
Dnia 27 sierpnia. 

PREN,~RATA. 
W Łodzi: 

ROIl,nie. n. 6. 
P61~o .. ni. " 3. 
Kwartalni. . . . ,,1 k. 50. 
Miesi~cznie -" 60 ... 

W ItRÓlESTWIE I CESARSTWIE , 
Boez.uie. . • • . rl. 8 
P6lroozni~ • •• " 9' 
K wartalm8 • ' . ' " ... 

Dnia 15 (27) sierpnia 1889 r. Rok VI. 

c: ENA OGŁOSZE~. 

Za Jeden w'or .. petll,. lab za JI,' 
IIleJlce 6 kop., z notępotwem wrazi. 
ezęściej powt.rzaj'ł"y.h 819 albo wj~ 
kozycb oglolzeń odpowiedniego rabatu. 

Hekrol •• i: ZL katd, "ltie .. z 10 kop. 

Rlkla.y: za bidy wienz 12 kop, 

St.le 3 wi~r .. owe 0l'lo ... nia ... lr.-
lowe po 18. 2 utiesięeznie. 

Pr.Dnlll6rat~ 'Da "Ihiennik ł6<hJd· 
w Warau_i. l>nyj.unje skład ,H-nry
b llin~feld., IIT~y nI. :U .. owi,ecltiej, 
lł 16, wprost towa"'1.!;"a kr.dyw
wego liernold_g<>. Tamie nabywllÓ 
1II01n .. pojedJlIOze 'łllJnery p~iennika. 

. Cen~ p~odyD""ego ""mero ' Ii 110p. t' 

,r PISMO PRZEMYSŁOWE, B'ANDh~WE 1LITERACKIK 
Od uld.dol przewytsz&j'l"Jeb 10 

ruMi n~t~I"~I\'O lIod&tko..... ogólne ;; 
pr ••• 

I. 

KALENDARZYK. 
DziJ: Przen. ~)Y. KuiIIliertA. 
Jutro: Augustyn. "Ił. l). K. 
W~b6d ,łoń'" o goJ., 5 m. 1. Z •• hód O goclz. 7 in, 2-
Dfugość aniA gooz. 14 III. O, Ubylo duia godz, 2 m. U. 

DIORO R.EDAKCl'1 i ADMINISTRACl'1 

1J',IV~cP.tł:Itj!l~ l!!El'ldIU. ~r. 51 .... 
Adres tel.;gr~ft.ZDY: 

..:OZ:t:E:NNJ;X." ŁÓDŹ. 

Ogło8zenj& przyjmowane 81}: ,,. Administracyi "Dziennik&" 
oraz w binra~h ogłoszeń Rajchm&u& i FreDdlera. w Wa.ruAwie 
i w ŁodzL 

n~kopisy nadesłau. bez n strzeienia - nie bO(I~ ... rae&ne. 
'ii 'l ł • .' 

l '- "" nia, NllljJaśnieJszy Pan wzniósł toast .2a dliwieilie nie mają ' j uż takie) , jak Prou· miany proilul..--tów, ransportowallych na 
- Wę wtorek,' dQia 20. sierp~ia, Ich Ce- zdrowie K.śięcia' ,-Qzarnogótskiego i jego wa- dho'n, wymówki. Produkcyjność linii kole znaczne odległości. Tym sposobem ilość 

