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DOBROCZYNNOŚĆ PUBLlCZNl 
W NIEMCZECH. 

Dla miasta fabrycznego, tak szybko jak 
nasze wzrastającego, co pociąga za sobą 
zazwyczaj i wzrost nędzy, mnożenie się 
proletaryatu, zapoznanie się z organizacyą 
pomocy publicznej w podobnych doń punk
tach fabrycznych, nie byłoby bez korzyści. 
Organizacya dobroczynności publicznej w 
Łodzi znajduje się dotą.d w pierwotnem 
prawie stadyum swego rozwoju i nikt nie 
myśli o zasiągnięciu wzorów z zagranicy, 
celem zreformowania, w miarę możności, 
istniejących instytucyj, lub też stworzenia 
nowych, zastósowanych do miejscowych 
wal'Unków. Dość przyjrzeć się organizacyi 
dobroczynności pnblicznej w Niemczech, a· 
by się przekonać, jak wiele jest jeszcze 
w Łodzi do zrobienia na tern polu. 

Nas natw'alnie interesuje najbardziej 01'
ganizacya dobroczynności publicznej w mia
slach niełnieckich , a przedewszystkiem 
tv miastach fal>rycznych. Do miast takich 
należy EiJJerfeld, które swym szybkim 
rozwojem, charakterem swego przemysłu i 
liczbą ludności wielce się zbliża do Łodzi. 
Elberfeld jestto miasto fabryczne w Prn
sach nadreńskich z luduością 106,492 głów, 
wedle spisu z 1888 1'., niezmiernie szybko 
wzrastającą, skoro w 1'. 1852 liczyło tylko 
50,364, na początku bieżącego stulecia le· 
dwie 12;000 mieszkańców. Wszystkie ga
łęzie przemysłu tkackiego, przerabiającego 
wełnę, jedwab i bawełnę, Wl'aZ z wszelkie
mi rodzaj ami produkcyi pomocniczej Inb po
krewnej, dosięgły tntaj znacznego stopnia 
rozwoju. Mało jest wogóle '\niast w Ew'o
pie, któreby wzrosły z równą szybkością. 
'feu wzrost miasta gwałtowńy, pociągnął 
za sobą natw'alnie pomnożenie się prole
taryatu i żebractwa, zwłaszcza podczas 
przesileli handlowych. Miasto Elberfeld 
stworzyło swój wlasny system organizacyi 
dobroczynności publicznej, zastosowany z 
najlepszym skutkiem w innych punktach 
fabrycznych. System ten wyrobił się sto· 
pniowo drogą rozwoju historyczneyo. 

ODOINĘ!{ DZIENNIKA EÓDZK[EGO. 

Aż do początkn obecnego stulecia dobro· 
czynność była w ręku stowarzyszeń reli· 
gijnych. Kwesta i zbieranie składek do
starczały ID-odków potrzebnych, a żebrac
two panowało na ulicach. Korporacya że
braków tak silnie wzrosła, wlasność nara· 
żoną była na tak liczne na nią zamachy, 
że municypalność zmnszoną była dla zara
dzenia złemn użyć środków policyjnych, a 
jednocześnie stworzyć kosztem miasta orga· 
nizacyę dobroczynności publicznej, pomija
jąc przytem wszelkie wyznaniowe różnice. 

Komitet, składa,jący się z sześciu wybra· 
nych obywateli, nznany przez dekret kró' 
lewski z dnia 11 Intego 1800 1'., zajął się 
ntworzeniem administracyi pomocy publicz
nej. Środki materyalne tworzyły się z.ofiar 
dobrowolnych, podczas gdy członkowie ko· 
mitetn pomocy dla biednych, stanowiąc ro
dzaj biura dobroczynności, obowiązani byli 
badać położenie biednych, korzystających 
ze wsparć komitetn. Ograniczono się do 
przychodzenia z pomocą tylko w wypad
kach najgwałtowniejszej potrzeby, wobec 
braku pracy. Każdy ubogi, wspomagany, 
był przedmiotem ankiety, której rezultaty 
wyrażano pigmiennie. W celu zatrudnienia 
leniwców i włóczęgów zdrowych pracą, za· 
łożono składkowym kosztęm domy pracy i 
pl'Zytułku dla biednych .Armen und Ar
beitsbaus", które kosztowały 13,000 tala
rów. Wysokość wsparć pieniężnych zale
żała od pory rokn, wieku i położenia fami
lijnego wspieranych. Położyło to tamę że· 
bractwu, które znikło prawie. W domu 
pracy trndnili się roboUj. jedynie dorogli i 
zdrowi, dzieci odsyłano do szkół wolnych, 
a starzy i chorzy znajdowali w przytulku 
opiekę, jakiej stan ich wymagaŁ 

Członkowie komitetu dbbroczynności w El· 
berfeld, byli to Indzie zajęci własnemi in
teresami i rozporządzający małą ilością 
czasu wolnego, chociaż oddani swemu dzie
łu. Zadanie ich powiększało się z roku na 
rok, ilość więc członków również trzeba 
było pomnażać. Każdy członek obowiąza. 
ny był zwiedzać mieszkania i zbierać in
formacye o dwunastu rodzinach nbogich, a 
następnie zdawać ' sprawę z Ich położe
nia komitetowi centralnemu. Udzielaniem 

wsparć zajmował Się sam kOlDltet, nie 
wchodząc przytem w bezpośrednie zetknię
cie ze wspierauymi, aby unikuąć wpływu 
ich· proilb i starań. Godnem jest nwagi, 
że mimo podwojenia się ludności miasta od 
czasn zaprowaezenia Armellordllunzg z d. 9 
lipca 1852 r., obowiązującego dotychczas, 
wydatki miasta Elberfeld na dobroczynność 
publiczną nie powiększyły się o wiele, choć 
się stają coraz skuteczniejsze. Pomoc po 
domach kosztowała w 1852 r. 178,640 ma· 
rek, w peryodzie zaś od 1880 do 1882 r. 
wydatki na nią nie przekroczyły sumy 
150,000 marek, zmniejszywszy się do poło· 
wy na głowę jednego mies :kańca, ilość 
zaś wspartych nbogich spadła z 57 do 23 
ua 1,000 mieszkańców. Należy wszakże 
dodać, że, gdy włączymy do sumy w~parć 
bezpośrednich po domach koszty utrzymania 
przytułków, to ogólna suma wydatków na 
dobroczynność publiczną w Elberfeld pod· 
niesie się do 204,296 mar. w 1856 rokn 
a 496,800 mar. w 1882 1'.; w okresie zaś 
tymczasem ludność miasta się podwoiła. 
Ostatnia suma ntworzyła się z 272,288 m., 
pochodzących ze zwykłych składek, ofiar 
i darów i z 223,763 m., jakie wpłynęły 
z podatków gminnycb. Tych ostatnich 
przypadało w r. 1856 na głowę mieszkań· 
ca 3,23 m., w 1882 r., za.§ już tylko-2,26 
marek. 

Obecnie od r. 1876 administracyą dobro
czynności publicznej w Elberfeld zawiadnje 
komit.et centralny składający się z 7 człon· 
ków, z których 4 wybiel'ają obywatele, 4 
innych radn municypalna, dziewiątym jest. 
prezes, członek municypalności. Komitet 
ten ma do pomocy 26 szefów sekcyj, dla 
tyluż dzielnic miasta; z 364 wizytatorami 
i opiekunami biednych, wybranymi z po· 
śród ,'bywateli miejskich wszelkich profe· 
syj, dla pełnienia tej funkcyi honorowej. 
Prócz tego wszystkie instytucye dobroczyn . 
ne posiadają każda wlasną Komisyę admi
nistracyjną specyalną. Instytucye te są: 
przytułek dla ubogich starców, pozbawio· 
nych opieki r~dzinnej i niezdolnych do 
pracy, dom sierocy i instytut dla dzieci, 
porzuconych przez rodziców, szpitale i do
my zdrowia; oraz instytut dla chorób epi-

demlCznych. CO dwa tygodnie komisye 
składające się z szefa sekcyi i 14 wizyta
torów wyznaczają, zebJ'awszy si~ na posie
dzenie, wsparcia. Wsparcia rozdawane po 
domach nie mogą trwać dłużej nad 2 ty
godnie z rzędu, ale mogą być wznawiane. 

Wedle ogólnego prawidła, wsparcia wy
dawane są w gotówce w stosnnku 2 ma
rek tygodniowo na jedną osobę, dla rodzin 
liczniejszych stosunek ten się zmienia we
dle potrzeby. Wydają także bony na zn
pę, po 7 fenigów porcya, odzież i pościel. 
Komitet nie daje narzędzi pracy i sprzę
tów, lecz je wypożycza na czas pewien. 
Ubodzy bez dachu mogą otrzymać 50 feni
gów na najem pomieszkania na tydzień. 
Chorzy pomoc lekarską i lekarstwa otrzy
mują bezpłatnie, a także koszty pogrzebu 
zmarłych pokrywa komitet. Sieroty i opusz
czone dzieci otrzymnją pensye, jeżeli nie 
mogą być przyjęte do zakładów specyal
nych. Niezależnie od tej pomocy pnbli
cznej, stowarzyszenia religijne również 
wspomagają biednych, pomijając tych za
zwyczaj, których utrzymuje municypalność. 
Dwa stowarzyszenia protestanckie utrzy
mują każde specyalny przytułek; stowa
l'Zyszenie katolickie posiada również szpi
tal i przytułek dla kobiet starych. Stowa
rzyszenia św. Wincentego a Paulo i św. 
Elżbiety opiekują się specyalnie ubogimi 
katolickiemi; dzieło dobroczynności w gmi
nach religijnych luterskiej reformowanej 
wykonywują. sieroty djakonesy. Różne leo 
gaty i fundacye dostarczają środków ma
teryaluych dobroczynności wyznaniowej. 
Dobroczynnoilcią zajmują się wreszcie na 
swą rękę stowarzyszenie kobiece. 

