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Emigracya niemiecka. 
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I. 

stosunków w interesach z ludnością .. Naj- rzecznej, port przywozowy i wywozowy, 
"\\iększa ilość niemców emigruje do Sta- liczy on około 16,000 poddanych palistwa 
nów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej, niemieckiego, którzy ntrzymują sto unki 
gdzie też kolonje ich dosięgly największe- handlowe głównie z Bremą. W wiellriem 
go rozwoju. Liczą tu do 7'/. milionów mieście Zachodu, San Francisco, gdzie 
niemców, to jest około 'I, całej ludności mieszka . wśród kosmopolitycznej ludności 

Ciekawy artykuł, dotyczący rezultatów Stanów. 13,000 mieszkaliców, utracili oni w osta-
emigracyi niemieckiej, pomieszcza jeden z Emigracya niemiecka do Stanów Zje{lno- tnich czasach nieco gruntu pod sobą w 

cną a ł'otuurnową co do przedsiębIerstw i 
zakladów niemieckich polega na tern, że 
typ niemiecki w ostatniej stoi o wiele. w~
żej pod względem cywilizacyi, wyroblerua 
i zdolności, niż typ hiszpańsko-amerykańsl';i , 
gdy tymczasem do typu anglo-an:-erykan
skiego zbliźa się on zupełnie. Wynika stąd , 
że kolonje niemieckie w Ameryce połudmo
wej zachowują lepiej swój odrębny chara
kter i cechy ducha narodowego. 

ostatnich zeszytów "R<;on. Fran~.· Kwe- czonych jest nader oryginalnym objawem, dziedzinie handlu. 
stya to niepozbawiqna i dla nas interesu. obfitującym w specyalne właściwości. Na- W Meksyku emigracya i kolonizacya 
Wszystkie usiłowania Kiemiec od czasu n- daje ona instytucyom i zakladom niemiec- niemiecka nie miały wielkiego powodzenia. 
tworzenia cesarstw!, skierowane są ku po- ckim w tym kraju szczególne zne.czenie w Niemiec; ' udający się do Stanów Zjedno
dwój nemu celowi: osiadać kolonie i stać życiu publicznem Ameryki północnej. Szcze- czonych, znajduje tu naród, należący do 
się pierwszem w ś"ljiecie mocarstwem mor- gólniej jest to widocznem na wschod7je w msy niemieckiej, posiadający język pokrewny 
skiem i handlo'Wem~L Będąc ostatnim z po-I Kowym Yorku i Pensylwanji, gdzie żywiuł i podobny do niemieckiego, a więc łatwy 
śród narodów, któle zawiązały stosunki niemiecki jest najsilniejszy względnie do do wyuczenia. Obyczaje, przyzwyczajenia, 
haudlowe i przemY,?we z J,.Tajami i ryn- innych Stanów i gdzie istnieje mnóstwo in- sposób życia, różnią się tu od niemieckich, 
karni zamorskiemi, ~femcy rozwinęły bez- stytucyj niemieckich. Niemcy trudnią się ale zbliżają się do nich przecież. Wobec 
wątpienia jaknajeue;-iczniejszą wśród nich tutaj rolnictwem i handlem i im to prze- tego wszystkiego emigrant niemiec szybko 
w ostatnich czasach działąlność, by zdobyć wszystkiem zawdzięczają te kraje swój roz- je sobie przyswaja. W Meksyku rzeczy się 
so.bie mi~j~ce 'y. ~f . r~chu zamiennym. wój i pomyśłuość. Tak znpełnie jak angli- mają przeciwnie. Niema dokładnych da
NIe n:a JUz ~ZI1HaJ Dl J~dnego zakątka cy i tuziemcy, niemcy również walczyli o nych statystycznych co do cudzoziemców 
morskiego, ktoreg~ ód me przerzynalyby zielnie liowego Świata z indyanami i krwią osiadlych w Meksyku. Obliczają na 5 do 
parowce niemieckie na wszystkich mor- je swoją skropili. Również jak Pensylwa- 8,000 niemców, szwajcarów i anstryaków, 
skich drogach, ,,:e 'jizystkich prawie por- nja i inne stany jak: Ohio, Indiana, Kentucky, których połowa mieszka w stolicy, a resz
tach świata pow~e.wl flaga marynarki han- Wirginja, pOSiadają liczne kolonje handlowe ta w Colima i Vera·Cruz. Niemcy meksy
dlowej niemieckiej; §ród kolonij europej- niemieckie. Najwięcej interesu budzą przy kaliscy stanowią specyalną warstwę ludno
skich, założonych w u'ajach transatlautyc- studyowaniu tego pokojowego najścia niem- ści; składającą się z niemców, przybyłych 
kich, najwięcej sp~.a się niemieckich. ców na Stany Zjednoczone instytucye i za- ze Stanów-Zjednoczonych. Jądro tej ludno
Majtkowie i kapitani 'ętn-niemcy, wszę- kłady niemieckie założone w wielkich mia- ści , które się mianuje: "kolonją niemięcką," 
!!zie s~ pr~ychyl.nie ~·zyjmowani. i :wielce stach, stanowiących punkty środkowe han- znajduje się wAleksyku: kolonja ta składa 
p08zukiwa~1I. WieI!' ilość przedsIębIOrstw dlu tmnsatIantyckiego, w Nowym Yorku, się z domów handlowych, zn:ljdnjących się 
armatorskich, zawIą nych przy pomocy Bostonie, Philadelphii, Baltimore, Charle- IV stosunkach z innemi domami niemieckie-

Wśród krajów Ameryki południowej, 
gdzie warunki bytu więcej sprzyjają, a rzą
dy skionniejsze są do protegowania i po
pieraula kolonistów clldzoziemskich w pierw
szym rzędzie stoi Chili, po którem idą: 
Brazylja i rzeczpospolita Argentyńska. 
Chili i A.rgentyna usilują rzeczywiście od 
lat kilku skierować ku sobie potok wy
chodźtwa z Europy i czynią to w celach 
przyspieszenia rozwoju w swych granicach 
rolnictwa, czego oczeknją przedewszystkiem 
od emigracyi niemieckiej. Chili prócz grun
tów zdatnych pod nprawę płodów rolnyCh, 
eksploatuje na wielką skalę swe bogactwa 
mineralne, siedliskiem których są kopalnie 
w prowincyach pólnocnych kraju, goręt
szych, nbogich w opał i wodę. Okolice te 
nie są odpowiednie dla kolonistów niemiec
kich. 

Przemysł. hanfie! i komnnikaoJc. 
znacznych kaPi~łów~ liczne towarzystwa ston, nie mówiąc już o Saint-Louis, Ghi- lni, istniejącemi w wielkich miastach me- Przemysł. 
żeglugi parowej, wy rnie zorganizowane, cago, San-Francisco. W Sain-Louis liczą ksykańskich. Posiada ona IV swych rękach - Korespondent .Kuryem codziennego· 
pozwa1ają przemysł . miemieckiemu ze- 59.000 poddanych państwa niemieckiego; handel hurtowny i przywozowy i rozporzą- pisze: "Główny zarząd zakładów gqr~czych 
wnętrznemu i wewnę znemu rozporządzać miasto to jest jednem z pierwszorzędnych dza znacznemi kapitałami. starachowickich mieści się w Nietu,liskul 
pow~żnemi mor~kieIffi śro,dkami przewozo- punktów handlu transatlantyckiego. W Chi- Ameryka środkowa i Indye zachodnie osadzie w powiecie opatowskim położonej. 
weml. Olbrzynlla en:rracya, na którą po- cago, stolicy stanu Illinois, żywiół niemiec- nie pos iadają żadnego poważnego przedsię- Tutaj też czynne są pudlingarnie i walcow
zwala przel.udnienie i p'zsianie się niemców ki stanowi prawie trzecią część (130,000 bierstwa niemieckiego. Zywioł niemiecki nie żelaza: Posiadamy w miejscu skl~p spo
po wszystkich punkt h kuli ziemskiej, u- dusz) całej ludności miasta. Niemcy tru- spotykamy tam tylko w niektórych domach żywczy Zjednoczonych oficyalistów I ropo
latwia niezmiernie pedsięwzięte zadanie dnią się tutaj handlem, który z miasta te- handlowych i agenturach" jak np. IV Ha- tuików fabrycznych, bardzo dobrze prowa
i tłomaczy przewagę, ką Niemcy zysknją go utworzył wszechświatowy rynek. Han- wanie (na wyspie Knbie) i w kilku pun- <!zony. Do towarzystwa zakładów stara
powoli we wszystkie krajach. Przeszło del mięsem wieprzowem, wołowem i słoni- ktach handlowych pobrzeżnych na wy- chowickich należą jeszcze: dwa wielI;.ie. pie
<lziewięć milionów, "ług ostatnich obli- ną, dzięki kiimatowi, chłodnemu nawet w spach Portorico, .Jamajce i CUJ"aQao. Na ce do przetapiania rudy żelaznej i wa~ta
czeli, rozsianych jest za granicami swe- lecie, stworzył w ChicaO'o olbrzymią pro- Haiti nal"Qdowość Iliemiecka największe po- ty mechaniczne 'w Starachowicach, fap~yka 
go k~'ajn; przywi~zujęsię o.ni ~ .łatwoś~i~ dukcyę, .która w obec p~'zyjaznych warun- siada zuaczenie. Oddaje się tu ona uprawie cegły ugniotrwalej na potrzeby zakładów 
po Wlększ~ czę.ŚC! ddlaneJ lllIeJscQwoSCI, ków klImatycznych, zużywa stosunkowo i handlowi kawą. Jest to główne zajęcie własnych i tartak w Brodach, pudlingarnie 
bądź przez przeJmowa~ miejscowych oby- nader niewiele lodu. Dalej idzie Nowy Or- tutejszych kolonistów niemieckich. w Micbafowie, kopalnie rudy żelaznej . 
czaj ów i języka, bądź rezultacie ciągłych leau, naturalny punkt środkowy żeglugi Główna różnica między Ameryką. Pólno- gliny ogniotrwałej, oraz olbrzymie ob,s7ia-

.nł. Ó rue teraz, teraz nie mam czasu; napiszesz I chów i wyschłych gąsienic. Wiewiórka tym- lta<1oŚĆ Jego, gdy WYjął z pnia ćWiarliKę 
ODCINEK DZIEN,~ :Ł DZKIEGO. ' i list wrzncisz do naszej skrzynki. Cyt... czasem w pracy napotykała niejakie trn- papieru, zdradziła go i wzbudziła moze nie 
6) co to? dności. Pomiędzy innemi natrafiła na ka- jakie wyrznty w snmieniu wrony. Zakra-

:erat -Erte_ - Wiewiórka - szepnął jej na ucbo wałek papieru, który zraził ją, jak przed- lokata na najwyższej gałęzi, trzepocząą skrzYj 
-- przytrzymnjąc ją. tern zrażać musiał owady, silnym tytnnio- drami. Młodziau odszedł, a wiE\wi6rka wró-

- Nie, nie, ktoś nadchodzil Puść mnie, wym zapachem. Zresztą, tW8.1·de jego brze- ciła w swe progi. • MILIONER. 
(Z upoważnie antora). 

