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Półrocznie o . • ,,3. 
Kwartalnie • . . "l k. 50. 
lfiesięczuie - 11 60. 

Vi KRÓLESTWIE I CESARSTWIE: 
Roczuie . • • • . IS. 8 
póhoe.znie ••• " 4-
K warta1nie • . . " 2 
prenumer.tę n& "Dziennik ł6dZki" 

SOBOTA. 

, 
Dnia 9 (21) wrzesnia 1~~9 r. Rok VI. 

CENA OGŁOSZEIi. 

Za leden wleru petItelI lub za Jego 
III_jsc. 6 kop., • ustępstwem wrazie 
""ęlieiej powtarzaj '!eych si~ albo wię
kszych ogłoszeń odpowiedniego rabatu. 

N_krologl: za katdy .... iersz 10 kop. 

Reklamy: Z& każdy wiersz 12 kop. 

SI.le a wierszowe ogłoszenia adre-
sowe po IS. 2 miesięcznie. W Warszawie przyjmllle .kł.d !lell!Y:

ł& Ritszfelda, przy ul. Mazow, .. kieJ, 
li 16, wwost towarzystw.. kredy to· 
• ego ziemBkiego. T .. mże nabyw&Ó 
moina. pojedyncze numery Dziennika. PISMO PRZEMYSŁOWE, HANDLOWE I LITERACKIE . 

Od nal_inośo l przewyżs.aj~ych 10 
rubli ustępstwo dodatkowe og6lne 5 
prec. 

Cena pojedynczego numeru 5 kop. 

Dziś: Mat .. u •• a Ap. 
Jutro; Ładysława lI. 

KALEl\"DARZYK. 

Wschód słońca o godz. 5 m. 43. Zachód o go,lz. 6 m. 3. 
Długość dnia godz. 12 m. 20. Ubyło dnia godz. 4 m. 23. 
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Adres telegraficzny; 
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Ogłoszenia przyjmow .. e są; w Administracyi "Dziennika
oraz w binraeh oglo!l;eń Rajehmana i FrendJela 1f Walazawia 
i w Łodzi. 

Rękopisy nadesł .. e bez z .. tr,eżenia - ni. będł <wracane. 

dawrueJ, Jak kilka dni temu, zdarzył się fakt, kieJ§ uhcy 40} domów. Dobrze to Jeszcze, Generalny konsUlat austryackl w 

W WI·o beZpI'enZen'stw bll·nznnno który to potwierdza: Do sklepu kolonial- gdy domy te są. na jednej ulicy, ale bywa Warszawie w sprawozdanin swojem prze· spra u u a pu u u~, nego p. Perlitza przy ulicy Średniej zakra- i tak, że stróż nocuy wynajmowany jest strzega przed tamtejszemi tak zwanemi 
-0- dlo się dwóch rzezimieszków, którzy poczęli dla dozoru kilkuuastu domów przy dwóch, biurami inkasa, które podejmujl} się odbio

sobie tam zuchwale gospodarować. Złodziei łączl}cych się ulicach. Łatwo pojąć, że w ru wl}tpliwych należno§ci od kupców w 
(Glos z miasta). spostrzegli stróże nocni, których było trzech; takich warunkach stróż nocny niewiele Rosyi. Konsulat twierdzi, że po§reduictwo 

Niejednokrotnie już "Dziennik" zabierał zamiast jednak postarać się o to, aby zło- może poradzić, gdy bowiem znajduje się na tych binr naraża tylko na koszty, a nie 
głos w sprawie bezpieczeństwa publiczne- dziei , nchwycić. lub przynajmniej spłoszyć, jednej ulicy, na drugiej złodz.ieje mogą. przynosi żadnej zgola korzyści. 
go w naszem mieście; obecnie podn9simy stróże zapytali się tylko rzezimieszków, co kragć i rabować, ile im się podoba. Że stróż - Według rocznego sprawozdania "Fi
znowu tę ważnI} kwestyę, a mamy na my- oni tam robiI}, na co otrzymali odpowiedź, podejmuje się dozorowania kilkunastu lub nanciaJe ChronicIe," zbiory bawelny w żad
śli przedewszystkiem bezpieczeństwo pod- że "to nic, to nicl"-i pozostawili złodziei kilkudziesięciu domów i na dwóch ulicach uym z lat poprzednich nie przewyższały 
czas nocy. , w spokoju. Ci też wynieśli ze skiepu to- do tego - nic w tern dziwuego, gdyż chce tegorocznych. Chociaż tegoroczne dały tyl-

Jednym ze skuteczniejszych środków 0- waru na paręset rubli. Dzięki energii po- więcej zarobić (właściciele domów płacą. ko 6,935,082 bel bawełny. gdy w rokn ze
kazywania policyi pomocy, w celu zwiększe- licyi, złodziei na drugi dzień ujętą i towar, tygodniowo pewne kwantum od każdego szlym było ich 7,082,399, to jednak prze
nia bezpieczeństwa publiczpego, jest utrzy- który był przechowany na Pradze II nich, domn), ale że obywatele się na to zgadza- ciętna waga wynosi w tym rokn 495.66 
mywanie przez wL\ścicieli domów i {abryk odebrano. ją, to już ich wina. Nic na tem przecie f., gdy tymczasem w roku zeszłym wyno
stróżów nOCJIych, któ~·zy powinni s,iedzieć Fakt ten nie potrzebuje chJba komenta- nie zyskują" gdy jeden stróż pilnuje więk- siło tylko 485.35 f. Wymieniona wyżej 
przed bramami, jak to ma I\liejsce w War- rzy, zwłaszcza zestawiony z innym, który szej ilości domów, ponieważ taniej mu nie gazeta oblicza przypuszczalny wywóz na 
szawie. W Łodzi możn;t spotka~ także się. zdarzył równocześnie. Podczas tejże placl}; a gdyby nawet i tak było, że ko- 4,742,745 bel. 
gdzieruedzie , S~·9h nocnego na nlicy" ale ' samej nocy, przy ulicy Cegielnianej, zło- sztowałoby ich to nieco drożej, gdy będzie Drogi że lazne . 
tylko przewaznijl. na ulicach główniejszych, dzieje w liczbie l!~ęciu wyłamali mur do więcej stróiów - toć przecież wydanie kil- - Z powodu zniesienia na t ntejszych 
jak na Eiotrkowskiej, Nowym Rynkn, Sr6- , składu i wynieśli z niego towaru przeszło knnastu kopiejek więcej na. tydzień dla speł· kolejach bezpośredniej komnnikacyi towa· 
dniej i t. p. Na odleglejszych .zaś nljl)ach naGOO rubli. Na to nadeszło dwóch 8tra- nienia, choć w małej części, obowiązku 0- rowej z kolejami zagranicznemi, wskutek 
miasta trudJjo ~a.rdzo spotkać tę dobrze l żników, którzy njrzawszy złodziei, z krzy- bywatelskiego, nie powinno być uciążliwem czego wszelkie transporty, wysyłane za 
gdzieindziej znaną postać, . otuloną. kpżn-, kiem rzncili się ku rum; rzezimieszkowie, dla nikogo. W tern przekonanin odwołuje- granicę, tudzież idące w odwrotnym kie
chem .ziml} i latem" z wielkim kijeą!; w rę- pomimo, że byli w przeważającej sile, my się do obywateli naszego miasta, pew- runku, powtórnie ekspedyowane być mn
ku, którą.. ujrzawszy, zapóźniony ·przecho- nmJ.:nęli, nie zabrawszy niczego ze sobą.. ni, że głowa nasze przyjęte będą. życzliwie sZI}, służba ekspedycyjna na kolei wiedeń
dzień z otuchą. kieruje swe kroki kn do- ,Powie może kto§, że strażnicy byli uzbro- i pomogą. do zaprowadzenia tych kilkn skiej i bydgoskiej na stacyach granicz
mowi, lIewny, że nic mn sj.ę złego nie ta- jeni i dlatego złodzieje ich się bali. Na to skromnych reform, o ktÓl·ych wyżej mówi- nych: Sosnowice. Granica i Aleksandrów, 
nie, bo o ,kilkadziesią.t kroków spotka zno- można znown dać odpowiedź, że stróże tak- Iiśmy. "A jako kto może, kn ogólnemn do- będzie znacznie powiększonI}. 
wu obropcf}, któI'y czuwa nad jego bezpie- że są zawsze zaopatrzeni w tęgie kije, Inb bru niechaj dopomoże". K. - Z Petersbru·ga donoszl} do pism war· 
czeństwem i w razie jakiegokolwiek wy- sztabr żelazne, a często l i w rewolwery, z szawskich, iż plany tymczasowe majl}cej 
padku, przybiegnie mu z pomocI}. Ale to któ,ych nawet nieJeduokrotnie bez potrze- Przomysł, hanJol l' kOIllUDI·kacyo. się bndować w Syberyi kolei nzyskały za-
gdzieindzijlj. tJ .nas zaś do Itego je.szcze by strzelają, 2;bytecznie ala.rmujl}c i stra- u Uu u twierdzenie. Wbrew dawnym projektom, 
daleko. NIeraZ parę , lllic ~ię przejdzie, niID szą~ mieszkańcp~ miasta.' nowa linia pójdzie przez południową. Sy-
się spotka jakiego. opiekU)l.a. nocnego, któ- _ Byliqy~my niesprawiedliwi, gdybyśmy Handel. beryę i okrą.ży jezioro Bajkalskie. Część 
remu, w dod~tk\l bez pewnej, ,oba.wy spoj- wszystkich s1l·9*6"l nocnych, podciągnęli pod - Uchwała rady państwa z dnia 24 techniczną. przedsiębierstwa prowadzić bę-
rze6 w oczY .JljepQ~obna.J Q ile l"i~c z je- jednę kategoryę; jeżeli bowiem, znajdują się października 1887 r ., dotyczą.ca zmiany dą generał Anenkow i inżynierowie: Bazi
dnej strony pozl}danem 5est, aby w, Łodzi 'itacYJ (może w znacz\lej liQ-zbie), których na- przepisów co do wywozu spirytus n za gra- lewski i Gorczakow. Bndowa prowadzonI} 
przy kaa.dytn ni.ęlll\l-I domu znajd \Q-ł się eży nważać 21a spólników złodziei, to jest nicę, utrzymaną. została w swej mocy do będzie na koszt l-zl}dn sposobem admini
stróż nocny, 'o tyle" znown konieczność wy- za to wieln takich; którzy nieraz z nara- 13 lipca 1891 r. wskntku reskryptu z dnia stracyjnym. Dworce, przystanki i wogóle 
maga, ażeby pp. obywa~ele, nlljmujl}C t.vch 'żenie,m wlaąnego życia broniI} powierzone- 29 lipca 1889 r. wszystkie budynki,jak również mosty, bę
stróżów, wiedzieli, lrogp, bior~ , aby bez go sobie mie\lia i życia mieszkalIców. Kro- - "Kurye.r codzienny" donosi, że spra- dl} z drZ"ewa. Cena maksymalna za wiorstę 
poświadczenia konaui. y nikogo -nie przyj- nika morderstw w Łodzi liczy sporo ofiar wa bndowy nowych magazynów zbożowych drogi oznaczonI} została na 25,000 rs. 
mowali, II następnie aby starali się wgłą- pomiędzy stróżami wogóle. Należy więc 'IV Warsza,vie zaniechaną. nie została, ale - Zarzą.d kolei południowo-zachodnich 
dać w postępowanie najętych przez siebie tym 'Prawdziwym .opiekunom naszego mie- przeciwnie, w ministerynm spraw wew- zamierza biJ.dować nową. linię z Humania 
stróżów nocnych. W bardzo wielu bowiem nia i życia nłatwić zadanie. nętrznych wyjednywany jest obecnie na to przez Gottę do Odesy, z liniami bocznemi 
wypadkach kradzieży, spełnionych n nas, Dotychczas się praktykuje, że jeden stróż specyalny kredyt. Magazyny będl} wła- do Nikołajewa i Oczakowa. Koszty budo
stróie nocni tak się zachowywali, jak gdy- nouny ma obowią.zek dozorować Itilkunastn sIlością miejskI}, lecz mają być wydzierża- wy wyniosą. około 11 milionów mbli, 8. 
by naJeżeli do spółki ze złodziejamL Nie lub nawet kilkudziesiętiu (podobno na ja- wiane i osobom prywatnym. przypuszczalny dochód rs. 888,000. 