' sarskie l[oście Naijaśniejszy ;Pan i ł'ąij~- lecznego naNdu". ",Tego Cesarska WY90- jowej, głównie do przewozu towarów z da- przewożouych towarów może się podwoić, 
śńieJsza ' J?ani z Ich Najdo~tojniej~zemj Dzie- kośĆ Wielki Książ,e Włodzimierz A leksan- nego okręgu używanIU, może się poąwoić, potroić, ch\lciaż wytwórczośt! okolicy nie 
llni, ' \Vielkiui' Kfięciem Mićlla.łem , Aleksan- drowicz, GłównodowodząCy wojskami gwar- jakkolwiek *ytwórczość całej tej :,trefy zwięl;.;szy się w odpo'yiedniej proporcyi. 
llrowlczeJI i Wielką Księżną Ks\mią ' Ale- dyi i okręgu, wzniósł toast za zdrowie kolejowej zwiększy się zaledwie o jaką Z\viększeuie się ilości transportów przed
ksalldr6wqą,Królewną GreckąMaryą, Udziel- Naijaśniejszego 'Pana. Jego Cesarska Wy- cz~śó piątą, albo i dziesiątą. st/1.wi3i tylko w cżI}Ści pewnej rzeczywiste 
nr 'l\,slą~e ·Crarnogófza. }lik()ł~j z !f,sięciem sokość genel'al-feldmal'szalek Wielki Ksiąźe ' Zbł~dawszy teu stosunek bliżej, zuajdzie- powiekszenie się wytwór~twil, ale \V dal.e
Następcą ;rrol~u " DanUęm ~ )nne Do~tojne ,Michał Mikolajewicz; wzniósł toast za. z'dl'o- '~t dla tego objawu . nader proste ·'wyja- ko z~a((znie:iszej części - proste przenosze
Osoby obęcue byly, j,ak" dDuo,si r,l,"rawit. wie Icw,Cesarskich lo[o~ei,. Książe Mikolaj ś111,eąie. Zni~enie kósztów tJ.·'lnsportu wy- nie się produkcyi z mlejsca na. miejsce. 
wJestn.", nil dwustronnych manewrach kor- Czarnogór,ski wzniósł · pnhar ' za zdrówie Je- woluje w )\astępstwie większy podział te· Ze wszystkiego tego wyuika, że postęp 
puso'Yy.cll, jakie Qdbyły się ppmiędzy Kras- go Cesarskiej Wys'okoSci ' Następcy '1' ronu. ):ytoryatny pracy i stwarza dla )'óżnych przemy&!owy, ktÓl'y od lat kilkudziesięciu 
neln i Car$kiem I Siołem., W mauewrach Wszystkim toastom t<1warzyszyło je(\nogló- przemyslowycli operacyj :więcej sprzyjające jest tak zdumiewający, wydaje rezultaty 
bra.ly . 'ud7..l.ał w pierwszym O(jdzialę peter- śne, pelne zapału .Rura!" Wieczorem te- varunki, pozwalając j1rowa(lz i ć owe opera- rzeczywiste, jakkolwiek cenne i poważne, 
hofs'rJm, pod dowództwem generał-Iejtnau- goż dnia Icb Cesarskie Mości i CZłollkbwie ;cye z odleglMci, wtedy g(!y uprzedluo mu- stojące je~nak o wiele niżej od )'ezultató,v 
ta Dalulowa, rJowódcy l-go korpnsu armii, Rodziny Cesa)'skiej, znajdowali śię na wi- sialy być oue zwilj.zane 7. miejscem swego sumal:ycznych, pozornych. 
34 bataliony, 8 szwadronów, 60 pieszych i dowlsku w teatrze krasuosielskim. powstalli3. i istnieć wśród warunków mniej Jeszcze dwie przyczyny, jedna przypad-
6 konnych dzja~ w drogim cm-skosiel- sprzYjającycb. kowa i przeważQie powstaj ąca na kouty-
skim, pod dowództwem- geuerał-lejtenanta Po t P ł ' W krajach , gdzie brak dogodnyt;h i ta- nencie Europy, (!ruga stanowiąca jedną z 
Malachowa, naczelnika l-ej dywizyj piecho- Sępy rzemys u. nicb dróg komunikacyjuyc.h, sW'owe pro- wlaściwości Francyi, przyczyniają się rIo 
ty gWllrdyi-29'/ . hat.'llionów, 10 szwadro- dukty prze~warzają w ten sposób, aby jak znlDi~iszenia d\ldatnich rezu,ltatów nieda-
nów, 721 pteszych i 6 konuych dział. IC!I m.' najlllniejszą po~i&(laly wagę. 'fak np. dla wnych postępów przemysłu . 
Cesarskie Mo:!ci~ wyjechali z Krasnego Chłodna obserwacya i wnikanie w rozwój sprzedaży 0l?alu istnieją wę~larze (w Hi- Zna~zna częśt! przemysłu II' .talul·giczne-
Siola o 'godzinie 10-tej zranI\; ' ManewI'y U ,- stosunków v.rzemys10wyell. d'oprowadzają, do SZpllUii), ta starozytna, obecuie blizka wy- go zajętą j est od lat prze.~zIQ :. J prod\lkcyą 
.cięłY'Bi~ ,od rana, wojkka zajęły poz.ycye wniosków, że ]JOstępy przemysIu rieczywi- ga,ś,lięcia galęź przelllHlu i mamy ąprzedaż pr.zedmiotów, pr.zezu(I.C7.ouych na użytek 
jeszcze w wig:ilię ania, » wie~zor'illll · 19 sie)t ste zn:aczenie mniej il~ douiosle niż jak się węgla dr~ewnego, zamiast drzewa~ \'1ino wojenny, a nie pokojowy. Fabl'ykacya ar
pnili. W bdd2i~łe carsko,sielskim, dla Zl'e- 1llLpOror wydają. ' . prietwarzają na okowi,tę, łatwiejszą d,o mat., bomb, PilncCl-zy okl'ę~owych, nowej 
~ognoskowania miejscowości, ,używany był Aby to dokładniej sobIe' wystawić, weź- tranS]IOl'tU. Wywożą welnę, tylko mytą. broni palnej i t . p. stala się jr.dną z naj
l'Ja'lon 'na. szuDl'ach \ballon capUf) . . O dzie- miemy za ' przyk'lad jeQnę ' Z oajOl'yginal- 1ol1yuy najpie)'wotnipJ urządzone pl'zer'o.biają ważniejszych i uajruchliwszych gałęzi prze
\Vięć \vlol'st, od Kriumego Siotai w pobliżu niejszyc~ gałęzi przemysłu, kt6ra ulegla Zial'n,L zQoża., i1rodukowaoeg<) przez całą mysłu wspóŁczesuegQ. '1'ysiące ludzi w Enro
fplwarku Ohra~co:woj, N",ijaś!liejsi Państwo uajwiększym ·przeobrażeniom i donio'ałe ró· okolicę na mąkę, łatwiejsr.tj do p~zewie- pie zaj!)tychjestslużblj. wojskowjłjp0i'Qawio
i ihue Najdostajniejlize Osoby Ill'Zesiadly w!lież zaprowa<lzila zmiany we wzajemnych zieliia. Nie wywóżą nadmiaru furażu, lec~ nycll możuości 'przyjęcia lldzialJl w wy twór
si9"un' koniiY ,/ ~Iedziły przebieg manewrów. stosunkach ' miętlzy' 'ludźmi i nal'ód:uni; tudą nim bydło; k tóre Łat,viru transporto- stwie, na które nakładają ciężary. ~koło 
RasŁIi ' do Za]lrzestania maJJewl:Ow d&De zo- przyj rzyjmy się mla.nowlcie postępom w dzie- wa<1 1'0 najgorszych drogach. Wogóle milioua koni w przybl~u 'l', Europie za.
stało o godzinie wpół do 2-ej ' po 'południu . dZ,inie lokomocyi. ·i Nig-d'l.1e ' g.eniusl ludzki J#iesikańcy 'takiej okolicy , usiLllją wszystko chodniej , służy na użytjlk ar1Jlii podczas 
Na,&ledziliciJ dudedlOfskiego w'zędu gmin:' wynalazczy wię!(szycb, 'jak w tej dziedzinie ala siebie prodnkow3.ć sami i jaknajmniej pokoj\!, czyli uie może być użytch w rolni
nego i szk!lly elementaJ'nej, przybranych 'W wieku ll&szym me ~więci t.ryumfó\v! PI/- pfz~ąmio~w niezbędnych sprow.adzat! z (l~ - c~wie i spo'i;yw!\ fm'at, kt61'ym mOŻ!la by 
we ftagl r ws,~gi;lZllst/l.,wlolle było rlIa Naj- stępy w udoskqnalenin Hrodków komunika- leka. , karmić bydło, idące lU pokat:Jl1 dla. l\ldzi. 
wyższych Osób :iniadallie: Do ślliadl\uia za- cyj są rzeczywiilcie ' cu!ith"ne, że bill tak " PI:ZYI!,lś~my 't eraz, że kraj tell pierwotny Zbytecznem było by J;o~zerźać się wię-
proszone zostały osoby' Świty 'Cesarskiej ' l wyrazimy, zdumiewające nawet nleentli- ł!rzetnie cała sie" tauich dróg komunikacyj cej uiW tym pl-zeilmiotem. Idylla na cześć 
wyżsi naczelnicy wojskowi, lIA.czelnicy ąd- zya8tów. ' " i l1j),Zyl~y zaraz, jak si~ zmieuią w nim !,Iokoju byłaby wIelce ni~ na czasie obecnie, 
działów j"arbitrowie Iwojskowit ' W chwil! Mimo to' wszystko wywody sta:ty~tyczńel stosunkl'ekonomiczne: wiele dawnych loks'll- to Jednak rzecz niewą.tp1rl\'a, że rezult;lty 
pI'zyjudu I ch !Cesarskich Móści, w!()Ściauie dotyczące dochodów dróg 'żelazn ch są nJch pI'odukcyJ l uiknie, PQ1lluożą się tran- PQlltępów przemyślu od l.'\t stu przy tym 
mit~j$ĆOWr podali chleb i 'sól 'Ira' bllftowa- wiełce I?rzesadzone.: Pl'Oudhon, który,; co sp,orty handlowe- materyatów sW'owycb" stauie ciągłych uzbl'oień , zu\\ę~nPJ muszą 
nym WZOl'Z~txm ręc~njku. Podczas śniada- pra'WdIllL · \"id~iałl ledwie początki Mwej ga· \n-~ewożoJlJ\clt lip pUlllr~6w pl'ZetwljJ'zallia uledz r edukeyi. Armieitloty ciążą naprodu
nia grILIY' d""IL 'lchóry fińskicli" batalionów łęzi · prtemyslu transportowego piS'il " że, tJchże n'a. fllbl'Jkaty, - każdy mieszkaniec, kcyi lue tylko przez wydatki zwyczajne, ja.-
8tiłel()dw i . śplewali ich śpiewacy. ORoIo aby docbody brutto kolei żelazuyćli 8\ę zaiu\IlBt usiłować wszystko produkować sa- kich od państw wymaga ich utrzy~anie, , ale 
gmachu sżkt'Ay 'elemeutal'lloj :p~ez Ilały czas, zdwoiły,.""potJ'zebaby i wytw6rczośt! 's1~ memu, Ila. wt:is\,e potrzeby. wybierze sobie i przęz nar\~wycz:~j Qe. 
powl'aco.ją{) ' z manewrów, przechodziły woj- również poaw~ih,". 'Był to qtfjd, pow.\;ar~~; ws,Hvói-,s't\"o najzysk0'Yniejsze dla siebie. Jeden z eli.onomistów ni6lllieckich, po· 
ska z -muz k" i pie!lniami. Plidczas śniada· ny przez ludzI, którzy n>l. swe Ua raWIIl- N,aj nIej ze w,a~anie cen pobudzi ao wy- &więci\iący się specralllie stat 'sŁ ce po-