• Przeło" 

Wiła Zyndram-Keiałkowska. 
-, 

(Dctlszy lJiąg-pa?: N. 192). 

- Chociażby tnl - Ivołala wesoło '
w tej, dziupli. Spójrz ;:0. 

Ukazywala na wnchniałe drzewo 
o parę kroków cofnięte d drogi. Otwór 
wypełniały suche liśc szczątki łupin 
orzechów, okruchy, ws ujac, że się tu 
gnieździć musialy wiewi j . . 

,- Patrz-za.wołał~ ś 'ącsię Mamie -
wyboma skrzynka no li ~ I 

.Ws~inała się na palu , zaglądając do 
dzlllpli. Don Cezar w 'ywał się IV nią 
z uwielbieniem. Przi ninały mu się 
p!eI'wsze dni ic~ miło~ne~yIli, gdy wy
biegała . naprz~cllv Dleg cie.mnym f8.1·' 
tnszku I słollllanym kape u. Powiedział 
to jej z niezręcznością, 'łą u zakocha
nych, którym wspomuien 'zeszło!lci osła
dz~ją. nm!ej. miłą ?becn hwilę. To ją 
zmeclerpliwilo. JeJ wys zała teraźniej
szość. 

glądając z za
leganck!} swą 
dobać w tam-

- Dziwię się - rzekła 
dowoleniem na kosztownI 
su~nię - jak mogłam ci s 
tej płócienkowej bluzie? 

- Powiem ci jak - u opasując ją 
ra.mieniem i przyciągając siebie ladną 
Jej glówkę . 

- Nie, nie teraz - I a z uśmie
chem, lecz i wymykając II ę z ramion 

PdŚĆ mój drogi. gi wpiły się w gąbkowate, napęczniałe Minął tydzień ... tydz ień niepokoju i wy~ 
Pocałowała go pośpiesznie, wymknęła drzewo. Zwierzę, po niejakiem wahaniu za- czek:iwania dla. Don-Cezara. Od spotkania 

mu się z objęcia; po chwili znikła. za decydowało, że przeszkoda nie łatwa do u- z nią tutaj nie widział Mamie, żadnej od 
drzewami. Don Cezar wsłuchiwał się IV prze- sunięcia, pozostać może na miejscu. Tak niej nie otrzymał wiadomości. Godność oso-o 
strzeli, zanim ostatnie nie przycichły sze- przygotowawszy sobie spichlerz, pobiegla bista broniła mu wstępu do domu, gdzie 
lesty, rzucił spojrzenie na spróchniałe drze- lialej . _ go mis Mulrady przesta.ła witać z dawną 
wo notując sobie w palnięci miejscowość Jakież bylo jej ździwiellie, gdy wracając serdecznością. Duma ta nie pozwalała cza
i zawrócił napowrót do uwiązanego przy w kilka. dni potem do gniazda, zastala w I tować na dziewczę: Tak zapewne pora
drodze wierzchowca. niem nową ćwiartkę papieru, złożoną jak dzilby sobie w podohnym wypadku pospo

Don Cezar się nie mylił. Para błyszczą- tamta, lecz bielszą, czystszą, przykrytą lity kochanek, lecz rycerski lliszpan kI.·ył 
cych źrenic śledziła bacznie kochanków. kępką mchu świeżego. 'l'ego już było za smutek i niepokój w klasztornych ścianach 
Wiewiórka, mając stanowczy zamiar zuży- wiele, a że papier ten nie był tak twa.rdy swego domu i tylko wczesnym rankiem na 
tkowania otworu w drzewie, cofnęła się jak poprzedni, wygrzebała go i już miala koniu, sunął jak strzala przez gościnie\l
była za ich zbliżeniem, teraz zeskoczyła. otworzyć ciekawie, posługując się pyszcz- Parę razy dyliżans wyprzedzonym zosta 
z wysokiej gałęzi, zaglądając w to, co kiem i przedniemi łapkami, gdy się jej wy- przez cUielnego ceutaura, do widma w po
Mamie, śmiejąc się, nazwała "skrzynką do ślizgnąl i upadł na ziemię. Spostrzegła to raunej mgle podobnego. Cielesność jego 
listów". wrona; spuściła się z wysokości i kartkę zdradzała tylko iskierka palącego się pa. 

por\vała zakrzywionym dziobem. Co tam pierosa. 
ROZDZIAŁ m. 

Oględziny zadowolniły widocznie wie
wiórkę· ?liejsce nadawało się równie do
brze na gniazdo, jak na sb'zynkę do miło
snych bilecików. Zwierzątko rozpoczęło te
dy porządkowanie nowego lokalu. 

Wygl'zebala niesłychaną, z dawien daw
na w otworze nagromadzoną iloŚĆ suchych 
liści , przerwała moc P3:jęczyny i, z bez
względnością zdobywcy, spłoszyra miliony 
mrówek i żuczków. Wszelako objęcie w 
posiadanie otworu spróchniałego drzewa 
nie obeszło się bez krytyki i komeutarzy 
bliższych i dalszych sąsiadów. Wyżej na 
drzewie siedząca wrona wychylila się cie
kawie, a zeskoczywszy i pogrzebawszy, 
wspaniałomyślnie, nie tknęła kilku pustych 
przez nową gosposie wyrzuconych orze-

było napisane, wyczytać wprawdzie nie mo- W jednej z tych porannych wycieczek 
gła, lecz jako zapalona zbieraczka staroży- ujrzał się zmuszonym wstąpić do kowala 
tuo§ci, rzecz znalezioną uzuała za egzem- gdyż wierzchowiec jego zgubił podkowę 
plarz rzadki i podziwu godzien i nniosła Czekając aż mu konia okują, wziął w r02 
z sobą na drzewo. Tu dopiero z iście pta- t8.1·gnieniu leżącą na kowadle gazetę. Don 
sią lekkomyślnością, zajęła się czem innem, cezar czytywał mało, widząc jednak przed 
upuściła zdobyty dopiero co papier i pole- sobą ostatni numer miejscowego dziennikI/., 
ciała dalej, o ciekawej nie myśląc jltż zdo- z niejaką ciekawością przebiegał jego ła. 
byczy: Ćwiartka papieru zawisla na gałę- my, gdy wpadlo mu w oko znane imię 
ziach pobliskiego krzaku, gdzie szele zcząc I Serce i skronie biły mu tak głOŚDO, niema 
wystra~zyła dzikiego kota, śpieszącego kl.t jak mIot kowala o kowadło... Czytał: 
śpiźarniom pobliskiej osady, który uciekł - Znakomity współobywatel nasz A!vin 
w przeciwną stronę . MulI'ady Erg, opu 'cił onegdaj Rough and 

Nie skoliczyły się jednak na tem kłopo- Ready dla porozumienia się w 'an - Frau 
ty wiewiórki. Zaraz nazajutrz młodzian, cisko z przedsta.wicielami kompanii "Red 
którego widziała przedtem w. towarzystwie Dog·Ditch·. Zasmucić mu imy przytem czy 
dziewczęcia, zjawił się przy drzewie i za- telników naszych wieścilh że miso' Mul 
nim biedaczka zdołała umknąć, zapuścił rę- rady i prześliczua jej córka., mają.ce dopie 
kę w dzinlllę· ro wyjechać stąd w koilcu lli6Żącego mie 
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1'em, a świetne drzewostanem lasy tak zwa- mieszkanka, robotnica fabryczna, panna, nika ziemskiego należy: nadzór i rewido- administracyjnych i kasacyjną w spra~ 
ne iłżeckie. Od czasu wydalenia oficyali- zawiązała stosnnek miłosny z kawalerem, wanie wszystkich in tytncyj włościańskich, karuych, są komisye gnbernialne (pri.nlf,. 
stów niemców, wszystkie posady zajmują który przyrzeczenia, że się z nią ożeni, czuwanie nad działałnością urzędników stwja.), w których przewodniczy gnbernator 
kl'3jowcy, pracujący z niemniejszym pożyt- nie dotrzymał i narzeezoną opuścił. Ale gminnych i gromadzkich, nad prawidł.owo- a zasiadają: wice-gubernator, gubernialny 
kieru dla wlaścicieli, ks. Hohenlohe i in- dziewczJna zakosztowała już zakazanego ścią wyborów na te urzędy, rozstrzyganie marszałek szlachty, prokUl'ator sądn okre
nych. Fabryki nasze zafrudniają prze, zło owocu i skutki mogły być widoczue, Za- skarg na tychże urzędników, nadzór nad gowego, i dwóch czlonków stałych. Nad~ 
1,000 robotników, IV tej liczbie nie ma pra- trwożona więc niesławą zaczęta się radzić wydatków anie m kapitałów gromadzkich i przy rozstrzyganin spraw adl)linistracyj 
wie żadnego obcoknjowca" rozmaitych kobiet jak postąpić, by powró- wiejskich instytucyj kredytowych spraw- uych w po iedzeniach biorą udział: zarzlł~ 

