polakl. Tboć .... ki s Radomia. &O. 

JII&IloWlki • Beod r.io.. Miahaleako z Rumunii ElbofleD • Wi.dnia, Celiń.ki, Lo,OOI.ki. Wa ..... ~ 
"J . 

...lel Vlcl.rla. Wy.ocki, Horo .. ioz, Gle· 
czewio.l Z Wanza .. ,. Brack, BoM. c Wrocławia, Led"rm'DD • DerIiD" Wall s Bioleg",tok.., OpeDbejm • Cctttocho'llł'y, Heimanu z Ka lina, Scb.troff s DJD.barp. 

X Szczepienie cholery . . Po długich. ba· 
daniach, doktór GaUlaleJa w kwe8tyl o
chroouego ISczepieoia cholery, doazedł po· 
doboo do ważnych rezultat6w. Sk~o8ta. 
towal on nlianowicie że jaJ wydZIelany 
przez laseczoiki r:h·0Ierycz!l8,. daje sit; 
wamacniać t. j. powl~k.za~ ,~oAcIO"'O. przez 
przeszczepienie go z 'wI6kl. morskiej oa 
goł,bie. Krew za.ierać b~zle wtedy bak· 
terye Choleryczno. czego dawniej absulutnie 
nie uzoawano pouiewat bakterye cbolery 
podlug dokto;a Kocba, mog, żyć tylko w 
kanale kiszkowym. Owocem badań dora 
Gamaleja, bylo wykonanie azore.llu! 8zcaepie~ 
odl'lczooej od bakteryi jadOWItej ma~or!1 
i "ywolaoie za pomoc" tego ~zczepleDla 
niezajlaźalnołci u 'winek morskich I ptac
twa. Dalsze.,ltudya, kt6rym dr. Gamaleja 
oddaje li~ z zapałem, bedlł pra ... dopo. 
dobnie bardzo płodoe w nal~patwa. Ewen· 
tUlllność ochronoego azczepienia cbolery u 
Iuuzi nie jlll w,kluczona. 

OSTATNIE llADOIIOSCI BANOLUlE. .tale. Duia 19 LIIIt,,, ,, 18 p.~ka. ~pr.wo,t.laui8 "oow •• 
pałdziernika O godzijlie 11 zrana 

zB8nt;ła • Bogu 12,"uU 1łł1 I, & WIO II~ .~ •• łltlll .u,O I ",wn., 1,600 ",,\ Amerlk •• ak. mocao 8a •• t,. atol .. Mlddlia, ...... Ś. t ,. 
s.tin, 19 pddsiernib. Brak czyooików 

pobudzaj,cycb daw .. 1 8i~ uczuwać także nB 
gi"ldzie dzisiejszej . Spbkulacya zacbował" 
liII .yczekuj,co. tylko niekt6re papiery 
apekulacyjoo wzbadzały żywaze zaintereso' 
wanie. Pou wpływem pomy6lnych dooie· 
sieÓ o układach grupy rotazyJdowakiej 
z rz,dem węgierskim, wyst"pil iwa ... y popyt 
na w~gier8k, rent~ zlutlj. Pocz'łtkowo sła· 
be napoaobienie wzmocniło 8i~ wci,gu ze-

rJIwi.b DO 1'" •• t. 6"1. D.bywal. 1UI.t. 11. 6"'" n_b rwo)', tJ& lt. mr. :,\,. nabywcJ, na kw. maj 6"/,. apn-daWOft o_ ml&j clar. 67/ .. n_b,woJ na 
lip. aier. 6" •• przed_wo! n& . ier. wuoO "VI .prse .. d.woJ. 