Te rozmaite wyznaniowe instytucye wo
bec .szerokiej działalności miejskiej dobro
czyuności, niewielkie posiadają znaczenie. 
~a wypadek gwałtowuej potrzeby zwiększe· 
nia środków, komitet municypalny rozpo
rządza kasą z rocznym fundnszem rozpo
rządzalnym w sumie 2,500 marek, pocho
dzących z ofiar i jałmużny. W zimie ro
dziny wspierane przez dobroczynność otrzy
mują. dodatkowo bony ua węgiel, którego 
nigdy nie brakuje do rotporządzania komi· 
tetu. Systematyczna, ~cisła, wzajemnie tl'O-

I 
kochane l\lb tez ZllUne, mne Jeszcze malZą I nął. "to czai uJ ące" I my~ląc, ze mógłby I spostlzeZOn)lDl, tak dązyła wszelkielDl Sl
z dłonią opartą na kolanie. Wodospad pie· zrobić prześliczny obrazek z tego kącika łami za dalekim lotem swych myśli. 

----------------- ni się i toczy wśród skał ślicznych. Drze· parku i grnpy mamek, matek i dzieci. Malarz zwrócił się do Anety: 
11) 

Guy de Maupassant, 

JAK ŚMIERĆ SILNE. 
Przekład z fraucu.ltiego. 

(Dalszy ciąg - patrz Nr. 216). 
. W zdlnż szerokich alei, które rozpoście· 
rały swe ciemno zielone sklepienie nad 
jaśniejszą· zielenią murawy, tłum mężczyzn 
i kobiet, siedząr.ych na żelazuych krzesłach 
spoglądał na przechodniów, podczas, gdy 
w małych alejach pogrążonych w cieniu i 
krętych j ak strumyki, gromadka dzieci 
bawiła się w piasku, biegam, skakała 
przez sznur, pod troskliwem okiem matek, 
lub obojętnem-nianiek. Wielkie drzewa u 
góry zaokrąglone w kształcie kopnł, niby 
liściaste pomniki, olbrzymie kasztauy, któ· 
rych ciężką zieloność w'ozmaicają różowe 
I białe kiście, jawory, platany dekoracyjne 
ze sztucznie wykrzywionemi pniami, zdo· 
bią w pociągających perspektywach wieI· 
kie, lekko pagórkowate trawniki. 

Powietrze upalne; synogarliczki grucha· 
ją w gałęziach i oddają sobie wizyty, 
przelatnjąc z jednego wierzchołka drzewa 

. na drugi, podczas gdy wróble kąpią się w 
różnobarwnej tęczy, którą tworzą promie· 
nie słońca, igrając w świetlanych kJooplach 
rosy, migocących na delikatnej trawie. 
Białe posągi szczęśliwemi się wydają w tej 
świeżej zieleni. Młody cbłopiec wykuty w 
marmurze wydobywa z nogi cierń niewi
dzialny, jakgdyby CO tylko ukłnł się, uga· 
niając się za Dyaną, uciekającą hen, tam, 
ku strumykowi, nwięzionemu w gaiku, któ· 
ry osłania ruinę świątyni. 

Inne posągi obejmują się wzajemnie, roz· 

wo, obcięte nakształt kolnmny, opasnją Jakże mu to doUj.d na myśl nie przyszło? - Powiedz mi maleńka, czyby ciebie to 
zwoje bluszczu; gl'ób jakiś nosi napis. - Lubisz to robactwo-spytał Anety. znndziło pozować mi raz lub dwa do jakiej 
Kamieniste łoża, wzniesione na trawnikach - Przepadam za niem. postaci? 
~'ównie przyp.ominają staroży~nr Akropolis, Widząc jak się im przypatrywała, czuł, - Ależ nie, pr.zeciwnie. . 
Jak elegancki mał~ park-dzikie lasy. ze miała chęć wziąć je, ucałować, bawić - :rrzypatr~ ~ę. dobrze tej pannie, któ-

.Jestto ~I'ocze mieJsce,. dok~d ~rzycho~zą się z niemi, cbęć zmysłową i tkliwą przy- 1'80 bnJa w krauue Ideału. 
nueszczawe napawać Się ~Id0!ti~m kw la- szłej matki i dziwił się owemu tajemnicze- - Tam, na krześle? 
tów, ~yhodowanych w ora~er~1 ~ zachwy· mu instynktowi, ukrytemu w tym młodo· . - Tak. A więc, usiądziesz także na 
cać, . J~k w. te.atrze, . wIdowIskielI!, .wy· cianym organizm1e kobiecym. krześle, otworzysz książkę na kolanach i 
obr~zaJącem zyCie ~n~J-l?rz~dstawl~wem, Ponieważ stała się bardzo rozmowną, P?staras~ się r~bić. tak, jak ona. Czyś ty 
któl ~ "'! ~ro~~ Palyza daJ~ plęk~a natur~. zaczą.ł badać jej upodobania. Wyznała, że kiedy śm!a na Jawie? 

. Oli.W1el B~I t~, od lat Wielu. pIZYChO~ZłI pragnie powodzenia i sławy światowej i - Alez tak. 
P! a",!le ~o?zlenme do te~o ulublon~go .pl zez· zrobiła to z pełną wdzięku naiwnością, - O czem? 
~le~le mieJsca, v: celu .pl ~g~ądama Się I?a· przyznała się do chęci pOSiadania pięknych I nsiłował spowiadać ją z jej wycieczek 
I.yzankom W naJo~po":ledmeJszych ~Ia mch koni, których była wielką znawczynią, po- w sferę marzeń idealnych; ale nie chciała 
lamac.?, "To p!!lk Ulządzo~y dla plęknyc~ nieważ hodowla ich zajmowała większą odpowiadać, omijała jego pytania, patrzyła 
tualet - m.awlał :-""Iudzie źle ubram część folwarków w Roncieres; narzeczony na pływające za chlebem, rzucanym przez 
budzą tu O.blzydzeme., .. zaś tyle zajmował ją, co mieszkanie, które nieznajomą panią., łabędzie i zdawaln się 

I. Sp~C~1 ow~ł tnt:aJ g.od.zlD~ml całemi, zawsze znaleźć można. być zmieszaną, jakgdyby dotkuął w niej 
znając JUZ kWIat kazdy I I oślinę, i zwy- P bli' r . d . hu' J' akiejś czułej struny 
kłych codziennych spacerowiczów. rzy zy I Się o .st8:wu, po powlerzc I , . . . . . . 

Terllz szedł wzdłuż alei, koło Anety, któreg? dwa łabędZie I sz~ć kac~ek p~y- Na.stępm~ by zmlernć prz~dmlOt, 0powla· 
roztargnionem okiem śledzac to rUchliwe wało Cichutko, tak czyste I spokOJne, Jak dała o zycm swem w RonCl6res, o babce, 
życie ogrodu. . ptaki. Zł'obione z ~orcel~ny; przesz~ na- któl:ej głośno czyta~ codziennie i której 

_ Ol jaki milutki, _ 'zawołała Aneta, stęp~le koł? młodej kO~lety, Siedzącej z o~ mnsl być teraz s.ame~ .bardzo s~utno. 
przypatrując się z zachwytem maleńkiemu twal ~ą k~lązką n!! k?la.nach, z ocza~ Malarz, słnchaJąc Jej, cznł SIę wesołym, 
chlopczykowi o jasnych dłngich lokacb, utkwlOnelDl ~ przestrzeu I duszą pogrązo- jak ptak na wolności, jak oddawna już nie 
którY spoglądał na nią błękitnemi oczęta· ną w zadulDle. był. Wszystko co mn opowiadała, drobne 
mi. . Siedziała nieruchomajak z wosku. BI'zyd- te zwykłe i ulotne szczegóły prostej egzy

Następnie zrobiła przegląd wszystkich ka, prosta, ubrana skromnie, jak~dyby nie s~ncyi młodej dziewczynki, bawiły go i 
dzieci, a przyjemność, jakiej doznawała na myślała o podobaniu się, naUCzyCIelka być zajmowały. 
widok tych żywy~h, wykwintnie przyodzia- może.. rozmarzyła się, uniesiona jedn~1I! - Siadajmy,-rzekł Bertin. 
nych lalek, uczyniła ją bardzo rozmowną. zdamem, I~b słowem, które ocz~rowało JeJ Usiedli nad wodą. Dwa łabędzle zaczęły 

Szła drobnym krokiem, komunikowała serce. ~onczyla prawdopodobme w myśli, krążyć przed nimi spodziewając się jakie. 
Oliwierowi swe uwagi nau dzieĆomi, niań- stosowme ~o. swych nadziei, historyę, za· goś pożywienia. ' . 
kami i matkami. Dobrze wyglądające dzie· czętą w kSlązce. Bertin uczuł budzące się w nim wspom-
ci, tęgie i z~'owe, wzbu~aly w niej ra- Bertin zatrzymał się zdziwiony. nienia, te niknące wspomnienia, pogrążone 
dosne okrzyki, blade zaś l wynędzniałe - - To dobrze-rzekł-módz tak o wszy- w zapomnieniu i zjawiające się naraz, nie-
litość. .. . . .. . .. stkiem zapomnieć. .. . ... wiadomo skąd i dlaczego. Zjawiały ię one 