Wystawy. cić do pierwotnego stanu. Zli ludzie zaraz' dzanie i przed tawianie do za.twi~rdzenia dzający izbą skarbową i dobrami państwa 
- Zarząd stadnin rządowych Ul'ządza I 'Cię zuajdą i rada w radę kumoszki pora- zjazdom powiatowym i komisyom gubernial- oraz prezes gubernialnego wydziałnzielD~ 

IV dniu 26 września 1', b, w Janowie gu- dzily jej zażyć ... chlorku. Dziewczyua ku- nym uchwał gromadzkich w sprawach wa- stwa; zaś na posiedzeniach sądowych: pl'e
bel' ni sie(lIeckiej wystawę koni wło ciań- piła chlorku za 10 kop. i r ozpuszczony żniej zych, nadzór nad opieką i majątkiem zes lub członek sądu okręgowego. Utwo
~~icb. łla wystawę przyjmowane b~dą ko- w wodzie wszy~tek wypiła. Obec~e le~y nieletnich wło§cian , b'oska o dobrobyt go- rzony wreszcie zostaje nowy urząd powia
me J klacze. 4, 5 I o-letn l~, oraz zl'~blęta ona w męczarmach.. ~agroiona mebezple- spodarczy i POStęl> moralny wło 'cian, wresz- towego członka sądn okręgoweg/), do któ
J n~zn~, nalrzą.ce do włoścl.an, .koloOlstów, czeństwem utraty zyCI~, . cie wykonanie postanowień i rozporządzeli rego należeć będzie rozstrzyganie spraw 
1.lI,l mnH~'ych Się sprawą rO~J ,. me wylą.~a-I · (-) Awantu~a. Majster murarski X'I wydziału administracyjnego zjazdn powia- podl egających dotychczas sędziom pokoju' 
,l/joc koru będących wlasnosclIj. duchowleń- przyszedłszy pijany do roboty, na uczymo- towego i kODli~yi gubernialn~j Juryzdykcya a nie przekazanych naczelnikom zielDSki~ 
SI" a wie_"kitgo. Pochodzenie koni i ho- ną mu uwagę przez przedsiębiercę, że pJ'zy- sądowa naczelnika ziem kiego obejmuje: lub sędziom miej kim (np. sprawy od 300 
dowlę ich winny zR»wiadczyć urzędy gmiu- szedł zapóźno i w stanie nietrzeźwym sprawy cywilne wyuikające ze zobowiązail do 500 r '.), a nadto wszystkie sprawy co 
ne. Od ud~iału w wystawie .wyłączone uderzył s.'l'ego praco(!awcę IV t.warz. Wy: tak włościan, j~k szłachty i innych stanów do postępowania zabezpieczającego: z/\ ia· 
zostały karue nagrodzone premmm klasy Wiązała Się z tego bÓJka, \I' której obydwlIJ do 300 rs. , zaś sprawy o dzierżawę gl'un- danie w zjeździe, badanie Hwiadków i oglę
pierwszej , oraz te, które na poprze- zapa§lIicy poranili się si lnie. Awantnra tów i pozycyj dochorlowych o najem służ- dziny na gruncie z połecenia sądu okręgo
dnich wystawach otrzymały dwie nagrody ta miała miejsce IV poniedziałek w dzie- ·by i robotników wiejskich, 'o przywrócenie wego, rewidowanie czynności sl(dziów miej
drugiej klasy. Konie nalpży do tawić do rlziilCU domu NI'. 1 przy ulicy Dzielnej. zakłóconego posiadania i o szkody w lesie skich, sędziów śledczycb inotaryuszów 
Janowa w przeddziei'l wystawy. (--) Kradzież z fabryki. ł'iewiadomego do wysokości rs. 500. W sprawach karnych zasiadauie w sądzie okręgowym, gdy sąd 

Wiadomości bieżące. 

(-) Ofiara. Otrzymujemy następujące pi
smo: .Komitet budowy kościoła. pod we
zwaniem Wniebowzięcia Nsjświętszej Pan
ny Maryi w Łodzi, otrzymawszy w rokn 
bieżącym hojną., bo wynoszącą 1'8. 5,000 o
fiarę, od znanej powszechnie z dobroczyn
ności familii Scheiblerów, poczytuje sobie 
za obowiązek złożyć za ten dar pnblicznie 
podziękpwanie, tem więcej, że w roku ze
szłym od tejże familii kQmitet otrzymał już 
w ofierze rs. 10,000. 

(- ) Z teatru .• Pałacu i Rudery" dramatu 
w 4 obrazach z powieści Bolesława Prusa, 
nscenizowanego przez J. Poplawskiego i 
Stanisława Staszewskiego, treści przyta
czać nie będziemy, gdyż omal, że każdemu 
znaną jest powieść w orygiuale utalento
wanego pisarza Bolesława Prusa. Przenie
sienie jej na scenę przez pp. P. i S. zy
skało o tyle, że zobaczyli my żywe typy. 
Scenizacya zrobioną jest ze znajomością sce
ny i sztuka pomimo niesmacznych nieco 
sytuacyj interesuje widza do końca. Gra 
artystów pomimo, że dramat wystawiony 
został po trzech pl·óbach, była staranną i 
sumienną. a wyróżnienie zaslużyli pp. 
Idzialiowski (Gołębiowski), Różański (Wa
wrzyniec), Glogel" (Piolunowicz), Staszkow
ski (Fryderyk Hoft), Bartoszewski (Judka) 
i panie BOl"awska (Konstancya) i Romano-
wiczówna (Wandzia). R. 

(-) Odczyt. Jeden z tutl\iszych miesz
kańc6w ma zamiar stal'ać się u właściwej 
władzy o udzielenie mu pozwolenia na u
rządzenie pierwszego w Łodzi popularnego 
odczytu dla robotników, z którego dochód 
ma być przeznaczony na założenie bezpłat
nej czytelni, w naszem mieście. Treścią od
czytu ma być zgubny wpływ t. zw. ponie
działkowanie. na rzemieślników. 

'(-) Do Cesarstwa. Przesiedlają się do 
Ces8J'stwa: z gminy Brus, mieszkaniec wsi 
Karolew, Frydl'ych Kirsz; z gminy Szydlów, 
mieszkaniec wsi Kamocin, Karol Siwe z żo
ną Miną-Amalią; z gminy Łagiewniki, mie
szkaniec wsi Skotniki, J ózef Ciechauowski 
z rodziną , 

(-) Jedna z wielu. Pewna tutejsza 

s1,ca, l1rzyśpieszyty sWÓJ WYJazd o całe 
dwa tygodnie; towarzysząc . panu Muh'ady 
do San-Fracisko, skąd panie te Ildają się 
do EUl·opy. Zamierzają zwiedzić Londyn, 
Paryż, Berlin, li. podróż ich potrwa ze trzy 
lata, MI'. Mull'ady dogoni żonę i córkę w 
której z wyż wymienionych stolic. Żałuje
my, że tak przyśpie zony wyj azd nie po
zwoln nam pożegnać jak wypadało dostoj
nych podróżnych i okazać im r.ałego sza
cunku, jaki tu sobie zyskali." 

Dziennik wypadł z dłoni Don-Cezara. 
Odjechała I Odjechała bez słówka pożegna
nia! Nie, to niepodobna I Musiało zajM nie

. porozumienie ... pisała, list nie doszedł rą.k 
jego ... Posyłała zapewne do Los Gatos ja
kiegoś gapia, co wszystko poplątał. i)lazna
czyła schadzkę, lnb też zleciła Don-Cezaro
wi jechać za sobą natychmiast do San
Francisko I Onegdaj, onegdaj odjechała I 
MÓ'gł jeszcze otrzymać spóźnione pismo .. , 
ah I drzewo! zapomniał był o skrzyńce do 
listów. 

Tam to naturalnie Mamie list swój wrzu
cić musiala, a on przez cały tydzień nie 
zaglądał do drzewa I Jakże mu t.o z myśli 
wyjść mogło! Sam był wszystkiemu wi
nien... Odjeżdżającą Mamie naraził na nie
pokój, na smutek." poczytała go może za 
wietrznika ... 

- Do stu dyablów - . zagrzmiał nad sa
mpm Uchem kowala-czy mnie tu wiecznie 
trzymać zamieJ'za~z? 

Kowal spojrza ł zdumiony. Nie rozumiał 
o co lnU chodzilo. 'l'eraz dopiero DOn Ce
zar spu tnegł, że si~ odezwał, jak i my
ślał, po hiszpańsku. 

- Dziesięć dolarów przyjacieln I jeśli 
skończysz za pięć minnt,-zawolal. 

