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" 
Moc naszych ustaw rozciągu~ć na guber- naJglównieJszy przedsięhierczoścJ brytau- mu, w JaldlD żyjemy. Jest to naJwidocz

nie: astrachańskl}, besarabską, włodzimier- skiej. Przemysł jednak bawelniany o wiele niej objaw przechodni, którego dlugotrwa
ską, wOI'oneiską, wiacką, jekaterynosław- mniej w samej rzeczy rozwiuąŁ się w Wiel- łośćjednak trudną jest do obliczenia.' Objaw 
ską, kazal\.ską, kałuską, kostromską kur- kiej Brytanii od pół wieku, niż przemysł podobny jest wynikiem tego, że większość 
ską, moskiewską, niższo-nowogrodzką, oło- żelazny i węglowy. Ceny bawelny surowej nowych krajów, dokąd dąży emigracya 
niecką, orenburską, penzeńską, permską, wcale nie zmniejszały się w tej proporcyi europejskich kapitałów i ludzi: Australia, 

- 0 - połtawską, pskowską, riazańską, samarską, jak ceny np. żelaza. Argentyna, Uraguay, Afryka południowa 
W nieustającej troskliwości o dobro Ka- saratowską, symbirską, taW'ycką, tambow- W r. 1854 przywieziono do Anglii ba- jest jeszcze w epoce pasterskiej: potrzeba 

szej Ojczyzny zwróciliśmy uwagę na pl'Ze- ską, twerską, tuIską, ufimską, charkowską, wełny surowej 7,900,000 hundredweigllt. (1 jeszcze dłngiego stopniowego rozwoju tych 
szkody tamujące prawidłowy rozwój dobro- chersońską, czernychowską i jarosławską l'ówna się przeszło 50 kilogramom) w ~'oku krajów, ciągnąCl\go się parę dziesiątków 
bytu wśród wiejskich mieszkańców Cesar- a także na powiaty: wołogodzki, griazo- 1860-1.2,400,000, 1862-4,700,000, 1871- lat, a może wiek cały lub dwa, aby kraje 
stwa. Jedna z najważniejszych przyczyn wiecki, kadnikowski i totem ski gub. woło- 15,900,000, 1886-15,300,000. Wartość je- te przeszły do epoki rozwoju rolniczego. 
tego niekorzystnego faktu pochodzi z bra- godzkiej-z zachowaniem tego stopniowa- dnego hundl'edweight w r. 185.1 cyla 2.55 Suma przywozu wełny do Anglii w r. 
ku zbliżonej do narodu silnej władzy rzą- nia, które określi wspólna ngoda Ministrów fuutów szterlingów. Cena ta wzrastając 1854 wynosił;!. 105,000,000 funtów angiel
dowej, któraby łączyła. opiekę nad obywa- Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Sprawie- stopniowo z nieznacznernl wahaniami dosię- skich i stale się z roku na rok zwiększa
talami wiejskiemi, z troską o przeprowa- dliwości. gła w r. 1864 do 9.79 funt. szt_, odtąd jąc, dosięgła cyU'y 573,000,000 f. angiel
dzenie spraw włościańskich, oraz obowiąz- II. Ministrowi Spraw Wewnętrznych po stopniowo spadając w r. 1886 doszła do skich w r. 1886. Jednocześnie ceny tego 
karni utrzymania porządku, bezpieczeństwa porozumieniu się z Ministrem Skarbu, Spra- 2.49 funt. szt., czyli prawie do początko· produktu stale spadały z wyjlłtkiem krót
i praw osób prywatnych w miejscowościach wiedliwości, wystąpić w Radzie Państwo- wej w owym okresie czasu normy. kiego peryodu czasn od r. 1860 do 1864. 
wiejskich. wej, z żądaniami kredytów, niezbędnych Te punkty kulminacJjne wzrostu i spad- Ceua funta ang. wełny w r. 1854 wynosiła 
Pragnąc usunąć ten brak i postawić wła- do Wykonania tej reformy' w oddzielnych ku przywozu i cen bawełny wskazują, że 14,7 pensów, w roku zaś 1886-9,1 pensa. 

dzę lokalną na należne jej i pożyteczne dla guberniach wyżej wymienionych W ar tyku- od lat 35-ciu przywóz bawełny sW'owej do Przywóz zatem wełny od lat 35 powięk
Państwa stanowisko, rozkazaliśmy Mini- le I-ym. Anglii nawet się nie podwoił i że znacz- szył się więcej niż 5 razy. Przeciwnie ce
strom Spraw Wewnętrznych i Sprawiedli- Senat Rządzący powinien się zająć wy- niejszy tegoż wzrost dał się ncznć między ny wełuy spadły prawie do połowy. Spa
wości prz)jąwszy za podstawę wskazówki konaniem-powyższych rozporządzeń. l3.tami lę71-1886. W ostatnich dwóch la- aek ten wszakże, jak wykazują obserwa-
oddzielnie prze;: Nas dane, wypracować na Na Ol'yginale własną Jego Cesarskiej tach przywóz zuacznie się powiększa. cye ciągnąć się bez końca nie może. 
mocy ich projekty praw odpowiednich. Mości ręką podpisano: W przeciągu sprawozdawczego peryodu po- Dla zakończenia tego przeglądu postępów 

W wykonaniu tego ułożone zostały i w . Al=uler. , mnożyły się kraje, produkujące bawełnę su- Anglii w dziedzinie pl'zemysłu i handlu 
Radzie Państwa roztrząśnięte następujące W Peterhofie, 12 (24) lipca, 1889 ~'oku. rową. Nim to lIastąpilo, taki fakt, jak woj- rzucić musimy jeszcze okiem na rozwój 
projekty: na secesyjna w r. 1862 w Ameryce, mo- budownictwa morskiego. Udoskoualenie że-

l) Ustawa o naczelnikach ziemskich re- -' Przemysłowcy górl:licy Królestwa Pol- cny wpływ wywierał na' przywóz baweJuy. glugi wywiera zawsze wpływ niezmierny 
wirów. skiego, ~ak również nrzędnicy i pracownicy W roku tym, jak widzieliśmy wyżej, spadł na rozwój Indzkości. Wpływ ten dał się 

2) Prawidła o ID'ządzaniu wladz. sądo- zakładów górniczych, zarówno rządowych on do 4,700,000 hurul,,'edweight, wynosząc w ucinć przedewszystkiem w ciągu ostatnich 
wych w miejscowościach, gdzie wpl'owa- jak i prywatnych, na pamiątkę cudownego poprzedzającym 11,200,000. Od tego czasu lat pietnastu. Rozwój budowy okrętów w 
dzoną zostanie ustawa powyższa. ocalenia Na.jja§niejszego :Pana ' i Najdostoj - Indye i Egypt stały się wielkimi wy twór- Wielkiej Brytanii ulegał bat'dzo silnym 

3) Prawidła o sądach gminnych w tych- niejszej Rodziny w d. 29 ' 'I1aździemik-a l'! Z., calni bawelny, a obecnie Azya środkowa, wahaniom w okresie czasu sprawozdaw-
że miejscowościach. ofiarowali rs. 6,600 na sprawieni'e obrazu będąca w posiadaniu Rosyi, zdaje się być czym. W r. 1854 zbudowano ok-l"ętów ża-

4) Oznaczenie płacy m'zędów: stałych do cerkwi pra.wosławnej w Dąbrowie i na powołaną do zajęcia mi~sca w szeregu naj- glowych posiadających objemu 133,000 
członków i sekretarzy gubernialnych insty- utworzenie stypendyum w dąbrowskiej SZKO- ważniejszych dla produkcyi bawełny krajów. toun, a okrętów parowych 64,000 ton_ Do 
tucyi, prezesów, sekretarzy i tłómacz6w le górniczej . Powyższe ofiary polecono ~aj- , Co do ceny bawełny była ona przedmio- r. 1870 ogólna suma tonn objemu okrętów 
powiatowych zjazdów, naczelników ziem- wyżej przyjąć i oświadczyć podziękowanie tem ogromnej zwyżki w latach następują- żaglowych zwiększała się stale, poczem 
skich, powiatowych członków sądu okręgo- Najjaśniejszego Pana ofiaroda.wcom. cych po 1860 r ., poczem - stopniowo spa- również stale choć z pewnemi wahaniami 
wego i sędziów miejskich. ("Praw. wiestn.") dala, ale w ostatnich latach nie stoi ona poczęła się zmniejszać tak iż spadła. do 

5) Przepisy o wprowadzeniu w wykona- niżej poziomu lat 1854 i 1855. cyfry 81,000 ton; przeciwnie cyfra ton o· 
nie ustawy o naczelnikach rewirów ziem- Postępy przem. ysłu. , . Prodnkcya w610y przeciwnie i przywóz bjemu parowców zwiększała. się stale, do-
skicb. jej do Zjedn. Królestwa doszły do olbrzy- sięgła swego ma.ximum w roku 1883 

I. Przyznając wszystJpe powyżej wymie- -- miego rozwoju, a ceny tego prodnktujedno- (622.000 ton), w r. 1887 wynosiła 225,000 
mione projekty, jako odpowiadaj-ące" zamia- , II: '. ~ześnie silnemu uległy spadkowi. Kolosalny tonu. 
rom Naszym, zatwierdziliśmy je i wnosząc Ćzęsto nazywano ang1iKów kupcami ba- rozwój prodnkcyi wełny jest jednym z ob- Jeśli zważymy, że tonna ła.dunku parowca 
do Senatu Rządzącego rozkazujemy: 1V_ełnianymi,. a Manch~ternważano za puh.kt jawdw,_ właściwych okresowi ekonomiczue- skutkiem o wiele częstszych kursów. odpo-