'I:' . tó K'tE!Ći 1 pISy, , )I'~bra.niajiłct do, nich przystępu,~ byfa 1ll1i~tres Mulrady. Prawn.ikOOfe-'iló}'t'o!i, tras y, że U~CIS ala. c r ę · 'O j!. 
°PCIJfEK D,:r;!pINlKA ,DZ . ,o" ~,wielll wŁasno~cią l'od~iny Al'l'al'ado. ' Na że większo~ć ~mei'ykall;skich .J1ązwis~ ul.e- udała się; przeszła nawet wszelki\< oezekl-
1'4),11' ., I', '.. ,'" PIJIy'te ,by)y.pt>mysłemmlstres.,Mulrady, pra:g g./:a pl·zeml3.me. Czyz mozna· tWUirdZlĆ, wania. W czasie kilkotygodniowego poby-

:eret~B&-t.. I nęcej 11' ten sposób uspokyfi! ost8otl'lczn,le 1 że z naszem nazwiskiem... tak nie by~o:r tu w Sala'amento, Mamie przejęła l z 8ome-
, ~, ~,-' ill , . Sumle\\.le· męża -i otwol'lyt! ' 'nieJalHe ~za:nsę " M:ulrady nie )~ógt' przysiądz, że przodko- rykailską giętkości", wielkoświatową. modę , O N E ·R'" .,. I Don. gesarowi. }~on Cezar pl'~y~~al.; mnj'~j wie jel1o. w 11~.8 ro.Jm . prz~~yJj. ~ lrlandyl i maniery. " iepowstrzytuXwana. tradycyą, M I L I " . l liłtllll,teresu; " lUZ dl, dogbtlzema ządalllu do H'al'olmy i Ille miał ~dJl,~wledzl na ,przll- wy!:bow&niem, w~hodziła '1\. - nowe życie 