Kowal uśmiechnął się. 

nazwiska zlodzieje w uocy z poniedziałku naczelnik ziemski sądzi sprawy o przestęp- ten obraduje w powiecie albo nie posiada 
na wtore~, skl'3dli ze składu, ~ależą~ego stwa, wymienione w ustawie o kaJ'ach, wy- dostatecznego komI,letu, wreszcie nadzór 
do fab!'~kl p. Rosenblata przy ulicy PlOtr- mierzanych pl'zez sędziów pokoju, i o sprze- nad komornikami i woźnymi sądowymi, 
kowskl~" znaczuą partyę barchann, wsrtu- daż tl'uoków bez patentu. Oprócz tego na- mieszkającymi w powiecie. W sprawach 
jącą pl'zeszło rs. 250. Złodzieje dostali się czelnik ziemski ma prawo bezapelacyjnie i sądowych czlonek powiatowy działa jako 
przez podwórze hotel u. " V.ictoriaa , z które- bez formalnego postępowania sądowego ska- sędzia pokoju, a obowiązki dotychozasowe. 
go przebIli mul' na dZJedzJlllec domu p. R. zywać mie~zkającycb w jego okręgu wlo- go zjazdu sędziów pokojn spełnia sąd okrę-
kradł zy towar złoozieje uciekali przez ścian, oraz zamieszkałych we wsiach Jniesz- gowy. Czlonek powilltowy sądu okręgowe

ogrody pp. R. i Epsteina, z ogronn tego czall i rzemieślników , na grzywny do rs. go pobiera 2,500 rs. pensyi i 800 rs. na 
ostatniego wydostali się na ulicę pacero- 6 i na al'eszt do dni trzech. Dalej da- biuro i kancelaryę· Sędzia miejski ma 1,600 
wą, na której ślad ucieczki zaginął. Fakt wać może urzędnikom włościafl kim naga- rs, pensyi i 600 rs, na najem bim'a, miesz
jaki zaszedł przy tej kradzieży świadczy, ny, skazywać na kary pieniężne lnb areszt, kania i kancelaryę· Stali członkowie komi· 
że tlltl\isi Tzezimieszkowie rzemiosło swe a IV ważniejszych wypadkach składać ich syj gubernialnych pobierają po 2,500 rs. 
uprawiają z humorem. Podczlls przechodze- z urzędn. ł'a posady naczelników miano- pensyi. 
nia prze~ o~ród p'. R. , złodzieje oderżnęli waue być mogą osoby z pośród miejscowej - Kijewłanin pisze: "Do liczby naj nie
z kradZIOnej sztuki barcbanu około 6 łok- szlachty dziedziczuej , z wykształceniem bezpieczniejszych wrogów znakomitego Po
ci towaru i ::a~iesil~ takowy n ~ drzewach... wyższem lub śl'eduiem, jeżeli posiadają (sa- lesia wołyńskiego, jak się okazuje, należą 

(-) Kradzlez kaDi. Onegdaj WIeczorem, mi albo ich żony łub rodzice) w danym po- koloniści niemieccy z gnb. wołyńskiej, któ
pewien fabrykant zgierski, zatrzymawszy wiecie majątek ziemski, wartujący przynaj- rzy od lat trzydziestu gospodarują tam w 
się przed restanracyą p. Herbego przy uli- mniej 7,000 rs. Naczelnik pobiera 1,600 rs. sposób rozbójniczy. Wszędzie, gdzie jesz
cy Dzikiej, wysiadł z 1>0wozu i kazal wo- pensyi i 600 rs. na wydatki kancelaryjne. cze przed laty 25 lnb 30 stały lasy dzie· 
źnicy się zatrzymać. Kiedy fabrykant za- Kandydatów wybiera gnbernator po poro- wicze prawie, rozrzucone są kolonie nie
bllwial się wesolo, woźnica znudzony ocz e- znmieniu się z marszałkami szlachty, a za- mieckie. Niemcy skmpują las małymi ka
kiwaniem oddał się w opiekę Morfeuszowi twierdza minister spraw wewnętrznych. walkami, ze swą uwagi godną pracowitoś
i wkrótce spał jak zabity. O godzinie 11 Obok sądu naczelnika ziemskiegu! istnieć cią i systematycznością wyrębują drzewa 
nieznani rzezimieszkowie, przechodząc uli- będą sądy włościańskie , rozstrzygające odwieczne i wydzierają z ziemi pnie 01-
cą Dziką , spostrzegli ekwipaż, a jednocze- sprawy pomiędzy włościanami (o ile strony brzymie. " 'iemiec to tak jak kretU-mówi 
śnie przekouali się, że nie jest ou strzeżo- nie zgodzą się na osądzenie sprawy przez ludność miejscowa - przyglądając się tej 
ny, gdyż woźnica chrapaniem nie mógł icb naczelnika), cywilne do rs, 300, oraz spory zadziwiająco szybkiej walce z potężuą przy
odstraszyć, Korzystając z tej sposobności, o grunty uwłaszczone; o spadki i działy; rodą leśną. Gdy niemiec w przeciągu 2-ch 
rzezimieszki wyprzęgli konie i uciekli z karne zaś-o przestępstwa, wymienione w do 3-ch lat nabyty kawałek lasu zamieni 
niemi tak cicho, że woźnica nie zbudził się ustawie r, karach wyzn. przez sędziego po- na znpełną pustynię, zaozyna myśleć o dal
ze snu i przekonał się dopiero o kradzieży koju z pewnemi wyjątkami. W miastach szej wędrówce. Sprzedaje ziemię komubądż, 
koni, kiedy fabrykant, wychodząc z restau- (z wyjątkiem stolic i Odesy) zamiast obie- nowemu koloniście najczęściej, sam zaś nil
racyi zawołał na niego. ralnych sędziów pokoju, istnieć będą mia- bywa nowe, nietknię~e jeszcze bogactwa, i 

(-) Teatr łódzki. Dziś w teatrze letnim nowani z urzędn sędziowie miejscy, któ- prowadzi swoją ekSploatacyę i tak dalej i 
Sellina na benefis utalentowanego artysty rych kompetencya w spl'awach sądowych tak dałej, aż do nieskończoności. Ma się 
Fr. IdziakolVskiego, danym będzie pierwszy ,jest taka sama, jak naczelników ziemskich. rozumieć, że pracowitość niemców jest za
raz obraz mieszczański p, t. ,Pod Maczugą" Drugą instancyą administracyjno - sądową dziwiająca, ałp. jakiż z niej pożytek dla 
(L'assammoir), w 5 aktach, 9 obrazach dla spraw, nie rozstrzyganych ostatecznie kraju? Niemców na Wołyniu jest do 
przez Emila Zołi. ' przez naczelników, sądy włościańskie i sę- 200,000, jeżeli więc jrażdy niemiec zniszczy 

dziów miejskich, stanowić będą zjazdy po- rocznie choćby tylko jedną dziesięcinę lasu, 

KRO N I K A. 
Petersburg. 

Ustawa. o "eformie powiatowej, Naj wyżej 
w dniu 12 lipca zatwierdzona, stanowi: każ
dy powiat dzieli się na rewiry ziemskie, a 
w każdym rewirze urzęduje naczelnik ziem
ski. Do atrybucy.j administracyjnych naczel-

1'0, po amerykańsku,--ml'llknął, przy
śpieszając robotę. 

Don Cezar znów wziął 40 ręki gazetę, 
następny artykuł przypomniał mu ostatnie 
jego z ~famie spotkanie, 

"M-r Hany Slinn, młodszy , - p~sano
redaktor naszego pisma, przeniósł się do 
domu zamieszkałego pierwotnie przez M-r 
Alvina Muh'ady, a który w dziejach na
szego miasta stał się historycznym. M-r 
Slinn zamieszkał w nim z ojcem swym i 
dwiema siostrami. M-r Slinn starszy, od 
lat kilku sparaliżowany, wraca, jak slysze
liśmy powoli do zdrowia. Lekarze zalecili 
mu górskie powietrze i to właśnie skłoni
ło rodzinę naszego redaktora do opuszcze
nia Sakramento" . 

- Szybko interes ten został załatwio
ny - nie bez zazdrości myślał .Don Cez,u', 
przypominając, co mu Mamie o redaktorze 
mówiła, Po chwili jednak uspokoił się. Je
śli go Mamie istotnie, szczerze, tak jak on 
ją kochała, nie nłatwiłaby jemu, Don Ce
zarowowi, zbliżenia z ponętnymi, jak utrzy
mywała, siostrami redaktora. 

Podkowa była gotową, Dou Cezar wsko
czył na konia i w pół godziny niespełna 
był już w lesie przy gOŚCilJCll. Przywiązał 
do drzewa wierzchowca, wszeM na wązk~ 
ścieżkę. Z bijącem sercem zbliżył się do 
UlUówionego drzewl\ ... ł'ie! nie było listu. 

Kilka orzechów i kępiny mchu, któremi 
przyh rył list swój, l eżały na ziemi. Glębiej 
zapuści! w otwór rękę jedną, 110tem drugą., 
pod palc:lmi poczuł miękki papier; przeszedł 
go dreszcz rado~ci; serce na chwilę bić 
prze talo ... 

Jakież bylo jego rozczarowauie, gdy wy
ciągnął tU'kusz grubego, I>ozółkłego papie
ru, ze stemplem jakiejś dawno nie istllie-

wiato we, podzielone na dwie sekcye: admi- to strata ze strouy samych niemców, nie 
nistracyjną i sądową. Przewodniczyć w mówiąc już o budowie dróg żelaznych, wy
zjeździe będzie powiatowy marszałek szlach- niesie 200,000 dziesięcin rocznie. Cyfra to 
ty, a zasiadać w sekcyi administracyjnej: olbrzymia, aby dodawać do niej komenta
naczelnicy ziemscy danego powiatu, ispra- rze. Przed kilkoma łaty ks. Lubomirski 
wnik i prezes powiatowego wydziału ziem- sprzedał część swego majątku dubieńskie
stwa, zaś w sekcyi sądowej: po\viatowy. go, złożonego z folwarku i 10,000 dziesię
członek sądu okręgowego, hońorowi sędzio- cin 1asu za 120,000 rubli. Nowy nabywca 
wie miejscy i naczelnicy ziemscy. Trzecią nie zdążył jeszcze rozejrzeć się w 'nabytym 
nakoniec instancyę, apelacyjną w sprawach majątkn, gdy zjawit s ię do niego kupiec i 

jąceJ JUŻ kompanii. Waga listn więkSzą I Slillii osobiście, wyjaśui mu ka:2de słowo, 
była niż zwykła, wewnątrz mnsiały być z każdegl> zda sprawęl Jeśli to traf prosty, 
źdźbła j akiegoś metaln lub zwił' poprostu. to wywoła konieczne objaśnienia ... W każ
Cezar słyszał, że w podobny sposób bywa.- dym i"azie dowie się coś o Mamie; przede
ją przesełane próby złota i nie wiedział wszystkiem zaś wy~wie tego Slinna, wyz
zl'azu co z tem począć, gdy zauważył nie- wie go natychmiast. Włożył znaleziony 
wyraźny, ołówkiem skl"eślony adres. Nie- list do kieszeni, wr~cił po konia, dosiadł 
znajomy korespondent list zaczynał: .Dro- go i jak szalony popędził do zamieszkate
ga Maryl" - a dalej "M-r Mary Slinn ... " i go ongi przez Mulradych domku. Chatę tę 
dalej ... zupełnie już nieczyteIny napis. Je- znał dobrze; przypominał sobie doskonale, 
Śli\lY Dou Cezar nie miał był przed chwilą Bardziej była. małowniczą od obecnego wy
na myśli dziennikarza i jego nazwiska, nie kwiutnego . nowego domu". W pierwszym 
zdołałby nic zgoła wyczytać. roku osiedlenia się rodziny ~uh'ady, z~pro-