Józefa Czernielewska 

X Skazaniec. W Sarajewie wykonaDo w 
tycb doiach wyrok śmierci .przez powi~aze. 
nie. Da Diejakim Ahmed,," Sokołowlczu. 
Utrzymywał on, te podcaaa pobytu 8wego 
w Egipcie oauczył li~ czarować, a pr~yteDł 
taki wywierał urok, źe na wet europejczycy 
proliIi go o przepowiedoie co do przys~o. 
'ci. Pewnego razu, młoda serbka odwle· 
(bila go, pytajlIc o przya~łość. Ah.med ~o: 
dał jej krzeało, a gdy ulladła, Z8w~,zal JOJ 
oczy, Przywilłzał jedo, nogo do rO~I, a Da· 
It~pnie poderznl}ł jej jlardło. DZle~czyoa 
cbociaż 6miertslnie raOIOIlJL, 1R0gla Jeucze 
wolać o pomoc. Na krzyk jej ~olpieazyli 
do mieszkan.ia Abmeda przeehodme I acbwy. 
tali zabójc~. przed slldel~I utrzymywal, źe 
to nie on umordował d'lewczyn~ ale 8za· 
tan, z kt6rym pozOltsje w bliskich .tol.un. 
kach. Dopiero teraz Ipoltrzeżooo, że cler· 
pi on nl\ pomieazauie zmysłów. P~zed nłll' 
pieDielD na lzafot, lapy tal, czy ~Ie?dwolal. 
Die musi U1bU~, a {luy ~u ozual.m~ono, że 
wybiła oststoia jego godzlDa, z naJwl~k~ym 
spokojem uJ.łllkl obrÓC'lDy ku Mekce l, od: 
mówil oatatoi, modiitw~. Na. egzekucYI 
nie było aui jedoego mahometaDlna. 
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GIEŁDA '" i\.1l8Ztl. '''~'K J\. d. 19 paidalernlll:a, 
ZA. DJI- j W oi". giełdJ I Do · '- \ konw __ poł'ftlonłJ tranu. ... ,.. ln:-:r ... ""i7.:;,-:-::--I- _ ąd'Do_l ~~. _________ _ dl. ter. § d 100 rur. ( l ~. !:: :~. :: :::~: ! łMO 48 07'1, 16 t:l 26 27'1, 

~:': :!. I~~. 6 '697 '1. 
kro tor. 8.. I L. 6 Y sa 
dl. tor. 10 d. 100 h . "~"~ 
kro ter 10 4. 100 'r. "'I 17.lI6 dl ter. 8 d. 100 ~oc. • 'I: kro tor. 8 d. 100 aor. • 'I, 77.70 
dl. ter. 8 d. 100 n . b 'I, 

,u.", ... 
(s. 100 n .) 

~ ~ I DopalDi .. / w oi". g;old) 
~ Q, Ile traDl:. iidaQulehc:p1 , 

~ 

6 
6 
6 

• • ł 
I 
~ 
fi 
6 
4 
6 

~ 9d~6il 

: 9"H61O~'~! ~ 
: I ::={ 
~ -.-
I 
6 
fi 
G 
fi • • 6 
6 
fi 

• • 8 
8 
e • • 

--I 

'--1 
121620 

-'-1 
=::1 

ti2'-1 
-~ 

~II'~I' - .--.-
9280 

-.~ -.-

-.-
9660 
~HO 
\tl61) 
9HO 
9A.~O 

~.;I 
90.7&1 
89 -

--i 

r·-. ,-
AkoJeU.1. War.-W.100r . 

W.·llJ,I.600r. 
" HlVr. 

Te ..... ' . lOOr. 
Yabr .. t.óds~i.j 

.. Natlwiśloń ... 
!!ank. U.uulo ",o • w ...... i.i60ą. 

I. W ..... llan OJ', iW r. 
9all.1L ... r.uu.i lI60 r . 

• W ..... To"".Ub.odO(D,. 
I wpl. n. l:U. ~r. 

., War.to",.f.Ou.lc:ru 60u 

.. O .. kr.DubrwL 6OOr. 
" " Jó.te!ó.. 2~ r . 

tli Cst5ftk UO ł'oO 
Jlermanówi6l) r: 
L,lCkowio..260 r . 
Leonó. ~r. 
~ioej60r. 

" ,. K.0G.daU0J& 6\JO .. r . W. ). Stali lOOOr. 
- - n Tow. Lilpop, Ha. i 
- - LoewIl11Itain 1JOOr. 

.. Tow. Zokl. Metol. Il 
Badke .. Wor. l\lOOr. 