~luc~ał Je~, więceJ. sl9 wą baWiąc, mz Przeszl! ko!o mej. Powrócili Jesz~e nagle, w całej swej rozmaitości i zarazem 
dZIećmI, a me zapomlDaJąc o sztuce, szep· dwukrotme, me będąc wszakże przez llI4 tak tłumnie, że sprawialo to DA nim wra-
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skllwie kontrolująca siebie administracya, dostawania się przez owe budki do wnę- czysto fizycznej natury. tąd też istnieje nia'lnina Dawida zwejcera, podaną na-;;: 
co do każdego wsparcia, odznacza się je- trza wagonów i 2) sprawa zużytkowania projekt pobierania podatku od objętogci zolucyl; sf)dziego vokoju i rozpatrzy Spraw 
dnolitością 1V dzialaniu i w metodzie 1'0- wagonów i platfol1D, mogących unieMć 600 aparatów i satnratów. Oprócz tego ma kasacyjnlj. z powództwa Heuocha 'l'erenba~ 
stępowania jednakowej we wszystkich pudów i o podwyższeniu wogóle do pe- być zastosowauy podatek patentowy, który cha przeciwko Janowi Magiuowi o rs. 11. 
dzielnicach miasta. Wizytator! albo opie- wnego maximllm wytrzymałości wagonów i w mniejszej wysokości zastosowany będzie (- ) Wydawanie przekazów na kantory 
kun bieduych (Armenptleger) zaw~ze ma platfOł·m. i do sprzeclających wodę sodową i selcel'- banku państwa li kil Y gubernialnej w 
pod ręką kwestyouaryusz, zawierający po- - .GraŻdanin" zaprzecza pogłosce, ja- ską. Co do wysokości ceny patentów, i t- Piotrkowie i z powiatowyo.:b w Częstocho_ 
trzebue co do położenia osobistego wspie- koby ua niektórych kolejach miały być za- oieje poważua różnica zdaiI. Niektóre za- wie i Łodzi ma się rozpocząć w dniu 27 
ranych informacye wraz z dokumentami, prowadzone wagony klasy IV -ej dla robo- rządy akcyzowe proponują naznaczyć opła- ' b. m. 
stwierdzającemi ich prawdziwoś~, jak ksią- tników. tę patentową od 20 - 30 rs. dla rabl'yk i (-) Legalizacya dokumentów. Wszelkie 
żeczki zarobkowe, świadectwa lekarskie. - .Now. wr. " donosi, iż od dnia 13-go od 3-l(} rs. dla handlnjących, inne zaś dotąd akty wnto-wrrell.ły oraz l'8chunki 
Wszystko to stanowi maIl' zwitek, mogący stycznia 1890 roku na w~zystkicb kolejach występują z projektem podzielenia miej- zagraniczne, służące do wniesienia preten_ 
się pomieścić w kieszeni. nadbaltyckich ma być ustanQwionl\ kontro- scowości na kategorye z opłatą pateutową syj przed sądy tutejsze, poświadczaue były 

Kwestyonarynsz ten wraz z dokumenta- la rządowa. 200, 100 i 50 rs.; dla handlujących zaś prze~ konsulaty ruskie za granicą, poczem 
mi służy za materyał do kontrolowauia Handel. proponnją cenę patentu od 20 - 30 rs. poświadczenia owe legalizował wydział dy-
położenia żądających wSl?arcia. Prócz te- _ Celem ukrócenia przemytnictwa, w Równi6't opodatkowanie od objętości apa- plomatyC'.my przy war~zawskil." general_ 
go kazdy .wspler~ny posIada własne akt~ miejscowollciacb pogranicznych mają być I rll:tów napotyka. na p.ewne zar~uty" ~bo-I gubel:natorze, a. następllle leg~hzacyę ową 
w zauIj.dzle murucypaloym. O wysokośCI zastosowane środki admillistracyjne IV ten wIem fabrył\allcI mogllby butelkI czę CIOWO pośWIadczał starszy prezes Izby sądowej. 
zaro~~ów ubogich, otrzymuj~cyc!l. w~p~'cie l 'sPoSób, aby wszystkie indywidua, o któ-Inap~łniać wodą, nasy?oną ręcznie solami i W ten dopiero sposób 7.aI.egalizowane uo
~mlrus~racya dobroczynnośCI mIeJskieJ, za- rych jest wiadomo że czynnie lub pośre- dopIero resztę dopellll8Ć z aparatn. Stąd kumenty mogły być sądOWI przedstawiane. 
sIęga WIadomości od przemysłowców.i wo- dnio kontrabandzi'e dopomagały, usuwać też niek~re z~rządy akcyzow.e ~apropOl~o- Obecnie, od d~a 13. b. m., b~uro d~)lolUa_ 
góle I?racodawców. DecYo/ą z drua 1.3 przynajmniej o 50 wiorst od granicy, z za- wał;r pO?lerame podatku . od 110 CI godZlU, tyczn~ ~~a~VH\ takIego legalJzowal~Ja, wo
styczma 1880 r. rada murucypalna poleCl- bronieniem pod rygorem prawa zamieszka- w cIągu których aparat Jest, czynny. De- bec melstruejących w tym względzIe prze
ła. zaprowadzić w biurach zarządu miej- nia w pasie ' granicznym. partament podatków niestałych obliczył pisów obowiązujących, skutkiem czego star-
8kl~gO t~blice z ,,:ypisanemi na nich na- _ Według informacyj (lziellników pe- rów~eż ilość dochodu, oczekiwanego z te- s~y prezes r?,wnie od poświadczell Owych 
zWIskanu oby,,:a.teh, ~tór~y prze~ 25 lat tersburskicb, konsul amerykali. ki w Pe- g~. zr?dła. Doc.hM ten móg~by ~~ pr~y: SIę nsuwa. !ile m?g,c tedy zy~ka~ niezbę
honorowo p~łl1!li obo~lązki członków. czyn- tersburgu otrzymał prośbę od hodowców bhzeruu wynosIć z. !l'u~erlll: ~.I~,,:skieJ dnych pośwJadc~en, Jeden .z WI~lklCh prze
nych w .admlmstracyl d?broczynn.ośCl. !'o nierogacizny w Ameryce o po§redniczellie 60,000 rs., p.od?l~kieJ. I woły~s!ti~J pll ~ystowców tuteJs.zych zamósl, Jak donoszą 
ogłoszemu prawa pruski~go z drua 13 lip- w zawiązaniu stosunków pomi~dzy nimi a 13!0~0 !'s:, kaliskieJ, pI?trkowskle~ I g1'O- plsm,\ warszaw kle, do. sądu o~ręgowego 
ca 1875. r: komisya mun~cypalna ut~orzy- właścicielami ziemskimi w Rosyi. dZleuskleJ po 8,000 rs. I t. d. spra:vę dokumentów Ule~alegahzo~anycb, 
la I:ówlllez w ~wem ł?rue r~ę SIerocą, _ Korespondent petersburSki . Kuryera Prz~mySł. . s~d Jednak spmwę odrz~clt. W takim SLa-
W!,lsem:ath, mającą zWlerzchm nadzór nad warszaw." pisze: . Departament rolnictwa - To\~arzrstw.o e~onomlczne w ~ete~·s: me, rz~~y, prze~lYsłow~ec .z~apelowal !lo 
opIekamI. i przemysłu wiejskiego delegował w swoim burg.u zajmuje SIę" Jak donoszą. dZlenruki wyz.s~eJ lllStancyl, której oplma prawdopo-

Przemysł. handel i komunikacye" 
Drogi żelazne . 
- Zaliczenia (Nachnahme) kolei peters

bW'sko-warszawskiej, które wypłacane do
tychczas były w tutejszym banku handlo
wym, od dnia dzisiejszego z rozporządze
nia zarządu głównego tow. dr. żelaznych 
wypłacane będą w kasie kolejowej na sta
cyi Warszawa. Polecenie to wyniklo 
wskutku odezwy ministeryum komunikacyj, 
które uznało, iż płacenie procentów ban-
1I;0wi za powyższą czynność, należącą do 
w'zędników kolejowych, jest zupełnie zby
tecznem. ;z, tego powodu, jak donosi 
.Kw·yer warszawski", na stacyi kolei pe
tersbm'skiej otwartą zostaje oddzielna ka
sa do wypłacania zaliczeń. 

- Dzienniki petersburskie donoszą, iż z 
rozporządzenia p. ministl'a wojny pomiędzy 
Petersbw'giem a Dynaburgiem, na kolei 
warszawsko-petersburskiej, odbędą się pró
by' przewożenia rannych w wagonach spe
cyalnie na ten cel nrządzonych. 

- Na kolei wiedeńskiej wkrótce rozpo
cząć się mają roboty około budowy dwóch 
nowych mostów, mających stanąć pomię
dzy stacyami Radziwillowem a Skierniewi
cami na miejscu dawnych, przez czas zu
żytych. W tym celu zarząd kolei wyzna
czył już potrzebny fundnsz, aby zaś nie 
przerywać stalej komnnikacyi , przede
wszystkiem m'ządzone będą boczne pro wi
zoryczne linie, przez które pociągi czaso
wo iść mają. 
• - .Grsżdanin" donosi, że od 7-go paź
dziernika r. b. rozpoczną się posiedzenia 
komisyi technicznej ogólnego zjazdu przed
stawicieli kolei żelaznycb. Pomiędzy inne
mi kwestyami, któremi zajmie się komi
sya, zasługują na uwagę: 1) sprawa prze
robienia budek przy hamulcach w wago
nach towarowych, aby usunąć możliwość 

żellle, Juby kto ręką uniósł pokrywę z na
czynia, mieszczącego jego pamięć. 

Stal'ał się zbadać, skąd pochodzi ta bm'Z
liwość jego życia poprzedniego, którą razy 
już kilka zauważył był i odczuł, chociaż 
w mniejszym stopniu, niż dzisiaj. Istniała 
zawsze przyczyna tych wywoływalI cieniów 
przeszłości, przyczyna materyalna i prosta: 
jakaś WOlI, jakiś częstokroć zapach. Deż 
razy ocierająca się o niego snknia kobie
ty spotkanej, rzuca\a mu mimochodem wraz 
z właściwym sobie zapachem perfnm, przy
pomnienie zd8.1'Zeń w pamięci zatartych. 