ODOINEK DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO. 2yją. ciągną.ł dalej, niczego do· I czanla spotkanych rano osób, potem ChO- , - Gardzę sobl}, Jak mIeszańcem wl}tpli· 
koła siebie nie widząc i nie zgłębiając; aui dzącego do wieczora, z salonu do salonu, wej rasy. 

7) , " nauki, której nię posilldaj1ł; ani natury, na by odświeżyć swI} inteligencyę w towarzy- - Wszystko to pozowanie, - przerwa-
Gu)' de M,aupassant. którą nie U1j1ielg. patrzeć; I ani s;tczęścia, stwie, podobnych do siebie, jedzl}cego obiad la księżna. 
;,. niezdolni sI} bOl'{iemniczego gorąco odc;zuwać; u jakiego księcia, gdzie dyskutowano o po- A gdy się bronił wobec tego zarzntn, 

J A 'T. " S' "I E' R C', S I" N' E." ani piękna gwiata lnb sztuki, o którem stawie Europy, na koniec zaś - spędzają- zakończyła dyskusyę oświadczeniem, ie 
fi lXI. .IJ mówią.. nie odlgywszJ( go i nawet w nic cego wieczór w ognisku tańca, w operze, wszyscy artyści lubil} przesadnie ludzkie 

. nie wierzą.c, bo nie rozumiej I} upojenia, gdzie skromne preteusye światowca zna.- słabostki wyśmiewać. 
·1'rzekIa,~ • fr~ncu.kiego. z jakiem nżywać można J:oskoszy życia i in· lazly niewinne zadośćnczynienie. Portret Rozmowa wówczas stała się ogólną., prze-

.!.:.J -- • . teligencyi. Niezdolni są. przywil}zać się do pył t,aki prawdziwy, choć ironia ta nikogo skakają.cą. z przedmiotn na przedmiot, ba-
(Dalszy o:.jIJ -patrz Nr. 211j . jedn,ej;,rzeGZY do tego , ątopuia, by ją. jedy- nie dotykała, że śmiechy obiegały stół do- nalnl}; milą, przyjacielskI} i dyskretnI}, 8. po· 

. Wów'fza$ ;Bertin silił się wyka.z~~ jak nie kpohać, ~e zd.Qlni zająć -się cZlllllkol: koła. nieważ obiad miał się ku końcowi, hrabina 
mteligencya ludzi światowych najbardziej wiek do tego stqpnia, by doznać szczęścia Księżna, porwana wesołością., zwycza:- nagle zawolała, pokazując wszystkie swe 
nawet uczonych, jest. pez wartości, podsta- poznania tego przedmio,tn, jem kobiet tęgich, powstrzymywała dy- kieliszki pelne: 
wy i znaczenia, jak wiara ich słabo jest Baron Corbelle czuł j3ię w obowiązkn skI·etnie wybuchy śmiechu wstrząsają.ce· - Patrzcie, nie piłam nic, nic, ani jed-
ugruntowaną, gnsta zmienne j podejl'llap.e. bronić dobrej sprawy. _ . go lekko jej piersią. W końcu zwróciła nej kropelki, zobaczymy, czy schudnę. 
Ogarnięty jednym z tych napadów obu- U!lZyn~ to /przy pomQoy ,niępl·zepartych się do malarza. Księżna rozgniewana. chciała j l} zmusić 

rzenia, na poly p}·awdziwego, na poły sztn- argnmentów, argumentów któr,e topniej I} - Nie, doprawdy, to nadto zabawne, ja do wypicia kilku łyków wody mineralnej, 
cznego, które wywoluje przedew.s~st~iem wobec rozsądku, jak śnieg przy ogniu, któ· umrę ze śmiechu . lecz napróżno, i w końcu wykrzyknęła: 
chęć okazania się Wyljlownym i zmusza rych. ujl}ć niepodobna, argllUlElntów głupich Bertiu, bardzo podniecony, odparł. - Ol niedorzeczna I Teraz córka prze-
wydać sl}d jasny. zazwyozaj zaciemni9ny i trynmfują(}ycb. proboszcza parafialnego. - Ol pani, w wielkim świecie nie umie- m·óci jej w glowie. Proszę cię, hrabio, 
przez życzliwość" wyka.zał on 'IV ja.ki spo- Na '?akończenie porównał światowych In- ra się ze śmiechu. Wogóle zaledwie się powstrzymaj żonę od tego szaleństwa. 
s~b ~ud7.ie, których j edynem zaJęcie)U w ży- dzi do koni wyścigowych" nie !\łużą.cych do śmiejl}. Raczą, przez dobre wychowanie, Hrabia, opisują.cy wła§nie panu Mnsadien 
CI~ Jest oddawać wizyty i jadać na mie- niw;ego, a.le będl}cych słaWI} l'asy kpński!\i. udawać, źe się bawil} i śmieją. Naśladnjl} system mlockarni mechanicznej, wynalezio-
~cle, przez nieubłaganą fatalność. stają. się :6eJ,·tin, żenowany wobec tego przeciwni- dość dobrze grymas zewnętrzny, ale samej nej w Ameryce, nic nie słyszał. 
Istotami lekkiemi i ugr:?ecznionemi, ale ba- ka, zachował grzeczne, pogardliwe milcze- rzeczy nigdy się nie robi. Zajrzyjcie pań- - Jakiego szaleństwa., księżno? 
ualnemi, których p.Qrusza,ją. tylko d~·obia- nie. W końcu jednak głupota barona zi- stwo do popularnych teatrów, zobaczycie, - Tego szaJeństwa. że chce schudnl}ć. 
zgowe troski, wi61-zenia i powierżchowne ry~wała go, i przerywając mu zręcznie, jak tam się śmieją.. Popatrzcie na bawią- Hrabia spojrzał na żonę dobrodusznie i 
gusty. , ., przedstawił z wszelkiemi szczegółami ży· cych się mieszcta.n, zobaczycie jak obojętnie. 

Dalej wykB.tal, że nic w nich nie ma cie, jakie człowiek d<lbl·ze wychowany pę- o mało nie dnszl} się ze śmiechu! Idźcie - Nie mam nigdy zwyczaj n w czemkol-
głę?szego, gorętszego i szczerego, że ponie- dzi 0(1 raM do wieczora. do izdebki żołnierza, ujrzycie ludzi wiją.· wiek się jej sprzeciwiać. 
waz rozwój ich nmysłowy jest; żaden, wy- Wszystkie szczególy. dowcipnie uchwy- cych się z oczami łez peluemi na łóżku ze Hrabina wsta.la, przyjmujl}C ramie swego 
ks~talcen.ie tylko pozorne, sI} oni ogółem, cone, nczyniły sylwetkę nieskończenie ko- śmiechu, przy opowiadaniach jakiegoś żar- sąsiada; hrabia ofiarował swoje księżnej i 
wZlą:ws~y mallekiuami, dającymi tyl~o złu- miezlll}. townisia. Ale w naszyoh salonach nikt się wszyscy pl'lleszli do dużego salonu, ponie
dzemę l wykonywają.cymi ruchy istot wyż- Ukazał tedy paua ubieranego rano przez nie śmieje . Powiadam państwu, że wszyst- waż bndnar rezerwowany był na przyjęci3-
Szych, ~t6rymi bynajmniej nie są. Dowiódł, lokaja, następnie wykładają.cego fryzyerowi, ko tam jest niczem, na.wet §miech. dzienne. 
ze PODlewa~ niet~·wałe podstawy jeh 'p0pę- który przychodzi go golić, parę komuna- Musadien zatrzymał go. By! to pokój bardzo ob zerny i bardzo 
d~w zrodzIły SI,! W . kp~lVencyo~ałizmie, łów, dalej odbywającego przechadzkę po- - O zapozwoleniem, jesteś pan nazbyt widny. Na czten'ch §cianach 8z61·okie pię-
~~ z!l>ś "': rzeczywL!jtoścl, llle k?chaJ.1} p~·a'Y· ra~ i zapy~ującego m~ztalerzy o ~drowie s~rowyml Kochany pan sam, zdaje mi się, kne obicia z blado-niebie kiej materyj, po
i lw~e Ul.C prócz zbyt~u w .lch . 1Stlllen~n koru, nas~ęp~e spacernJ~cego .po alejach la- Ule p~gardzasz tym światem, z którego tak kryte starotytuemi rysunkami, w ramach 
poząd~JI} zadowoleUla próznośCl, a Ule sku bulonsklego, z tl} Jedytlle troską, by szydZISZ. białych i zloconych, przybierały przy śwle-