" Tow. Zokl.Góruiolych 
StaroclIowiokichlOO r. 

- - u War.Tow.F.b.3Iach. 
N ..... Kol.iOdl. 100r. 

.. W ..... T. Kop. ""'" i 
Zokl.Ualni.."oIU6Or. 

" To". lr.lE.L 1' .... 11& •• 
Tk.w Z.wiw"01 • .lUK) f. 

~:row kAs. i l.ob" 100 r. 
- .- "(jarb. lemIer I IIowecle 

~ 
~ 
6 

- - p.p. ao.-... b 600 - .- ,.,,'10 Obi. droci fabr.l6dU. : -.-; 
::: Weri066 k..,aaa & pW. "'1. J LioL lilnrid. -.- LIot. ... DOWJ11h 16U Paot pN& I ... 
-.- • • DL Waru. l iD lII.7 I •• D .... 
-.-' • •• l:.odsi li1.7 I 

lU 7 
1 .. 7 
.76 

.. ~ 
'-



DZIENNIK WDZKl Nr.an6 
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G ~" Q. S, ,Z· I 
Dr: WielI~ktf ir:r':~J::=:::~~~:aoe;;.i=~1 Był siedtn~okłasi~ a I JE,NEB.A.L A 

rr.~:T( "-\tz. l'OWLAIOWY w Nled&l.'~ 0<1 do 10 raDO< Ul. 0 ... ,11Ił-- pl'\lygotowuJ" UCZOIÓW do g"JlIW- ol :'iU"JŹU wwlenlzłlegll 
---" o HO/-I -17 . d' I l L' .... - t ... . 

1~~C~~C-<~I::[I(~C:~o~ '! zyu.Jll I U .~Ie a e~C'J m.~llla 1.... dwar'ly!ltwa Ubezpiecreń olf! W nied1jel~ dnia 21 pa~d~iernika'ł~ .. r~~k,,"o. 1 sL'l'C)z)I rew J<;~;Il'r. r . k" 
. Oi'er~y ,kładJl~ r rosz.p w Redakc: . ogma "MOS WA 

DRUGI RAZ 0'.zieQf'ikl1 pod lit. Da 1~3 2 mie§Ci si~ w biu.rze plloa 

PtauI' NI' O hl' PSllI" p l\Ar.ło·:tTle~zvstQ R Miillerlt A. lJU lJ K lJ rz,góto!toczni:W d;';szyst:h ł>WZS ,.qiCItJ p tlfOWAl ·f. i75. 
MIl", 'POI1PIl zawiadomić S~noo.n .. PubJiczłldl!b, ... fM, 1l,<łdńicl\< zllkI1ldGw naukowych. iynJon Hetmanrr' Komedya w 3 aktach, oflllip.Jpj. 

n"[lis.nu przez Zygmunta Pntbyl. I 
8kiego, autora "Wicka i Wacka". 

fil'" ZAKOŃCZY __ 

Dzwony KornewiIski e 
Drugi obraz z opery komicznej R. 

Pln'llqueta. 
__ AboneOt-i wpnieuia6 '" , • • "foje 

kupony ua hild, tJziODU8 do godslOl lO 
rauo w blunc o,ro~cyi w hotelu Victori a. 

Via o.óu inte.rcsow&oJch bioro o~warte 
jest tothieouie od 8 do 10 rano i od a 
do 8 po ll • .łudn iu. 

Teatr Variete 
podtdyrekcYII 

L, 8ylvandier, 

, lUtZ. drriarem 1321 

bt~t:.aRJ r~HSfjł~~~iWA8 uO lW!ie~d2ltle~lęJN 111fti.Ihl\tr:~~~"~yt~~~i~Ef:'~~ul;ti~r1~ t • 143 -~-3 
WI

P 17 . 1'.920. PodpÓruczoilt .1irosZewicz. 

lJ b , J.. ( -Mł~d)7i cz'~~1 zW!tne . do kr ..... ieczyzny. Wiado-

w gm chli. zwaiein' ,,8a Koneertow'ł po iadaj",,! op~~cz wyki;ztałceoia ::;~~aP~~~!~ .. ~k~i::~.21, ll53-f!;!fl 
lIfZ., iulie,r Dzlelqel r 0/ I , . lIimoażylr1r1ego j~zyki: po'ls1:i, ru'ski, ___ ....:.._-=-' ---.::...:. ____ ----' 