W głębi starych tiakonów toaletowych, 
odnajdywał też nieraz cząsteczkę swego 
istnienia: j wszystkie te błąkające się wonie, 
zapachy ulic, pól, mebli, zapachy słodkie 
lub nieprzyjemne, wonie ciepłych wieczorów 
letnich, lub chłodne-zimowych, wzbudzały 
w nim zawsze odległe wspomnienia, jak 
gdyby zapachy kryły w sobie żabalsamo
wane martwe przedmioty, w ten sam spo
sób jak aromaty zachowują mumie od ze
psucia. 

czasie za granicę p. Bodisko, urzędnika rus.kie, kwestyą przemysłu tecłmlcznego w dobu~e będzl~ dyrektywą d? ~ostępowaui;\ 
ministeryum, celem rozpatrzenia warunków ZWIązku, z go~~odarst.we~ ro~ne~: . . . w tej sprawIe dlr. znacznej hczby llltere-
i otwarcia nowych dróg handlu tl'zodą, wy- ~ .Nowostl .dowladuJą SIę, IZ IstmeJe santów. . . _ 
wożoną z Rosyi. P. Bodisko we w~zystkich prOjekt utworzema stałych .k.on~ursów .dl.a (-) We czwartek rozpoczął SIę r~k :>650 
prawie centrach handlowycb Europy za- drobnych przemysłowców. w16Jskic~. Z ~- podług rachuby kalendarza wyznama moj 
chodniej pozawierał stosnnki i umowy z cyatywą w tym .względzle wystąpiło mlDl- zeszowego. 
a.ientami, których kompetencyę, uzdolnie- steryum dóbr panstwa. (-) Z kołei. Na drodze żelaznej fabry-
nie i odpowiedzialno§ć mógł sprawdzić i 0- czno-łódzkiej pociągi osobowo - towarowe 
cenić. Rezultatem tej ankiety będzie mają- WI"adomos' CI' "I'eZ" ące, formowane były dawniej w ten sposób, że 
ce nastąpić IV tych dniach ogłoszenie w U tuż za parowozem szły wagony towarowe, 
organie ministerynm uóbr pallstwa warun- a za niemi dopiero wagony osobowe. Przed 
ków handlu, wysokości prowizyi agentów, (-) Zjazd sędziów pokoju. W dniu 2-im niedawnym czasem, I na skutek reklamacyi, 
warunków przygotowyw'luia mięsa oraz października r. b. zjazd osądzi 25 spraw że wagony osobowe zadaleko są umieszczo
wskazane będą nazwiska i adresy tych karnych, a mianowicie: 1) Przeciwko Ma- ne od prowadzącego. pociąg maszynisty, i że 
agentów. Prywatna inicyatywa będzie mu- tuszewskiem,1 oskarżoneulU o samowładność skntkiem tego w razie gro2!'.łcego niebez
siała liczyć się z warunkami podanemi j pobicie, 2) Abramowi Wróblewskiemu o pieczeństwa, nie można go będzie ostrzedz 
agentom zagranicznym." świadome nabywanie rzeczy kradziouych, .0 takowem za pomocą linki, - zmienione 

- Slld handlowy warszawski ogłosił 3) Paulinie Gliks o potwarz, 4) Waleryi ustawianie pociągu. Obecnie wagony oso
upadłość Józefa Sztengla, właściciela fa- Lipińskiej o obelgi czynne, 5) Pawłowi Jen- bowe chodzą zaraz za parowozem, a za te
bryki czekolady i cukierni na placu Zielo- czowi o bójkę, 6) Elżbiecie Modro o po- mi dopiero wagony towarowe. Teraźniej
nym, tudzież zmarłego prze(1 kilku dniami gróżki i obelgi słowne, 7) Antoniemn Po- sze jednak nstawianie wagonów w razie 
krawca, Ignacego Goldmana. redo, Błażejowi Kolasa i innym o samo- wypadku przedstawia mniej szans bezpie-

- Z Lublina donoszą do "Wieku: ,,'fn- władność, 8) Antoniemu Szulcowi o po- czeństwa, choćby z tego względu, że mia
tejsza gazeta, która w roku bieżącym twarz, 9) Brunowi i Ludwikowi Szmiderom nowicie na spadku, jaki się w paru miej
skrzętnie prowadziła rachunek wywozu () tosamo, 10) Andrzejowi Turskiemu o 0- scach na drodze łódzkiej znajduje, wagony 
drzewa budulcowego z naszej guberni za belgi słowne, 11) Frajndzie i Surze Różań- towarowe całą silą pchają o.sobowe, które 
granicę, podaje obecnie ogólną sumę wy- skim i innym o obelgi słowne, 12) Julian- w razie wykolejenia .się pociągu, mogłyby 
wozu, k tóry, obliczony na gotówkę, wynosi nie Wiśniewskiej i J ózelie Stasiak o obel- uledz zupełnemu zgruchotaniu, od czego 
rs. 691,500. Wywieziono ogółem z naszej gi słowne i czynne, 13) Ign!,-cemu Iruszowi nie uclu'oniłaby nawet i lillka oRtrzegają
guberni budulcu sosnowego sztuk 78,499, o potwarz, 14) Walentemu ZW'ek o pogróż- ca. Zarzątt drogi łódzkiej myśli zatem 
murłatów i bali około sztuk 40,000, plan- ki i obelgi słowne, 15) Franciszkowi Pia- o przywróceniu dawnego porządku rzeczy 
ksonów na budowę okrętów sztuk 1,660, nowskiemu o samowładność, 16) SW'ze Dzi- co do nstawiania pociągów osobowo-towa
a prócz tego mnóstwo podkladów kolej 0- gan o obelgi słowne i czynne, 17) Surze rowych, i to, wedle opinii rzeczoznawców, 
wych, kloców, klepek, gontów i obręczy. Dzigan o obelgi słowne Perli Griinwald, nie powinno ulegać zwłoce. 

Podat~i. 18) Janowi Otto o obelgi słowne i czynne, (-) Rzemiosła w Łodzi. Jeden z tutej-
- .Grażdanin" podaje szczegóły, tyczą- 19) Augustowi MarkSowi i małżonkom szych majstrów szewckich przyjmuje n~ 

ce się projektu opodatkowania wód mine- Markson o obelgi słowne i czynne, 20) Jó- praktykę tylko chłopców pochodzenia ob
ralnych i lemoniad. Według projektów, zefowi ,Marksowi o sam o władność, 21) Jó- cokrajowego. Na wakujące n niego miej
nadesłanych przez oddzielue zarządy akcy- zetie Łnkomskiej o obelgi słowne, 22) Mi- sca zglaszało się kilku chłopców tubylców, 
zowe, podatek od wody selcerskiej i sodo- chałowi Szymańskieml\ o potwarz, 23) Mi- lecz nie zostali przez maj8tra przyjęci. .. 
wej nie powinien przewyższa.ć l/o -1 kop. chałowi Kacprowiczowi vel Kacprzakowi o Dlaczego? . 
od butelki, a 1 - 3 kop. od butelki lemo- pobicie, 24) Antoniemu Jabłońskiemu o b6j- (- ) Po raz setnyl Nawoływania nasze 
niady owocowej. Co się tyczy formy 1'0- kę, 25) Gustawowi Szreterowi o zakłóce- i wielu ludzi dobrej woli, pod adresem maj
datku, to ogólnie uznano, iż banderole za- nie spokoju publicznego. Pr6cz tych spraw stl·ów tutejszycll, o posyłanie termiuatorów 
stosować się tutaj nie dadzą z przyczyn zjazd rozstrzygnie skargę iucydentalną Be- do szkoły, taki osiągają skutek, co rzuca-

przerwy, ruepochwytny, prawIe IrytuJący. cym ruepokoJelll, a a, szn a w s owac wnętl'Zne, ertm spostrzeg . się, że czwar
Cóż to takiego znajdowało się przy nim, tej dziewczyny, prawie obcej jego sercu, ta dobiega. 
koło niego, co w ten sposób wzbudzało jakiegoś wyrazu, jakiegoś dźwięku lub uś- - O!-rzekł,-tl'zeba wracać. 
przygasłe wzruszenia? lniechu, któryby mu się wydał jakby pozo- I doszli wolno do bulwaru ~falesherhes. 

- Trochę chłodno,-rzekł,-pójdżmy. stałym w ustach jej z czasów rolodości jej Gdy opuścił mlodą dziewczynę, zsze(H ku 
Wstali i zaczęli chodzić. On patrzył na matki. Niekiedy drgnąć mnsiał z podziwu placowi Zgody, by zwiedzić przeciwległy 

siedzących na ławkach ubogich, dla któl'ych uad intonacyą jej głosu. Zapewne istniały bieg Sekwany. 
krzesło byłoby zadużym wydatkiem. takie różnice w ich słowach, że nie mógł Nncił sobie, miał ochotę biegać, najc4ę-

Aneta w tej chwili obserwowała ich tak- na razie zualeźć między matką i córką tuiej skakałby przez ławki, taką czul w 
że, niepokoiła się mimowiednie ich. bytem, związku, różnice takie, że często nie mógł sobie siłę i zręczność. .Stanowczo, - my
ich zajęcie,m, dziwiła się, że ci ludzie o tal> bra<\ jednej za drugą; ale różnica ta doda- ślał- wiosna świat cały odmładza. " Była 
nędznym wyglądzie, przycb?dzą próżnować wala tylko więcej uroku . tym nagle :j:bu- to jedna z tych ~bwjl jego ż.vcia, w któ
do tego pięknego ogrodu publicznego. dzollym oddźwiękom matczynego głosu. rych umysł podniecony pojmnje wszystko 