Zawiedziony w nadziejach, zły, gotów wadzone tn zostały zmiany i ulepszenia, na 
był w pierwszej chwili, posądzać o intrygę jakie dzierżawca zdobyć się może, Za.okrą
\V zdarzeniu, które bądźcobądź przypad- glono , węgły, dach podniesiono i nierów
kowym bYtl musiało, Dzinpla w drzew'ie nie nyCh wymiarów nieprawidłowy budyuek, 
pierw~zej i nie samej Mamie służyć mogła zyskał na malownicz,O~ci i wy,godzie. Uo
za skrzynkę do listów? Pożółkła koperta sabiał przeszłość obecnego kapitalisty, tak 
świadczyła, że pismo leżało tu oddawna i samo, jak nowo pobudowane domostwo od
broniła Mainie od wszeikiego ponejrzenia zwierciadlało nagłość jego wyniesienia, 
o tajemne korespondowanie, z dziennika- Istotuy wszelako wazięk st8J·ego domo
rzem? ł'ie jej to zresztą. było pismo. W nie- stwa stanowiły uprawne dokoła grunty; 
doświadczeniu swem i drażliwości Don Ce- żieleń pnących się aż na dach omszony ro
zar przypuszczać był gotów, że dziennikarz ślin, osłaniających domek od Jlalących pro
bO raczej zażartował sobie z niego w okru- mieni słońca, zarówno jak 0(1. wichrów i 
tny i bardziej grubiański, niż dowcipny słoty . Prawda, że z dwóch stron ganku 
sposób. BądźcolJądż musiał się o tem prze- sterczały grochowinalni i czerw,oną fasolą 
konać, Więc dlateg'o to Mamie umknęła owinięte tyczki, a d.roga ,!iodła p~'zez gę
bez słówka pożegnania! Hailbol Ameryka- ste grzędy kapusty, będące niegdyś dUlUą 
nie ci nie posiadają. odrobiny rlelikatności; Alvina. Z tego to właśuie powodu, domo
koncepty ich bywają zwykle prostacze... stwo to tak skwapliwie opuszczonem zo-

RozlUyślając tak Don-Cezar, trzyml\ł list stalo. Mistre Mulrady nie życzyła sobie, 
w ręku. Mógł go p~zecie rozpieczętować by skromne pochodzenie jej męża przypo
i pJ"Zekonać s ię o wszystkiem dowodnie. minało się tak wyraźnie przechodniom, . 
MógŁ.., lecz list ten nie (to niego był adl'e- Don Cezar uwiązał konia \I pło~u i skl~ 
sowany! Poczucie honoru siluiejsze w nim rowal kroki kn domostwu. DrZWI uchyli
było od gniewu. Zresztą, zmusi on niena- ły się gościnnie zanim doszedł (lo ganku, 
wistnego rywala, by list rozpieczętował i a tutaj spotkały go najuiespodzianiej d~vie 
glośno w jego przeczytał obecności. Tak I .młode i ładne dZIewczyny, Były to wldo-
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zaofiarował mn zań 240,000 rs., trudnoż 
było odmówić, majątek przeszedł w inne 
ręce z olbrzymim zaro!lkiem. Nie zdążono 
jeszcze spisać kontraktu, gdy znownż do 
nowego nabywcy zjawia się niemiec, peł
nomocnik firmy berlińskiej, Wilhelm Kene 
i ofiaruje tylko za prawo wyrąbania lasu 
280000 rs., płacąc cenę z góry. Z tych 
'pie~iędzy uabywca zapłacił 240,000 rs., a 
darmo wziął 40,000 rs. i ma.jątek. Ale cóż 
z tego, wygrał tylko niemiec, który na spe
kulacyi Ie..~ej zarobił miliony. Wśród la
sów dllbieńskich wzrosła ogromna, ciągną
ca się kilka wiorst kolonia niemiecka .Ken
bel·g". Zbudowano olbrzymi tartak paro
wy i koll\i podjazdową, łączącą. kolonię ze 
stacyą Dubno kolei południowo-zachod., da
lej przystań na I'zece Ikwie, wpadającej do 
, tyru, zarząd firmy Kena przepiós! się tu 
z Berlina i po jakich kilku latach, po sła
wnych lasach dubień kich, zostanie tylko 
wspomnienie, a niemiec milion rubli schowa 
do kieszeni. Inny przykład: towarzystwo 
niemieckie Rau i II. nabylo na Wołyniu 
za bezceń Olbrzymie przestrzenie lasu, zbu
<Iowało tartaki parowe, dwie odnogi kole
jowe i niszcząc lasy, wzbogaca się i pr6s
pernje" . 

stów zamierza wystąpić przeciwko łotrom 
z powództwem cywilnem, żądając odszko
dowania strat. 

- Zakłady dla obłąkanych w Tworkach 
pod Pruszkowem w chwili otwarcia otrzy
mają telefoniczne połączenie zWarsza wą. 
Podniesiono również projekt wybudowania 
dwóch specyalnych wagonów do przewoże
nia chorych. Wagony te na zamówienia 
osób prywatnyclI będą mogły być wysyła
ne do różnych stacyj. 

rał-gnbematora; - 2) zdanie rady państwa 
o przedłużeniu terminu nstawy ruskiego 
towarzystwa żeglngi parowej na Donie. 

. Petersburg 27 sierpnia. (Ag. p.). Zasłu
żony profesor mikołajewskiej akademii ge
nerał-Iejtenallt Leer, mianowany naczelni
kiem tejże akademii. 

TELEGRUlY GIEŁDOWE, 

Niższo-Nowogród, 26 sierpnia (Ag. płn.). 

ROZMAIToser. 

Ceny żelaza fabryk Sb'ogonowa ustaliły się 
w ten sposób: blachy gładkiej po 23 arku
szy w pudzie rs. 2 kop. 60, po 24 al'kusze 
2.65, od 25 do 29 al·k. 2.70, po 30 ark. i 
cieńszej 2.85 za pnd.- Z fab~'yk Demidowa 
lO-funtowej blachy lekarskiej ~ l rs. 2.70, 
},] 21's. 2.75, 11"2 3 rs. 2.70; żelaza sorto

X Ciekawy fakt opisuJ'e korespondent wego 2.20 - 4, blachy kotlarskiej 2.80-4, 
stali ruskiej 3.25 rs. pud. Ceny miedzi w 

gazety .Kiiewfu.oin" z powiatu czehryńskiego . bałwankach rs. 12-12.50 pud. _ Popyt na 

- W Mińsku projektowana w rOKn bieżą
cym budowa tramwajów nie przyjdzie do 
skutku aż dopiero po zatwierdzeniu przez 
rząd t~wanystwa kolei konuych w Ro yi, 
ktore rozpocznie swą działalność w Mińsku. 

Ot.o w lasach . ,,:,Ic~'lcyeh d~ futoru N.erwbajew- kal'akuły buchal'skie dla zagranicy, a prze-
8~e~0 z poludma, od .grawey ~~erw chersol\- ważnie dla Ameryki, bal'dzo ożywiony; pła
skieJ n~ pólnoc, prze.Clągn~ miliardy mrówek ca 48-53 rs. za 10 sztuk. Skórkami wie
w prawl~lowo zorgamzowa~ch kolomn~ch. Je- , wiórczemi handlnją bardzo dobrze, sknt
dna z .mch, l!2czegótowo oplS~ana, DUat .. oz&- kiem dnżego popytu dla Londynn, Paryża 
rok~.śCI pól arszyna, dtogo~C1 53, zta z szy?- i Lipska. Jasne wiewiórki sprzedawano po 
k~śzll~ 12 werszk.ów na mmut~ trzymając Sl~ 25 kop., skórek ciemnych wiewiórek spo
śc~le prostego ~erun~u. Mmm. mrówek szla dziewanych jest około pół miliona sztok. 
bez zatrzymywawa ~Ię, zwalczaJ'!.c przeszkod! O ony wiewiórcze sprzedano po rs. 3.50-7 
napotykane w postam mch.ów, roślin lub gał~Z1, P;d. Skórki zaj ęcze niżej 10 kop. Skórki 
a porz'Idek by~ ~as:~puJ'Icy:. C1.?ło kolumny lisie droższe o 10% niż w r oku zeszłym, 
stan~w.lty mrówki 811meJsze, we WOS'lce. 2a~e- popyt mniejszy. Sobole amU\'skie sprzeda
~o C1ę·aru, .p~dcza.s gdy dals~e s~eregl o.bClq- no po 350-480 rs. za 40 sztuk; soboli ja
zOne były JaJkam~ mrówczenu, . ~arnk~nu po- kuckich na rynku nie ma. Skóry niedżwie
kannó~, słomkaIlU? gałązk-alw l lD~elm mate- dzie sprzedano za granicę o 150/0 taniej od 
ryalalDl u2yw,,"e~ do budowy g?,&~d mrów- cen jarmarku irbickiego. Koty sprzedano 
czych. Po przeJścIU ~ówek wto.śCla?,e próbo- , wszystkie dla jarmarków ukraińskich i w 
wab rozkopywa~ nu:oWlSka w ~'lSledmch ~asa~, części za granicę po 5-12 rs. Kuny mają 
le"." okazato Sl~, iż wszystkie SI} przez lDle- zbyt slaby. Skórki kozłowe i baranie sprze
szkańców swych °fuskc;one. dano po wysokich cenach, skóry cielęce 

- W pow. pi.nczp,\,skim J. Zak:zews~i, 
właściciel ZagaJew~, odebrał sobIe zycie 
wystrzałem z dubełówki. 