:po~OJenia .wyrafin?wa~ych P?tr~eb ~iala, się ~kłonić k0'!l~ nalezy, i by mn. się od- Bertin uśmiechnął się. tle lamp i blaskn zwierciadeł barwę księ-
~. a SIę bOWIem u Ulch licho, l pIJe ruedo· kłoUlono, dale) Jedzącego śUladaDl8 z żonl} - Jago I nbię. żyeowl}, żYWI} i łagodnI} zarazem. Na środ-

le, a drogo płacone wino. i zwracającego się do niej tylko dla wyli· - A więo? ku głównej - portret hrabiny, pędzlA Oli-
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- W "Petersb. wiedom." czytamy: 
W chwili obecnej zbliża się ku końcowi 
szczegółowa rewizya calej sieci kolejowej 
przez komisyę inżynierów komunikacyj, 
utwOlozoną. za zgodą zarządów kolejowych. 
Główny cel rewizyi zasadza się na ści łem 
określeniu stann każdej kolei i wykryciu 
niedokładnQści, które mogłyby spowodować 
katMtrofę. Wedlng poglo ek, rewizya ta 
wywolala projekt nowego systemu prowa
dzenia robót na kolejach. 

Poczty i t elegrafy. 
- ,, ' ow. wremia" dowiaduje się, iż 

gł6wny zarząd poczt l telegraf6w zamierza 
nrządzić kOlllunikacYę te1efouiczną pomię
dzy Petersbw'giem a Moskwą. Na urządze
nie to ma być wyasygnowane 100,000 rs. 
P. minister spraw wewnętrznych wniósł 
jnż I)dpowiedni projekt do rady palistwa. 

PrzemySł. 
- Z Christiallii donoszą , że połów gle

dzi wzdłuż wybrzeży norweskich jest 
obecnie bart1zo obfity, a śledzie złowione 
uależą do uajlep zego gatunkn. 

- W Kalifornii utworzyło się towarzy
stwo akcyjne z kajlitałem. w soniie 5 mi
liouów dolarów, które zamierza założyć 10 
fabryk cukru. Gł6wnym akcyonaryuszem 
jest Claus Spoeckels, właściciel wielu cu
kI·owni. W Kauz!\s i Nebreska zaczęto 
obecnie uprawę buraków na wielką skalę. 
Wogóle w Stanac.h Zjednoczonych zaczęto 
IV ostatnich czasach produkcyę cukru po
większać, aby z tego baju wyprzeć zu
pelnie cukier europejski. 

Wiadomości biezące. 
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pomiędzy trudniącymi się ekspedycyą to- sprzedauy ua licytacyi p. . Dobrzańskie- szych- uędzarzy.-Podobuo ua zimę zjeż~ 
warów na kolejach, kursują częstokroć na- mu za 8,80Irs. Rzecz naturalna, że trauz- ją tutaj ~mzli.k{)1lJie; przyjazd ich zapo_ 
wet zamiast gotowizuy, lub w razie potrze- akcya p. Landau wpłynie fatalnie na za- wiada impresario - berlińczyk. - Zwyczajl1e 
by z łatwością sprzedawane bywają. I w wieranie umów o serwituty w Dlajątkach S4- Dfl61ne zebmnie członków .Lntni" odbędzie 
tern właśnie pomysłowi oszuści, których siednich i bardzo łatwo być może, że wlo- się w dniu 22 b. m. w resursie obywatel. 
nigdy nie brak, znaleźli pole do rOZWija-\ ścianie innyc~ okolic, idąc za przykładem skiej.-Jedell z członków zarządu towarzy. 
nia swoich praktyk. Wy yłają. oni którą- włościan p. Landau, gotowi żądać za ser- stwa opieki nad zwierzętami wystąpi! z 
kołwiek koleją, do którejbądź ~tacyi i pod I wituł;)' ogromnego wynagrodzenia. projektem uabycia ogrodu zoologicznego na 
jakimkolwiek, c1lOt,by zmyślonym, adresem (-) Z teatru. Na przedstawienie . Dzwo- własność towarzystwa opillki nad zwierzę
jakiejM malej lub żadnej niemające warto- nów kornewilskich" we środę zebrało się tarni. Dla. naradzenia się nad tym projek
ści przedmioty, nakładając na ów niby 1.0- publiczności w teatr7,e Talia. mniej, niż na tern, ma być zwołaue nadzwyczajne ogólne 
war kilkaset rubli zaliczenia. Otrzymany 'pierwszym występie p. Zimajerowej , mimo zebranie członków towarzystwa.- Powstał 
na to dowód dyskontują, lub sprzedają to teatr był pełny. R'llę Jana Grenicheux projekt n władz odnośnych :Jrefm·1I101fXJ.n ia 
żi!dnemu zarobkn spekulantowi z ustąpie- grał za. p. ~OIszewskiego, któq z powodu radykałllego warszawskich rze5ni i -wprowa_ 
niem na~Ol·a.lnie odpowiedniego, a niekiedy intere ów rodzinnych musiał Łódź rannym dzenia do uich wszelkich ulepszeń, znauych 
i dość dużego procentu, i cel osznstwa.... pociągiem opnścić, p. Czystog6rski. Publi- za granicą. W tym celu będzie wyznaczo
pozyskanie gotowizny, osiągnięty. czność, oddając lwią część oklasków pani na specyalna komisya. - Prezes wat·szaw. 

"Teraz l'ozpoczyna się kło\!ot nabywcy Zimajerowej w roli Dziewanny, przlfino- sl&iego Ranlliffi banku. państwa-;- br. Drieseu 
dowodu zaliczeniowego, który po upływie wala z uznaniem także grę pp. Chmielili- wyjechał do Petersbm'ga w celn przedsta: 
paru tygodni zgłasza. się do zarządu kole- skiego i Fllldmana. Pierwsze przedstawie- wienia w ministeryum nowego projektu re
jowego, gdzie otrzymuje odpowiedź, że za- nia rozpoczęły się później, jak oznaczono formy wozędu loteryjnego. - ;Kuratorowie 
liczenie owo jeszcze nie zrealizowane, co na afisz.ach, ale temu nie można się dziwi<\; funduszu stypendya1ne!l0 Stanislawa Blocha 
natnraln ie się powtarza przy każdem zgła- pierwszy bowiem spektakl wypadł w ten zawiadamiają, iż wakują dla studentów uni-
8zaniu następnie. Znieci~rpliwiony nabyw- sam dzielI, kiedy towarzy two przyjechało wei'!!ytetu warszawskiego wszystkich fakul
ca niezrealizowanego dowodu udaje się do z Warszawy, drugi opóźnił się, zapewne tetów trzy stypendya, po 1361's. każde. 
miejsca wysIania towaru, lecz o adresanta z powodu nienporządkowania rekwizytów Z tycb jęduo przeznaczone jest dla studen· 
dopytać się nie może; dowiaduje się tylko, i t. p. ta wyznania mojżeszowego, dwa zaś inne 
że towal' 6w nie ma żadnej wartogci, gdyż (-) Z robót miejskich. Na terytbryum dla student6w .luteran. Prośby i dokumen
są to albo zczątki starych mebli staran- nlicy Benedykta pomiędzy ulicami W ól- ty (metryka, kopia.. patentu dojrzałości, 
nie upakowanych, Inb też, że w nadesłanej czailską i Dlugą zakładają rury gazowe. świadectwo uniwersytetn o postępach i do
skl"Zyni znnjtłuje się tylko jakiś potłuczony (-) Kartofle. Wczoraj dowieziono z pod wody pokrewieństwa lub powinowa'Ctwa ze 
stary dzwon i kawałki szmelcu, albo co Łowicza na Nowy Rynek 11 fur kartofli ś. p. St.l • B1ochem), kandydaci winni skła
świeżo się plozytrafiło, zamiast farb ... zwy- po 15 korcy fura. Wszystkie kartofle za- dać IV bim'ze J. G. B10cha przy nlicy Kró
czajne brukowce. kupiono 'po l rs. 25 kop, korzec do je- lewskiej dó 30 b. m. Krewni i powinowar,i 

"Po upływie wreszcie prekluzyjnego ter- dnej z są iednic.h gorzelni. " ś. p. St. Blocha mają pierwszeństwo. 
minu, nieorlebran~ przez adresata toWat:, (_) Cyrk. Dowiadujemy się, że r.yrk - Petersburg. 
9pI:z~dany . przez hc~~c~ę na. rzec~ nalez- obecnie .goszczący w Warsza wie IlP. Hon- Departament medyczny mil1isteryum spmw 
n~8cl kolejolVyc~, Jezeli POSIarlA. Jakąkol- cke i GalSerela już w krótkim czasie zjeż- wewnętrzuyćh wydał rozporządzenie, zobo
WIek war~ość, ~lIe pokrywa. nawet rzeczo- dża do miasta naszego. Cyrk ten posiada wiąZojące aptekarzy i utrzymujących apte· 

(-) Wydawnictwo. Nauczyciel jednej z nyr.h nalezuoścl, .a oszukanemu nabywcy znakomicie tresowane konie i jeźdźców, kW- ki do sprzedawania silnie działających 
łódzkich szkół elementarnych, p. Wocalew- dowod~ z~hczeDlowego pozostaje tyl~o rymi głównie popisywać się będzie. Wła- środków dezinfekcyjnych nie '. 'inaczej, jak 
ski, wydał swoim nakladem wzory kaligra- poszukiwaDle oszust!!' na drodze ~ądowe~." ściciele cyrku obydwaj należą do lepszyeh w przepisanej formy naczyniach. 
ficzne w dwóch językach. . (-) U~ład o serwItuty . . RzadkI w dZle- sIł cyrkowych. Pomieszczenie dla cyrku Opm.cot/JWny został, jak donosi .Kraj", 