A jemu z większą wyrazisto§ci~ niż przed Dótąd zauważył tylko podobieństwo twa- z większą przyjemnością, oko lepiej i ja
chwilą stanęły w myśli lata ubiegłe. Zda- rzy i s.{lojrzenia, ciek8\fego, miłego, ale te- śniej wi(lzi, zdaje s ię być wrażliwszem, IV 
wało mu się, że jakaś mucba brzęczała mu !'aZ oto taj emnica owego głosu wskrzesza- których doznaje się większej radości w pa
kolo uszu, napełniając je bezładnym szme- ła wspOlunienia do tego stopnia, że odwra- trzeniu i odczuwaniu,jakguyby 111011 wszecłl
rem dni minionych. cając głowę, by nie widzieć młodej dziew- mocna odświeżyJa wszelkie barwy ziemi, 
Młoda dziewczyna wioząc go rozmarzonym, czyny, zastanawia l się chwilami, czy to nie ożywiła ruchy istot, i przy.wróciła w nas, 

zapytała: głos' hrabiny z przed lat dwunastu. jak w zatrzymanym chodzie zegarze, dzia-
- Co panu jest, wyda,ie się pan smu- Następnie, gdy oszołomiony telni przywi- łanie wrażeń. 

tnyrn? dzeniami, zwracał się znów ku Anecie, od- Robiąc mnóstwo interesujących obserwa-
Słowa te wstrząsnęły nim clo głębi. Któż najdywał na nowo w jej wzroku coś z tego cyj myślał: - .1 powie(lzieć, że są. chwile, 

je to powiedział? Ona, czy jej matka? To odurzającego uroku, jaki rzucało nali oko w których nie znajduję tematn cl0 malo
nie jest terl\Źniejszy głos jl\i matki, to jej jej matki IV pierwszych czasach ich miłości. wania." 
głos z lat dawnych, tak zmieniony, że za- 'l'rzy razy jnż obeszli park, przechodząc I czul IV sobie inteligencyę tak swobo-
ledwie go mógł rozpoznać. zawsze koło tych samych osób, nianiek i dną i jasną, że cała jego działalność art y-

- Nic mi nie jest-odpowiedział z llśmie- dzieci. styczna wyuała mu się banalną, że po\vziąl 
chem- · ty mnie mocno zajmujesz, jeRteś taka myśl stworzenia nowego sposobu wyrsże-
miła, przypominasz mi twoją matkę. Aneta teraz przypatrywała s ię pałacom nia życia, dokładniejszego i oryginalniej-

Jakim sposobem nie zauważył wcześniej otaczającym ogród i pytała ' o nazwisk:\. 10- szego. I uagle chęć powrócenia do (lomu 
tego dziwuego echa słów niegdyś tak zna~ katorów. . i pracowania ogarnęła go, i zmnsiła do 
nych, eclla, które teraz wydobywało się z Chciała wiedzieć tel'8z wszystko o tych zamknięcia się IV pracowui. 
tych gwieżych u..tek. ludziach, dopytywała o nich z chciwą cie- Skoro jednak tylko pozostal sam wobec 

_ Mów jeszcze,-rzekl. kawością, zdawała się napełniać wiadomo- rozpoczętego płótna, teu palący przed chwi-
_ O czem? ściami swą. kobiecą pamięć, i z twarzyczką lą zapal, wnet uspokoił się. Uczuł się znu-

Czy to mokra trawa lub kwiat kaszta
nowy. przywołnje w nim teraz przeszlość 
do życia? ' ie. A więc cóż? Czyżby to oku 
swemu zawdzięczał? Cóż więc zobaczył? 
Nic. Pomiędzy spotkanemi osobami jedna 
może podobną byla do kogoś z przeszłości 
i on, nie poznawszy jej, l"Ol'uszył w swem 
sercu wszystkie echa pl'zeszłości. Nie był
że to raczej dźwięk jakiś? Bardzo często 
fOI·tepian posłyszany Ill'zypadkowo, albo ja
kiś glos nieznany, lub nawet katarynka, 
grająca na placu oklepaną melodyę, od
mładzała go raptownie o lat dwadzieścia i 
pieni jego wzbierała oddawna niedoświad
czonelD rozrzewnieniem. 

- Powiedz mi, czego cię oczyły twe na- rozjaśnioną zaj ęciem sluchała oczami i u- żonym, usiadł D& kauapie i zaczął marzyĆ. 
uczycielki. Czy je kochasz? szami. 
Zaczęła szczebiotać. Doszedłszy do pawilonu rozdzielającego 

I ten głos wewnętrzny trwał ciągle, bez A on słnchał, przejęty jakimś wzrastają- dwie bramy, wychodzące na bulw8.1·y ze- (D. c. n.). 
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nie grochu o ścianę. Pewna tylko część 
światlejszych rzemie:ilników stara się o 
oświecenie swej po większej części niema
jącej pojęcia o książce czeladzi, reszta jak
najmniej zważająca na ów brak, nic w tym 
kierunku nie czyni. Czyby nie mOŻlla temu 
poradzić? 

(-) Przemysł włościański. Włościanin 
z powiatu łęczyckiego, Andrzej Ja;worzak, 
dostarczy I do Łodzi na kilku wozach 38 
sztuk drabin do rusztowali. R07,kupili je 
wszystkie po 3-7 1"8. majstrzy murarscy. 

( (-) Pani AdolfIna Zimajer opu cila na-
sze miasto we środę. Znakomitą ałtystkę 
żegnano z llrawdziwym entnzyazmem po 
llrzeclstawieuin benefisowem, a nadto dość 

~ 
liczne grono wielbicieli jej talentu, zgro
madziwszy się przed teatrem, urząliziło pra
wdziwą demonstracyę owacyjną, darząc ar
tystkę okI"zykami pelnemi uwielbienia i ży-
czliwości. 

(-) Cyrk. We środę w przyszłym tygo
odbędzie się pierwsze widowisko w cyrku 
pp. Gaberel i Honcke, który zjedzie w kOl\
eu bieżącego tygodnia. Jak gloszą afisze, 
cyrk powyższy liczy w swym składzie 
75 osób. 

~ 
(-) Repertuar teatru łódzkiego zapowia

da wystawienie w krótkim czasie operetki, 
granej z wielkiem powoi1zeniem w teatrze 
Małym w Warszawie, p. tyto . Ali-Baba". 
Komeclya Baluckiego .Ciężkie czasy" nie
bawem również wystawiouą zostanie. Wie
le pięknych utworów, jakiemi teatr łódzki 
repertuar swój zbogacił, uświetni sezon zi
mowy. Do składu towarzystwa łódzkiego 
przybyła zdolna artystka, pani Otrem
bowa. 

(-) Linochód tllondin, bawiący obecnie 
w Warszawie, ma l\iechać w tych dniach 
do Łodzi; ma on dać jeduo widowisko, na 
którem będzie się poplsywał ze swemi pro
dukcyami. 

KRO NI K A. 
--' 

Warszawa. 
Do zarządt, hutni weszli większo§cią 

glosów pp. Pepłowski" P. :ltfaszyński, J. Pa
włowicz, F. Wotowski, .A. Zakrzewski. -
Komisyę rewizyjną stanowią pp. K. NatalI
son, J. lIlaszyński i W. Buchner. - ·Krlj.
ży pogłoska, że bawiący w Warszawie p . 
ManMsein zamierza rozpatrzyć projekt 
wzniesienia tutaj specyalnego gmachu na 
pomieszczenie wszystkich sądów pokoju, 
zjazdu sędziów oraz kancelaryj komorni
ków. - P. Merczyn zamierza otworzyć 
w Warszawie salę gimnastyczną dla ko
biet. - Dla znanego bibliografa, Eiftreichera, 
został wybity m'edal z popiersiem jego 
w otoczeniu liści dębowych i laurowych, 
z napisem: .Za bibliogl'afię polską" XVI, 
XVII, xvm i XIX w.-ziomkowie 1889.
Projekt otworzenia w Warszawie zakła,r.lu 
dezinfelclJljjnego o tyle został posunięty na
przód, że zarząd' miejski zapytał rady tuiej
skiej dobroczyńności publicznej o ilość bie
lizny, sprzedanej przez szpitale warszaw
skie w ciągu trzech lat, używauej przez 
dotkniętych zarawwemi chorobatui i po 
zmarłych. Dane te voslnżyć mają jako 
motyw przy llodaniu o wyjednanie fundu
szu na budowę zakładu. - Za1·ząd gminy 
sta1·ozalconnych wystąpił do rady miejskiej 
dobroczynności publiczuej o pozwolenie 
otwarcia osobnego oddziału sierot dziew
cząt przy domu schronienia starców i sie
rot - chłopców. 

- Petersburg. 
StudclU'i wcilj.gu lat dwóch po ukoiIczeniu 

ICłU·SÓW . uniwersyteckich, mogą zglaszać się 
rio komisyj państwowych dla składania 
egzaminów, ministery,um spraw wewnętrz
nych więc wydało r~kaz, ażeby policya 
zaopatrywała takich studentów w stoso
wne świadectwa (widy), które mają im słu
żyć przez dwa. lata za dowody meldun-
kowe. ,. 

.Ru.skija wieclamosti" wyjmują z najnow
szej pracy bim·a statystycznego w Wa
szyngtonie wiadomości ~ wydatkach na 
szkoły ludowe w krajach Europy. Odno
śne cyfry przedstawiają się jak niżej, 
wjmarkach niemieckich: Pt·usy-116,616,000, 
Bawarya - 14,369,000, Saksonia-
18,463,000, - Węgry - 20,713,000, Szwaj
carya - 11,985,000, - Francya 68,107,000. 
Belgia - 11,539,000, Holanclya-24,670,000, 
Anglia. - 174,792,000, Rosya ·- 22,596,000. 
Bezwzględnie te cyfry nie<lość jeszcze 
charakteryzujlj. stopień tl·oskliwości państw 
o wykształcenie ludu. Wymowniejsze bę
dą w tym względzie cyfry, wykazujlj.ce 
W{'datek na każdego ucznia i stosunek ca
łeJ ~umy wydatków do ludności każdego 
~ra.JlI. '1'e zaś cyn·y przedstawiają się znów 
Jak uastępuje (również w markach). 