" r.,,; ( J 'Oj.' I' , _ . , . ;'V; ) ,,- J matki Mamle . . 'Y.:l\Sts:l-czlilf"l ym'czHsem konywająye ai'~e~ty" źqny. Nemezis 2J ni6Z&Cllwi8oną ufnością w .samą siebie 
(Z npow&zmerua au ra. pieniądze otrzymane !te sprzedaży d'tlszych zjawiła 'się do~iero 'IJ ,amerykańskiej wy- i lo~ swój. , Mister Mu\rady ze zdumielliem 

l l t,.', Przelożllo,) .gI'lihiów. ;,1 : '" I " ",~"" ,;! mowie sąŚiadek. G,dy mi&tres, 1l:\11pdr za- i aUln~ s.\I0glądał na S\Y.ą jedyn~ę. Był-
:'1' Wiła lyndram-KQŚClałkowska 's·li Q fortu~le ł1ulrady . '!l&J:eczlle, lirazyIy cz,ęła , Qtrzymywać, li~ty td,re&owane do pa- że on IStQtnie ojcem delikatnego, wytwor-
'l ", ' , ', ' wieścI. 1Uówiono, żt! ię w Sakraqlento ni .1Uulraid", a imię jej cór~ I!arajialni nego,";" wszech miar wyższo~ią. rasy im-
'. '(J) ls"I ' . -=- f' N. ' 8 n'1 l.a'wią~la sp6lka; ofiaJ'ująca ~q Ii)Ilion ~ol wl~rszokleci zacz.ęli. l'YlllowlI1! z . !oó~ly pouująC!1g0 stwPI·zonka. Bylaż, jej matkIł 

, I '.:1 ,,,,a ~~ cz~, .~t Z!I • ~ "li ; laJ'ów 1.11rawo 'do. dwll,clr , trZ~l)IQ)1 , dzę~~1 ~aldu , pl'zest~ła, zmecbęcona ten~,. ZIDle- ta,1) ile 'przypomniał sobie, nawet w mLo-
u ljzy 4o,w!e4zlelu;cl~ ~W \im byI l ów korZyŚCi " 7; klli>ą1QI, Z wła40nvym sobie mać ' swe nazWisko. I. Podob:iła się 'jej prze- dości pospolita jego żona? Raziło to nieco 

nieznajomy - pytał uiecierplill!5' J~ Pih "po.l'em, Ąfulrądy odmó",ił 7;burzenia dla dewsijlltkiem hiszpailska uprzejmoŚĆ, naka- kochają.ce, tkUw~ jego ojcowskie serce. 
~rpżI\y? •. .. lLnpal\i1 dolną.l , ogrodu.' ,NJe ' p'om?g'I$;,rnq.j- żująca' popl"ledzać naz'wisko j ei 'łn~ża t y- _ Hał nie ma rady _ mawiał - me 

=,-" "Cjl, ~-l>yM - dOQa! dl1\~l. ' gwletn.lejsze dferty, nie pdmogły ną\nowy tulem: .Don". W nieobecności też l' męź.' ,odał.'l się w rodziców, nie ,udał.l. 
W p<iili~q, milc~,\t wlliardłhyie I . obojętnfe, żony. " P.różhlr· przedstawiała ma', Żł} tel) nazywała ' go ' :niezniiennie .Don A,lvino", 

1\ Jl'oterh, ' n, ' pytanIa 'uie ,Odp'owllLd~jąc, ogród, kaJ-tólle, ka'pusta:/ hie, zgadzają 'Śię iv obecńm1ei, ' k~aaratowe i'amiona, grulle Jedl:lOczegnie żywił nadzieję, że kiedyg 
~wróalt 8ł~ ~ó ·'l>!,ull'!ld::i'. . .' ~" " _ z ob~cnell!, ic~ l1 ~owaJ'zjs](jem ;Pot.ożeriil\m .. , ręce, płowe włosy, czerwona cel'!" l , uos -!IIoże, śród leps.z~h. świa~w,. ~()r~ dosko
, - Wziąłem ' Clę za WIdmo tnmtegJ' - Pr6mo mc rue pomoglol ',' zadal'ty, ''Po~rzymyw!łly, 'nawet na ch:ęt- ~alszych przeobmzen, z~hz~ ~Ię l ou do 
I-~ekt'l źnów '~'lchwiJI mll!łertia dodał: ". .- Grunta zaChować '~obie ....'. mO,Viła _ nych małżonki nstach, arystokratycf.ny do- l!łealueg6 typu swego dzieCięCIa. 
~ M6wrą, Źli nIgdY wylloby~ oli rHego lecz 'pobudować mę ' nę. nich i zilleś~ tell cłl'tek. Opowiadano 'so'llle Iw Red Dóg, że BądźcObądż haftowane, batysto\j'e sn· 

ni~ zdolali klm b)ł i skąd? 'Wzięli go tlo ,varzy,vny ogród. ,. , ," . ' gdy raz przybysz jakiś zbliżył się do Muł- k\~ki, noszone pl-~ez 1l:amle, w wiejskiem 
szpitala niehiel)Z'alnych, ·;'idyo.t6iv, 'yiecie, . Głuchy był MulrAdy. ' 1 I( rady z pyt/ll.niem: ' tem ustroniu, mogły się wydawać sąsiad-
tam, w Sakramento-. " Słysz&lem, te :!:lł.IUa "- Moj:vto pi'aca' - mówił - wlus)lemi - Czy mam honor rozmawiać z Don kom za sh-ojne, za ko~ztowne, lecz nie 
to' plet'w8zbrzędny dla tych iayotów i pa- uprawiałem ręk'ami;I'początek mego , 1I0ga- Mvino Arułrady? , raziły bynajmniej jej samej i jej uaJbliższe-
raliiyków, a i dla zW'Qwych '- bo tani. CtWlL i kto wie, czy nie jedyny, pewuy na , 'fen ostatn~ odrzekł szorstko: go otoczenia. ie raziły też zapewne we-
Jak się walIi zdaje paho'wie? ' staro§ć likęs chleba. Kto ' wje, czy mi się ' r- A t,"k, nipy to. ja. so1ych, zwróconych na nil} oczu dwndzie-
, Z uśmiechem rzucił'!' podróżnyn\ to py- jeszcze kiedy nie przyda? j Chociaż mistres 1l:ulrady wolała. aby ma~ sto ·pięcio-Ietniego mto(lzieńca., z którym, 
tahie: ' :,_' :: Jednakże zrobił ustępstwo. CZę~C , ogro- mie pozostala w Ęakramento zanim się w pewne pogodne p"południe, przechadzała 