ODCINEK DZIENNIKA. ŁÓDZKIEGO. !OWYCb Ciemności. 'pi'zytem wielkie kufle P·I~. faktem, tylu 'naraz upośledzonych odlto połykałem stosy bajek, opOWIadanych mi 
__________________ ~-------------- A.n,stadta, któ!'ych, nawiasem mÓ'Yiąc, qra- uatury, z~ajdlIjący~h się w jed~em ~eście. przez niańki. Do pewnego lokalu~ ~aj

RÓŻNE ECH A. 
St.ra • za"!Ze nowa bistory •. - B .. jka z pr .. wdzi: 
wego zdarz.ni., choć nieprawdopodobn •. - P. Le

ronx i jego popisy, 

Dawno już na t em miejscu nie jJorusza
łem palącej kwestyi . rycerzy bata", którzy 
z wysokości swych kozłów spoglądają pro
tekcyonalnie na przechodniów i wyprawia
ją ·na tych imponujących siellzeniach roz
maite gimnastyczne ćwiczenia, gwoli u,trzy
mania się na wysokośc~ , i nieskręcenia kar
ku w przepaściach łódzkich ulic. Rycerze 
owi, pełni bohaterskiego animuszu, zwłasz
cza po kilku kieliszkach anyżówki, dopu
szczają się nadnżyć, ' przechodzących cier
pliwość nawet przeciętnego filistra, który 
strzeże się 'wszelkich wzruszeń z zasady 
i gwoli' nienaruszania strawności żotądka. 
Jeżeli cierpliwość filistra wyczerpuje się 
Y'. starciach nietyle ciekawych, ile sprzy
JaJących rozlewowi żółci, cóż dopiero m6.
wić o mniej filisterskich tluszach. Niedale
ko szukając, weźmy np. fakt taki. W He
leno wie, jak wiadomo, zbiera się co nie
dziela masa publiczno~ci, żąunej wrażeń 
r?zmaitej natury, zaczą.wszy od kanapek 
(Jadalnych) i helenowskiej knchni; walk fa
Jerwerkowych na wodzie i lądzie; bitwy na 
P~zlU'y i zęby między dwoma lliedżwiepzia
nu a skończywszy na poetycznych -west
chnieniach, przy blasku księżyca i .elek
stryki". Nic dzIwnego, że po tylu tak, ró
zUol'odnych i wyczerpująGych wrażeniach, 
mało kto chce wracać piechotą, zwłaszcza, 
~e. ~iemności egipskie odstręczają najodwa.
znleJszych, a dantejskie cienie wielbicieli 
cudzych kieszeni snnją się tajemniczo wśród 

kllie zawsze l muszą być przebojem przez I Gdy mdlejąc prawie od znllŻema, WSIadasz I mowanego na tak zwane kawalerskie ml8SZ
SpJ'agnionych szampana helenowskiego zdo- do pierwszego lepszego, stojącego na rogu kania, zgłosił się młody człowiek, żąda.jąc 
bywańe., te kufie właśnie w niepojęty spo- ulicy fiakra" tę)} nagle cudem prawdziwym pokoju. Życzeniu jego stało się zadość l w 
sób obciązają głowę, a nogoll\ nadają ja- o~yskuje wZI:ok i słuch i, grzecznie lub dni parę młodzian sprowadził się na nowe 
kieś plątające się ruchy. Przy przespacero- mniej grzecznie, stosownie do uspo~obienia, locum, przywiózłszy swoje łary i penaty, 
wywaniu przez brnk,' prowadzący z Hełe- temperamentu lub chwilowego humoru, wy- w postaci nieco nadwerężonych domowych 
nowa, nogi odinawiają posłuszeństwa', a prasza cię z dorożki. Szczęśliwyś jeszcze, gratów. Sprowadziwszy się, ujrzał, że drzwi 
ciągłe skakanie z góry na dół przez nie- jeśli duch opiekuńczy, w jJostaci stróża po- do sąsiedniego pokoju, wynajętego przez 
przewidziane przeszkody nie wpŁywa wcale licyjuego, wda się w tę sprawę. Wtedy jakieś panie, zniknęły, a. że nie było wonczas 
na stawianie ich według wszelkich pra wi- w!JJ.ściciel , rosynantów zajJomiua odtazu o właścicielki lokalu, zwraca się do jej słn
deł choreogra.fii. Każdy więc z ' wracają- "czekaniu na. paua <loktora" i posłuszny żącej z żądaniem ich wstawienia. .Szla
cych pragnie, jak zbawienia, w iąść w je- wyżs,zej sile, wiezie cię do domu, mszcząc chetna lady" odpowiada: 
dnokonny lub dwukonny wehikuł, któryby się po drodze Iła twych kościach, więcej - A to niech se pan zniesie drwi ze 
go mniej więcej całym i niezupełnie po- niż zwykle roztrącanych po bruku, i na strychu, ja ta zuosić nie myślę. 
turbowanym odstawił na miejsce przezna- obitych bokach swoich jJegazów. Na takie dictum, młodzian ułożył spra
czenia. .Ale znowuż' obywatele Łodzi, z ma- Panowie dorożkarze przy wszystkich, wyż cowane ciało do snu i, ponieważ sąsiadka 
łerni wyjątkamI, nie posiaiiają for~nny Kre- wymienionych pl\zymiotach, posiadają jesz- nie sprowadziła się je zcze, bez przeszko
zusal tymczasem nowoczesny Faeton, w cze wzruszającą nieświadomość, co do nazw dy noc całą przechrapał. a drugi dzień, 
drodze szczególnej łaski i jako dooroczyil- ulic i położenia miejscowości, a gołębia ta nie mając czasu na wyszukiwanie kogoś, 
ca ludzkości, żąda za kurs, wynoszący po- naiwność daj e się często we znaki pasaże- coby drzwi zniósł, poszedł do biura a w 
dlug taksy 30 kóp" tylko marne pół 1"u- rom. POmilląWSZy to wszystko, niepodobna trakcie tego, nad wieczorem, owe lokatorki 
belka lnb 75 kop. Jeżeli ten wzruszający zamilczeć o nadIlŻyciach przeciw zabrania- sąsiedniego pokoju sprowadziły się także. 
objaw dobrego 'l serca tr&fi na karygodną jącemu przepisowi, przewożenia zmarłych Drzwi nie ma, stróża, coby je zniósł ze 
opozycyę ZQ strony pasażera, dorożkarz z dzieci w dorożkach. Zdrowie ludności miej- strychu nie ma, ze służącą dogadać się 
flegmą, godną synów Albionu, powiada, że skiej szwankuje na tern a pasa~erowie na- niepodobna. Cóż robić. Panie jakotako za
nie pojedzie, bo jest zamówiony. SpoSQby' rażeni bywają tysiąckrotnie na nieurojone stawiły otwór drzwi szafą i noc zeszła na 
natarczywego żądania od gości więcej nbi niebezpiecze*stwo, zaszcze.pienia sobie lub przysłuchiwaniu się wzajemnemu chrapaniu. 
się należy, są systematycznie uprawiane i swym dzieciom zarazków śmiertelnej cho· Sytuacya, tak romantyczna, nie pozostała. 
budzą pytanie, na co właściwie jest taksa, ' roby. Był już czas, kiedy "Dziennik" po- bez wpływu na stan serca młodego czło
jeżeli dorożkarze nie chcą jej uznawać-, ruszał kilkakrotnie tę kwestyę w artyku- wieka, ale o tem pomówimy później. Zat·az 
Nie dosyć na tem, powracając do domu, lach wstępnych i wiadomościach bieżących, nazajutrz po wprowadzeniu się młodzieńca, 
przez całą długość ulic od Helenowa dQ wracamy do ni~ obecnie na tern miejscu, owa, szanująca godność swą, sługa, zażllda
ryuku, natrafiasz na cały szereg pnstych, zmuszeni często zdarzającemi się wypadka- la w imieniu swej pani zapłaty za klncze 
dorożek, stojących lub spieszących do og:ro- mi owych nadużyć, które sprowadza godne od pokoju. Jakkolwiek t~ się nie prakty
du p. ,Anstadta; któj'ych wła~ciciele są oa' potępienia lekceważenie publiczności i omi- kuje, młodzian żądaną sumę ui§cił i nic nie 
nrodzenia, czy też z wypadku głusi i ślepi ' janie wła.§ciwxch przepisów. ' Stara to, a mówiąc zabrał się do porządkowania poko
i wszelkie gŁośne łub mimiczne ich przy- zawsze nowa hlstorya. ju. Wbił kilka gwoździ w ścianę, na 
woływania, pozostają bezsktlteczuemi. Biedni J eżellś ciekawy czytelniku, posłuchaj ba- których zawiesił fotografie, ustawił swoje 
ci kalecy budzą prawdziwe współczucie, a jeczki, którą tui opowiadano niedawno, nie graty, nie pominąwszy dwóch krz eł, z któ
obcy przybysz zastanawia się nad niezwy- sięgają~ nawat mych lat dziecinnych, gdy rych jedno było dziID'awe, wymówionych 
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wiada ukoło trzem tonnom okrętu żaglowe
go, to musimy skonstatować, że zasoby 
grodk~w trausportowych maryn8.rki brytań
skiej kilkakrotnie się powiększyły w prze
ciągn ostatnich lat 35. Budowa parostat
ków rozwinęła się silnie od r . 1870 w na
stępstwie dwóch wypadków: otwarcia ka
nału suezkiego i wynalezienia machin Cmn
lJotmlZ, wielce oszczędzających paliwo. 