Prusy . 
Bawarya 
Saksonia . 
Węgry .. 
Szwajcarya 
FI'ancya 

Na jednego Na każdego 
ucznia tuieszkalica 
24,10, 4,H? 
17,05 2,6:> 
34,53 5,81 
11,28 1,32 
27,61 . 4,21 
14,61 1,81 
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Bełgia . 
Holandya 
Auglia . . 
Ro ya (z Króle-

35,53 
41,90 
27,00 

1,97 
5,89 
4,80 

stwem i Finlandylj.) 14,67 0,26 
Okazuje się przeto, że na czele krajów 
pod t~tui dwoma względami stoją.: Holan
dya, aksonia i Auglia. .Rusk. wiedomo
~ti" nadmieniają, że, jak się okazuje, po 
przejrzeniu źródeł statystycznych ruskich, 
powyż ze wiadomości bim'a statystyczuego 
IV Waszyngtonie niedalekie są od prawdy. 
'l'ak napl'Z)'klad podług wykazów za rok 
1887, wydał rząd na szkoły ludowe rubli 
1,175,279, ni1ast& - 2,294,250 rs., gminy 
wiejskie -- 3,141,618 rs., ziemstwa zaś 
4,571,619 rs. Ogół wydatków, przenoszlj.cy 
nieco 11 milionów r8., niewiele się I'óżni 
od powyższej cyfry 22,596,000 marek. 
W wydatkach na jednego ucznia, Węgry 
zajmują niższe od Rosyi tuiejsce. 

- . Kuryer codzienny" dowiaduje się, 
iż ministeryum spraw wewuętrznych za
mierza wskrzesić pmwo, surowo przestrze
gane do r. 1835, o utrzymywauiu przez 
gminy miejskie magazynów zbożowych. na 
potrzeby ludności. 'l'ym sposobenr m·zeczy
wistnienie bndowy magazynów zbożowych 
w Warszawie kosztem magistratu miałoby 
pewne szanse. 

- Kijów. . Kijewlanin" cZonosi, iż do 
minlsteryum oświaty wniesiono zapytanie 
jednego z gimnazyów kijowskich, czy ucz·eli 
izraelita, który przyjął religię chrześciall
skI}, może pozostawać na stancyi u rodzi
ny wyznania mojżeszowego. 

- Ś. p. F. Gwozdecki , b. redaktor .Ga
zety warsz,.wskiej" i b . . dyrektor teatrów' 
warszawskich, zmarł w Płocku. • 

- P. Bądzyński, b. asystent prof. Nen
ckiego w Bernie, został mianowauy asy
stentem prof. kliniki weWllętrznej Eicbor
sta w Zuriehu, przy katedrze chemii fizyo
logic~nej. 

ROZMAITOSCl. 

x W Odasie dnia 20 b. m. powiesił si~ 
wc wlasnem mieszkaniu nauczyciel gimnazyalny, 
Zauze. Kiedy Zona i siostra jej, zaniepokojo. 
ne jego nieobecności/}, przemo",! otworzyły 

drzwi pracowni, samobójca mial już glowQ i 
nogi zimne, tułów jednak byl jeszcze cieply, 
odci~to go wi~c i zacz~to ratować. Tymczasem 
mal2onka, na widok zwlok mę'~", dostala na
padu obłlIkIlIlia. Z n01em kucbennym rzuciła 
się do pokoju dzieci. Jeden z pensyonarzy, 
widząc j'ł w takim stanie, wyrwał jej lló1 z 
r~ki. Wówczas kobieta schwyciła rewolwer; 
ten jednak był nienabitym. Porwała więc dn-
1y a ostry kindżał i jednem uderzeniem od- ' 
ci~ła głowę swemu najmłodszemu Synkowi, 
drugiemu rozcięła główkę prawie na dwie po
łowy i rzuciła się na trzeciego, ale ten stawił 
pewien opór, uderzyla go wi~c po dwakroć, 
.... ni'lC boleśnie. Córeczka schowala si~ za łóż.. 
ko i tym sposobem nszla śmierci. Nieszcz~ś·· 
liw/} matkę rozbrojono sit'l, ale skoro tylko 
wyrwala si~ z r%k rozbrajaj'lcych, rzuciła 
się pn:ez okno z 3 piętra na ulic~, łami'łC 
r~k~ i nogę, oraz uszkadzając ~obie czaszk~, 
Odwieziono J'I i poraniouego sl'f!ka w sianie 
bezprzytomnym do szpitala. Zallze przed kil
ku laty już raz usilowal odebrać sobie ~ycie 
wystr.ałem z rewolweru, .przyc-.em wystrzelił 
sobie oko. 

T E L E G R A M Y. 
Petersburg, 25 września. (Ag. p.). Ogło· 

szone zostało prawo, ua mocy którego mi
nister skarbu może zakazać kantorom ban
kierskim sprzedaży na raty biletów poży
czek premiowych, przenoszenia zastawu 
papierów procentowych, z obciążeniem ich 
wyższą pożyczką, niżeli ta, jaką kautory 
na te papiery wydały - przyjmowania de
pozytów, wkładów na rachunek bieżlj.cy ' 
i na specyalne rachunki bieżące, bądź za
bezpieczone procentanll od kapitałów, bądź 
papierami procentowetui. W razie zakazu 
kantorom bankierskim dokonywania p6du
bnych uperacyj, minister sk3.J.·bu określa 
sposób ich likwidacyj i wyznacza ostatecz
ny do tego termin. Kantory bankierskie, 
na które rozciągnię~ zostanie moc .obowią
zująca tego rozporządzenia, obowilj.zane Slj. 
dostarczać miuistro wi skarbu wiadomości 
i wyjaśnień co do dokonywanych przez sie
bie operacyj, jak również, przedstawiać 
osobom upoważniouym książki i dokumenty 
niezbędne dla sprawdzenia prawidłowości 
operacyj. Nadto postanowiono, że właści
ciele zakładów bankierskich domów i kan
torów i t. p., niemających zatwierdzonych 
przez rząd ustaw, gdy okażą się winuytui 
zakazanych im operacyj, podlegać będą po 
raz pierwszy karze od 100 - 1,000 rs., 
po raz drugi OLI 200 - 2,000 rs., a po raz 
trzeci, prócz kary pieniężnej od 300-3,000, 
więzieniu na czas od 2 do 8 miesięcy, zam
knięciu należących do nich zakładów i po
zbawieniu prawa utrzymywania ich. W koń
cu określone zostały przepisy dla. zakładów 
i osób, uskuteczniających ubezpieczenia od 
-losowań. 

Petersburg 25 września. (Ag. p.). Ogło- Lo.dyn, 25 wrzelInia. Cukier Jawa 96 proc. 17.2~ 
szone zostało postanowienie komitetu mi- spokojnie, eokier burakowy 14.50 spokojnie. 
ulstrów, że w razie, gdy droga żelazna LIverpool, 25 wrzelInia. Bawełoa. Obrót .,000 bel, 

, na wywóz 9,000 bel. Spokojnie. 
lub zjazdy przedstawicieli dróg żelaznych liverpool, 2ł wrzeolnia. Bawełn.. SprAwozdanie 
W o7.naczonym przez ministeryum skarbu ko6.towe. Obrót 6,000 bel, z Ulgo Il& spekull\eyę i 
terminie nie przedstawiR. zażądanego wyw6z 600 bel. Spokojnie. lfiddling amerykańska: 
Przez ministerynm pro;ektu taryfy lub nie n& wrzes. 6'/. Bprzed .. "oy, na wne8. paź,lz. 5"/" 

'J sprzed&wcy, na pa.tdz. list. 4:ł.f/1f cena, na liSto}l&d 
ogłoszą taryfy w przepisanJlll porządku, grodz. 5"1 .. nabywcy, o .. grudz. Btyez. 5"1.. WL

gdyż jnż zaleconą została do W}1rowadze- bYW01, na s.tyoz. loty 5"/ .. nabywcy, na luty m ... 
nia w czyu, lub zatwierdzoną, a tymcza- 5"/ .. sprzedawcy, u& mar. kw. 5"/ .. sprzedawcy, nR 

.. t . adz . maj czerw. 5u /", ceRa. 
sem muus eryum nzna, ze wprow eme Havre, 25 września. K .. ". good Aferage Santoo 
nowej, lub zmiaua obowiązującej taryfy n& wrs. 95.75, na grudz. 95.00, na ,narzec 95.00 
wywołaną została jednym z celów, w-ska- Spokojnie. 
zanych przez § 2 tymczasowych przeplsów New.York, ~ wrzellrria. 'B&wełna 11'/ .. w N. Or· 
o taryfach kolejowych-departament kole- le~n~!_~~~\, 2~",cześni ... Kawa (Fair·Rio) 19.50, Rio 
jowy obowiązany będzie do zaprojektowa- li 7 low ordinary na październik 15.52, na gruu •. 
nia taryf, które po zatwierdzeniu ich i wa- 15.4. 
runków ich zastosowania w przepisanym """""" ..... ~""""""~"""....,. ...... .,._ ......... ,.....,..-
porządku przez kotuitet taryfowy, miulsteI 
skarbu przedstawił senatowi do ogłoszen ia 
w . Zbiorze praw" i wówczas obowiązujlj.
cemi już będą dla dróg żelaznych i osób 
korzystających z ich usług. 

Petersburg 25 wrze~'1Iia. (Ag. p.). Kró
lowa grecka wyjechała za granicę. 

Czardżuj 25 września. (Ag. p.). Uradzaj 
bR.weluy w. Bucharze przewyższy wszelkie. 
oczekiwauia. 

Rewel 25 września. (Ag. p.) Areouauta 
Karol LerolLx wzbił się wczoraj przy po
myślnej pogodzie na 5,000 stóp wysokości 
Przy opuszczaniu się areonauty podniósł 
s1ę uagJe siluy wiatr i popędził spadochron 
z areollautą lI R. morze. Lerollx utOllął. Trzy 
parowce i pięć łódek, które były trzymane 
w pogotowiu, poszukiwały llieszcz~śliwego 
bezskntecznie. 