(-) Wiadomości osobiste. Kaczeluik Jach krajU układ o serwJtuty zawarł p. buduja przy niicy Zawadzkiej na placu na- ptojekt opiaty specyalnej od osób, zwolnio
łódzkiej ·dyrekcyi nankowej p. Abramowicz, Wilhelm Landau, nowy wlaśc!ci~1 majątku leżącym do p. Strengego. nych plozy losow'aniu od służby wOjskOwej; 
powr6cił w tych dniach. z w'lopu i objął Huta ~yalen~zo.wska, w pOW~ecl~ często- (_) Dz iś w teatr?e .'l'halia" · daną bit! opłata będzie 'pobieraną w Cesll.rstwiel Kró-
swoje obowiązki. ' chowsklDl. MaJą~ek ten obejmUje ogółem . dzie węsoła. opel'etJ,;.a Nitouche. "-Czwar. lestWie i na Kaukazie. ·1 

(-1 W sprawie zal iczeń na towary, wy- 709 morg.ów 15D prętów, ~ czem lasu; ty występ p. Ad. Zym~yer. "n-aw . • uiestnik" zamieszcza przepisy o 
lIyłane drogami żelaznemi czytamy w "Ga- przewazme sosnowego, średrno zwartego, r ilrodkach, mających. na celu 'zapewnić 'regn-
zecie polskiej": "WłllŚciciele towarów wy- różnego wieku od lat 20 do 60, jest mórg I ., larny wpływ rat banku włościańskiego, 
s.yłanych kolejami żelaznemi, oprócz prze- 264 p. 166. P. Landau, jak donosi ,:1'y- KRO N I K A ... I! • Bank włościański ma praWO, W razie 'nie-
kazy,wania pfzypadających kolejom opłat dzień," wzamian za serwituty leśne, gdyż . u • • . I wypłacalności dłużnik6w: a) zabierać na po-
pr~wozowyc.h do ściągania ich od odbiera- pastwiskowych niema, oddaje włościanom krycie zaległości dochody z majątku i b) 
jących przesyłki, mogą. również plozekazy- całą przestrzeń dóbr, łęcznie z gruntem - Warszawa. ' lI±r sprzedawać plozez lieytacyę te- rnchomości, 
wać do pobierania na rzecz swoję, war- pod lasem. Bndynki folwarczne maią być Członek towarzystwa C1jklistów warszaw- które nill-Są pótrzebne do prowadzenia go-
tość oznaczoną przez nich na wysiany to- r6wnież oddane wszystkim chlopom na sicie/I, p. S. W., ' WJ1'uszył na rowerze ' do gpodarstwa. : . 
war, czyli tak zwane zaliczenie. Na towar wspólną wlasność. Ponieważ zaś osacl jest Petersbrn'ga w dniu 3 b. m.; p. W. ' podo- - , Prokuratorya w Królestwie Polskiem 
obciążony taką należnością ndzielany bywa 23, przeto na każdą osadę I przypada wy- bno już znajdUje się w Pskówie. - Bitira ogtasza, że po )l. nauczycielu gimnazyI1m 
wysylającemu odpowiedni -dowód. Należ- nagrodzenia za serwituty przeszło morgów towarzystwa k" edyfhweg<I m. Warszawy r"oz- męskiego w 'Maryampblu, Grze~~rzn Tro
no~ć zaliczeniowa, po wniesieniu jej przez 30. P. Landau oddaje cały obszar ziemi poczęły od dnia 16 b.' m. przyjmowanie wy- chanowskim, zmat'łym w roh."1l 1l:Still w DnI
odbierającego, o czem niezwłocznie zawia- włościauom tylko dlatego, aby módz las losowanych lis~ów zastawfiycfl i kuponów, skienikacb," pozostat spadek ~ sumie rubli 
damiana. bywa stacya wysyłająca, wypla- wyciąć doszczętnie. Majątek ów nabył on platnyc'h w dniu 1 pażdziernika i'. b .-Po- 57~ kopi' 681 po który dotychczas nikt się 
caną. zaraz jest wł3ŚCicielowi towaru, za za 15,000 1'5., za las zaś spodziewa się wstał IV Warsza.",ie projekt moządzenia nię'-'Lgłosił: ), ' ,c 
jakiego , uważany llos!4Lje każdy zgłaszający wziąć znacznie więcej. Hnta Walenczow- przytI(lków dla r"rliwcOlIJ, niemog\łcych pra- - Przy uniwersytecie charkowskim ma
się z dowodem zaliczeniowym, dla ułatwie- ska do r. 1888 należala do p. Proszkow- coWać skutkiem staro~ci lub kalectwa. - ją bl'ć otwarte nowe kliniki k'osztem 'skar
nia wypłaty; wystawianym na okaziciela. skiego, który w r. 1884 nabył ją z wolnsj Ma być wskrzeszone i rozszerZOlll\ tej zimy bu, jak donoszą .N"owostl". 
WskQtku tego dOWOdY rzeczone, zwłaszcz3 ręki za 33,316 1'8.; mąjątek zaś został "ozt!a;wnictwd śniadań g&rąC!jch dla tutej - - W kraju nadbaltyckim w b. m. mają 

WIeraJ3ertin, zdawał się zamieszkiwać i I bali, JakkoI,wiek prawIe bez majątku, przez .1 śmiechy. Pan de MUsliifieu opowiailał baro- czętach, I mÓ~ł przepowlcuzleć prawJ.e na 
ożywiać cały apartameut. Był on n siebie, swe stanowisko, rodzinę, imię i pokl'ewień- nowej CorbeJle przedstawienie ambasady pewno przyszłość ich piękności, jak eks
dodawał do wyglądu salonn uśmiech mło- stwo niemal królewskie, był jednym z naj- murzyńskiej prezydeutQwi rz~czypospolitej , ~rt, kosztujący zbyt młode w;ino. 
dej kobiety, wdzięk jej spojrzenia, i urok bardziej poszukiwanych i wzbndzających gdy zaanonsQwano margrabi~go Farandal. Zamienił z nią. kilka nic nieznaczących 
jasnych włos6w. ,Tutaj stało się zwyczajem, zazdrość młodzieńców w Paryżu. Ukaz~ł ilię on we drzwiacb i zatrzymał frazesów, poczem usiadł przy baronowej 
niby rodzajem praktyki grzeczności, jak Należało lIstalić teraz ',ę zbyt młodą sła- chwilkę. Szybkim, ponfałym' ruchem, wsa- Corbel\e i zac~ęli rozmawiać pół glosem. 
znak kt-zyża świętego przy wejściu do ko- wę, tańcującą i jeżdżącą konno, i przez bo- dził mon01d w oko i zostawił go tam, by Gdy rozeszli się wszyscy o wczesnej go
~ciola, chwalenie dzi~ła malarza za każdym gate małżeilstwo, zastąpić powodzenie świa- rozpoznać, salon do któregó wchodził, lub dzinie, i nikogo już nie było, Aneta poszła 
razem, gdy się przed nim zatJzymywauo. towe-polityeznem. też ' może, 'by pozwolić zebranym, zauwa- spać, lampy pogaszouo, a służący ndali się 

Musadieu nigdy o tern nie zapomniał. Księżna o wszystkiem <lobrze poinformo- żyd swoje 'o/ejścilll Następnie błyskawicz- do swych pokoj6w,-hrabia, spacerując po 
Ponieważ zdanie jego jako znawcy, dele- wana, wiedziała o olbrzymim majątkn hra- nyni"ruchem 'policZka i poWieki zlozucił lta- salonie, oświetlonym tytko dwiema świeca
gowanego przez , państwo, miało wartość biego, który żył oszczędnie i mieszkał w wałek szkła, zawieśzOliy f' na jedwabnym mi, długo zatrzymywał hrabinę, roztaczając 
ekspertyzy prawnej, uważał sobie za obo- skromnym lokalu, gdy mógł żyć po ksią- sznnreczkn, szybko ' podszedł do pani de perspektywę. swych Iładziei, 'objaśniając, 
wiąz\lk pohyierdzać często, z plozekonaniem, żęcemu w jednym z pierwszorzędnych 'Pa- Gnilleroy i pochylająC<. się bardzó niskb, ' n- jak.jl&!eży postępować, jakidh kombinacyi 
wyższość tego portretu nad innemi. łaców paryskich. Wiedziała o jego szcJll- całowa! podaną rękę: Toż samo uczynił użyć, i jakie ostrożności zachować. 

- Doprawdy, - rzekł, - jestto najpię- śliwych speknlacyach, subtelnym darze ay- z ciotką, poczetl, llilcisnąI!'dłonie innych z Późno już by~o, gdy udał się n~ sp oczy-
kniejszy ze znanych mi ]lortretów nowoży- plomatycznym, udziale jego IV naj korzy- elegaucką sWobodą. f nek, zachwycony spędzonym Wieczorem, 
tuyc~. Dziwne tkwi w nim życie. stniejszych interesach od lat dziesięciu, i , Był tó Wysoki mężcz.l'zna; ,o ' l'yźyllh ' wą: szepcząc:. . . . 