- W Charkowi~ jak do.no~i ".Odeskij 
wiestuik", pewna panna powI6Slła SIę, z po
wódu, że krawcowa.zepsnła kosztowną ma
teryę na snknią. . X. Jeden z .cz on ow pru:'l~m~ntu w Cap- s rzedawano prawie ze strat ... 

landzie w mOWIe o rozruchach l meporzą,dkach p .. .. 
- Nazwa parafiI ranzgow w pOWIeCIe 

ganvolińskim, zamieliona została z rozpo
rządzenia ministerYIllj 8l!ra w wewnętrznych 
na "Sobieszyn" . 

- Pod KawQczy~1I'I pociąg knryerski 
przejechał na śmierqstar'ą kobietą. 

- W Wilnie 12-ltjIlia dziewczyna, Ra
peczkówn~,. có~'ka ~o! ?ianina, . s~ruł~ ~o
wierzone jej pIeczy zlecko plęctomIeslę
czne, wsypawszy do .~lanki gorącego mle
ka garść łepków od apałek. Ilziecko zo
stało uratowane. Diewczyna tłómaczyła 
s ię ze zl!l'odniczego cynu, iż dziecko jej 
dokuczało, więc pra~ła się go pozbyć. 

- Z Wierzbołowa ysłano w tych dniah 
do Dynaburga duż pakę z jedwabiem. 
Nazajntrz po przyjśc towaru do miejsca 
przeznaczenia, na st ę towarową przybył 
agent dynaburskiego ntorn prżewozowe
go, mieszczanin święciaski, Nejfach, z dru
gą osobą, przywiózłsz) ~ sobą pakę, ~
pełnie taksamo wyglJającą zewnętrzrue, 
ja)< nadesłana z \V)rzbołowa. Nejfach 
wraz ze ~wym tową,rzYf.em .rozl!l~wili się" 
z dyżnrującym na stafiW'zędnlkiem, któ
ry zgodził się pozomi ich . propoz:rC.J:ę 
zamiauy pak. Zaledw OSZUŚCI ~aczęlL SI~ 
zabierać do uskntecznilia zamiaru, zawia
domiony przez urzędnil kolejowego przy
był żandarm . oszustó~"\\esztOW-<J.no i. śledz· 
two zarzadzono. Wy o jnż całjr szereg 
nadużyć 'w tym rodz . 'Do sprawy tej 
jest zamieszanych kilk &mOŻ! ch .kupców 
qynabnrskich Qraz w' ików Kolejowych. 
Śled?<twem I §,ierpj e os' cie prokU\:ator. 
Niezależnie " od spraw al'nej, kUka sób 
poszkodowanych skutkiq machiIiacyj 'os'zu-

cznie o\ve SI stry' zie arza, (j t ryc 
zapomniał zrazn i k t ch obecnoś~ nie 
wchodziła w obmyślarte ezeń Iłlany. 

na granicy tak się wyraził: "Niepewność ~cia . Londyn, 27 ~Ie.rprua. (Ag. p.). Palacze 
na wschodniej gl'amcy jest tak wieI kij" te ja i jednego z naJ":Iększy?h. ~akladów gazo
inm osiedleńcy czętlto rankiem opuszczamy na- wych w Londyrue zawles'!i rOboty .. 
sze ciche ogniska domowe, nasze szczęśliwe ."i' Hydepark? odbyło SIę zebrarue ro~o
tony i mewinne dzieci, a wieczorem powraca- tUlków, ~atrudruonyc~ w do~ach. Ośmdzle. 
my do spalonych domów, do naszych żon 0- Sląt .tyslęcy osób wZlęł~ ndZIał w tem ze
wdowiałych i osieroconych dziatek" . b!·amu. Uchwalo?o rue odstępować od 

X Największy dworzec kolejowy na świe- plerwotnJ:ch ządan. . 
cie znajduje się w Bombayn. Budowano 'go J10b?tOlCY towarzystw węglowych w Kin
lat 10 i kosztował 95 milionów franków. Ko- gerossle, będąc'y~ .centrem handln. węglem 
losalna statua postępu zdobi ten gmach, bę- Lo~d.ynu, zawles.ili roboty, ządaJąc po.d
d'lcy zarazem istotnie dzietem sztuki "rchitek- WyżkI. ~łacy . o . j.ednego pensa. na tO!ffi:!e. 
tomcznej . Rów.rnez zawles~l pracę :ob?trucy najWlf}-

X Jubileusz pięĆdziesięcioletni wyna.Jazku ksze~ w Londy.rne ~abryki blSz,kOptów, bę
fotografii obchodzony był niedawno w ;znacz- dącej własnOŚCIą Piki Freena. 
mejszych miastach Niemiec. Gdy porównamy 
skromne pierwiastkowe dagerotypy z obecnem 
artystycznem wykończemem fotografii, gdy po
myślimy ojej wielostronnem dziś stosowamu, 
me zdziwimy się wcale hymnom pochwalnym, 
śpiewanym na cześć fotografii w odcinkach 
mnóstwa dzienników europejskich. 

Ostatnie wiadomości handlowe. 

Warszawa, 27 sierpnia. Weksle kro tenu. ua: Berlin 
(2 d.) 47.35 ż~d. , 47.17 '/" 2~ '/, kup.; Londyn krót. 
ter. (3 lU.) 9.63 ż~d.; Paryż (lO d.) 38.45 żąd., 38.40 
kup.; Wiedeń (8 d.) 81.40 żąd. 4% listy Iikw. Król. 
Polsko dnże 88.70 żąd., 88.35, Ss.60 kup.; lUałe 88.40 
żild., 8;8.20 kuf,'; 5'/, pożyczka wschodnia II e~. 
99.00 ząu.; 4/, poz. wewnętrzna z 1887 r. 83.50 
żąd.; 5'/, listy zastawu.e ziemskie I·ej ser. 98.25 
żąd , m ser. lit. A 96.50 żąd.; 5'/, listy zast. m. 
Warszawy I 98.25 żąd . ; II 96.25'Żąd., ID 95.50 żąd, 
IV 95.25 żąd., V 95.10 żąd.; 5'/0 obligi m. Warsza. 
wy du2e 91.00 żąd.; 5"1, listy zast. m. Łodzi ser. 
J 95.75 żąd.; II 93.75 żąd., ID 9:i.25 żąd., IV 9l.75 
żąd., 6'!, li.ty Z8.8tawne m. Kalia... 10'2.00 ż!!d. 
Dyskonto: Berlin 3'/" Londyn 2',,%, Paryż 3"10' W" .. 
de,i 4'/ .. Petersburg 5'/,",. WRrtość kuponu z ~otr. 
50{: listy zast&W,Jl8 ziemskie 85.8, warsz. I l II 
19~ .6 Łodzi 153.1, listy likwid. 90.8, poi:. premiowa 

1 58.1, II 21M. 

Pomimo, ze ' miar myś serce zaprzątnię
te czem innem, udllrzoh ostał wdzi.ękiem 
młodych dziewcząt; jakoeż ich nieokreślo
nem podobieństwem do lmie. 

- Widzialyśmy, jak pan zbliżał -
poczęła starsza z zupelnBwobodą - i po
znałyśmy w anu oW'al Don-Cezara A1-
varado. Brat nasz mówi!;am o panno 

X Poźar okrętu na wysokości 6,000 stóp 
nad poziomem mOrza. Szczególniejszy ten wy_ 
padek wydarqł się w tych dniach w St. Mo
ritz, w... SzwajcnrY;. Przytransportowano tam 
z Zurychu parowiec naftowy, który na matem 
jezior!..,. w St. Moritz miał stllŻj'ć dla rozryw
ki i u2ytku miejscowych gości i począ,ł spet
niać swój obowi'lzek, odbywaj,!c peryodyczne 
po jeziorze przejatdżki. W ubiegty czwartek 
gdy dozorca tego statku, pewien młody czło
wiek z Zurychu, wstat zrana dla rozpalenia o
gniska i przygotowania statku do podróty, uj
rzał się nagle otoczqnY1ll ze wszystkich stron 
ptomieniami: WAlcZlIc " prz,z 'chwilę .naprótno 
z groinym tywłołem, wskoczył w wodę i do
płyn"wszy do brze~, o~ sobie tycie. Rany, 
jakie pOąió"ł przy potarze, mają być bezwa
runkowo, śmiertelne. Statek i schronisko dre
wniane, które mb podczas nocy za ostonę słn
tyło, fipaliły się do SECZętu. 
, X W Norymberdze, podczas przejazdu ce
sarza memieckiego, udają,cego si~ do Stras
burga i Metzu, pocil}g zatr2;ymał się na stOocy;; 
cesarz zaprosił do swego wagonu bnnnistrza 
Seilem, by w swobodnej rozmowie wypytać go 
o stan miasta i jego stosunki. Tymczasem wy
znaczone na postój 6 minut upłynęło i poci~ 
ruszyl z miejsca, zanim IJormistrz zdotał się 
zoryentować i wyskoczyć z wagonu. Cesarz. 
ub~wiony tą przygodl}, sam si~'łt do, linki 
sygnałowej i gdy pociąg sili ' zatrzymat, poże
gnał z uśmiechem zmieszanego bnnnistrza, któ
ry teraz może się szczycićl ze.,. podróżował 
wraz z cesarzem w jednym wagome. 