Paryż, 25 września. (Ag. płn.). Przy
puszczają, że nowa izba nie będzie zwoła
ua przed połową listopada, ażeby dać czas 
na uspokojenie się wzburzenia umysłów, 
wywolanego w okresie wyborczym. Przy 
rozpoczęciu działań parlamen tu, gabinet 
prawdopodobnie poda się do dymisyi, aże
by izbie pozostawić zupelną swobodę. 

Belgrad, 25 września (Ag. p.). Usiłowa
nia rządu ku przekouaniu Milaua, aby po
zwolit na przyjazd królowej dla widzenia 
si'ę z synem, pozostały bez skutku. Milan 
jest ciągle nieugięty i odpowiada, że przy
będzie w takim razie sam bronić swych 
praw ojcowskich, jeżeli ich rZlj.d nie obroni 
Aby uniknąć starcia pomiędzy małżeń
stwem, mogącego niekorzystnie oddziałać 
na kraj i na. młodzieńczego króla, rząd po
stanowił trzymać się warunków da.wniej
szej umowy, a mianowicie: królowa zarów
nQ .jak i Milan przyjeżdżają dla widzenia 
się' z synem dwa razy do roku, przyczem 
pierwszy przyj azd królowej naznacza się 
na grudzień. Decyzyę swą rząd przysłał 
dziś królowej. 

Ostatnie wiadomości handlowe. 

TELEGUi\MY GlEtDOWE. 

Giełda Warszawska. 
ZauiaW/Z<1ui.27 

:t~lIano z ko6.cem giełdy 

Za weksle krótkoler.,i.owe 
na Berlin za 100 lOr. 

na Londyu za 1 ;Ł .. 
na Paryż za 100 fr. 
ua Wiedei. za 100 11 . 

Za papiery pahtwowe. 
Listy lik'·. i IMyjne Kr. Pol .. 
RlIsk'1. flożyezka wscbo<lnia • 

, 4'10 pot. "e .. nz. r. 1887 . 
LilIty """t. ziem. Seryi l . 

" " l' V. Listy onst. 'n. Warsz. Ser. I . 

Li;ty zs~t m. Ło~:. i S';yi ~ : 
"n . ~ " II. 
., ., "" lU . 

Giełda Berlińska. 
Hanknoty ruskie zaraz 

'" .• na Ilostf\\v. 
Dyskonto lJrywatne . 

47.«1 
9.61 

38.50 
80.00 

87.85 
99.50 
84.-
97.30 
95.70 
98.-
94.-
95.50 
93.50 
93.-

212,20 
212.-
3'1,'/. 

I 
47.40 
9.60 

:18.45 
81.10 

87.85 
9950 
64.-
97.~O 
91\.70 
98.-
9UO 
-.-
-.-
-.-

211.50 
211.-
3'/,'10 

Monety I buknoty : Not/~rzę<l. Not. lIieu,"~ 
Impery,aly i p6łimperyały i~<I. ]Ił. 
(Emisyi 17 grudnia 1885 roku) - 71\8 
P6łimperyaly stl\re - -
Funty sterlin. w banknotach z. or. --
Marki niemieclrie -- 47'/, 
A, .. tr1Bekie banJ."oty . . - 81 
Franki . . . . . . . - 38'/, 
Wartoft rubla kred. w,l .. ie - -
KuponJ celne. --

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
lI&1żdatwa zawarte w 1nin 2.:) wn:ellnia 
W parafii katolickie) -
W parafii ewangeliCkiej -
Starozakonnyoh -
Zmarli w dwu 25 wrzellni&: 
Katolicy : dzieci dq lat 15·tu '10","10 Ó, w trj 

liczbie chłopców' 2, tlziewcz,\t 3, dorosłych 2, 
w tej liczbie mężc.zyzn 1, koblet 1., a ruitUlowicie: 

J .. n Teszner, lat 74, Anna Tomme, lat 43. 
Ew ... gollcy: dzieci do lat 15-tn zmarło 2," uj 

liczbie chłopcó .. - , dziewcząt 2, dom.lych J , 
w tej Hczbie mężez.yzn. 1, kobiet -, 8. miaDI> wicie: 

Karol Geppert, lat 59. 
Starozako"nl: dzleći ,lo lat 15-tn zmarło 1, 

w tej liczbie chłopców . , dzieweząt 1, doroa/ycb 
-, w tej liczbie mężc.zyzn-J kobiet-, a. mianowicie: 

LISTA PRZYJEZDNYCH • 

Warszawa, 25 wrze§nia. Weksle kro term na.: .Berlin 
(2 d.) 47.40 żąd., ~7.17'll! 25, 30 kup.; Londyn kr 
ter. (3 m.) 9.61 żąd., 9.5łs, 58'/. kup.; Pary. (10 d.) 
38.50 żąd., 38.30 kup.; Wiedeń (8 d.) 80.00 żąd. 80.70 
kup.; 4'1, lioty likwld,. KIól.l'olsk. dnie 87.85 żąt!., 
87.40, 70 knp.; małe 87.iO żąd. , 87.1(), ,5 kup.; 5'/. 
pożyczka wschodnia II em. 99.50 tąd.; 4'10 poż. we
'WD~trzua z 1887 r. 84.00 Ż'l'1. ; 5'1. listy Z&8t&wue H otel Polsl<.l. St. WiaI:&w.ski z ZduńskiAj 
ziemskie I·ej sor. 97.30 żąd.; ID oer. lit. B 95.70 żąd. Wo!!, Szamowski zLellnicy, F. Nonne z Hamburga, 
5'1, listy zaet. m, Warszawy I 98.00 ząd., II 95.00 S. Krakowski, EJianowski, W. Rzewuski z War
żąd., 1II 94.30 ląd., IV 94.20 ż.d., V 94.00 iąd., szaw!, J. Gojsk • Łasku. 
5'1, obligi lU. Warszawy dł. 00.50 żąd.; 5'1, listy -~~ ........ ~""" ............. """ ............. ___ _ 
z~st. ~ . Łodzi ser. I 9~ . ÓO Żąd. , n 93.50 ż~., ~ 
93.00 ząd. , IV 92.50 żą<!.i.....Dy.koJlto: Berlin 31" 
Londyn 2'/,'t.. Paryż 3'{ .. wiedeń 4" .. Petersburg 
5",'10. Wartość kuponu z potr. 5"~: listy zastawne 
ziemskie 122.7, warsz. I i n 2'2u.6, Łodzi 100.-, 
listy likw. 120.3, poz. premiowa I 95.-, rr 15.8. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

GODZINY i IDNUTY 
przYChodzą: 8J 401101151 łl 351 81501 tOl30 

Odchodzą : I 
6
1

10
1 7H 11 ffil 51 001 9130 

przyebodzą 

Petersburg. 25 wrze~nia. Wekl!le na Londyn 95.70, 
II pożyczko. wschodnia. 99 f /" li pożyczka wseho 
dnia 99'1., pozyczka z 1884 r. - .-, !,I,", listy 
zastawne kredyt. ziemskie ~48.25, I\keye banku ru
skiego dll\ handln zagrauihŻIleg6 2ti3.00, petersbur.ó 
skiego banku tly.8kontower 67:1, banku między do Kolnszek 
narodowego 5i2, warszaws iego btUlku dyskoutG- ., Skierniewic. 

7 10 84/\ 
846 

215 705 tO 40 
L3'2 82! wego 233. 

Berlin, 25 września. Banknotj rnskie ~8.Taz 
212.2(\, na dostawę 211.50, weksle na Warszawę 
211.00, lIa Petersburg kro 210.85, no Potersburg 
tU. 208.15, ua r.ondYII kro 20.44'/,. na Londyn ,11. 
2Q.~'/" na Wiedet\. 171.15, kupony celne 3:l4.00, 
5'10 listy Eastl\wlle &"2.80, 4", listy likwidacyjne 
57.50, pożyczka rnska "'/, z 188Il r. 9"l.90, 5'10. 
1884 r. -.-, 4'/0 z 1887 r. 54.50, G'1. renta zlotl\ 
114.00, I.ożyezka w""hodnil\ II OlU. M.OO, 1lI ellU 
syi 64.70, 5'10 lisiy zastl\Wlle rn,ki. 194.50, 5.,. po
żye"h p~emiow~ z 18Gi roku -.-, t&kt\ż z 1866 
i. -.-, akcyo drogi żel warl:łz&w3ko-wiet'leliskiej 
2~1.10, akcy. kredytowe austryackie -.-. akey. 
walsz",wskiego ba,-tL.'l hs.~dlowego - .-, tlyskonto-
wego -.-, dyskonto niemiec'kiego b&nkn państwa 
'!,Dfo prywatne 31/" '0' 

Londyn , 25 września. P01.yozk,a rllilkR. z lB89 loku 
rr e111. 91 1/ł.' 2010 Konsole angielskie 91 1ft,. 

., WarilZ&wy 
" Alek.sa.udrowa 
,. Piotrkowa. 
" Granicy 
., Sosuowc.'\ 
1ł 1.'omaszowiL . 
..,Blina. 
.,Iwangr·llwu. 
nD.,browy( D ... & •• 

n P etersbnrga. : 
n lloskwy · 
" \Viednia 
11 K.rakow& 
., -\VroMa.Wo. 