Pow,ialy układ- prowadtOoyft~ b~Qzl&1lOcI mo·· nłel~,iecki i Uartcuski pragnie objl\ć Dr M o Kro+ows'*;' 
inl w"lICznY'" zarzlldćm; gdzie b~d~e mmól llueJsee praktyk ota gospodafsllt6. • ~. lJ ~ 
staraniem <loborowlł kucljo ' l nłioJami zadość t go za stół i lIIieszkanib. Offerty pn 1JmuJe od S ~ 10 ~a.bo I. od 
uczynić wszelkim wymaplllom S'zanowp.j Pu. Iw Administracyi DziemlllCa pbd F. ~ , .... 6 po połudmu, ' ulica Płolr. 
blilllloMśei. Al' I 460...!. 3-2 kOw b Nr. 251) wpro" hoteluHI\IU' 
'II!.: " . ~ • 1 bnr kiego (dam Bławata). ' 
''''dcławiięmaktewicz (JU?lOr). Poszllk~ pi; miejsca _ , ,1l!.97~15-2a , 

14611-3-3 . IAon.>I" p~y~atJjym do 1I~yci .. .bis, ' PRACOWNI ·4 , 
1"{l1 l ""a,,'fIIlzyzQJ 11 a.tille lu (I.. ~ , 

a dnie., OC"r'}' ptQ IQ / składil1l iukieD oby~ da."skich . ub,,,"e" 
pod Ii~. O..N., ulica Pl'\Iejud 13.89 lIieciollyclb OJ!U st&ojk6 trI ~ 

CODZIENNIE o godz. S'/. wiacz. w mieszkaniu pp. Szon'AD. ~('SotB.yda i 'na o4stall!ne [IQ.' W' II' K t · HlIJl-3-2 dłOIJ ajświeższ.~h modeli pol&cnj4, 

W ~b!~ ' .! pJ~.~~~':d'. N.".d'~.1 ,~I~.~n~~~i~~Y2!l..:..g .!~,~..o.~rbcli9,.i""" ... ~~~~}l:d~~%~ ·'N':~~~i. ~~~ 
S'/. wieczoreDl Lekarskicb,! Linami pochwllloemi i mędalem, lIa Wystawie Krakow. ł'lIsli;' i fl'lllleuski. ' 'Blihn wialiu · " HIW ..... 3-9 

NADZWYCZAJNE prze~stawienie skiPj, konces!onownne pr~ll. W)~dY.e Le~nrSk!t: I ;,, UlOŚÓ w~edaie,i njnll!l!~~~r~~a. PRIBOW~IłLUBIORaW JQUIDH 

P~no~az~ . nN~goS;~';'~~ff Bf~tratt l KarIll~ltt- "L~lIW~. DPtIOrzeb~a .jest o Ulamh I d,ipci w':c'h
Ul GZo~~i~Z:e z~~it1dOb~j~. S~~~:. . nap o I' a nioslelll 'P0jlł pracowniQ z domu 

Sio

' st"rOylll ikEB DTuElk[~,e~~ o'EISS Sprzed t w Aptekach I Składach Aptecz ł'ch w Wa1'5zawle, ~ólest"i:e Hb~lu 'Pblskie8W -d i l(}~(lJItrta .W i CeslmtwiB, pewniejsze I o 50 pfO' en a1ifa od zll!'flnlezoyeb. r~czk~ , ipman Nr. a. obilI.: allteki' p.' in-
karml'lkr$I' HHlOp., HMzI .... jek~ tu kop. n. 121 - :/-4 . 'f bera przy Nowt;::RrftkU 

zoakomite duecistki wi"d ·e. ~ _ ~.. .. .. Z Z.. .. .. mó",~cB talrf" po lrie-ml~ku. AJ M j'" ' .. ~ .., ~r ~ OfeVlt>rqś~~ pkySY8~ pou adra • a rCl{1oW's" •• 
Panna FERENCL y • ~ C! II N. ~ H Jt.." , ił I , A ' =Q. elit 08k~r Kiildlel', ~~~i;:!..oi~~2._" J j H .3ó-{l-3 