Hi'abia, w ~tól'em przyzwyczajenie wy- powzięła myśl ożenienia synowca z córką. sach, nieco jnż łysy, kształtny, z ru~h _LIDJ ' - Zdaje liil SIę, ze to rzecz Skoń~~ona. 
rażania ciągłych pochwał dla płótna, zako- deputowanego nOl:maudzkiego, któremu msł- angielskiego sportsmana. Ratrząc na niego, .,' I 

rzeniło przekonanie, że posiada. arcydzieło, żeilstwo to da wp1ywy wielkie w arysto- poznać było można odrazu jednego ,ż; J tycl1 
zbliżyŁ się j, przez kilka minnt wygłaszali kratycznem towarzystwie, stanowiącem oto~ ludzi, u Których .wszystkie członki bardziej 
obaj wszystkie zużyte form~ techniczne czenie książąt. Hrabia Guilleroy, ożeniwszy były wyćwiczoue, n iż głowa ' i kt6rzy cenią 
dla okI-eślenia pozornych i rzeczywistych się bogato i pomnożywszy przez swą zrę- tylko to 60 rozwija siłę i żręcz~o~d 1izy
zalet obrazą. cznoM i tak już ładny majątek osobisty, czną.- Był on wykształcony wszakże, uczył 

Wszystkie oczy zwrócone były icu /lcia- żywił teraz inne ambicye. się ,bowiem dawniej i jeszcze Ciągle z wiel-
nie z zachwytem, a Oliwier BertJn, przy- Wierzył w powrót kr6la i chciał ViI dniu kiem natężeniem umysłu wszystkiego, 'co 
wykły do tych pochwa~ na które zresztą tym być w możności skorzystania najzu· mogłoby 'mu p6źniej być potJozebnem: 'histo
zWI'acal tyle uwagi, co na pytanie o zdro- peiniej z obrotu rzeczy. ryi, ówicząc się w zapamiętywaniu dat, i 
wiu, przy sJlotkaniu na ulicy, wykręcał je- Jako skromny (leputowany, nie na wiele objaśnianiu faktów, wiadomości elementar
dn;.k 13.Illpę z reflektorem, umieszczoną mógł liczyć. Jako teść margrabiego Faran- nych.zekonomtipolitycznej, potrzebnej depn
przy portrecie ala oświetlenia go, którą dal, którego przodkowie byli zanfanymi i towańemn, i abecadła socyologii, wyzna
służący przez niedba.lstwo zostal ' ił trocbę ulnbieńcami domów kt-ólewskich we Fran- wanej przez klasy kierownicze. 
na boku. cyi, należał do pierwszorzędnych osobistości. Musadieu szanował go; twierdzlłc: • 'l'o 

Pocze.n gdy w~zyscy usiedli, a hrabia Przyjażr\ księżnej dla jego żony nadawa- będzie człowiek wielkiej wartości.« Bertin 
zbliżył się do ksl~żnej, ta rzekła mu: la zresztą związkowi temu charakter bar- zaś oceniał jego zręcznog& i siłę. BJwali 
-' Zdaje mi się, że siostJ'zeniec mój dzo cennej zażyłości; w obawie więc, by w jednej i tej samej sali ftlchtnnkowej, czę

przyjdzie po mnie i poprosi f) szklankę iUlIa młoda dziewczyna nie przypadła na- sto razem polowali i spotykali się konno 
herbaty. gle do gustu margrabiemu, sprowadzał w alej ach lasku, Buloliskiego. Zrodziła się 

Życzenia ich od pewnego czas/ł zeszły córkę , by przyspieszyć bieg wypadków. tedy między nimi sympatya wspólnych n-
się i odgadli je wzajemnie, zanim je BObiU/ Pani de Mortemain, przeczuwając i od- podobań, to instyuktowne wolnomularstwo, 
powierzyli. J gadując zamiary hrabiego, zgadzała s ię z jakie stwarza między llwojgiem ludzi zna-

Brat księżnej i\lortemain, margrabia Fa- niemi w milczeniu; tego dnia nawet, nie leziony przedmiot rozmowy, ' równie miłY 
randa!, zrujnowawszy się prawie znpełnie I będąc uprzedzoną o nagłym powrocie mlo- jednemn jak d1'ngiemu. • 
na, ~'ze w karty, umarl, spadłszy z konia, dej dziewczyny, kazała synowcowi plozyjść Gdy przedstawiono mal'grabiego AneGie, 
zos~wiając wdowę i syna. !Ilłody człowiek, do hrabiostwa, by go przyzw)!czaić powoli zrodziło się w nim nagle podE\irzenie, co ~o 
obetlnie dwud7jesto-ośmioletni mlodzieniec, do częstszego w tym domu bywania, kombinacyi jego ciotki, i skłoniwszy się, 
jeden z najbardziE\i pożądanych kierowni- Po raz pierwszy lu'abia i ks iężna otwar- przebiegł jej postać oldem znawcy. l 

ków kotyliona IV EOl'opie, pisano bowiem cie dziś m6wili o swych zamiarach i nmo- Osądził, iż Jest ładna, a" .nailewszystko 
po niego nieraz z Wiednia i z Londynu dla wa została zawartą. dużo obiecuje, tyle bowiem prowadzit ko-
uświetnienia kilku tDl'ami walca ksiąZęcych W drugim końcu salonu rozlegały się tyllonów, że znał się na młodych dziew-

rp:. 

~Kiedyż cię zobaczę, mój drogi przyja
cielu? Od trzech dni nie widziałam cię, wy
daje Ińi się to zbyt dłngo: C6rka 'moja 
bardzo mnie zajmuje, ale wsza.k wiesz, że 
nie mogę się już obejść hez ciebie." 

Malarz, który właśnie robił szkice, szu' 
kając zawsze nowego tematu, przeczytał 
bilecik lu'ał!lny, poczem otworzywszy szu
fladkę ód biuI ka, złożył go tam na stosie 
innych listów, zbieranych od chwili zawią-
zania się icll stosunku. ' 

Przywykli, dzięki la~wości życia świato
wego, widywać się prawie ' codzienńie. Od 
czasu do czasu, hrabina przychodziła do 
niego, i nie 'Przerywając mu pracy, siadał~ 
w fotelu, w którym niegdyś pozowała, I 
pozostawała u niego pal'ę godzin. ponie
waż jednak obwwiała się nwag służby, wo
lała teiły, .by go módz codzień wid;yw!l~' 
by otrz:ymać tę dl'obną monetę Illlłos~l, 
plozyjmować go u siebie, Inb spotykać SIę 
z nim n znajomych. . 

Kombinacye te ' układano zaw~ze uaprzód, 
co wydawało się zresztą panu de GuiJIeroy 
bardzo uaturalnem. 

(D. <;_ n.) . 
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być wyznaczeni prezesi nowo-otwiw:anych znaDa ,Iotycbczas gałet przemysłn: hodowla i 
sądó.w okręgow~ch!. a na~tępnie zamiano- dowóz ko!ów. Dwa. naładowane terni po2y
walll będą. sędziowIe pokoJU. tecznemi stworlcniami wagony przybyły na nIL· 

- Z Gracu W tYl"yi, piszą do .Słowa": I)adni~te przez myszy terytorJ'11lIl i wszystkie 
studya w Gracu nkończyli :IV o tatniem koty rdzsprzed:we zostaly. najmniej po 15 
pólroczu: Edward Stonawski z Podgórza franków sztoka.. I u nas coraz cz~ściej kar
na 8zląslm ~ dyplomem d-ra praw; Emil 2" si~ rolnicy na szkody, Zl"'l.lłdzalle w polach 
Klimek ze Zborowa w Galicyi i Toma z i stodołach przez myszy. Widocznie i u nas 
Bergman z CharkQwa, z dyplomem dokto- ko!ów-zamaloL .. 
rÓW medycyny. Obaj ostatni otrzymali ko- X Częste burze dały powód do nast~pu
rzystne posady W tyryi. Akademię han- jllcego cie'kawego spostrlc2eoia. W miar~ od
dlową ukończył p. 'I'adeusz Liskowacki z daIania sie od środka l'ldu stałego ku brzegom 
Jazlowea W Galicyi. Większa część pola- morskim zmniejsza sie ilość burz. Podłng naj
ków uczęszcza ua medy'cyuę i chemię, bo, nowszych badań meteorologio:znych liczba prze
jak wiadomo, pod względem sił naukowych ci~tna burz przedstawia si~ w ró~uych miej
i uposllŻenia, wydzial medyczny i ' technika scowościach , jak nast~puje: przy równiku bu
W Gracu dorównywają takiDlŻe zakla- rze Sil zjawiskiem prawie codziennem; na wy
dam wiedellskim. spie Jawie przypa,la na rok 97 bnrz, na wy-
~ W Salonikach Wy\l.ąrzyła się kata- spic Sumatra 76, wIndostanie 56, IV Tyflisie 

st.rota, I!\,Z)'Ilominająca antwerpską.. Maga- 55, na wyspie Borneo 54, .. Gwinei 52, w 
zyn Jl\Ibojów spłonął wraz z 25,000 ładnn- Rio de Janeiro 51, we Włoszech 38, w lu
k~i. Wypadku nikt nie przypłacił ży- dyach:. zachodnich 36, IV Gwinei południowej 
cięm , 32, w Buenos Ayres, Kanadz'e i Anstryi 23· 

- tołnierze, odbywający służbę bez ża- w ksiestwie Badeńskiem , Wirtembergii i Węg
doyoh praw uaukowych, wzięci z poboru rzech 22, na SzlllSku, w Belgii i Bawaryi 21 , 
IV 1". 1884; z wykształcenie}l1 elemeotaruem w Holandyi 18, w Saksonii, Brandeburgii i gu
Z l"oku 1,885, lIal~ący do kategoryl m-ej berni kazańskiej 17, we Francyi, Australii i 
z j'o,kn 1886' i do lI-ej i I-ęJ kategoryi z 1'. południowej Rosyi 16, IV Hiszpanii i Portuga-
1887', z d,niem 13 b. m. zQstali zaJ.iczeni do Iii 15, w prowincyi Szlezwig.Holsztyn, Meklem
zapasU j odesłani do miejsc rodzinnych. burgu, Hanowerze, w Prusach zachodnich i 
Wyjątek tylko uczyniono, zatrzymując żoł- Kapsztadzie 13, w Mezopotamii 12, IV pólnoc
niarzy w pułkach kawaleryi, ze względu nej Rosyi O, na. Malorosi i w Irkucku 9, w 
na obsłngę koni, do czasn przybycia rekl'u- Szwecyi i FiiUandyi 8, w ' Anglii i Asterabn
!ów z tegorocznego poborn, co im wszak- dzie, jak równie-.! na wysokich cześcinch Szwaj
że z stanie wynagrodzoue Ilrzez niepoll'o- earyi 7, "W Norwegii 4, w Kairze 3, a w Egip
tywanie lich do ćwiC<leń w latach uastęp- cio, we "(schodnim Turkiestanie i na dalekiej 
nych. Jednocześnie też odbywajl} się-egza- północy nigdy prawie burz niema. NajbardZiej 
miny Qchotników jednorocznych (z prawami na północ polożone miejscowości, gdzie zauwa
nankowemi I-ej i lI-ej ka.tegorJi) na ofice- 1..ono burze, s,!: przyllldek Ogle (60· szerokości 
rów wojsk zapasu. geogra.ficznej), Ameryka pólnocna, Islandya, 