Po olbrzymim rozwoju w latach 1880 i 
1883, budownictwo okJ-ętowe nagle upadło, 
ale znów znacznie dzialalność na tem polu 
wzrastać pdczęla w ostatnich dwu latach, 

Przyjrzawszy się pobieżnie postępom 
przemy lu naoprzykładzie Anglii, przejdziemy 
na g1"\l1lt stó uuków międzynru·odowych. 

Czemu przypisać nal6'~y, że lutlzkość mi
mo tak wielkich w dziedzinie wytwarzania 
bogactw 1l0Stępów, zl'obionych w przeciągu 
o tatnich lat 50-ciu albo 75-ciu, nie kOlozy
sta z odpowiedniego tym postępom dobro
bytu? K westya to wielce złożona, na któ
rl} trudno dać obecnie zadawalniająCl} od· 
powiedź, to przecież przyznać należy, że 
pewJle odłamy ludzkości cywilizowanej od 
lat 60-ciu lub nawet więcej polepszyły 
znacznie swe materyalne położenie. llIamy 

, tu na my~li amerykanów i anglików. Zre
sztą ekonomiści i statystycy, olśnieni po
stępami wytwórstwa, fałszywe o wymia
rach tegoż obecnych rozpowszechniaj I} po
jęcia. Zapominajl} oni w swych wywodach, 
że największa część tego powiększenia się 
wytwórstwa czy to węgla, czy żelaza np., 
służy nie do bezpośredniego spożycia prllez 
czŁowieka i na zaspokojenie jego potrzeb, 
lecz poprostn jedynie do wytworzenia albo 
utrzymania w stanie, odpowiednim do prze
znaczenia, narzędzi pracy. Często oblicza
no liczbę koni parowych, jakiemi ród łndz
ki rozporządza w maszynach. Zaznaczano, 
że Francya. np., posiadajl}c przed 12 laty 
około 40,000 maszyn i rozporzl}dzając ogól· 
ną siłl} 1,500,000 koni parowych, miała 
-w nich ekwiwalent około 60 milionów rlj.k 
roboczych, albo 30 milionów robotników. 
Ekonomiści wygłaszali na ten temat dyty
ramby, wycil}gając stl}d wielce plozesadzone 
wnioski. Ogromna bowiem część tych ma
szyn używanlj. była do wytwarzania innych 
maszyn. trzymanie tych koni parowych 
ko~ztowało przytem niezmiernie wiele, czy 
.to z jJ"owodn dostarczania im pokarmn w 
postaci węgla, czy też skutkiem cil}głych 
reperacyj, jakich potrzebowały. Wedle zaś 
powyższych powierzchownych pogll}dów 
owych 30 milionów robotników z muskula

'mi z żelaza nie kosztowałoby nic, nie po
trzebnjl}c ani pokarmu, ani utrzymania. 
Jeśli weźmiemy wszystko to pod uwagę, to 
L"Zeczywiste postępy przemysłn o wiele bę
dl} mniejsze, niż wygll}daj ljo na pozór. 

Przemysł, handel i komunikacye. 
Drogi żelazne. 
- Czytamy w ,.Nowem wremi," że ra

da kolejowa zaniosła do ministeryum dóbr 
państwa skaJ'gę na. zaloząd kolei żelaznych 
południowo-zachodnich z powodu zamówie
nia przezeń 7,000 pudów stali resorowej 
w Anglii, podczas gdy ustawa kolei za
strzega używanie wyłl}cznie materyalów 
kJ·ajowych. , 

- W Galicyi ' powstał projekt wybudo-
plOZy najmowaniu loka u u tejże w al ciciru.
ki.-Z pokoju młodziana wychodziło się na 
palkon, sąsiadnjl}cy z oknem pań, które 
mieszkały obok, młody. człowiek korzystał 
z balkonu i pl"zesiadujlj.c na nim wolne go
dziny, zawiązywał nieraz rozmowę z mło
dl}, nadobnI} sąsiadką. Ona wygll}dała o
knem, zamieniali ze sobą spojrzenia, czasa
mi kwiaty, i byłby teu stan błogiej sielan
ki trwał do nieskończoności, gdyby ... ach 
to gdyby ... nie zjawienie się nagłe, powra
cającej ze wsi właścicielki całego lokaln. 
Szanowna ta ~ama pewnego poranku,' gdy 
młodzian nie zdążył jeszcze ze wszystkiem 
uznpełnić swej dziennej toalety, wpadła do 
niego z groźnym marsem na czole. 

DZIENNIK OODZn. 1& 190. 

waoia kilku linij kolejowych gÓł"8k1ch, któ- pieniu, winni składać egzamin z obydwóch maczugI}" tłómaczone na język nie~ 
rycb przeznaczeniem byloby dowożenie języków. Uczniowie zaś klas innych mogl} cie. zylo siq ogromnem Ilowodzeniem w Bet 
drzewa z lasów do stacyj kolejowych. Bę- składać egzamin wyłącznie z jednego języ- linie, i\ w oryginale dotychczas nie sch -
dl} to, naturaln' koleje maJ:e, w rodzaju b llpwOiytnego. d~i z l"epertuaJ·.u teatrów paq' kich. Dzit 
tych, jakie używane bywają przy wielkich - Liciba giIllnazyów i pmgimnazyów mJstI"".L • ~~.'.1 t·o'o. - i Wi~ 
robotach ziemnych. kla ycznych Dla hyć w okręgach naukowych innych pereł literat~ry francuskiej, nabyte 

- Wpierwbzem pólroczu r. b., dochody veter burskim i mosklewskim zmniejszonI} zostalI) w tłómaczeuIU przez tutejszy teatr 
brntto kolei angielskirlt wyniosły funtów i zamieni nI} na odpOWiednie szkoły pr fe- przed ]11l11l dniami. • Po raz pierwszy wi 
szterlingów 28,478,975, dQthody netto syonalne, W oKręgach orenbur kim i ka- njrzymy największego z realistów na na z~ 
13,620,690, zaś w tymże czasie roku 1888 zailSkim kilka zkół realnych zostanie za- scenie. .Pod maczugą", jestto przeróbkeJ 

dochody brutto 27,Q06,621 funtów szterlin- mieuionych na szkoły górnicze, rolnicze, powieści .L·Assommoir", osnutej przez ZOla 
gów, netto 12,802,357 funtów szterlingów. tec,hnic.zne i iĄne- specyałne sto wnie d~ na sto unkach życia I,laryskiego gminoę 
Dywidenda za pierwsze półrocze wynosiła waJ'U!lków i potrzeb miejscowych. Przedstawienie czwartkowe, na. którem 
przeciętnie w 1". b. 4'/ •• %,'1, w r. 1888 - • ~ .Pod maczuglj." Ujl'ZY światło kinkietów 
4"10, w r. l!l!F - 3'/.%, w r· 1886 i.!.. W· d ,. b· 1 przeznaczone jest oa benefis p- Franciszh 
3'/ •• "10, W J'. 1885 - ~/~%, \v 1'. 1884 - la omosCl leżące. Idziakowskiego, od ląt dwudziestu aa·tysty 
4'/.%. W przedsi~bierstwa kolejowe wlo- dramatyczuego, który cieszył się uzuanielll 
żono w Anglii k:,witał w sumie..603,89G,75a -,_l ~adzle zarządzającej łódzkiego to- tak pulll1cznosci, jak krytyki warszawskiej 
funtów szterlingów. wlll'zystwa dobroczynllo~ci zakomunikował krakowskiej , poznru\~kiej i lwowskiej. Pru; 

Handel. .komitet do nrządzenia w dniu 4 ierpnia Idz. bawiąc w mie:lcie naszem od lat czle· 
"Gazeta handlowa" dónosi, że ha. gisł: b Im recA w letnich sezonach, zyskał już sym. 

dzie roze zła sie, pogłoska o bank11lctwie r. " ,~par miejskim o(lbytej 7.abawy, patyę publiczności łódzkiei i zasłużył JOako 
na tępuJIj.ce. sprawozdanie: ' 

warszawskiego ,łoDln handlowegn, podollr- Ogólne wpljwy wyniosły rs. 5,217 k ~ 49'f, utalentowany artysta na poparcie z jej 
mą t. B. i S-ka. Byl to jeden z większych Z f d strony. 
interesów w dziedzinie chemikalij. Wie- d~ ~~~~tyte!Ow~dX~= (-) p~zemYSJł włościański . W piątek na 
rzyciełe zagraniczni strl}eą. z tego llllWoUU Ś . '68 targ tutejszy an Lipa włościanin z JlOd 
1l1OZ8sZło 100,000 rs. Warszawa zo~tała CI J ' ' , ' . • . • • 1,0 • 91 Łowicza, dowiózł trzy sztuki matOl'yału na 
mało dotkniętą. :Pozostaje zatem czystego n welniaki." Każda sztnk~ 7.aWI rała po 50 

Pieniądzę. dochodu. - ., " ,I·S. 4,148 k. 58'/ , łokci. Towar ten rozknpiły włościanki z o-
- I,Gazeta uandlowa'( donosi, że 11 po- Bez ża(lnego 'YYllagrodzenia, ofiarowali: kolicy Łodzi. 

wodu zbliżania się terminu opłaty akcyzy 1) Fabry~m bawełniana K. Scbeiblera: (-) Woły stepowe. Wczoraj dowieziono 
.za cukier, na co potrzeb:1 będzie u nas orkieatrę fabryczną, gaz, namiot ]U L i po- koleją !lo Łodzi kilkadziesilj.t sztuk siwych 
okolo miliona rubli, niektóre domy • ban.- ,mieszczenie resta\łracyj ne, które to ostat- wołów stepowych, przeznaczonych na rzeż. 
kierskie czynią już trudności przy ayskon- nie przyniosło , naszej kasie 125 rubli do- Woły te, pędzone ulicą DzikI}, miały wy
towaniu weksli. KiJka banków zaJ.nierza chodu; gll}d tak zbiedzony, zapewne skutkiem dłu
nawet po!lubno Jlodnie~ć skutkiem tego 2) Zarzl}d lódzklego zakladu gazowego, giej i męeźI}cej podróży, że Iito~ć bi'ała pa-
stopę procenŁowąc. , przęprowadzenie l'lP' gazowych w parku; trzeć na te oliary żru'loczności ludzKiej. 