renomownnn ~piewaczka węgierska. . <I 

Pan Sch z A. W iis~tmU bSaJ • To :Maj ewski V.n1rrifY t t1'-lIlJ 
• e poleca /::lzano.-nej Publi~ ; • .Ic n8j wiek ,y wy 06,' • ZAKŁAD JuKUUła D5 jll • B' I 'Ń-rlr,. TAPJ IIlEIOM . cYJtn .0 HER 1\-rnNIKv"vv w. to.z~ uJ. Za~~zll.a ,r. 437, ukna na. kostvumy damskie 

P",:&yJUI1IJe IW "el.,e ,robotr po n\· • . ~ ~ • 
'v-.. k '3 • .. k' _ der prz.yvt~p.ych cenach, oraz nO· W najlepszym g tdnku 1 W ' 
" .>.![Ja ~ \li' . ,a,DD"O . t . da . _'-' . Ik' L~ "t(/ I , h r _ li ' 
Ma~arouikl ' W '.{,~Dk.ebo. l1a. U. Ol ... "e WIe I .y""" go • roznyc ko O,l;'a$. jaJ[ row-
~II/'j!' :~. ~·rd.łj>" w 2 gatuokacb. e} obn.t,- fi cZ~lU mam r1IQ1lor po' . )",\ BR KA E . 
V. o .. ki !,1I1!~owe w a:g.hnkl'cll '; • lacjó ,l\i~ ,łBakalrym wZlIl.~do'",. mOll O T 1L& Jedwn 
Maka~~cl!'l m'gdal""QI w S satuo- ~ JI~bJe gl~te wlłdojsll.le zawsz6 Dl Ii i aksa.niitne na pa~lIycie 
~,e ~;:~,~:"A. ~ • , ~ s~~~~ l iI . ~F\) 6·5 ut6f i safop otrzymaH 

~~~~ru~i~d~:ói:;'akie. iFt~~r~~u PO~,~~~ze l Herze~lI6rg *lIIsfJ~8~ofin.y 
Petite foura w 10 gatuDk.ah. nie z s,ll) pary na 4 ~sortylUeuta ul. Plotrlowska r 2'3 

przedzalui lub na 130 szero~ich • L al U.7I.-rr·3 l' 
wars.tatów mechanicznych. Bli'*tza • • ... u, '" o ll1I ; J 

_ .. Z Z wiadomo~ć w fab ry ce Nr. 726, przy ' ......... 'l...d r). 
41ht :.o,: ~I " "t .. ... .~ ulioy Piottaowskiej. 1397-6-2 J.Ju.\ł y,J c~1Qwiek. 
MARCHEW PA-orrtEWNA . . L wj~~~ d •• ~kou&I.J~',\ ~i~ iOOfit(llkl, 

.1O,Li Drogl\ zel. Fabr)'czno· IJodzria ( 01'''' raehauko-:;<ii .. !,onUUJe p,.... lik O. 
el: naJ'zdrowsza pasza dla chor'ch i zdrowyoh kOD i PrzYJ'muJ'A ob.ta. Z powod. oś"i.de.eni •. wrarl.j,CO$O ped'jł ltót (',btte.ilego, ...... g •• jnl.r\. :'bY-

l " .../. 0/ • li' • • k1.cla wJr. hnw. K. ScLelluera o ~.g . er:a .bb .1nu'RO OllpoWl&d'nl8f.l uj)oiJ' 
o- lun ki wl~~szy~h partYJ. I ?dstawlam takowe od 10 korcy Da mieJsca, hi.uiu dubli kat .. liatu h.cbto .... go li łS§. Vr_ I\oh.b, mo' ".lo",óI k,il.J~ ,l" 

t takie prz'JmuJ~ zamaw'aDla Da bi,,;r. ładu. kapustę z odstawII. ua wJ81.n, dl", .S .wp." (9 .. r ... u,. "ya.kośĘ' IWO ,.bl '. ".I~"'lł ore~ 
y. Obstalunki powy:lsze przyjmujlł 8i~ T'.knntorze ulica Piatl'kow8ka r. h. towar, . 1:.oa.i d., HrRi, Z ... t dr.,. pfor ~".aa~ .. redakoIl DlO .J.iego ' ~I ... 