- 1,Frankfur1et Ztg." uzupełuia dawne Szpicberg, Nowaja ZiemIa i cz~ść Syberyi nad 
doniesienie ,swoje o wydalaniach polaków oceanem Lodowatym, Charakterystycznem jest 
i rosyan ze zwajcaryi. Dziennik ten za- że często bywaj~ burlO we moszech, ~e zmniej
pewnia, że rząd szwajcarski W]lrowadził sza sie ich liczba, idllC ku północy',l 'przy bli
nO"l}';)l pl'zepis , co do pl'zY.imowania studen- skim sllSiedztwie morza (wHolandyi, Melbourne 
tów llplaków i l'osyan do politechniki W i Anglii) i źe z\Jpełnia ustaj'ł przy braku wil
Zw'ycILu..J Dotąd studenoi ci .potrzebowali goci w powietrzu (na pustyniach lub w krainie 
prźedstawić tylko- paszport i świadectw& wiecznych śniegów). Tabele oznaczaj lice ilość 
ze studypw odbytych; ,teraz każdy ze zgla- burz, wykazują, że w Niemczech, Austryi i 
~ących się winien przedstawić także i Szwajcaryi liczba jch si~ nie powi~kw, a mo
śWiadectwo obyczajów, stwierdzające, że nie ?e IlAwet znmiejszy, powiększy się natomiast 
b'i,!lł udziału wagitacyach politycznych. niebezpieczellBtwo, wynikajfl:C'l z błyskawic. Naj-
.. Z O~l\sy donoszą, do • Wieku' ;:' Dnia mniej jedua~e ,przyczyniają, się do tego wply

S wrześrlja~ w g,iedziel«j, z po~tu odeskiego wy atmosferyczrle, głównie zaś zmiany na sa
WJl!łynął okl'ęt "Petersburg", u!1a)ąc się na mej ziemi, a mianowicie: zmniejszenie prze
daleki wschód, gdyż na Sachaliń~ i wioząc strzeni, pokrytych lasem, ogromna ilość dróg 
.151 skazanych, w licZbie' których było 109 żelaznych, rozmaite metalowe upiększenia i u
kobjet i 10 małoletnich dzieci, a nadto 27 rządzenie telefonowe na dachach, jak równiei 
os6b ~ rodzin skazanych, udającyCh-się na rury gazowe i wodocil!gowe wewną,trz tiudyn
osi dlenie ' dobi'owolne. Ni'edaWno byliśmy ' ków. 
świadkami nader cie awego dośwIadczenia X Najzimniejszą miejscowością na kuli 
na pelnllID mOl'zu, [, wsród ciemnej zuRf\.łnie ziems!<iej jest Wierchojańsk w Syberyi, w ir
no~y~1 z~ świa6łtlm e!ektrycznem. Na; małym kuekiej guberni. W przeci~tny dzień zimowy 
wojennym stt\tku )Jłystczata mala lampka, termometr 'wykazuje-50' Celsyusza, a często 
a Qyła tli lam~ elektryczna o przygaszo- zdarzaj,! sie dui, gdzie mrozy dochodzą, do 
nem świetle. Gdy zaś do owej lampy przy- 600 niżej zera. Miej scowość t~ ma przeszło 
łÓ2:ol1Y był J.:ęflektor W postaci długiej rury, 100 miEszkańców. 
a ~wiatło wzmócuiollO, natenczas błyszcza-

T E [E G R A MY. 
ły jasno promienie na., przestrzeni kilkn 
wiorst, zupełnie pqdobne dp ogona komety. 
Światło mialo taką zadzlw@ącą siłę, że w 
miejscu, na które SJtierowany był refl.ek- Hanower, 19 września. (Ag, p,). Na wc',o-
tor, można było wszystko naj szczegółowiej . h h k " Wil 
l'ozróżnić, Gdy promienie <lwiatła puszczo- rl\Jszyc m~newrac onrucy, cesarz -

helm dowodził dwiema dywizyami jazdy. 
ne były na dom; można było o·kilka wiOl'S~ J. O. Wysokość Następca Tronu Cesafze
rozeznać okna luli drzwi, na okręcie masz- wicz z wieJkiem zajęciem śledził bieg akcyi 
ty i !iJdzi. Jednell1- słowem, światło elek- i jeździł z wojskiem przy I kilku atakach, 
tl'yczne ruchome, aastosowane do. badahia Cesarz przeprowadZił galopem przed J ego 
pozycyj nieprzyjaciela: w nocy, działało w Cesarską. Wysokości!j.. całą Imnnicę, liczącą 
ten sposób, że wszystltie przedmioty lepiej 70 szwadronów. astęppJe Cesarzewicz 
było I)lo,ina rozezuać, niż w dzień zupełnie przep)'owadził przed cesa.rzem pułk swoje
jasuy. ,Ruch ,lUdowlan~ w Odesie,jest tak go nazwiska, a jako dowódca, wyraził za
wielki, . że w r tym roku stanE}ło olboło 200 dowolenie ze świetnego wydwjczenia pulku. 
nowych . łlldnych kamienic, z k tórych wy- W zamkn myśliwskim Springe, cesarz po
stawione przez Libermana, oraz przez d-ra zostawał..l!rzez cały czas ,~ nader serdecz
Moozutkowskiego, odznaczają się wielkoś- nych stosunkach z J ego cesarską .Wysoko
cią i wybornym smakiem. Roaak nasz, dr. ścią. Slirdiczne bardzo było też pożegnanie. 
Moozutkdwski, nietylIio przyszedł do sla- Oesarz tOlVluozyszył Jego Cesarskiej Wyso
wy, jako znakomity lekaIoz, którego sposo- kości do pociągu , a przy pożegnaniu uca
bu dziś najznakonptsi doktorzy elR:bpejsc)i łowa! Go. Żegnajl}c się, Jegb Cesarska Wy
używają, ale przyszedł do zńaeznego ma- sokość wyraził kilkokrotnie zadowoleuie ze 
jątku, bO' p,r ócz #:amienic, 'o któr;)!Ch wyZej , swych odwiedzin . ' Cała straż honorowa to-
mówiliśmy stawi,a swoim kosztem duży I C .. d Ki l ,,-
szpital. Ceny zlioża ciągle są bez zmiany. warzyszy a esal'Z8WlCZOW,l o e u. ~,a 
a chociM' rlisKle, hle mają widOKÓW p6d- polowanin z cesarzem, Jego Cesarska Wy-

" sokość zabił jelenia. 
wyżki. Nie ma , zapotrzebowań. Zebrane Kiel 19 września. Ag. p.). O godzinie 4-
statystyczne wykazuji}, iż Europa l Ame- dz . 
l'yka w roku 1888 dały 237,780,obo kwal'- rano przybył tu paciągiem pa wyczaJnym 
tŚl ., Następca 'I'rouu Cesarzewicz, w towal'zy
ni~ów, ,a '!' r; 18~9 jest 2,39',2~~,OOO .psz~- stwie straży honorowej. Powitał Cesarze
tel'~' czYli blls,ką t o. 'półtp~a. JUiIi?l!\lo kW31- wicza marszałek dworu Seckendorf. Z dwor
rokuw w ~Yll1 ~oku Je~t WIęCJ, D!z.'! .~88 \ ea udał się Jego Ces31·sk!l. Wysokość pie
sta ' Ul od~aJ w.ma Jest tak ,Wle!ki, lZ na szo do Jenseubrucku, gdzie Go pożegnali 

. cY,ach splzed~Ją flmt słodkich l dobt:ych wysocy Ulozędnicy niemieccy admirał do-
WlUogron po 2 kop. wodząc br. ołtz i oficerowIe floty. "Jego 

~{{j ZMAITOSC I.. , 
X Zamało kotów! W tych czasach ro

zeslano ,lo przemysłowcóW, któttyby zechcieli 
jlrowadzić w Stl\n:1ch Zjednoczonych handel." 
kotami, odezwg treści następujljcej: " W tej 
chwili Dakota jest zagrożonlj nowego rodzaju 
n~padcm: skutkiem '; wielkiego nieqostatku ko
tÓI'( • myszy zagn ictlliiłt lł Się ' tam w ogromnych 
ma~.h i I'obią wjełkie zniszCZCIlia ł t. d, " 
OWi na pograniczu Dt:lkoty zawi",a1a si~ nie-

Cesa.rska. Wysokość odpłynął na łódce do 
jachtu .Carewna", który okolo godziny 5 
")Vypl:yl1jj.ł na morze. 

·Petersburg, 19 września. (AS· l).). 
.Grażdanin" donosi, że w tych dniach na 
naradach ministrów skarbu, komunikacyj, 
dóbr państwa i kontroli państwowej roz
strzygnięto w zasadzie kw.estyę poddania 
nadz ll'owi rządowemu interesów wszystkich 
,vogóle ruskich kolei żelaznych, tak gwa
rantowanych, jak i nieglVarautowauych, 

Moskwa, 19 września. (Ag, p.). Komi
sya wydelegowana do wyńania opiuii o ta-

ryfie celnej, zaproponowała pobór cła Qd 
funta złota w wyrobach, w wysokości 100 
rb., w miejsce 45 rb" od funta. kamieni 
drogich 2 rb. 50 kop., od funta obuwia 
jedwabnego 2 rb. 50 kop" od zwyczajnego 
obuwia 1 rb. 20 kop. Zaproponowano też 
podnieść cło od mebli giętych, przywożo
nych w stanie nieobrobionym. 

Kopenhaga, 19 września. (Ag, p.). Przy
była tu cesarzowa Fryderykowa z trzema 
córkami. Do Giedser wyjechali naprzeciw 
grecki następca tronu, brat jego ks, Jerzy, 
poseł niemiecki i Stra:6 honorowa. Cesa
rzowa wyjechala stąd zrana do Fredens
borgu, gdzie na dworcu powitali ją królo
wie dnński i grecki, a w pałacu reszta ro
dziny królewskiej i jej goście. 