Przemysł. 3) Pp. G~'qhmann i Leonhardt - namiot; (-) Wypadek w fabryce. W .jednej z tu-
- Z wieln miast fabryczhych w Cesar- 4) P. budOWniczy Gehlig-ł'ozmaite ql"7,ą- tejszycb fabry~ niejaki Mikołaj 'frychuno-

stwie douoszl}, że stan finansowy większych dzenia, jak kryte szopy do sprzedaży, bi- wićz robotnik 15-letni, czyszczl}c maszynę 
fabryk tkackich i przędzalni, 'tV o~tatnich letąw przy wejSciil-Ph baryery przed na- przędzalnianą, uległ nieszczęśliwemu wy. 
czasacn ogromnie sił) pogorszył; sku~iem mioty, i nakoniec . " . Pildkowi. Kiedy wszedł we środek maszy
czego wiele fabryk znosi płar,ę w nopy, , 5) Red~cye .• I:0_dzer Zeltun~ I . Ladzer ny, niewiadomo z jakiej przyczyny ta 0-
celem zmniej~zeni 'l produ~eyi. • r/l.gebł~tt p.o~l~~cily ogłoszeDJil: darmo.. statnia go przygniotła i złamała mu oboj-

- Grono kupców kaukaskich zamierza PodaJąc DJlUejsze. sprawozdaDJe do wla- czyk przyc.zem zgniotła pierś. 'l'rychullo, 
rozpocząć ek ploatacyę przemysłu rybnego. , dO~OŚCI P?wsze~~ej,. składamy gorI}Ce po- wicza odesłano do szpitala na koszt fabry
przy ujściach rzeki Amu·Daru i u brzegów dzl~ko*aU!e w l!DleDJu towil:r.zystwa wszy- kanta, który zapewnił, ze po wyzdrowie-
morza Arals1.:iego. s~kim, którzy SIę przyczYDJli do otrzYD?a- niu T ., zajmie się jego losem. 

- Ministeryum dóbr państwa z&twięr- Dla tak ~o~y,ślneg() . . ~'ezultatu" w.ł'łCZIIJJłC (-) Opór. Dnia 18 b. m. o godzinie wpół 
dziło projekt środków mających na celu w to 'wyffiJem?ne wyzęJ ~rmy, za I~ ofiil:- do 11 wieczorem, patrol składający się z 
podtrzymanie i rozwój dJ'obnego przemy- ry, pauów członków ko~tetn orga~lZacy'!- dwóch strażników i czterech ~ozaków, 
słu w Cesarstwie. Pi-ojekt opracowany,zo- nego za:baw.y, a sl?ecyalme prezesowI. teg?z, przechodząc około parku miejskiego Kwe
stał przez s'pecyallll} komisyę, istniejącI} !k GehllgOWI, za Ich pełną. ofiarnoŚCI dZla- la, zastał szynk Szetlera przy szosie roki
plOZy towarżystwie popierania ruskiego łalność. " cińskiej otwartym. Ponieważ póiua godzi-
pl"Zemyslu i handlu. Rada zal:ządzaJ,Ij.?a łódzkiego towarzy- na niedozwalała na podobne naddżycie, pa-

Wykształcenie profesyonalne. stwa dobroczynnosCl ' . ' troi udał się do właściciela szynku z pole-
- . Odeskij Hstok" f,lonosi, iż 'kurator • " Prezes: Hrtnze~ ceniem zamknięcia zakładu. Tymczasem po 

tamtejs.zego okręgu ~anko~ego zwrócił ~ię , • '" SekJ-etarz: dr. H ofe/". wejściu do szynkowni. patrol zastał kiiku-
~o, ~teryum . oŚ'~laty z.l)roś~I} o WY,)a- ,t (~) ft1aglstrat m. Łodzi ogłosil, że z d. dziesięciu robotników fabrycznych, którzy 
SlUeme n~stępuJą.ceJ. wątl?hwlI~CI: czy roz- 2~ ~le~'p~a; r. b. przyjD1lJje się w kasie po Z!l.proponowaniu opuszczeuia szynku , 
porzlj.dzerue t 'dnia 24 slerprua 1888 1'. o mIejskiej składka na utrzymanie w roku grubiańsko zaczęli patrolowi odpowiadać o i 
~gzaminach W.Stępilych i przejścioowych z szkolny.m 1~~9/90 oddziałów równoległych z szynku ustąpić nie chcieli. Prośby szyn
Języków nowozytnych w szkołach realnych przy tutejszej wyższej °szkole l'zemieślni- karza i namowy członków patrolu, zmusiły 
mil: być stosowane do uczniów nowowstę- czej., Składka ta winna być wniesionlj. nie dopiero pijaków do opuszczenia zakładu. 
pUJI}cych, czy też przepisy te obowiązujljo ,późnięj jak do 13 października r . b. . Wyszedłszy jednak na ulicę robotnicy za
wszystkich lIczIiiów. Na pyta\lie ,to mini- (-) Wia4pmości osobiste. Naczelnik stra- pałali zems'tą i zaczęli rzucać na postępu
steryum oświaty odpowieqzialp 'Y sposó\) ży . ziemski~ powiatu łódzkiego kapitan jI}Cy za nimi pau'ol kamieniami. Dwóch 
następujący: ponieważ", now,a tabela lekcy' Bazyli Andrejew, otrzymał order' św. Sta- strll'Żników i dwóch kozaków zostało Z1'a
tygodniowych, w której óbadwa języki no- nisława klasy 2-giej. nionych, lecz nie niebezpiecznie. Przywódcy 
wożytne stały się obow,~ąz~oWiemi zapro- .B. komisa:rz ao spraw. ~łośCiańskich po- awauturników Gustaw Maj i Gustaw Barć 
wadzona została w roku szko nym 1888/9 wlatu łódzkiego, jJ". Kandaw'ow zamiano- zb' egli z miasta, wszelako policya tutejsza 
tylko w klasach I-ej i li-ej, a naątępniej wany został sędzią pokojn w ob'ęgu dyna- jest na ich śladzie. 
zaprowadzona zostanie w klasach wyższych bUl'skill1 gub. -witebskiej. ' (-) Epidemja. Panujl} w mięście naszem 
(co rok o klasę wyżej), przeto ci tylko, u- (-) "Pod J. maczugą", obraz sceniczuy od dni kilkn choroby zaraZl.iwe: dyfterytys 
czniowie, którzy ws'tępujlj. do llisy, gdzie Emila Zo~, genialnego piSarza realistycz- i szkarlatyna. Wiele dzieci zapadło na owe 
wl1rowadzony .już został )lowy r0Z!tlaiL lęk- nego, ~bsta:nie WJBtawiony 'f PJ;zyszły choroby w kilkudziesięciu rodzinach .! 
Cyl, albo będzie zastosowany po Ich wstąl- "Czwartek ua deskach teatru letniego .• Pod (-) Śmiali złodzieje. Onegdaj przed szyn-

- --,.-::-o-- =- --- kiem przy ulicy Placowej, zatrzymala się 
- 'iepra.wua, bylo cale; zapłacisz' mi oczyma rbzpłliSzczy się gibk:e ciaJ'o gi.mna- dorożka, z ktQrej wysiadł pas.ażer i zawo-

pan zae' nie tyle i tyle... , styka ua kotlet; ten tłum, który oddycha lał dorożkru:za na wódkę. Kiedy obydwaj 
- ,Bardz? dob~oze, sluż~ pani, ale jedno- swobodni!!,. c~oć z pęwnem ucznciem zaw?- weszli do szynku, do dorożki zbliżyło się 

cześwe oŚffiJelę Sl~ odtrl}Clć 80 kop. za klu- du, ,gdy wjdZJ, że panu Lerou:!: nic się lUe trzech lul4i, którzy wsiedli do niej i PQd
cze od pok.oju.. ' ~tało , ten, sam tłnm w średnich wiekach, ciąwszy konia zaczęli uciekać. Dorożkru'z 