", du , obr6cQuo na wjnuicę, C1ięść IfIa Wirydarz uloż!} piel"vsr.e bru!lo.ości zmienionego bytu się po lesie. ~ar& ta wesołych oczu na.le-
,II " ROZl?Zt.~L lt .'- zgrzędmili 'i:wiaWwellli. " i zanim Sllma. zdQła wybrać się. \V pow'óż żalI!. do nowego wyd;\wcy lIIiejscowe(o 

l "., Trudnif\i jeszcze szło , mistres Multady, PI> .Stanallh a potem po Europie, ulegla dzien~ka. Mamie I!0tkala. się :1l nim była 
Wieś~ ' o ' zDl\lezieniu ' złot.ej 1:)'11 pl'Zez ze ' zblianą sktomnych, sbrowycb obyczajó\y w kODcu żądauiu córki, olśnienia wŁa.suej w dyliżansie, wracajlłC z $akramento I od· 

Mtili'ILdy'ego;' hie małe' w okolicy_wywołała i przyzw'yczajeń męża: Pomogła jej wtem p!ll'aJ)i npwo na,bytellli w Sakr&Ulento stl'O' tąd młodzia.n parę jU:6 ruy kon;yst&l, 
~rałenie. ,Połowa osadnik,ów . z ' Red 1Jog nieco łagodna wymowa Don Ceza\:a, ,vy, jami. Piskle 'rolało skrzydeŁ do lotu, pró- z udzięlouego sobie pozwolenia, odwiedzania 
I Roug and 'Rea(\y, przeniosła sIę Ul\ 'ohą- mawiającego ich nazwisk? .~Ulradew Mul- Qowaó w pobliżu guiasda. państwa. Muh·ILdy. Mistres Yulrady ;& pe-
ia~,ące złOtodajne ml~js'ce wzgÓ!'Z8!, l'ozpa- rade zastąpiło tedy poma~u' M ' wizytowyoh '7;" Nill , chcę by zachowali tu pamięć wuem pobłażaniem patrzyła na. bezcelowe 
lltJąc: kocwwniózeognisko:' Slelanko'l"yclia- biletach ' wpodpisie,gminne .Mulrady". Il mnie tl!.kiej, jaką byłam w podartych te zaloty. Liczyla może na to, ie oda~ ... 
r-4ktel'lJ!16jscowo~i nattl'r31niena terrpitracil! Nazwisko tQ może być pochodzenia hisz- ~Ikkienkach, - inówila :Mamie, a. pogląd szą. Don Ceza.r-ł., a mote nie wleraJła 
Niestety, wię~~/'gfuntów' pbBilldał",~na. ~~,~}tiego triel;dziLa ~rz.e~~~ywająco tell. t~J.; dalece tJ.'n.Jial 40 ,przekonania. ml- w niebezpieczelistwo aider Zl!.lItawl&ącll 



czeJ, scnard v. anffinann, w ar~ 
tyku !~,- l!~ie8ac:60nfll. w piśmie .Jahrbii
cher 'tw' 'N aii nalóek'ouomle und Statistik \ 
pl'zeds.t\\wi! zczegółowę studyum nad bud-

t t~a'tbf 'pl'u ; 'Włocli, AllstJ'yi, Fl'ancy~lAn-
gli1 i. Ro vi. • " 

' WeClI,e ty'ch' dau~ch, JPo zamianie ró*-ych 
nloMt lia fhitki w przybliżeniu w~ług 

,j(Ul'SU duia, ,.Istauowiąeego termiu POf'ÓW

ult' '<lZy, .• ot~'zH,!l,1jep!y Bjl~~P~jący wykaz 
porównawczy wydatkÓw wOJellllych ~łó
, niejszyeh .!yanstw eoropejskich: 

" .J ~-' Suma .ił 
ArlDl& lądowa JUarynarka zbrojnych 

"'1 . wrda!kłD' 
~zśjj{. zwyczajne 
nadzw. Razem nadtw. Razem 

,!-~k..4 w. 

Prusy. 235 50 28~ .• 2? 8 31 316 
Ausq'o-. 24T 4'7 ' 294 20 I 5 25 319 
Węgry. 
Wiochy 232 48 280 87 15 102 382 
Fmucya 4~~ 100 597 182 Hl 198 795 

~l~. ~ • 4 ~ ~ 326 J.46 
.Rosya " , 6201 .r ' 520 100 • ,100 620 
',11 B.HH:··,24ii 23961138 44 782 3178. 
,.jj,W żale ol,(Oło trzecb 'mUim'dów dwustu 
'1lIIłióM~ wydA:Je''he§ć głównych ' mocl'-t!ltw 
' róet/ii!fńa utrZymańi\! ' s'Yych sil zbl'ojoycl1 
nWlądzle i marzu~ Cy.fry te pr~tem 'mniej
~e .' ~ oa li:ze' zywis'tych, '. autor Qowiem 

·\\Ispomniś.ny /Ue nwze:lędnił' całych ~ieml 
-IJotl'Rjąc t1Ikb'" cyfiJ:' ' dotycząre! Pl'JlS I 

ani hadż'wyćiajuY'ch wyaatk~ notoWinych 
i;l'zez parlaln ht angielski' na m'al'l'na1'kę. 
W"es't'C16 \v budżecie ' tdł!ót publicznyCh 
fi,,\lI-u:tą l k.O)~j~·1 lltrlltllllf'cz,\e: " bndQwa któ· 
1:~1r '1,"Jety ' a[/ 'kvsztY1 'Wtijellliyeh:' Jeżeli 
JesZ'ei~J. 'iłOd thy ab te« " wydat1..1 'Da armie 
l>rajów pompiejsz,ytll, t!ó otrzymamy z ~ótl) 
-4 'i\Ji1ial~y 'yuatkó', ' j'oellnych na uzbtoje
lHn, co natm'llflrle 'ńlusi :l:i\acznie zm1tiejszać 
reiLultaty póstę~l1 ' prz ol,Yslol'{ego\ l ,r , ł 