Paryż 19 września (Ag. póln,). Towa
rzystwo francuskie inżenierów wyprawiło 
na wieży Eiffel poranek dla ruskich, hisz
pańskich, portugalskich, brazylijskich i chi
lijskich inżenierów. Eiffel przyjmował go
śc.! na wieży, a w południe wydany został 
bankiet. Między rosyanami znajdowali. się: 
Karcow, Barallow, Sokotow, PozuańskI 
i Borodin. 

Ostattlir wiadomości hall(UOwe. 

Warszawa, 19 \flZeśnil\. Weksle kro term D&: Berlin 
(2 d.) 47.55, ż~d., 47.~0, 35, 37'1., 40 kup.; Londyn 
kro ter. (3 III ,) 9.63 żąd.; Pary,ż (10 d.) 38.55 żąd., 
38.30, :12'/" 35, 4.0, 42'1, kup.; Wiedeil (8 d.) 8J.lO 
ż~d., 80.65, 80, 90 kup.; 4'/, bsty likw. Król. Polsk. 
duże 87.75 żąd., 87.50 kup.; male 87.25 żąd., 87.20 
kup.; 5'/. pożyczka wscoodnia nem, 99.15 żąd.; 
4'/, poż. wewn,trzna z 1887 r. 83.25 "'1'1.; 5'1, listy 
zastawne ziemskie I-ej ser. 97.25Żąd . · n ser. 95.35 
żąd. , 95.70 kup.; V sel'. lit. A B 95.76 żąd., 95.55, 
60, kup .; 5'/. listy .. st. miasta Warszawy I 98.00 
ż!ld., n 95iiO żąd., ID 94.60 żąd , IV 94..30 żąd" V 
94.16 żąd., 5':, listy zast. m. Łod.i ser .. J 95.50 żąd., 
n 93.25 Ząd., nr, 9a.Qu żąd., IV 9"l .60 żąd. Dys· 
konto; Berlin 3'/. , Londyn 2'/,'10, Paryż 3'1., Wie· 
deli 4'/., Petersburg 5'/,'10. Wartość kUlwnu z potr, 
5010: listy zastawne ziemsk"e 114.8, wars~. 1. i n 
221.7, Łoil.zi 182. 1, listy likw. 114.- , poż. premiowa 
l 87.1, n 7.9. 

Pelersburg, 19 wrześuia. Weksle na..Loudyn 95.05, 
II pożyczka wschodnia 99,"III po'yczka wsch ... 
dnia 99, pożyczka z 1834 r. -,- , 4'1.'10 listy 
zastawne kredyt. ziemskie 148.50, akcye h.n!.."ll m
.kiego dla haudlu zagranicznego 254.50, lleter.bur· 
skiego banku dyskontowego 658, banku między
narodowego 530, warszawskiego banku dyskonto
wego -. 

Berlin , 19 wrzMni.. Bankuoty rnskie l'fll'az 
212.00, na dostawę 21~.50, weksle na Warszawę 
210.90, na Petersburg kr, 211.00, na Petersburg 
dl. 208.15, na Londyn kro 20.44'/" na Londyn ~l. 
20.28'/" na Wiedeń 171.35, kupony celne 3~.25, 
5'/. listy zastawne 62.90, 4'10 nsty likwidacyjne 
57,60, po'yczka ruska 4'/, z 188Q r. 91.90, 5'/. z 
1884 'r. -.-, 4'10 z 1887 r. 54.00, 6'1, renta złota 
113.3Q, 1>ożyczka wschodnia II em. 64.75, ID emi
S)'1 64..30, 5'1. listy zastawne ruskie 104.30, 5'10 po~ 
żyozka premiowa z 1884 roku 173.00, takaż z 1866 
r. 158.50, akcye drogi żel. wlU'3zawsko-wiedeńskiej 
222.25, akcye kredytowe austryockie 161.75, akcye 
warszawskiego ba.uku handlowego -.- , dyskonto-
wego ~.-, dyskonto niemieckiego banku państwa 
3'/, prywatne 3'/,'10. 

londyn, 18 września. Pozyczka ruska z 1889 roku 
II em. 91 'I" 2'10 Kousole angielskie 97'/,.. 

Warszawa, 19 września. Targ na placu Witkow
skiego. Pszenica. sm. ord. - -, pstra. i dobra -
-MO, biała 660--685, . wyborowa 880--685, żyto 
wyborowe 480-510, ""ednie - - - , wadliwe 

- ,jl}Czmień 2 i 4-0 rZl}d. 450-540, owies 285-
315, gryka 399-420, rzepik letni -, zimowy -
- , rzepak ra.ps zim. - - -, groch polny - -
-, cukrowy - - -J fMoła - - - za. korzec, 
kasza jagla.na. - - - , olej rzepakowy - - - , 
lniany - - - Zl< pnd. 

k Dowieziono pszeniey 700, żyta 1100, j~czmienia. 
- , owsa 100, grochn polnego - korcy. 

TELEGR11Y &lEI/D OWE. 

Giełda Warszawska. 
Ż.dano z końcem giełdy 

Za weksle króllloler.lnowe 
na Berliu za 100 mr. 
na Londyn za 1 Ł .. 
na Paryż za 100 fr. 
na Wiedeń za 100 11. 

Za papiery pad.lwowe. 
Li,ty Iik \~idacyjne Kt. Pol. . 
Rusk t noiyezka wschodnia. . 

.. 4'/, poż. wewnz. r. 1887 . 
Listy .... t. ziem. Seryi l . 

n " _ ,.. V . 
Listy z""t. m. War.z. Ser. I . 
0''' 11" V . 

Listy zast. In. LotU; Seryi I . 
» n. 
n ID . 

Giełda Berlińska. 
Bl\!llrno,y .ruskie zaraz . . 

l' ., na. dostaw. 
DYSKonto prywatne. . . , 

I 

Z dnia19/Zilnia 20 

47.55 
9.65 
38.~5 
81.10 

212.-
21U5 
3'/,'/. 

I 
47.40 
9.60 

38.45 
81.15 

-.~ 

212.75 
212.25 
3'1"/, 

OTC'" •• ne& I bankn.ty: No.t. urzęd. Not. uienrz. 
Imperyaly I półim~eryafy ... U. pl. 
(EmiByi 17 grudnia 1885 rol.:11) 769 
Półimperyaly stare 
Funty .tertin. w banknotach Ż, zr. 
Maiki niemieckie 
AlIJtryaekie banknoty. . 
Franki . . .. . . . 
Wartość rubla kred. w złocie 
Kupony celne . . . . . . 

47'/. 
8!'/, 
38'1. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 
d;, ŁotJ... I GODZINY i illNUTY 
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o G Ł O 8 Z E N I L 

Warszawa, 19 września. Okowita 78'10 • akeylą 
po k. 9.'I/lq. Stosuuek gamfl& do wiallra 100-307'/,. 
Hurt. .1tI.a. za wiadro kop. 84~'-8i8, za gam, 275 < 
-276. Szynki za wiadro kop. 857'-880', Do garniec t:d 
279-280 kop. (z uod. na wysch. 2"/,). I>-

Petersburg, 17 września. Łqj w miejscu 48,00, ~ 
P.,..uica w m. 10.70. Żyto 6.90. Owies w m, 4.30, ~ 
K!nopie w m. 45.po. Siernie lniane w m, 13.40, ""'" 
l;'osę~n"\ "'" 

I Berlin, l\l wrze'nia.. Psz lica. 189 -192 na wrz. 
-.-, lIa kw. maj 194.25. 2yto"152-162, na wrZ. < 
- .-, na kw. mai 163.25. ~ 
, li.erpool, 19.września. B&welna. Obrót 6,000 bel, rL2 
na wywóz 4,000 bel. Spokojnie. ;:::. 

Havre, 19 wrzeWa. Kawa good average Santos ~ 
na WfZ. 9 .25, ll& grudz. 97.50, na marzec 97.00 
Nieuregulow&U&. 

New-York, 18 września. Bawełna 11'/,<') IV N. Or-
lea.nie lOll/w • 

New·York, 18 wrzośnia. Kawa (Fair-Rio) .19.75, Rio 
],i 7 low ordinary na październik 15.67, na grudz. 
15.77. 

DZIENNA STAT.YSTYKA LUDNOŚCI. 
M;'UeAslwa zawarte ir dniu 1~ września 
W parafli katOl iCkiej -
W. parafli eWllngellckiej -
St .... zako.nych --
Zmarli w dlUu 19 września: 
Kalol lcy : d!oieci do lat 15·m zmarło 6, w tej 

ilczbie chłopców 4, dzie"oząt 2, dorosłJeb l, 
w tej liczbie m~'""yzn -, kopiet l, a mianowicie; 

Kunegund. .. Milik, lat 90. 
Ewangelicy : ,bie_i ci.!> lat l5-tll zmarlo 2, w tej 

liczbie chłopców 1, dziewcząt 1. dorosłyeh J , 
w tej liczbie m~żcz;yzn - t kobiet 1, a mianowicie: 

Karolin. Sauter, lat 32. 
Starozakonni : dzieci 'lo lat 15·tn zmarło -, 

w tej liczbie chłopców ,d.iewc.~t - , dorosłych 
l , w tf\i liczbie mężczyz -, kobiet I. a 'mianowicie: 
Rojza z Grynfeldów Librach, lat 39. 

s 

":ISTA PRZYJEZDNYCH 
U otel 1'018'''. Bułakow.ki, M. Dutlinger, 

Kohn z Warkzawy, Smotrycki z Lublina, A.)iilliski 
z Moidzierza, 

~. " .. ... , II .. ~ .. , . J. Edelstein z Moskwy, A. 
-Kahn z Menu, Dzieugielew ki z Warszawy, P. Tan
fani z Moskwy, C. Heitlfeld z Rellllclteid. 

FILIA. 