Berlin, 27-go sierpnia. Banknoty ruskie zaraz 
212.65, na doata.wę 211.75, weksle na \Varszawę 
212.20, na Petersburg kro 211.25, na Petersbug 
dl 207.75, na Londyn kro 20.46, na Londyn dl. 
20.31, na Wiedeń 171.70, kupony celne 324.70, 
5'/, lIsty zMtawne 63.60, 4% listy likwidacyjne 
5'1.80, pożyczka ruska 4'/, z 1880 r. 91.70, 6" . z 
1884 r. 101.90, 4'/. z 1887 r. -.-, 6". renta. złota 
113.75, pożyczka wschoUnia II em. 65.20, m emi
syi 64.90, 5'10 'listy Z8.8ta.wne ruskie 103.00, 5'1. po
życzkA. premiowa z IBM roku - .-, takaż z 1866 
l. ]62.5,0 akeye drogi - ż el. WM8zs.wsko-wiełleńskiej 
219.00, akcye kredytowe anstryackie 163.00, akcye 
W&rRZawskiego banku h&Ildlowego -.- dyskonto
wego 76.90, dyskonto niemieekiego banku państwa 
:;'1. prywatne 2'/.'10. 

Londyn, 27 sierpnia. Pożyczka lThlka z 1889 roku 
II em. 91 '", 2% Kón,ole angielskie 98'/ ... 

Warszawa, ! 27 sierpnia. Targ na. pl&llu Witkow
skiego. Pszenica SOl. ord. - - , pstra i (lobr& _ 
-600, biała 620--{j30, WYborowa 650- 680, ŻytO 
wyborowe 480-500, srednie - - - , wa.dliwe 

,jęozmioll 2. i 4-0 rzęd. 400--465, owies -28ó 
315, gryk. - - -- , rzepik letni -, zimowy _ 
-, rzepak f&P8 zim. - - - , grooh polny __ 
-, cnkrowy -- - -, r&sol~ - - - z& korzec, 

Giełda Warszawska. 
Żądano z końcem giełdy 

Za weksle krótkoterminOWI 
na Berlin za. 100 w . 
na Londyn za 1 Ł .. 
na Paryż za 100 fr. 
ua lViedeil za 100 6. 

Za paplS"y pallstwowe. 
Li.ty lik. idaeyjne Kr. Pol. . 
Ru.sk, p{'Iżyczka wschodnia . 

• 4·/. poż. wewnz. r. 1887 . 
Listy z .. t. ziem. Seryi I . 

• r. " " V. Listy za.t. m. Waraz. Ser. I . 
" .. ~ ~ ., V. 

Listy ZM" m. wo.i Seryi l . 
., II . 
J1 lli. 

Giełda Berlińska. 
Banknoty ruskie zar&z . . 

Ol " na dostaw. 
Dyskonto prywatne. . . . 

47.35 
9.6~ 

38.45 
81.30 

88.70 
99.-
83.50 
98.25 
97.50 
98.25 
95.10 
95.75 
93.75 
93.25 

47.25 
9.62 

38.35 
81.15 

88.75 
99.-· 
83.50 
98.25 
97.65 
98.t5 
95.15 
95.75 
93.75 
93.25 

211.60 
211.75 
2'/.% 

Monety l banknoty: Not. nrzę'\. Not. nienrz. 
Imperyały i półimperyały i:~(\. pl. 
(Emi.yj 17 grodOla. 1885 roku) 772 73 74 
Półimperyały stare 
Funty sterlin. w banknotach 
Marki niemieckie 
Austryackie banknoty . . 
Franki ...... . 
Wartogol rn bła kred. w złocie 
Kupony celne. . . . . . 

48 
82 
39'/. 
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DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Maltdstwa zawarte w 1niu 27 sierpnia 
W paraflI katolickiej -
W parafii ewangelickiej _ 
Starozakonnych -
Zmarli w dnIu 27 sierpnia: 
Katolicy: dzieci do lat 15-to zmarło 5. w tei 

liczbie chłopców 3, dziewez~t 2, dorosłych 2, 
w tej liezbie mężczyzn - , kobIet 2, a. mianowicie: 

Łucya Lechowicz, lat 57, Magdalena Nowacka, 
lat 50. 

Ewangelicy: dzieci do Jat 15-t. zmarło 5, w tej 
liczbie chłopców 3, dziewcząt 2, dorosłych 2, 
vv tej liczbie mężczyzn ~ kobiet 1. a mianowicie: 

Adolf Leopold Frost, lat 35, Anna Paulina Graf, 
lat 18. 

SIarozakonni: dzieci do Jat 15-tn zmarło -, 
w tej liczbie chłopców - , dziewez~t _, dorosłych 
- , w tej liczbie mężezyzn-, kobiet-

J 
a mianowicie: 

LISTA PRZYJEZDNYCH 
.. owi PolSk I. Hirsch"ohll, W. Malinowski, 

H. Gebethner z Warszawy, GdeBz z Miechowa, F. 
Turski z Piotrkowa, Służewski z Płocka, Kuźmier
kiewiez z WidawJ, Witkowski z Łęczycy, Mieszo
rawski z Witaazewic, Myazkowski z Zalesia, Mary
nowski z Tumu, Dąbrowski J; Łasku, J. Wiener z 
ŻYTardowa, Dąbrowski z Górnego. 

Hot~1 Victoria. Peluen z Petersburga, 
Berlan z Berlina, Kranz z Warszawy, Kuska ze 
Zduńskiej·woli, Blumenthal z Rygi, Go~nowa z 
'['yflisu, Mieczyńsk1 z Sochaczewa, SchmIdowiez z 
Żytomierza. 

G r .. ua Iłul ... . S. Ahelm&Il z Dynabnrga, J. 
Rosenheim z Frankfurtu, J. Segałow z Moskwy, J. 
Meisel z Dynabnrga, R. Janka z Rygi, G. Priemer 
z Brna, M. Tausig z Bremy. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

przychodz,: 

:J Łodzł 

Odchodzą : 

przychodzI} 

do Koluszek 
11 SkJerniewic • 
" Wal$lOawy 
" Aleksandrowa 
H Piotrkowa 
n Granicy 
0l SÓ8110wca 
" Tomasz;own. . 
"Bzinn. 
" Iwangr. }I" ... 
"Dąbrowy Dob •• 

" P etersburga ~ 
n Moskwy 
t) Wiednia .• 
" Krakowa. 
n Wrocław 8. 

" Berlina 

GODZINY i MlNUTY 

81401 10/ 151 łl351 8150 10130 

46 
710 ' 8 2 15 705 tO ~O 
846 4 32 8~ 

1105 645 1020 
135 840 

952 31W 10 25 12 4t 
225 9- 00 
245 937 4:10 

10 15 HO 
2 01 H8 
G- 958 
824 102 

lO 08 
11 23 

532 752 437 
527 752 
918 10 16 

654 7 01 

Słowa te otrzeźwiły lzpana. Przede
wszystkiem wypadało bjgrzecznym; nie 
przybył tu przecie wyz»~ dwie ładne i 
młode kobiety. .. W odpoadniejszej porze 
i miejscu rozprawi się z ! bratem. Spo
sób, w jaki go panie te Iyjęły; serdecz
na i szczera ich upr~ejmo wył~czały 'cień 
posądzenia, by w najmnie ' ~ , ll]lerze 'przy
czynić ' się mogły do nie cznego żartu ... 
czy obelgi... Rozdraźnieni łodzieńca ustę
powa'to... był już zdoln tawiać nprzej
me pytania, a nawet kor Jąc z dopiero 
co w dzienniku zaczerpni wieści, win
szować damom polepsze zdrowia ich 

. ' X W szpitalu pod Genew'ł, w nocy 
dnia 24 bieżl}cego miesią,.ca, pewien chory, w 
napadzie szaleństwa, zmn,!ł brzytwIj, trzech 
chorych, a dwn(fzjGstu innych straszliwie poka
leczył. 

kaazf\ ja.glR.ua. - - - I olej rzepakowy _ __ , 
lniany - - - za pud. 

Dowieziono pszenicy 500, żyta 250, jęczmienia 
70, owsa. 100, grochu polneD'o - korcy. 

UW AGA. Cyfry oznaozone grubazym drokiem 
WYTaiaj't czas od godziny 6-ej wieczorem do g .... 
dziur 6-ej rano. 

ojca. 
- 0, ojciec o wiele 

już na kulach-odrzekła s 
Powietrze tutejsze sluży yślliienicie. 

- Czy zanw/\żyłl\ś, E - dOl~tlcila 
młodsza-jak się ojciec w tkiem zaczy
na interesować, zwłaszcza y Wyjdzie z 
domu. , RI>zgląda się dokol oczy m~ po
łySkUją tak, jak gdyby do znane witał 
miejsca." Brwi ściąga, za la się, wido-
cznie nsiłuje przypomnieć obie ... 

- Stracił bo był znpełu o ataku pa
mięć-objaśniała Estera.- czy cztery 
lata życia, przeszly mn j en bez ma
\'Zeli. 

:r E L E G R A M Y. 
Petersburg 27 sierpnia. (Ag. p.). Ich 

Cesal'skie Moście z Następcą 'l'ronu, W. 
Księciem Michalem Aleksandrowiczem i W. 
Księżniczkami: Ksenią i Olgą. A1eksandr6w
naw, wyjechali 14 (26) b. m., o godzinie 
6 po południu z Peterhofu do Kopenhagi. 

Petersburg 27 sierpnia. (Ag. p.). Naczel
nik akn<lemii sztabu generainego, general
adjutan t Dragomirow, mianowany zo~tal 
dowódzcą wojsk okręgu kijowskiego. 