Na:feży t!t~'e' zł .. ć , ltu pod, uwagę"ctęial' 
JJilmitk6w, J' WZI' tają ' .' bezustannie I "nie 
tylko. skutkiem ~e\:z)'wlt1<;lt uzbroj eń 'wó
.161lllJlefi! l a1e ! talćte. z' po\vodLi olb):zymich 
~[d~ó Ipublipz'nyclr" kbÓ1'ych II/\DleQbaM 
orrlorzyć w }lR:fe!ile\pokojo~m phy Ri1Ólhil 
stl'acyi rliezliyt 08.zC~ęd~t!)cl Fraucf.tl ~i el'pi 
ha' t ll cli l'ob~ .,ba)Wl~ceJ. f W.ec}le ohJjdźeń 
K'airli'm!tdl a, Zt'obiony'ch I)a zll.sadzie 'YyciąL 
go'w z db?TlOdow pailstw.l Tóżnych, d~ólna 
]il'zeci ę'trllt '\lyfl-1,. 'pOdatk<1w 'o!N1hycli ' I Wl 
1<al'nycb '-akle Jitatr ' każdylnlesźka'rn c '$żel. 
~eld' 'g16\vt'tyclrl,'lłl:aj6w ':EitMpy, p\'zed~t4lYla. 
~lę';ja.k następnje:' • , •. 11 ': JlH I h I 

-, Cię2at 'bpoaat~w/\n'ia ua gldw'Ij' w,Yildst! 
\VifFi'aucyl1rarilt6w.l90 ,I w Anglii ' f t !' '7!l' 
wJ!.dstl'oJW~~cll ' fl' :'SP, w' WłOśz et( ; f ' 
58 -Iy'Ptilsach" fr. <3'T;u\V P.clsyj. "fr.127.90: 
,,' bytry 'te' ls'ą ·j'Uzel~it$ze aniMt wytsze 

od ' i'zećźywi$t.Y.c!i;"gaIA~ 1\<1. u'rIty"p'od.ttków 
Ili~ .zaf\hÓOli:. i'Óżny'Crl docHddów j;lk: "I: POyzt 
i J ter~&f(Jw;' ')io hlel'ab'y'ćli' ~~ I óM,~,vaill! 
[sługI ' tlochbdó i.l onl)p'ofów \'ządo~eli. 
,tak n~:l we' F'rancy.i ·'z ! Inou po1u tyŁunioI 
\vę'Jfó" i IllllyW: 'I. 1.. :' • 
-"~~ar WidZ.btt..r.~ jak I po\vażntl· są s:ię-la\'* 
nblsK-t~ąee pi'Odo c>.'~ ' nbw& to pl~zJ'Da 
zn'mie)iłlre'rIilt tlltboi!ziejstw,' z jttlłich pdś~
py pl'~'l'9y!\łll pozwoliłY' ,k in zyśtltć ' narodom 
zIl.ćhodnio·euYó~ei ~klhf. lIIC>'łi:tWlać sit;,' i'l'alEl''<y., :AJ ' " 1 • r'l H. 'ńie , 'adels " '-
\,'{~~ o. ,cl*.9n\ło .2'ł} , )V~zy~ , ~., 3J,Ó\Y .ll9: 
il~~a.lJli ~r9Cp'yIl , Q~le ,d~e.l , J?o tej ~P.1 
&;0 • e , os sz tra oy .o bu, A e' 

'~i6i!crlt' . . ' ' . es\> tj, Ją . " o . 
lhim'ó 'emf'JI /I" '11 '/ ~., "~I;t ~Jł.. 

,r·I,.Q (l}ay wyl'Kilm!. ż&Fl! ' p~o(lo, że '!laS 
P\i.~, mis 'Mu!t~dyli vh6tce opulfu'l ol:mó
Wił " z. oU~aczsjlłcą . się śwo!)btll)l dzil'fu.DP 
tiiI'fz, '~dzę '';si'ę'· ał I' alsfycźbt!mi p'obud~a· 
rbl.1I Odjazd' pani zl'~uei ' z ' bark m01eli, ' jlY 
ki) dŻiennikarza i młodego 'zloivleka, istne 
jlirzm'ti." l'bm:y'śl ' pani tylkó, "'korekta ąi
ni~ eh na. cżilść pani w piśmie inoj~tn dl'u
kowanych 'pa~ęglty'k6w, I śonetów', w "kt6-
t'y 11 ,:cien ię'I 'I-ym\l.fą "więzienie," a "łęki" 
rjęki<l; ile z"WIu , IlHiIll kłó'potu. Najlżej~ 
8fd. .zmi#JlIII, poprawka ~e juil nie m6wiąc 
odrzuceniE), rękopiSU, ,ściąga n.a ijloie po
!1elHEjpia.i ?Jlkal'f!l~ia IP zazdI'I/M .. · " 

'., tl~·~a. t.o )',eąz JlyJ'...tak pujllikDwa
tlll 1:. , i,niijlnijłj nazl\lska ~: , zauw~żyła, ~ilj 
nazliyt wsZ'e1a~0 ,wy traszona, IjllS Mjlmle. 

- Hal nie ma rady . . \Vier~zo)deCl nie 
mogił' p:z~~ie. uJl..zh'(ać p~uią. po~aIe zdro~
ohiłei'n Je,l Im~eDlem . Zresztą WIelu wfeTłJt
dElii papi'tlMdigfo już, co ' najmrtiej; ' lat doj
PtiUycll· i uie IIIQZe'-pozby6 ~ię tlrz~statza' 
łegtl IlIeeo 1,l..1 wyznaję ' - .stylu, : ' Pl'z!lko
o'a.rem się lw1dllle, . 'Ze wlerszokfeCtwo nie 
~r/Jd anlycl! ~glJje'·Ińło.dzików:'. l'Uł
kó.'l)ikl Gach Mpr3ylłład ęt\'zela ' rymami 
jtik~ b\-t!iĆU\m1'. ' ' B~azia Butts '. i " ll'o'ktQf 
Wilsoń' I1~r6-'ivfllali>~ańi~ z 'A\frodytlt ' ~ie~ 
bl/l 1Ilają d' ~poVIl6'w.. • j, ';1, • ' 
,1~ NIt! pl'ze'temaj p"ni 'rl!isu'e$ 'MuJj-adY, 
dotlał ''PO " C'hwiIf' poważt1lej -d6njllSlo,ŚC1 
tyclFhól<lliw,' l cz i nis " gardź nie:mI taU 
bal'dY.o.' ' Czcziciell 0/\ Iłrddze swojej znaj
dzi z t wieId; l!!ez"' uiewieJu może . tak 
gzez~ y'cl! i ~of'4-cyclt, jak' tli w ROll~h-~h\łL 
Ready i w HodJllog. " . I 

Batrz)'mal' si~, Ił po chwili zupełnie jtn 
poważllle: . 