- Nie Jestem obowllj.zanl} dawać panu ~bo p.ądłby przed nim na kolana, albo też, zobaczywszy to przez okno wypadł ze szyn-
kluczy daJ'mo. e " • odczepiwszy go od trapezu, poprowadzi! Im i zaczl}ł gonić złodziejów. W szalonym pę-
~ Wszakże pani nie sI} potrzebne. ' do wody 'i kazał !,lU się ochłodzić, pławil}c dzie dogonił uciekają. cych i skoczył na ko-
- Klucze powinny być u mnie. o, go, o jak pław,ił cZl!-rownice. Być może, że . ł I I' >n_ ł d . . li h ć 
_ Więc pani uważa, że powinieuem 'nie- uzn8Jby ' za dalelro stosownieisze rozm'zańie Zła, ecz w>w z o Zleje zaczę go spyc a 

~ ,... i bić w niemiłosieruy sposób. Dorożkarz 
zamykać Jnieszkania? ,_ jego crała za pomocą stosn, zwłaszcza, że jednak silnie się trzymał i nie dał się zep-

_ . Powinien pan ka,zać dorobić ~łucze: bJadoś~ oblicza ,gimnastyka., spowodowana chu"ć odJ'azu. Przeraźliwy kJ'zyk dorożka-
Młodzian milknie, pokonany stanowczością wykollllnym eąpllr.Ylllentem, nakazywałaby '"1 

niewieści... , wybrać to ostatnie. D~ś p_ Leroux, oprócz rza, który pod razami złodziejó'Y przemie-
'"1 nil się w bolesne jęki, poruszył całą ulicę 

- Panie, tu n pana dziejlj. się straszne 
rzeczj'. 

- Co takiego, łaskawa pani? 
- Ja nie mogę na to pozwolić; pan na-

- A to co takiego,-odzywa się z;wwu ~p.od~ieW!lneg? z~e~nia plozez .tlnmy i dzięki nadbiegłej pomocy dorożkarz ur<v
ostry głos damy - gwoździe- powbijane w 'I Jakiegoś weprzew~dzlanego a mozebne-' tował i mienie i życie. 
ściany. - Zabraniam paun raz na za~&{;e , ~o ~.fP~dl\u, zreszt~ .D)oże br.ć spokojny, (_) Kradzieże. Pani Emilii Rajchert zgi
rozporządzać pokojem w podobn.y sposób. ze gO me ~potka am zimna aw"gorl}CIl kil" ncłf onegdllf brylantowy pierścionek, o'kJ'a
ja 'nie pozwolę rozbijać murów! o. ' pfel. Zd.?oygze aer :st~ty!d w jego osobie dzież którego posądzono niejakIj. K. R. Po-

- A, nie pozwól pani, wola zniecierp)l- zyskały Je~e,!- z nl!-Jwl~~szy~h, d?tychczas sl}dzenie to oparto na tem, że R .. po~ów
wiony; zabroń nawet oddychać sw.oim 10- tl?lll~fów I J.est ą8.l1zJeJa, ze ,. m.ezadługo czas prała bieliznę i sama ,czas jaki$ zllaj
katorom; możesz prżepisać, o której godzi- PP1~zlel)1Y _za.Jeg? a;;z?,kładem- : Kazdy z nas dowała się w pokoju. Podejrzana do ba
nie maj I} wracać do domu i wybierać iD) n5)ć rur.ąZle w ~~ ej kles.zeD! ~pa~ochrol1, dzieży się nie przyznała, a rewizya nie ' od
nawet wszechwładnie- książki do czytania u!~pszonx mozebme, a W dJ'ugleJ mikr~sko- była przy niej pierścionka, 

dużywasz praw lokatora. 
- Ależ w jaki sposób, pani. 
- Przesiadujesz pan na balkonie do pó-

źnej go!lziny w nocy i romansujesz ze swo· 
jl} sąsiadką. ~'o tak panie nie można, mój 
dom u'\usi być szanowany. Któż to widział, 
aby przyzwoici ludzie siedzieli na balkonie 
do drllgil'J W' nocy. 

.- Sądziłem, że pokój wynajmuję z bal
koneDl i wolno mi spać na nim, nietylko 
siedzieć. 

- Jesteś pan imp81°tynentem. 
Młodzieniec, nanczony uszanowania dla 

sllu'szych, milczy, a pani tymczasem biega 
okiem po wszystkich meblach i ścianach, 
lUi\tl'lljąC kąty, 

- Co to jest, panie-wola pelua świętej 
zgrozy, już mi pan z(lążyłe~ zepsuć kJ-zesło. 

- Dostalem dziurawe-tłumaczy się mło
dzieniec. 

i przedmioty ich uwielbieli-alę cała twoja pJJny. baTon, ~a pomoc.I}· ~órych l>ęd~Jemy W domu pod ~ 435 z mijls,zkania Jana 
wszechmocność nie ~usi mnie, .abym tq mo!\"li dowolnie wznosIć SIę ,:V górę ~ spu· Otendęckiego, skradziono gotówki i rzeczy 
godzinę dłużej pozosł;ał, niż do miesią:C&I s~cz~ć n.~ dół z ~ą bło~I} śWladomośc~I}, ze na sumę 1'8. 71. Podejl!zany o kJ'adzież nie-
Mam zAAzczyt panią pożegnać. , • me 10zblJem:r sO?le nosa o ~aden ostly.ka- jaki M. K. został aresztowany. , 

Kto nie chce, niech nie wierzy. 1I!y'~zek, am tez cząsteczki naszego . Ciała On~daj podczas gdy p. f\.nna. RaCZylI-
Zeszedłszy z wyżyn tak nied9ściglego lue, 1;llegp~ o~ó~~m~ p~'aW1l przedm~otów ska, zamieszkała w domu pod JiiI 1427, wy

w pretensyach dllcha,j~k ducb owej ,~amy, w~kl~h, 10zplyśmęCla Się pod, zbyt .silnym dalita . się z mieSzkania, złodzieje wylama
zwrÓĆmy się kn innym, podobłocznym wy- n3.Ćls\tiem. Gdybyz to kto wYlllllaz~ Jeszc~e ' wszy zamki od dJ'zwi mieszkania i Imfer· 
żynom, z których pan LerollX Ul'r#d:La sąUo ~al?n\ z,a pomocl} którego ,~znoslćby SIę ków, _ ~ktadli różńych rzeczy na sum~ rs, 
mortale ze SWynl spadochropem. W ślp'd- ~.lIPZ~ me~ylko .na. pl-zy~tępne ami's\om wy. 174. Podeji'zenie o naprowadzenie złodzie· . 
nich wiekach takiego czarownika spo~ało- zyny I spado?luon, któlyby bromł od zb!t jów i udział w kJ'adzieży, padło na ęłnżą
by przyjęcie całkiem różne 040 dzisiejszegQ-I) ~,~artq nego z tych wyzy? upadkn, ~?- cI} Racz., która na tydzie!) przed wypad
Przedewszystkiem ten sam tiUlll, ktqry }\o- z~eJs~epo w skutkach, o, uu: Jlp __ "rozblcle kiem objęła obowil}zki. 
dziwia go' z roztwartymi Ilzeroko nstami i ,nosal , , .1' Tegoż dnia, z fabryki Daw~da Rosentha-
oczami, i di)zJiaje nailer przyjemnej sensl/.- i I, , , A.llll,egat. I la, złodzieje przez wybite 'oklio na drllgiem 
oyi na myśl, że może t'nż, tuż przed jego piętrze skradli przędzy na sumę rs. 86 
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kop. 50. Część Ikradzionej p17:ędzy znale- kłócił siq ze swym przełożonym i utracll 
mOllO w lesie poza miastem. posadę. Skutkiem tego powstała w jego 

(-) Teak łódzkI. Dziś W teatrze letnim duezy chęć zemsty i przystał do bandy 
Sellin poraz d,i;Mi .plIlac i l'udera", sztu- złodziejów, którzy już niejedną sprawę mieli 
ka • w 4-ch obrazach, z powieści Bole lawa na sumieniu. Rozpoczęły się kradzieże co
Prusa, uscenizowana przez J. Popławskie- rraz śmielsze w wagonach. Głównymi to-
go i S. Staszewskiego. wa.r;yszami M. byli: zegarmistz Trop z żoną 

~ . .. i niejaki Kirbielewicz, ludzie w porównaniu 
(-:-) ~~rzQd . Ul oc.zystego Fo~~ę~erua do- z ~r. nisko bardzo stojący pod względem 

kupI?J1eJ. CZęŚ~I. ~mentarz~ ~atobc~ego, od- wyksztalcenia. W )esieni zeszłego rokn 
bę~ZI Się tlZlSI~J o god~,rue S-tej po po,~- ban(j.a po tanowila Uloządzić polowanie na 
(~Ill. eremonu ~opelni ~. p!'Oboszcz 16- .grubego zwierza. M., zapakowany do ko
ulle~, w asystenCJi duchoWienstwa obu pa- sza, został zdany na bagaż na stacyi dy-
rafii. ' naburskiej. Odjechawszy dalej o kilka 

, , stacyj, M., wylazł zy z kosza, Zł'obił otwór 
KRO N I K 14." I w wagonie i przezeń zaczął wyrz cać ma-

I • I I łe' skfź')'Iiki, zawierająCe pieniądze, zabie-
-- ' rane kolejno z kas przebytych stacJ.j. '}'o-

- Warszawa. Zarząd dóbr pań- warzy ze oczekiwali na to w . uin6wionem 
stwa w Warsza.wie, wystawia na sprzedaż miejscu przy plaucie kolejowym. Zaprędko 
publicznlł 452 morgów 24 prętów lasu, po- jednak dostrzeżono kradzież. Wprawdzie 
łożonego w guberni warszawskiej w uastę- kosz byt już pusty, ale po ~ladach na śnie
'puJących leśnictwach: w warszawskiem 77 gu odnaleziono winowajców. Wszyscy zo
morgów i 267 pl:ęt6w, w gostyńskiem- 121 stali aresztowani i ta to właśnie sprawa 
morgo ! 281 pręt., \\C ka.mpino.wskiem 230 temi dniami ma się rozstrzygną!' ". 

perski przybył wczoraj wieczorem do Salz
burga wedle pl'ogramu. W tutejszym zam
k u cesarskim, w zastępstwie cesarza, po
witała szacha arcyksiężua Marya Teresa. 