Petersburg 27 sierpnia. (Ag. p.). Ogło
szono: 1) Najwyższy ukaz do senat:! " Zlli(' 

Bieniu posady czasowego odeskiego gene-

Warszawa-, 27 si.rpni~. Okowita 7S'/, z akcyz~ 
po k. 9 "."Q' Stos'" ek garuc .. UO windr .. 100-307 '". 
Hurt. skład. - . wiadro :'op. SU'-8l4!,.& grru. 2n 
-275. Szynki za. w"adro kop. 854 1-8572, za. garniec 
278-279 kop. (z dod. na wysch. 2'1.). 

Berlin, 27 sierpnia. Pszenjea 184--196 na sierp. 
193.00, na list. grud. 194.25. Zyto 152-16ł, na sier. 
-. - , n. list. 'gr. 163.:<6. 

londyn, 26 sierpnia. Cnkier Jawa 96 proc. 19 
ospale, cukier burakowy 14'''' ospale. 

Liverpool, 27 sierpnia. 'Bawelna. Obrót 6,000 bel, 
na wywóz 1,000 bel. Spokojnie. 

Havre, 27 sierpnia. Ka.wa good average Santoa 
11a wrz. 92.00, o. grud. 93.00, na mr.rzec 93.25 
stale. 

New-York , 26 sierpnia. BILwelua !l.50, w N. Or. 
leanie 11 '/, . 

New-York, 26 sierpnia_ Kawa (Fair·Rio 18'/" Rio) 
Ji 7 low or<linary Ur\ wrzes.lell ló.05, UI\ b8tOpltod 
15.07. 

- NOWOŚĆ' 
PRAWDZIWIE DOSKONAŁY 

niezmywający się -U 
Dr. MiIIlera OlerwoDy I czaray 

Atrament 
do znaczeoiB. blellllY za pomoą pióra, 
pendzl& lnb stempla, w palll_łej i efekta. 

wnej barwy. 
Do nabycia tylko " składzie m.Łaałów 
aptecznych S, SłlBERBAU \lA, Łódź. uli ... 

Piotkowska ;\lo 16, dom . &ozena. 
l t.ko. olIr ....... tr •• e.h1 35 kep. 
I "czar.tłO " 3D kop. 

1408-25-1 
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Teatr Łódzki. 

W e czw~rtek, d. 29 sierpnia 

NA BENE~'IS 
Fr.ldziakowskiego 

PIERWSZY RAZ 

o G Ł 

Re[ina Dobrzyńska 
Leon Lnbotynowicz 

Inż. chem. 
ZARĘCZENI 

DZIENNIK ŁÓDZKI. 

o s z E 

P O U M a c z fi [ mD600IC:>1I0 100 'x:lposzukuje 

(L'ASSA1tIMOIR) TT"!r·I-=:--:---:=----:--:--

Towarzystwo Cyklistów Łódzkich, 
w sobotę, dnia 31 sierpnia 1889 

ogólne zebranie 
w HOTELU MANTEUFFLA. 

i gimnastyki 

się dnia 29 b. m. w 
pana llaoke, ulica 

Nr, Hi o godz. 4 po 
Pp. Człouków uprasza się Vln"W>'ńe;ł 
zebranie. 1425-1 

M 193 

N I A. 

owarzy~two "KaUKaZ i Mer 
honor zawiadomić, że otworzyło IV lVarsnwle zas,tępstw'o

rJ\prz:yjmow:~nia i wysyłki transportów do ws:.vstki"h 
nad Wolgą) Morzem Kaspljsltiem nol'ożn,nv"h 

miast AZfl Srodkowej: BocbalY, ~aDlarllan,UV, 
i w odwrotnym kieI·uuku. Towarzystwo 
do oznaczonych puuktów z asekw'acyą i 

zalIczellieol (Kachnahme). Wysyłając h"/Idntoroo 

.... ·'.nn' v.h wlelklcb paroweów z ~liDlego ·Nowp;orodo do ASllraCIiI:&Oi,iIl"1 
Astraebaola do Nlżnlego·:\owgorodu , 
paroll'c6w tygofnlowo z Astrachao 

!KllSpi,lsklego I tylei I\" odwrotnym kierunku, 
dostawę uskutecznianą 

Z,a1!teIJS t'!VO swe na gubernie Krółestwa Polskiego 
powierzyło firmie: 

Steinaner & Rejchman, dawniej Jn!. Herman & G-o 
\V Warszawie, Królewska ' Nr, 6, 

ZAliczenia (Nachnahme) po wpływie wyplac;1 Dauk Handlowy 
IV Warszawie. 

Powołując się na powyższe ogłoszenie, mamy honor 
że na prowincyi zastępcami, naszymi 

ił iin"T.nrnn.,,,,n; o tr ansportów dla wysyłkii'l\J Iz:.za~ ~~:~~j~~~ct~~e~ 
"Kaukaz I w 

w . Sosnowicieach p. A. EIM. 

STEINAUER & REJCHMAN. 
1207-6-4 

ulica Dzika 1Ii! 616, dom DODl'z;vn-lUa'cD 
skiego. p,."v;n",i. 

Lekcya tańców dla. dorosłych IV 
botę, dnia 31 b. m. o godzinie 

~:-tl,,~I.I---"""INIE MA BÓLU ZĘBÓW 
KTO 'UŻYWA 

wieczorem; gimnastyka w no·I------------·I. 
niedziMki, środy i piątki. 
przyjmuję codziennie od 12 do 
po południu. 

Adolf Lipiński, 
Nauczyciel tańców i gimnastyki. 

1427-3-1 

Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić 
Publicznogć miasta Łodzi i okolicy, 
tutejszem mie~eie otworzyłem przy 
Piotrkowskiej w domu pan. Salc,mOIlowi:czal. 

pod XI 255 (18 nowym) 

KSIĘGARNIĘ 
skład lIut i materyalów 

miclluych. 

W administracyi "Dziennika, Łódzkiego" są do 
Sprzedaż, kopno I przemleolanie nabycia 

wycb I używanycb Jtslązek. 

Tamże dostać można brul]onow I "J,:li~ Prawo Fabryczne lO d. 3 (15) czerwca 1886 r. tow w okladkach oraz matery.low o; " 
mlennych. Przyjmuje także roboty """V-"U.l~ ,vvłożone i uzupełnione przykładami i wzorami przez 
ligatorskie. "J s. Mitt'er, Stefana Kossutha, 

Dyrektora zakład6w żyrardowskich Hiellego i Dittrich&; 

PRZEPISY O PRAGY łł!tOLBTNIGH ROBOTNIKÓW 

" Ksi~żki fabryczne 
do zapisywania małoletnich robotników, 

KSIĄŻKI 
do zapisywania dowodów legItymacyjnych robo

tników. 

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

oraz wszelkie druki i ksiąiki 

ula ~ąuów Dokoiu i [minnycll. 

EIiI~8i"ll " Tielebnych 00. Denełlyj~tynó\v 
Opactwa w Soul ac (Gironde) 

wynaleziony '313 przez przeora 
w roku Piotra. BoursllDd 

N3grodzony dolelol J1ledalaml W Drukselli i880 r, I IV Londynie 18~ł 

Codzie~e użycie kilku kropel tego 
zbawiennego eliksiru zapobiega próch
nieniu zębów, k-tórym nadaje alabastro
wą białość, wzmacnia dziąsła i odświe
ża wybornie usta. Jest to jedyne le
karstwo, które skutecznie leczy ból 
zębów. 

Oddajemy prawdziwą usługę naszym 
czytelnikom, zwracając ich uwagę na 
ten starożytny i użyteczny preparat 
najlepszy z Istilejących środków lecznl· 
czych, ZllJoblegający wszelkim clerple· 
niom zębów. 

OPI'ÓCZ eliksiru, wyrabiany jest jesz
cze przez 00. Benedyktynów proszek 
i pasta do czyszczenia zębów, ' które 
również nabywać można we wszyst

klch znaczniejszych pelfumeryach, aptekach i składach materyałów 
patecznych. Agent glówny I!legnin, Bordeaux 106 & 108 Croix 
de Seguin. 00.0-0 

__ Wars~awskłe ·- BIURO TECHNICZNE 
INŻYNIERA - TECHNOLOGA . 

A. Pezachowicza, 
Mechanika Rządów Gubernialnych ' Suwałkskiego 1 Łomżyńskiego. 

W.tl.RSZ.\, 'V.tl., lY.IaTszdk~~I!Ik'a N. J.~6. · 
lV zakres dzlalalnoścl blora wchodzi: Tylko specyalne obmurowy
w3nie kotłów patowych, według,własnego, oryginalnegQ' systemu, 

pvzy którym osiąga się zupełne zużjt~owanię paliwa. ) 
UW AGA. Na potwierdzenie przedstawione byĆ mogą świadectwa 
wydaue przez osoby, u których dokonano 'rob·oty. 

REPREZENTANT na Łódź i okolice . 
C. Tau1!e 

ulica Zawadzka Nr. 41!!1. 370-100-46 

ZAKtAD RZEŹBIARSKI, 
" ' 

I . fa'br'Y'kAJ raJD f, I,'uder 
przenieśliśmy z ulicy Dzielnej na ulicę' 'piotrkow ką (To)D 

M. A. Wietlera obok cukierni Raymontla. 

M. Likel'ma.n et. J. M. Abramsohn. 
'l'amże przyjmuje się obrazy do oprawy. 

W3
-

10-it .==== no SKLADU GLÓWNEGO WYROBÓW 

..... n ... · ~ -, _ '; , . 

T OWARlIYSTWA PRZEMYSŁOWEGO 

Braci KREStt'A muraw w Moskwie 
nadesz1'y 

świece stearyndwe: KOSCIELNE różnej wiel
kości, oraz p(}kojow8, powozowe, latarniowe 
i t. p. i takowe spl'zed)je burto\Vllle po cenach fabrycznych, 

Genoralny reprezentant lIa Królestwo Polskie 
Leopolrl MEYER W Warszawie 

Zielna 

- _.~ - -- -
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