- I DZIENNIK J,óDżK!.I. , II •• , , 'f .:" ... , 
j ]6 191.' 
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na wrz. 92.00, na grad. 92.75, na marzec 93.00 
apokoj1li.e. 

New.Y.rk, 23 sierpnia. BawelllA 11.50, .. .N. Or· 
I"""ie 11'/ •. 

New-York, 23 sierpnia. KA .... (Fair-Bio 1 I,. Rio) 
~}7. lor ortlliiary na wn .. ie1\ 14.97, na listopad 

I ODPÓWIED~I REDAKCyl. • __ • 7 

Pp. -W. D. i W Ż. Nade.lauI logogryf szwan
kuje w ortografii; nie może b:tć 'przeto 'pomieszezo
ny. Sylaba" . " ,P"wWll& by6 Pt-''t nie p_. ,J", 
a przez ~ll. e I 

TELEGlllJlY GlEtDOlVE, 
, 

Giełda Warszawska. 
4dalJo z końcem giełdy 

Za wlksle kritł<oIerllll •• we 

na Berirn za lon mr. • 
na toodyn za 1 Ł.. . . . 
na Pary;: za 100 fr. , . . 
na Wiedeń .~ l 11,. -

'Za papiery pahlwowe. 

Lis ty ~k JJ~~yjne i/t:,. Pol. . i . ' 
R1l8k , ł 'IłyC.ka w.oIiWni .. ł. • 

. 4' poi. wewnz. r.l887 ... 
Liaty zast. ziem. Seryi I . 

" j ' n ,. V. 
Listy .u~. pL War ••. Su. I . 

,., • "."' . V ~ i 
Listy zut. '\'. łfłhl. Sety. I . 
n" n" n. In » III. 

Giełda Berlińska, 
Br.nknoty rllSkie z~raz . . 

I ." . n na dOlłtaw. 
Dy.koll\'LprylYatne. • 

I 

47.25 
9.60 

38.2~ 
81.10 

88.60 
99.-
88.50 
98.
!Tl.25 
98~5 
95.10 
95.75 
93.76 
93.2:> 

lf. 

211.7':; 
21175 
2".'1. 

~ 88.70 
99.--
83.50 
98.2.'; 
97.50 
98.15 
95.15 
95.75 
93.75 
93.2.> 

~J.\ .95 
~1l.50 

2'1:1. 

OZlfN,NA STATYSTYKA LUDNOŚCI., ~ 
MaJte~8 'l"a .I\war\o w hill Zł i 2:; sierpui .. 
W p~aftl kalolicki" 17, a mianowicio; Franc<

szek Pr""el z MAly&riną Wasik, Michał Kowalolti z 
Waler ~KrY.t.el<, Walenty Pospie •• yńslti z J6zef'ł 
Benda, ntoni IKłamiński z ApoloniI! Fabiś, Rooli 
ł[a~ z F",!,eiszklt R~epeek .. , Antoni Rzepni· 
koww H ;S:ar.~ ,~drze,!'lwllką, Jr.n Kowalaki z 
naryalChOinacką, Emil Eh/.r z Maryą Augustą 
Belter, l tr Glapiński z Salomej'l Kaeszko, Julian 
Weis z zalią Piltto S.ctepan i'\':ka.la.,. naryan· 
ną S owaką, Edward nller E Enlilił Schnlu., 
J E/jner z Elżbie~ Ma).pr, Walonty Baryas. z 

"'t~--'-Hftr~n, Rojen, ~aj~holil Gr"Jl'~r z Franci .klt 
Rataj ń<, J6zef W1S1!jIIk a }[~en'ł: Cio'hoji .yk, 
Tom .... Durka $< Ma~ lJ!u<>Iliską. 

lIama. haj~ Sznmeraj, J&k6b Korśz z Perlą Apel
banm, Jankiel Zysman' z Dwajrą E'ajgą Kujaw
.kt, llalloh, Lewin z Ruchl. Ejzner. 

Zmarli '" dniu 24 i 2:> sierpwa: 
Ka I\oy: dzieci dG lat 15.ołu zmarło 11, w tej 

liezbi.e .bł~pe6w. 5. dzi ... cz~t 6, .Ioro.łych 2, 
w tej h~zble .mę~ezTm l , kobiet 1. a mianowicie: 

Ludwika Ricbter, Jat 29, Antolll Sztonor, lat 67 . 
• E_wu.ellcy: .t.leci'd. lat 15-'tll "",,,,tli l , w tpJ 

!JCZD16 .bł~pc6\V. l , dzi.",c.~~, dorp81yoh l , 
w tej hc:złhl! m~7.ezszn -, koliJ et 1 a. mianuwicie: 

E)!!1D& Sehelkof, lat 23. I 
l SI.~Olak.""I: dzieci do lat Hi·tn zmarło 3, 

I tej heEbi. ehłQpe6w 3, d.ie",e~. -, Ilol'U8łyeb 
\v tej liczbie męże.ID 1, kobjet-, a. mianuwicie: 

,LISTA PRZYJEZDHYCK t 

lIo~ł Jl(an,enlł'el : Dr. Droeki z l!:AU .. a 
Goldleld '" Ode.y, Rudiak z !l:yŁomie"'a Karc.ew~ 
w • Cz~touhowy, Kulikowab E Wars;"'wy. 