Wiedeń, 22 sierpnia. (Ag. p.). Przybył 
tu z Berlina tamtejszy poseł auetryacki, 
hl'. Schechnyi. 
Wiedeń , 22 sierpnia. (Ag. p.). • Con'e

spondence de rE t" donosi: VI okolicach 
wsi ' owesinje, Lubinje, Stolucz i Gaczko 
pójawiły się bandy powstańcze, składające 
się przeważnie z wychodźców hercegowiń· 
slich. Anstryacka straż pograniczna sto
czyła z niemi kilka potyczek. 

Lwów, 22 sierpnia. (Ag. p.). .Knryer 
Iwośki" powtarza pogłoskę, jakoby lnini
ster skarbu, dr. Jnlian D unaj ewski , zamie
rzał podać się do "dymisyi, mianowany bo
wiem zastępcą protektora akademii nmie
j ętności w Krakowie, praguie wszelkie siły 
swoje tejże poświęcić. J 

, Ateny, 22 sierpnia. (Ag. p.). 'l'nrcy 
wzmacniają posterunki wojskowe na grani
cy greckiej i liczebność garnizonów w Ma
cedonii. 

Ostatnie wiadomośoi handlowe. 
D)urg .. I 211 pr., W nQwogutskiem 22 mor- - W Nowomińsku w sobotę ma się od
g6w I 52 p!·~tów.. ~r~ść lasu oszaco- być przedstawienie amatorskie na rzecz u
w~ng 'IV :Ilunue ~g~lneJ r§: 6~,l52. - NUr .bogich, pozostających pod opieką biUl'a in-
ł/lmnat. ~darzył Się. tutaj ciekawy. wypa- formacJ.jnego o nędzy, wyjątkowej. --
dek. Sluząca .od panatwa Gr., zalllles~a- -..!. W okolicach Moskwy robiono próby W.rszaw., 23 sierp:lia.. Weksle kro term. na: Berlin 
łych na 1feszrue, podczas 'Zakupów czyruQ- z welocypedem poruszanym elektrycznością. (2 d.) 47.10. !dd., 46.9~, 921/~ kU~.; L~ndyn kro ter; 
nych za Zelazną-Bramą, otrzymała od han- Próby u"'padły pomyślnie. Wynalazco. J'est (3 m.) 9.67 ,:. 'l P .. ryz (lo .. ) 3 .25ząd·, 38.16, 05 

.. J .. kup.; Wleden (H d.) 80.90 Ląd., 80.75, 60, 55 J..,.p.; 
~ą~'ki ż:rcl~wki zamias~ monety 2(}-to ko- p. Arganakow. 4'1, liSty likwid. Kr6l Polsk. duże 88.70 żąd., małe 
PlejkoweJ . Jakąś ::&czerruałą bardzo mQnetę. 81tW żąd·, 88.25, 20 kup.; 5!1, pożyczk .. wschodni .. 
Oszukana slllŻąca ofiarując w zamian za nic rr '&m. 99.00 żąd.; 4'1, poż. wewnętrzua z 1887 r. 
nie wartą z pozorn sztukę, własnych ko- R O Z M A I 'l' O S C I. 83.65 żąd.j 5'1, listy .. stawn.. ziemskie I-ej ser. 

98.10 ż~d . , 97.90, 75 J..,.p.; m ser. lit. A 96.45 Żl\d., 
piejek 20-cia, postanowiła nazajutrz zwró- __ V ser. lit. A B 96.25 J..,.p.; 6'1i5list1 .&at. m. War-
ció się do owej żydówki; zainteresowany X Konkurs międzynarodowy orkiestr woj- ll1'a\-.y I 98.25 żąd· , 98, 97, - kup.; rr 96.00 żąd~ 
'edliąk Spl'&Wą p. Gr., zapragnąl obejrzeć 95.75 kup., m 95.50 żąd. , IV 95.20 żąd., V 95.1u 
nieznany pieniążek. Po bacznem obejrzenin . skowyeh odbędzie si~ w s\efJ;>Jlin rob przy- ż.ąd·; 5'1. obligi m. . ...sza.wy ~~e. 91.00 ż1C'. 5'1, 
mOlrety okazało się, łZ·· J'est to pI'eru'ądz z lIzlego w Genewie. ' listy Z&~' . m. Łodz , ser .. l 95.7oząd.; rr 93 . . zą~., 

X Kongres Volapiick' istów, na którym ID 93.20 ząd., IV 9l.75 ząd· Dyskonto: Berlin 3 l" 
czasóW rzymskich, mianowicie za§ z epoki Londyn 2'"'1,, Paryż 3'10, Wiedel' 4°/ .. Pet"rsbnrg 
pa,uowania cesarza -Traiana; " O dokładnem m" by~ ostotecznie ustonowion" gramatyk .. ję- 5",",. W .. r tość kuponu z /I0tr. 5'10: list)' z~st&wne 

"1' zyka. ws, zeebświ .. towego, zbierze si. dnia 1S-go ziemski .. 80 5 war .. r i 187' Ład", 14,78 li 
zaś Qc~szczeniu, moneta okazała się złotą. ~ . , . .~ ., -
J d 

• b . m!. w Paryżu i obradować będzie do dnia sty likwid. 86.6, poi. premiowa. I 52.8, rr 2n.l. 
e en z tutejszych zbieraczy numizmatów ~3 "ierpni... Berlin, 23-go sier.pni.. B .. nknoty ruskie z .. r ... 

za pieniądz ów zapłacił natychmiast rs. 19, X Edison'owi ~I włoski nadesla.! dyplom 212.90, u. dostaw~ 212.75, weksle na W&rSZI'w9 

k~re p'. Gr. d;oręc~yl sludJ;.e .. Osznstka i insygnia orderu korony włoskiej. Przywiózł ~fg&.~,"n!e~~!d;gkr~·J.iAi~' :: l::i;!bdf 
WięC zam:ast słnżąC!lJ, sama Siebie oszuka.- je do Paryż .. kawaler Capello wraz z nader ,gO.31 na Wiedeń 111.60, kupony eolne 324.50, 
la. ;. _ ._ uprzejmym listem ministra Ratn.zzi w którym 5'10 listy zastawne 64.00, 4'10 listy likwidaoyjne 

- Petersburg. . . . k' ól li b" . l ' ~"80" . pożrczb ruskn 4!'/, z 1880 r. 91.90, 5'10 z 
Ra;dz.t cza'n f J"w ~ dów · d k _ IIllIUSter WZDllan Uje, 2e kr um en pOWZlII i!l&4 r. 101.90, ~'Io z 1887 r: 54.90, 6"0 renta złota 

. V!f ~ ~ 1a~.!I. ~y O oueer tę decyzyę po przedstawieniu .mu fonografu 113.90, pożyczb wschodni .. rr em. 65.60, li emi. 
watOlyum petelsblllskiego, .wJ:wołaf w sfe-_ wynalazkn Edisona. Rozumie się 2. udzi61on .. syi 65.20, 5'1, listy zutawu. ruskie 103!10, 5"1, po
r6ch właŚCIwych myśl załoz~rua konserwa- oznaka jest najwyższej klasy. Edison zostoł żyezb sremiowa z ląG4 roJ,.,. 174.10, tak",Ż z 1~ 
toryum l)luzycznego wylączrue dla zydów. dr . lkim fi k l ki' r. J62.5 , &kcye drOgl zel. w&rsz&w,ko-.\VledeńskieJ 

Dzien'Ylfiki petersburskie donoszą iż z po- o azu Włe o cerem orony wos ej . . 217.50, ak~ye kredytowe austryackie 16:l.80, .. kcye 
d . . . ' . dźn A . 'b" k ł I w .. rsz .. wskiego b .. nkn h&ndlowego ~'~I dyskonto-

wo U pOJawlerua Się my w .dl·a II o o o , wego 7765. i1yskonto niemieckiego b8.ll.l<1l pańBtw .. 
Mekki, polecono, aby wszystkie okręty, T E l E G R A M Y 3'10 p~ab.e 2",'10. 
PI'zypływające z Port-Saidu, odbywały na "Warszawa, ~ sierpnia. T&rg na pl~u WH.kow-
btzegach mOl'za Czarnego kwarantannę. -- ,kiego. Pszemca sm. ord. -500, pstra I dobr ... 670 

P Ik t TT. I . ł . . , 600, blała 610- -, wyborowa 625-640, .yto 
- ro ura orya w .n..l·ó estWle og asza Petersburg, 23 slerprua (Ag. p.) W czo- wyborowe «5-470 srednie - - _ wa.dliwe 