W ALDSCHLOSCHHR \ 
Re tauracn Walds " Chenj\ 
dniew dzi.iej81:em ohJ\łem. S • 
ranieUl liloim b~dzi" 8t080W Ć 
si~ lIod kaid, .. l w gljdem 
W8 icb wymagań <&anowu j 
pu ZGOŚC1, i tastoSO .. 8~ 8i~ <\o 
teręilriejszyM wyUl8'!86 pod 
każ m wzgl~&UJ. 

Z uszaflD 'eOl 

J, Szlligier 

~. Nr. 510/ 11 (nOWI 72) i " mleczarni w :lloim dom~. gi. telazue1. F~brrC%o .. U>d.ki"j ~Iai. do mi ~ lit . F6 l 1'" Inl-'S ~J 
n- • wlallolł1(tŚul, ze pou"eDlouy duhhlr:a~ lł U DO:::';:JikB;;:;'e,., 60622 uwata .. "i.".'"" 1461 - '" 2 B I U B O-

14Sl1-3-2 l."m ZlLStCzyt z/l",iadQrni~ towarzY8Zenial nauczyti~lek, 
000-0-I660+06&0<8 Szanowne Panie, że li' Krakowie , 

, G L O W N Y S K L A D .MAGAZYN Ju6j zo,tal zaopatrzo' ;Pr..."c:1 • .zk~lró lot lo , 
u, \V modele złmolfe, oraz zn • .1 POII, !.;tI1uukie., 

Swicc SlcarynowiTch Ncw~tich ~~o~a~~Ó:'r~::~I~,!~:~::~~:;2. :!: .. ~~~;:~~~~ 
J M. Szulczewska , ,. naucżyciełłti 

"połkl, Fra'!fi.ki ,.i ,An~\6Iki, or. 
No"y- Rynck Nr. 11, drugi. bony i wyehowawez;role 

na Łódź i okolicę 

HUGO 11LANNABEBQ. rietro w domu Dobrzl6skiego. treUe n.rodowości. 

1~ 1·1 ............ I.44i9.-.. 3-.. 21i11 ............... l~ .. J.~-.O.-.8 .. W Łodzi ul. Piotrko wsk a lW, 520 W domu L. MeJ'el'a \I 
1433-3-3 

~OIOOO'o04~ 

Staraniem i nakładem redakcyi "Dziennika Łódzkiego" 
opuścił prasę tom drugi zuakomitego dzieła 

PawIa 4e SaIII·Vl41tOf'l p. t. 

"Dwie Maski" 
TRAGEDYA-KOMEDYA 

przekład ADto1li.ay 1Iorikowsklej. 
Dzieło to nabywać można we wszystkic~ księ
garniach krajowych. Cena tomu rs. t kop. 50. 

l-Nakładem redakcyi "Dzienn~ ŁódzkiegO' opu'tłcihl 
prasę i jest do nabycia 'w kanto z druka'r'tJi ' ~f. Ł8dz· 
kiego i we wszystkich k,śi~'i:ni'acp Qzięl0 pqd (yt*1ll1 

PRA WO FABR1:łJ&N 
z dnia 3 (15J. . c~ 1886 ~ofcu 

jego znaczenie, zasady. tre~ĆI i I~S\) ;&nlłlJ 
wy/ożył i utupcln ' prę)ik1aPlQIJi' aOl'llwij 

SteCa'tt Kosmtll 
dl relitor {owanr.t" ... kl,dó'ł' i:rra~dowakięb aleIlego' i Dlttrich'. 

~".!!!!!!!!!!!!, ••• r., 'l II !Ib.) • ~ • I . 1 
ib, ~ ".lólll ~t)t.Wakł, -- ą,;:;""i;;;;;; u,;;;;;, ... ..-a..,UiU.-s OK~.6p. 1!ł811 •. 
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