~ waruawme.i fabry-
~. ki OBIfWIA. 
Niniej .... m ... wiadaniiam Z. Pnb!icz 

oM IIll&sta Lodai i o~olicl, że otw 
zyłem w tntejszem mlekie przy ulic 

Piotrkowskiej w,. do26: S. Wiś1ickieg 

Fill~ waruawrnrJ fa'rYll OBIJi Il, 
męzkiego, damskieto i <hiecianego. wl 
nCffo wyrobu, które wykońCUlne je t 

trwale i eleganckA>, c najleJlllZyeh 
eryałów. podhlg n~now""7eb r", on6w 

. p~ cenach 1lIIIlarkówanyeb. z czem ~ 
looam .i~ względoDl Ss. Pnhłieanośc,. 

i .• Lel.erm_. 



DZIENNIK ŁÓDZKI. » 212 

o G Ł o s z E N I A. 
T eatr Łódzki. 

JłT gmac/łu 
W sobotę d. 21 wl'ześnia 1889 

CZWARTY WYSTĘP 

pani Zimajer 

NITOUCHE 
(Mam'selle Nitouche). 

Wodewil w 4 aktach, H. 1tfp'iil h'R.A l oI\1~BelaBaro 
i A. Millanda muzyka. 

tłómaczył z francuskiego 
M. Winkler. 

HeleJł.Ów. 

NIE MA BÓLU ZĘBÓW 
KTO UŻYWA 

Eliktdrn " lielebnych 00. Benedykt ynów 
Opactwa w Soulac (Gironde) 

wynaleziony '313 przez przeora 
w roku Piotra Bonrsand 

zlotelli medalami w Brukselll i SSO r. I w LODd)'ole lSj.t 
Codzienne użycie kilku kropel tego 

zba.wiennego eliksil'U zapobiega próch
nieniu zębów, którym nadaje alabastro
wą białość, wzmacnia dziąsła i odliwiu
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 
aaj lepszy z I S lu l ejących środków lecZlII. 
czycb, zapobiegający wszelkim elerple. 
a1011 zębóW'. 

W niechielę, dnia 22 września 1889 
WSPANIAŁE 

OGNIE SZTUCZ ~E 

Oprócz eliksiru, wyrabiany jest jesz-
lia6iia.JiiO-iOii3iiiWiiiii~M.liOi~1 ZARAZ lub od 1 października cze przez 00. Benedyktynów proszek I I i pasta do czyszczenia zębów, które 

okoju i kuchni lub 2 również nabywać można we' WBZySt-
nrzachone przez znanego zaszczytnie kOJ'e Z kuchnl·ą. kich znaczniejszych perfumeryach, aptekach i składach matel-yałów 

. technika aptecznych. Agent główny ~elrOiD, Bordeaux 106 & 108 Croix 
p. M. KOLLERA z Warszawy. ad~rtini.strl~cv ,al de ~ekuin. 000-0 

:::~ty::r:::~~;:1;s:e ::d
ą 

r - I):BII.I'.OR -----:-::c=-==~~~~~ I fT~~t="Itr:~~rr~~r. 
':::::"':1~~ .:~ ----------.!~~~-I ,00 ~m. ~~~j~~!~~~I~:I~:;~~ ~~~:~}~~~!J. 

Prócz tego "Józef/na" ~Hl:tani nad Wolgą) Morzem Kaspijsklem położonych, jak również H KONCERT r. ~i do miast Azyl SrodkolVej: Buchary, Samarkandy, Kokanu I TaSZ'~ 
Poczttek koncertu o godz. 3'/" ogni ~H kento i w odwrotuym kierunku. Towarzystwo przyjmuje tran- 'H 

oztncznych o godz. 7'/,. !Jsporty do oznaczonych punktów z asekuracyą i bez allekuracyi~ 
Wejdcie 40 kop. Dzieci pła~~~;:!2 u.;i z:L zaliczenie III (Nachnahme). Wysyłając tygodniowo sześć pO'~M 

"Jeztowyeb wlelkloh parowców z Nlilliego·Nowgorodo do Astraebanla 
Nowe kursy tańców ~ tylei z Astrachania do Nlinlego ·~owgorodo , jakrównież pięt po· ki wybór. luster H cztowych parowców tygodniowo z Astrachania do portfiw morza,; M 

osobno dla dzieci I doroslyeb KHllZtal:ow, ch w rlUIlach 1 bez ram, Kaspijskiego I tylet w odwrotnym kierunku. Towarzystwo gwa-~ 
czątkujących, rozpoczynajlj. z mr.rmurowemi płytami i bez, n.~ . .lko,l1v1 .. allje U. 'antuje szybką dostawę uskutecznianą wylącznle statkOllli+ 
u mnie w ponledzlalek d. 23 b. do .kładu Il'alanteryjnell'o ~"~~aroweml. M 
Oprócz tego przyjmuję takż~~' ede~:~~lf---':'=~~-~~~~-~-------.. Zastępstwo swe na gubernie Królestwa. Polskiego 'rowa-

bne kó~tc;f~r!~~~~~ht' k' NAJWY~E~ ~A:~~ZONEGO ~ZYSSt~i;;;~~rrRe~h~~n, dawniej Ju!. Herman & C-o ' H 

lekcye glmnas y I '~~ w Warszawie, Królewska Nr. 6. H 
I~~~f.jlj. .ł~~is~ ~~:~:~~kl, warzystwa handlu i składów H E R B A T Y 1.1.' Zaliczenia (Nachnahme) po wpływie wyplaca Bank Handlowy r~ 
nie od 12 do 4 po południu. B-CI H. i S. POPO W '!J w Warszawie f Adolf Lipińsld, "~ Powółując się na. powyższe ogłoszenie, mamy honor zawia- H ' 
Nauczyciel tańców i domić, że na prowincyi zastępcami, naszymi upoważnionymi do~ 

uli D'k ];i rzyjmowania transportów dla wysyłki za pośrednictwem żeglu-r. 
ca ZI a ~537-4-3 l i parowej Tnwarzystwa "Kaukaz I Merkury" są w Łodzi, Pl" ma zaszczyt zawiadomić Pp. kupujących, że z d. 11 (25) wrze- RUDOLF REDLICH, w Sosnowicieach p. A. ·OPENHEIM. 

D W· I' k śnia 1'. b. otwart. będzie hortowa': i detaliczna u. STEINAUER & UEJCHMAN M 
r. le ICZ O sprzedaż herbaty, przy ulicy Piotrkowskiej Xi 783 w do- " fi. 

LEKARZ POWIATOWY mu pana Ko~tadta. 1560-6-1 ~ 1207-6-6 ~ 
Udziela bezpl'Rtni~ 'i.i ~Z:Z-;::%:Z;+~-,rZ' r.c 
karskiej młodziezy 
od U do 7 wieczorem. 

W administracyi "Dziennika Łódzkiego" są do 
nabycia 

cnO-lj~ Pra.wo Fa.bryczne Z d. 3 (15) czerwca. 1886 r. 

ulica Zawadzka , dom 
leczy speeyalole cboroby wewnętrzne, 
nerwowe I gardlaae. Pl'zyjmuje co
dziennie 9 - 11 rauo i 4 - 6 
poł.; biednych bezpłatnie co ..rt., ~ "~"'"< 
r ek i piątek . 1463-30- 8 

Br. Bundo-

wyłożone i uzupełnione przykładami i wzorami przez 
Stefana Kossntha, 

Dyrektora zakładów żyrardowBkich HieUego i Dittricha ; 

PRZEPISY O PRACY ntOLBTNI~H ROBOTNIKÓW 

Ksi~żki fabryczne 
do zapisywania małoletnich . robotników, oraz 

KSIĄŻKI 
-"V,,.,,..,,,,,, do zapisywania dowodów legitymacyjnych robo· 

liSlIi~-;~O-- l tnlków. 
------~------------

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

oraz wszelIde druki. i książki 

.--,::;:~I~ ula ~ąuów D~t~in i [lllinnJch. 

polecają Zakł. przemY8ł. chemlcz. 

l. KARPI8SKI & " LEPPERT 
w W A.RSZA WIE. 

FILIA W 

Zakł'ad wynajJBU 

KARET i POWOZÓW 
lJa)o-o-O~~~ 

Tłómaczenia do weksli 
Bą do nabycia w kantorze drukarni 

,,Dziennika Łódzkiego". 

'lir Łodzi, ol.l» .. k., !lliS •• 

Wynajmować będzie w dni po
wszednie powozy do ślubu dla 
klasy roboczej i rzemieślniczej 
po rs. 3. 153(}-6-2 lIłjc)~~~U1 .. C::"€:"E:Kr:1 

Dla kaszlących 
i osłabionych!! 

Wyłączna sprzedaż w aptekach i składach aptecznych 

Ek~trakt i Karni~lki "L ~ l i W a" 
koncesyonowane przez Władze Lekarskie, nagrodzone na wystawach 
hygieniczno-Iekarskich listem pochwalnym i medalami. Flaszka eKs.
traktu kop. 75 paczka. karmelków kop. 15. Sprzedaż główna w Ło-

dzi u Pp. Mil/Zera i Lipińskiego. 810- 0 

I ... Warszawskie BIURO TECHNICZNE l 
INŻYNIERA-TEClli~OLOGA 

A. Pezachowicza, 
Mechanika Rządów Gubernialnych Buwałkskiego i łomżyńskiego . 

W A.RlliZIl. '" Jl., ltlllrszałkowska N. 116. 
W zakres dzlalalnoścl biura wehodzl: Tylko specya1ne obmurow'y
wanie kotłów par\lwych, według własnego, orygina.lnego syste

mu, przy ktÓl-ym osiąga się zupełnie zużytkowanie paliwa. 
UWAGA. Na potwierdzenie przedstawione być mogą ~wiadectwa 
wydane przez osoby, u których dokonano r oboty. 

REPREZENTANT na Łódź i okolice 
C. Taube 

Zawadzka Nr. 48. 370-100-0 

oraz 
ubiorów dziecionych 

otworzyłam przy ulicy PlotrkoW8kleJ w oficynie domn W~go Edwarda 
Kindermanna li 85. Polecając pracownię BW" łaBkawym względom Szano
wnych Pań 

pozostaj ę z szae1lI\łriem 
.Józeea Howalew .. ka.. 


	Dziennik Lodzki 1889 nr 212 s1
	Dziennik Lodzki 1889 nr 212 s2
	Dziennik Lodzki 1889 nr 212 s3
	Dziennik Lodzki 1889 nr 212 s4