O spadka~h, pqz~~tał1ch pO ,zmal:łych W raj W; Krasn.em Siole odbył się Nkjwyższ~ - - ,j~cimień 2 i ł-o rzęą. - -: -, o~es -270 
WarszaWie: Ludwiku Kle , ,Allnie Wy- przegl'ąd WOJsk, po którym przedstawiali ' 28li, gryk .. - -: -, rzepik letni -, Z!lU'wy -
smołek, Tomaszu i Anastazyi Niewiadom- się Jego Cesarskiei MOŚC~' J' unJo'owie koń- -, rzep&k raps ZlID. - - - , groch polny - -
sk· h .',J • • • o . ' -, cukrowy -- - -, fasola - - - za korzec, 

IC '. czący szkołę W?Js~ową. aJJaśrueJsz~ Pan bsza j&glana - - -, olej rzepakowy __ _ , 
- W RadomiU powstały z ofiar prywat- obszedł szeregi JunJo'ów, zaszczyCiwszy lniany - - - z& ~nd. 

nych, dwie czytelnie bezpłatne: w rządzie niektóryob zapytaniami, poczem powitał Dowieziono p .... emcy 150, iyta 300, jęczmienia 
"ubernialnym dla Ul'zędników i w mieście ich jako oficerów Ogółem mianowano - , owsa 200, ~roc~u p~lnego - .kOi·CY. 
dla ·!·zemieślnik6w. w tym r oku 1,022 ~ficerów. Wczoraj roz- POwk~r~~,~~~'sJ.::T!~:;<c~k:;w~~~ofro..";oł,i~ 

- ,Z Dynaburga donoszą do . KUl·yera począł się też wymarsz wojsk z obozu kra- Hurt. skłat za wiadro kop. 841'-814', z .. g&rn. 274 
warszawskiego". .Ka najbliższem posie- snosielskiego. . -275. Szynki za wiwo kop. 854'-857', z .. garn:ee 
dzeniu tutejs1jego okręgowego s.ądu ,ma być Wlernyj, 22 sierpnia. (Ag. p.). Książę 278-279 kop. (z dod. u .. wysch. 2"J. 
sądzoną głośna sprawa. Na ławie oskar- orleański przejeżdżał przez Siemipałatyiisk, 
żonych zasią~zie llb . kontl:oler ,kolei peters- udają.c się do Kuldź:y. 
bursko - warsza;wskiej, Jan .Michałowski, Wiedeń , 22 sierpnia. (Ag. p.). Cesarz 
obwiniony o czynny ndzlał w złodziejskiej auetryacki udzielił księciu Fryderykowi 
banąZCie, opel'ującej pp ~olejach. Rzecz tak Augustowi saskiemu ordęr Złotego Rnna. 
się -przedstawia: Przed kilku laty M. po- Wiedeń, 22 sierpnia. tAg. p.). Szach 

I , o 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
M.Uellalwa zawarte .. 1nin 23 sierpnia 
W p.r.fll kalolicklej -
W parafli ewanlJellckleJ -
SIarozakonnych -
Zm.rll w dolU 23 si",pnia: 

.z 

3 

Kato licy: dzieci do lat 15-tu =arło 6, w tej 
Iiubie chłopc6w ł, dzi ... cz\t 2, dorosłyc; - , 
w tej liczbie mężczyzn - , kobIet - t a mianowicie: 

Ewangelicy : dzieci do lat 15-tu zmarło 3, w tej 
Iic.bie chłopc6w 3, dziewcząt - , dorosłych l, 
w tej liczbie mężczyzn 1, kobiet-, a mia.nowicie: 

Juliusz Edward Hampel, lat u . 
SIarozakolnI : dzieci do lat 15-tn zmarło -, 

w tej liczbie chłopców - , dziewcząt -, dorosłych 
1, w tej Iiczb'e m~żCZJ'ln l, kobiet-, .. mi.nowicie: 
Izrael Pacanowski, Jat 61. 

TELEGlllMY GlEt DOWE. 

Giełda Warszawska. 
Żądano z końcem giełdy 

Za weksle królkoteralnowe 
ua Berlin za 100 mr. 
na Loudyn za 1 Ł .. 
n .. Paryż za 100 fr. 
Da Wiedeń ... 100 li. . ' . 

Za papiery p.htwow •. 
Listy likwidacyjne Kr. Pol. . 
Rusk. pożyczka wschodoi& . 

,. 4'10 po •. wewnz. r. 1887 . 
Listy z&et. ziem. Sery; I . 

" u.... n V. Listy .... t. m. warsz. Ser. I . 
" " ... v "V . Listy .... t. m. wu ,i Seryi I . 

"" "n II. 
n" "" m. 

Giełda Berlińska . 
B&nknoty ruskie z_raz 

" Da dostaw . 
Dys~oqto prywatne. 

&7.10 
9.60 

38.25 
80.90 

88.70 
99.-
83.65 
98.-
97A5 
98.~5 
95.10 
94,.16 
93.75 
93.25 

212.50 
212.50 
2'1.% 

47.25 
9.60 

38.23 
81.10 

88.60 
99.-
83.50 
98.-
97.25 
9816 
95.10 
9ł.75 
93.76 
93.25 

211.75 
211.75 
2'1,0/, 

LISTA PRZYJEZDNYCH 
Hotel Pols k'. Lewowski, P. Morawsb z 

Wars ... .'?, L. KempińBki z Włada,,!, B. P .... łow
ski • Mniszek, F. Pawłowski z Chmielew&. 

Hote l lIlanłeuJrel . Arkuszewili, Werer • 
Warsz .. wy, Pelrnzon z TyfIisn, Michalski z Kalisza., 
M. Piehowic. z Kijowa, Idelowicz zEragolska, 
Złotopolski z Ekaterynow&. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

do Łcd.. I GODZINY i .MINUTY 
przychodzę : 8/40110/ 151 łl351 8150110130 

Od~h~:: I 6/1~ 7/ ła/ 1/ 051 5/551 9/S0 

przychodzą 

do Koluszek 
n Skierniewic • 
" Warszawy 
" Aleksandrowa 
" Piotrkowa 
" Granicy 
" Sosnowca 
" Tomaszowa. 
"Buna. 
" Iwangr. } ' ..... 
"Dąbrowy D~b •• 

n Petersburga. : 
n Moskwy 
n Wiednia .• 
tJ Krakowa 
" Wrocław a 
" Berlina 

710 
846 

1105 
135 

11 23 

654 

8
46 

952 
225 
2ła 

1015 
201 
G-
824 

532 
5 27 
918 

216 705 1040 
432 8 u 
64510 20 
840 
3 40 tO 25 12 (1 
9 - 450 
9 37 450 

1008 

tłO 
H8 
958 
102 

7 52 4 37 

7 Ol 

752 
1016 

uw AGA. Cyfry ozuaezone grubszym drukiem 
wyru.ją c.&a od godziny 6-ej wieczorem do gf'
dziny 6-ej rano. 