'za~~~r~ l!:::,,~~a. Steezkol"w z War .. o\Vy, 

.f C.l rn~d Hot.,.. Ch. Leroux s Ame!yki, P. 
NOlndn .. , z WroełajVia, M. Halpero z .Lublina G. 
Ka~ . >Monu, No KUBele",ico z Moskwy, A. & .. 0,

cwelg z W ....... 'vyj H. Kube z Wiernl.owa, F 
Freygoet • Zittau, L. Warszawaki z Od .. y, J. LewI 
gaD" z Cflnu1 H. B,a.dec z Canstadtn. 

~OZKŁAD JAZDY pociĄGO::==" 
bOO* GODZ~iMINOTY 

8140 10 151 41 sa 8[:>11 łll l30 

2 15 70:1 tO JłI 
ł 32 8 ~4 
Ił:) i820 
8 JO 

9 52 3 2:1 12 4t 
22:> 9 ,:ił 
2 ł5 937 HO 

10 15 I 111 
2 Ol U8 
ł- !l 58 
82ł 1 O'l 

lO 00 

~32 762 4 37 
6'2 752 
!I I 1016 

7 Ol 

UW AGA Cyfry ostl&eSOfte gt'1Ibszym druidem 
wyrnir,i'l . CU8 od gqd.zinl lHi wlecsoceDI do gl>
Ilzinr .~ rano . 
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Teatr Łódzki. 
W ogrodzie Sellinn. 

We wtorek d. 2i sierpnia i889 

A D R E S 

MOJEJ_ŻONY 
Farsa w 3 aktach, 
oryginalnie napisana.. 
lańskiego i J. A. POIPła·ws~~eg~o.l1 

Muzyka n"'=l""" 
Grana 24 razy z rzędu 

Alhambra w bieżącym 

MOJE 

kursa tańców 
dla dorllslf~b I dzieci osobno, 
czynają się Ii'e ",to rek, dola 

sierpnia r. b 
Lelwye gimnastyki 

otwieram w pomedzialek d. 26 t. 
Zapisy przyjmu~ę codziennie 

12 do 4 po południu. Ulica 
dom Dobrzyńskiego XI 516. 

Adolf Lipińsld, 
nauczyciel tańców i IlmmaSHKl.,111 , 

Tłómacz Przysięgły 
przy ' Sądzie OlU'ęgowym Pio,tL'knw.'. 

skim 
..4. 'Wa66ercU?eig 

powrócił z podróży, mieszka 
nie wozy ulicy Moskiewskiej 
kows)dej) w domu bo~vskieg·oll. 
vis-a-vis Zjazdu Sędziów Pokoju. 

1395-4-2 

DEN'J.'I'STA 
J. Haberfeld 

powrcJclł i .amieazkał vr \lomu 
Wi~!ickiego r~g ul!ey ~iotrkow.kiej 
10ueJ, 'Iv br&m!e 2'18 pIętro. Przyjm 
godz. 9 rauo do 1 'i od 2-7 
OperRcye wykonyw .. be 
pomocy tlenku azotu (gez rOI:we"lelaiiacv, 

STAN RACHUNKCW ~ .: II , 
rl • j ~ , ,. 

BANKU HANDLOWEGO' W IWarsza;wie , 
po -dzień 31 Lipea .1889. roku. '. 

J J "' $o r 

Stan CzYnny. 
Gotowizn w ~ie • • • . • 
R&c.bunki b~ei~ce ... "&nkac~ rz .• dowyeh ; pr,-w:atuych . , 
Skup ,,' ebli oPatńooych n&Jm",ej dwODf. pod,I.&mi . 
Skn)I papier6w p .. bU •• nyeb .. ,lolow&.y.h i ItlłIM"1w 111.· 

ąeyeb • I......' # . ' • II • • 
Skup . qJ& - .... k.li zabezpieczonyc.b lIapiorami publiczlU!mi /l. 

lub hypotek'l, • • • • . " • 
Pd"yczki na zast ... papierów publicznycp i to'w,.ró.. ' . 
Moneta btJl~cz~", ltabowi~ea Wlał""U blJ.nlm . 
Papiery publiczno "lUlI' . ' . . 
Traty i welule n .. -.grau.ice Daby!,e na "I....,y 
t!posatenie ftl}i bauku • , ~ ')' . 
Xore'pondenCl. . • 
RlI.c.bunek zodd.IUem b&Dku. 
Wekale prote.to ..... u. . , 
Wydatki biei~ce ~ .. 1889 

Wydatki zwrotu. 
Kouta organit.&eyi 
N~.I'JIc.bomo~ć , . 
Raebp.Jl.ki przechodnie . 

Stan ,Biern:y. I l' li 

I I l 
Kapitał ukJldo .. y • 
Upooa"'ni. tUii huku '. ' . ' " -
Fnndllss reurwrYfY • ;' ~ : I ! 

Rezerw., "pee,aln& ~ ' . • " . .. .1 
Wkład~ na rIlcluuek przekazowy i Jokacy~ . 
Rac.bunek specyalny 'Ii llank~ l'abt.... • 
K orregpondenei • . ' . 
Rachunek z oddziałem banku ' • 1.' ; 

Tratl pnez bank ak..optulnn. . ' 
DYWidenda od akcyi blDku ni.podoie.iona . .," • 
Procent", przlpad&jł08 do Z~~&tl "1\ wkładów l ,pbJi,a';y; 
Procent. [ komis . • .• • 
RlLCllIl1lki przechodnie • ' . • 

W.k,le do inka.y . 
I Tow&ry w komi. oddane 

fi A!" ,"m."' lI~Kytfttaiallo'II'Jrel ... ramach ; b"" ram, kon· 
"' ... umW!Ow .... i ,I;ytluai r bez, 1l&d. 
<\0 .k;ladu.Illal.atery.jnego , 

.'L.dw.klli łJenl". , 
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