Ao 

~~~jc~~~~/'=i~,~ł:a;iia~~~~~ćiŻS~ Osoby,życzQce sobie pobierać Wielki wybór luster, KANCELARYA 
tutejszym mieście przy ulicy Piotrkow- I k Marya Z Ślósarakich Krysztot .. łowych w l&mach i bez ram, kon. ADWOKATA PRZYSIĘGŁEGO 
skieJ w domn pan .. Salomonowicz .. pod C cVe solek z m .. rmurowemi płytami i bez, n~- K I t k' 

J Jft 256 (18 nowym) ~ P' tk k szedł do skł .. du galanteryjnego aro fi aganows Jego 
KSIĘGARNlĘ muzy~, języka francuBkie~o i l~· OWS a 291-0 Ludwika H e nig. przen iesIoną została do domu pana 

, .• polskiego, oraz przygotowama do ~ l ki 
skląd nut i materyalllW piso szkół i korepetycye, zgłosić się r a- pianistka z patentem .,'Kqnser- PiotrkOWi •. ego, Pl'ZY nlicy Plotr-

mienn.yeb. . czą, ~ca Nowy-: Ry?ek X2 6, mie- watoryum .Milzycznego w Lip- W fabryce pana Ferdynanda Ende kowsklel gdzie cukiernia Meyera. 
Księgarnia. ta Z""lIze posi .. daó będzie szkama 22codzienrue do gódz. 5 sku udziedziela \lekcyi są do wYDajęcia od 1 ]Jaź- 1211-0-0 

na sKf.u\zie wszejkle nowości z billej po południu. 1399-3-1 , • dziernika 1889 roku " Bro BU/lu'O } 
g_łęzl 'X'edzy, kal4łklukol.e, dziecinne,l ______ ________ gry na fortepl"anlOe d I ~ b 
wydawnIctw. bogalp lIuslrow.ne, slownl. wie sa e I a ryczne I leczy choroby kobiece, za pomocą 
ki I ks.142ki. do Ubo2eAltwa w gna Z-4n-J '. ż kI ma.ssażu. Nowomiejska dom W-go 
wn:ych l taU1ch oprawach. Br&knjące na 9" ~ AdI'es: uli~ Kamienha, dom ' du y S ep Jarocińskiego 1398 25 9. 
r.~e ksi'łż~ ~ak i "fizelki. obstalunJrl czter oletDI chł:opi~ na- ' . - -~ 
w _akr .. ksi9!'arst" .. wchodzące n .. bż- zwiski· 7:'.1 > Finstra X2 1148, l -sza pi ętro. Z d . d d 
de żądanie z ,":ożliwym p",pieehem zal.... . .em .&~warll . Czoo?t . . K~by Godziny przJ.jacia od li-ej Wiadomości bliższej ndzieli p. Ende pOWO U wYJaz U O sprze-
twl'. Przyjmuje prennmOlj\t~_n& wszelkie Wledzia.!' gdzie on Się znajdUje ruech do 4ei . nlica Piotrkowska NI 532. dania 
d2lsla I pism. perypdyczne, ja.k r6,!"i~ 430 znać do Anumiego Czecha za- " 1400 2 1 
nO. 9az~ly codzlenn~ tu. kr"Jowe pik l niieszkałego w domu p. L. l{,ellerall~I!!~~~~~1~3.76~-~3-~1~111.1t •• II[II.IIlI~.-.-.. garnlOłur mebli' zagramczne. kt6r~ J&k nl1J~egularUleJ do- d .... - '689 nli . . 
starczać DęQzi~ po cenach warsz .. wskich pO .. "" pr zy cy PlOtrk,ow-
lub. przez redakcye oznaczonych. Przyj- skiej. 1412-1 BUCHALTER NOWOŚĆ' składaiący się z kanapki, 6 krze-
rnuJe nadto wszelkie zamówierua: Il.& robo- Z ~ 
ty w zakres drukoratwa i litografii wcho- znając)' języki: niemiecKi, francue- " ' PRAWD ~IE DOSK?NAŁY seł, 2 foteli, stołu przed kanapę i 
dząee, jako to: bilet. wlzylowe, rachan· ki, ruski i polskijl<LIl.Zllkuje zajęcia mezmywaJący Się ~ lu~tr& za bardzo .przystępną cenę· 
ki, etyklely, zaproszeni. na ś'uhy ele. n .. alb ' k ' . ~ Wiadomość pod» 520 (nowy 88) 
p~ ~nach możliwie nizkich. Materya!y ARBY , ,a lllIeJseu, 0)30 .0 comls-YoyageI. Dr . .MWlera cz.rwn.y I czaray nli p. trk sk d W 
P'ślDlenne ~przede.je po n.,jnmiarkowań. Oferty pl'ZYJmnJe Hotel Polski .. ca 10 ow a w omn -go 

~: :=~i;:~m zsz,,:!:~j~bf~!~- L"1\.. KIERY Mi 27. W N{)WO OTWOR~~~2-1 Atrament . Meyera w "pralni ';~~3~t'· 
Daks ymiljan Zucker. Tł rp. ł 

ZGUBIONO
l
4<J9....b-l POKOSTY p~~~~~~~~ejS~~!e~A:~'!~~y. do znaczenia blellzoy za ~11l~<:'tJ.i6ra, przy ~!~COZkręg~!!S~?!r!w_ 

. przyjmnj'} się wszelkie zam6wieuia w za~ pendzla lub gtl\lllpl .. , w8paniałeJ I ekto- skim 
1eartę 1'0"61/'0, polecają Zakł. przemysł. chemrcz. kres krawiecczyzny wchodząoe i t .. kowe . wneJ b&rWY .. 

wy. .daną z lmI iny Radogoszcz, 'na i K!RPIBSKI' i ILEPPERT wykonywam Jak najakuratniej, podług na- DOt nabyci:' ~ylkS'~LBwERskłBA' Ua:Ae T.m.~~uIił~w Ao W .. 6ercweig 
.,.-- ' . znaczonego termiuu i po cenie nmi ... ko- op ~nyc ' . ,..uuz. C& ócił ... ··ó · . zk bac 

lIlUę All.oomego RzepIlikowskiego. w W ARSZ-A WIE. I "snej. Z czem polecnm się Szanownej Piotkowsk .. li 16, dom S. Rozena. P?wr z pOw zy, ~es . ~ O -
Łaskawy znalazca raczy złożyć ;ta- FJLIA \V Łodzi Publiczności. II flakon czerwo. ego . lra .... I. 35 kop. rue P~Y: nlicy Moskiewskiej (By-
k~wą w tutejszym magiStracie. ul p. t k lika li 88, d ' 4nll8tRzya. I " czarlego " 30 kip. kowskieJ) w domo Jakubowskiego 

1363-1 . 10 r ow 0111 ~~ rttr T~że potr~ebne są PANNy. po- 140S-25-1 vis-a-vis Zjazdu dziów Pokoju. 
••• - _______ ..::::.!:::;;;;:!!Idręezne , do !lauki 1414->-3-1 1395-4-2 
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o G Ł o 's E N I 
T eatr Łódzki. 

W ogrodzie Sellina. 

w Pa~c di'R~cra 
Sztuka w 5 obrazach, z powieś . 
Bolesława Prusa, uscenizowana 
przez J. Popławskiego i S. Sta-

szewskiego. 

\V 4 klasowej szkole realnej 
męzklej z pensyonatem, . . 

róg ulicy Dzielnej i W schodllleJ 
]U 80. 

O- Zapis uczniów 
l'OzpucZYlla się dnia 12 sieI·pnia. 

Przełożony szkoły 

J. J!lejer. 
1333-6-6 

wynalazcy swego spallochronu 

Został' obecnie świeżo zaopatrzony w zna
czny wybór doborowego gatunku materya
ł'ów krajowych i zagranicznych, odpowie-

dnich dzisiejszym wymaganiom gustu. 

Zamówienia magazyn wykończa w możli-
Dr. Marya Elcyn-Sack wie krótkim czasie, z największ,! staran-

udziela porady wyłącznie Ił' cboro nością i punktualnością. 
bach kobiecyelI I akuszeryjnycb. 1367-6-2 

Przyjmuje codz. od godz.l,0-12 .L.-...:..-------------------.:..-=--.a.. 
rano i od 3-6 po poŁ, ulica Piotr- ____ C f 1{.. ~ 
kowska, dom Tenenbauma hl 38. ..... eny um ar.:nowa~e. ~ 

Skład watery:\łów· apteeznych ~O~ 
i wód mineralnych Jl ~ ~EO N <-PESZE8 ., '. 

S Sl'l~~rDanIlla długoletni obrońca i doświadczony prawnik, opieraj'IC się na najlepszych t eferen-

I 
cych słdowyth i kupieckich, przyjmuje poszukiwania sądowe i egzekucyjne z mocy 
wekal, różnych rewersów, listów wykonawczym (aCfl'O.lHIITen,ne ~BCTLl) i innych 

. cił' d he·bl żądań w Łodzi i calem Cesarstwie i Królestwie. 
który d~ .~ SI' ~os:'t !i d:Ua"';ici ~ bez wlzelklcb z gór)' kosztów leoz na 8woJe wlasne sądowe I prZenIeSIOny lipca r. b. do do- lIlr egzekuc)'Joe koszta. 
mn 8. Ros •• a; Piotrkowlk. Nr. 16 nowy. Łódż, n1ica Piotrkowska dom Kostenberga 16 2ó!l (24 nowy) vis a vis KraBche 

119ł-O-12 & Ender. . 

f 

_ fi i~ l ,.i; i,,,,,, 

... ,WarJzaw$łda . BIURO TECHNICZNEj 
rnŻ~-TECHNOLOGA 

A. "Pezachowicza, 
Mechanika Rządów Gubernia.łnych Suwałkskiego i Łomżyńskiego, 
'w&R~Z&~V "-. ltIar8z,,:rkowska N. łl6. 

\V za.kres ulalalaośel biara webOjlzi: Tylko specyalne obmurowy
wanie kotłów parowych, według własnego, oryginalnego systemllł 

przy którym osiąga się zupełne zużytkowanis paliwa. 
UW AGA. Na potwierdzenie przedstawione być mogą świadectwa 
wydane przez osoby, u których dokonano robo~. 

REPREZENT A.NT na Łódź i okolice 
C. T"ube 

ulica Za.,wad,zka Nr. 48. 370-100-0 

« ,"' #JW" j i22! ; i i f : i 

f ." 21 a _ _ 
Począwszy od d. 10 b. m. w obydwóch cukierniach moich 

podawany "będzie 

G·REN'AD·INE 
po 10 kop. Kieliszek tego owo6owego syropu ' wl~ny do szklan
ki zwyczajnej lub sodowej wody daJe w każdej porze roku 
1Il'zyjemny, zdrowy i orzeiwiający napój. Jeżeli zamiast ,!ody., 
\lŹyjemy lodu tłuc~on~go. i pijemy 'g~ pr~e~ słomkę, napóJ ten 

staje Się Jeszcze pl'zYJeIllDleJszym. 
I Za dni parę Greulłdłue sprzedawana będzie na butelki. 

~ w.wt~Jłu~. 
, 'lal -10-8 

. . 
OGŁOSZENIE. 

Niniejszem zawiadamią~ 'S'za'Downą 'Publiczność, ~e 
Generalna Agentura Towarzy.s~")V~, wz.ajemuycJI uhezplc
czeJ\ życiowych 

NEW-Y.ORKi" 
powierzyła mi z dniem 6 sierpnia 1889 roku 

GŁÓW. J~ AG'E,NT~URĘ·.' 
na miasto Łódz I j okólice. 

Biuro moje znajduje się przy pasażu Meyera w wil
li Trianon, gtlzie udzielał będę każd~ czasu illforma· 

"cyj do wllzelkich gałęzi ubezp,iecZel\ żypjowyclJ. 
z )VYfl\>.kim szacunkiem 

1334-3-1 c'~ :·~ka. 
0+ 
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