"' Berlina 

IIffi 
I 35 

9 52 
2121 
2 4,1j 

1015 
201 

S~-:-8 J 

1123 
532 
ó'ltl 
9 t8 

645 tO 20 
8 JO 
31 ł( 10 2:> 12 41 
9- .. 50 
937 451/ 

1i0 
448 
958 
102 

1008 

75' 4 37 
752 

1016 
7 !l1 

Warszawa, 25 WTZetJnitL. Targ nn placu Witkow 
skiego. PszeniCft. .UI. ord. - -, V.tr& i ,loorl\ 550 UW AGA. Cyfry ozn&tzone grubszym drukiem 
- - , biała 600-625, wyboro..,. 630-650, żyto wyr&ż'li'ł czas od godziny s.ej wieczorem do go
wyborowe 450-480 sredni. - - -, w&<Uiwe d,in, 6-ej rano. 
- - ,jl}czmieil 2 i 4-0 rzęd. - - -, owies 285- .. ""',.",,,,..,""""""""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''' ..... ''''''''''''''_ 300, gty)<& - - -, rzepik letni -, zimowy - ". . 
-, rzepak ralls zim. - - - , groch polny - -
-, ankrowy - - -, {Mola - - - za .kort.6C, 
kaszo. jagltl.lH\ - - -, olej rzepakowy - - -, 
lniany - - - za pud. 

Dowieziono pszenicy 350, żyta 200, jęczmieni& 

fotograf Stumann 
powrócił z zagranicy. l!i99- 1 

-, owsa 150, groohu polnego - korey. 
Warezawa, 25 września. Z powodu tJwiąt u ina· .. '"""'''''''.,..,'''''''''''''''''''''''' .... '''''''''''''''''''''''''' ......... ~'''''''''''''

elitów dowozy okowity całkiem ustaly. 
Petersburg, 24 wrzeóni&. Łój w miejsen 4ll.0I], 

Pszeniea w m. 10.50. :tyto 6.50. Owies w m. 4.2." 
Konopie w m. ł5.00. Siemie lui&ue w Dl. 13,00, 
Zimno. 

BerllDJ 25 wrz6Śnilł.. ~:-Izoui~a 181 - Hi2 11& wrz. 
-.-, U~ kw. maj 193.75. :tyto 150- 16'2, na wrE. 
- .-, na kw. maj 162.75. 

1I"lIryk ElsellHI"I{, MwokAt przy";~ły 
powrócił do Łod%i. 

159'2-2- 1. 
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o 
Teatr Łódzki. 

VICTORIA. 
W Sobotę. dnia 28 wrze~a. 

Bar~n Cy[aństi 
Operetka w 3 aktach, S. ::iZlUtz:erl~.lnlee,oa 
podlng powieści M. Jokay'a, m.,zv-I.,,, .. 

G 

kil. Jana Stranssa. Y.lI~B.leTlloD<eBie 

Teatr Varietes 
pod dyrekcyą. p. 

L. 8ylvaodler. 

Ł o 
DZIENNIK ŁÓDZKI. 

s z ·E 
}W 217 

N I A. 

W administracyi "Dziennika Łódzkiego" są do 
. nabycia 

Pra.wo Fa.bryczne Z d. a (16) czerwca. 188a r. 
wyłożone i uzupelnione przykładami i wzorami przez 

Stefana Kossutba, 
Dyrektora układów i.wudowskieh moUego i Dittrieha; 

PRZEPISY O PRACY łĄtOLRTBICH R~B~TNIIÓW 
Ksi~żki fabryczne 

do zapisywania maloletnich robotników, oraz 

KSIĄŻKI 
W SOBOTĘ. d. 16 (28) -"'46~;·I_------:-,:-:------.::..::::..:.=...-lo,pel.Rc7e 

otwarcie 
do zaplsywauJa dowodów legltymacYJnyeh robo· 

. tnlków. 

restauracyi. 

zbiorowo i w oddzielnych 

rozpoczynam z d. l P~::~:~ćll:~~~~ Osoby interesowane al 
się i zamówi enia swe 
mieszkania mego w domu p. ::icllm){ltIMI"""" 
ulica Zawadzka ]W 48-d. wejścii na 
lewo. 

Jan Jaśniewicz, 
b. o,łonek baletu teatrOw ~~;o, .. eJb lnP!!!IMe,!oIB" 

w Wars.awie. 
1597-6-2 luyu ........ 

Paradyz. 
w KAżDY PI4TEK 

FLAKI. 
IDa6pRtIHo,UO)l,aHHCRall lI\M. )l,Op. 

Bt.l1IACT.8ie aa8B.l8Bia: TOBApOOTopaB.a · 
Te ... Tym.ac.aro o oIIoTep", K&1'alstevlna. 
Baua,a,aoA }I 1517 na oTnpa.u::"BlIHI 
TaGp. 1 (13) AU T r. eo eT 
eT. COCBOIIB.1l;8 TOB.plo, IIpu.I"eme 
cl:ol ~.(ipll-qBol SK8.ltaaol 
~OB9";.T" AD 01'1A1Ial., q'lO vm .... ,.VT ... 1I1 
AyG.I ... an. BJ:It.loUaol ]I: 
Be-.1JICTBaTUJoU.J.IlI ... 

JIo-ln:zdollnioua oraz kilka uczennic, 
''''I4H'''l-... lnntr 7. Ah.'A są. zaraz. Tamże przyj

mują . się 

IfVVIITM . .,...,,1 krawaty do prania. 
l:n,." ... n ',,", dom Schejblera. 

,!~~~~J Imi1lszkania 1595-2-1 

TłómHczenia do weksli ' 
s. do .. bycia w kantorz. drukarni 

.. D.iennika Łód.kiego". 

Dr. MUIlera ozerwony I ozarny 

Atrament 

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

oraz wszelIde druki i książki 

ula sa~~w ~oKoin i [Ill.inny~h. 
NIE MA BÓLU ZĘBÓW 

KTO U~Y\VA ' 
Eliksiru 'Vlelebnych 00. Benedyktynów 

Opactwa w Soulac (Gironde) 
wynaleziony 1313 ~rzez przeora 

w rom _ PIotra BOUfsand 

zrole.1 lIedalamI W Brnkselll ł880 r. 1 W Londynie 18ał 
Codzienne u7iycie kilku kropel tego 

zbawiennego eliksiru zapobiega próch
nieniu zębów. którym nadaje alabastro
wą białość. wzmacnia dziąsła i od~will
ża wybornie usta. Jest to jedyne le
karstwo, które skutecznie leczy ból 
zębów. 

Oddajemy prawcj.ziwl} nslngę naszym 
czytelnikom. zwracaj ąc ich uwagę na 
ten starożytny i użyteczny preparat 
lajlepszy z Istalejąeyeb środków leczal· 
ezyeh, zapoblesaJąey wszelkim derple· 
nlom zębów. , 

Oprócz eliksiru, wyrabiany jest jesz
cze przez 00. Benedyktynów proszek 

, I I i pasta do czyszczenia zębów. które 
również IUIbywać można we wszyst-

,na"".nia bielizny ,a pomo~ perfumeryach. aptekach i składach materyałów 
h·nl_.n,.nd,,1. lub .~mpl., wspaniałej i główny I!jeguill, Bordeaux 106 & 108 erou 

wnej barwy. 000-0 . 

nabyeia tylko ." składzie mal:era,t6wl i-liiiiiii---------------------II! UVIAntACZI.vr.h S. SILBER(lAUIIIA, Łódź. 
Piotkowska li 16, dom S. Roz._na. ZA.BZl\.D 

I ftakon. ozerwonegd atramentu 35 ko,. 

!~~~~~:;lg!llll------~~:.h~.11 .. ozarnego .. 30 kop. ,':,' 1408-25-11 

~~--~= 

N A J W Y Ż E J ZATWIERDZONEGO 

towarzystwa handlu. i składów H E R B A T 

Dc.l ..... crrBie a •• a.leRU TO.'.poOTUP .... T .. ·I.i 
.IJl 10 I'eIRn;e.a8. o D.Ol'epil 
u",Hol li 4'830, .. & OTup ••. iew,,,,1 
28 (ADrY"'" 9) AU r. co eT. 
aa eT. OA8Cca TOBl.p-I., IIpaueaie ••• u _ll.w •••••• _. 
CJloJ:t·4)a6pBllBol KM»lIol 
,l;OBOAJlTIo ,.0 OBiA.1IBi., .. ydut,...... Bu:~ ... ROlt li 
Be,.<ł'cTBITe.lltHloUI'lt. 

lk\I1aAcTBle 8U8J:88Ur: 
T .... ){, S ..... 6epmT.IH. o 
nTa 8 •• .1 .... 801)10 9215 na 

Rei K. i S. POPO W 
ma. zaszczyt zawiadomić Pp. kupujących. że z d. 11 (25) wrze
~.nia r. b. otwartll b~dzie hnTtowa I detal 
sprzedaż herbaty, przy ulicy Piotrkowskiej ]W 783 w 
mu pana Konatadta. 1560-6-3 

Dla kaszlących 
i osłabionych!! 

Wyłączna sprzedaż w aptekach i składach aptecznych 

BKstrakt i KarIll~lti "L ~ l i W a" 
.... 11 Anpł.la 19 (M .. 1) "81 T. r . 
»OABIo Ha cTaH:Q,i J> BapmaBa 
ue8ie J:o ..... acxol ~at5p.qHol "",i-YI,-olllzolltalta 
Aopora C.K'Io AOBOAK"" AO cB'Is,d'B;', qTcI IPinłr'~n,,.,.L 

1415il--ilIO--lUI koncesyonowane przez Władze Lekarskie. nagrodzone na wystawaeh 
~~~~I .. _____ ... ____ ... 1 hygieniczno-Iekarskich listem pochwalnym i medalami. Flaszka eks-

Wielki medal srebrny traktll kop. 75 paczka karmelków kop. 15. Sprzedaż główna w Lo-

JDoll.aYTw. .ly6.J'BI:U"'Io BaUłl,lBOI 
9216 CQBTaen, B8A1llcTBBTe.JIoBYJI ... 

1680-3-2 

Nauczycielka polka 
poszulnije na godziny lekcyj 
ka polskiego. francuskiego 
udziela korepetycyj języka ~n<,H,.J ---------...:.:..-~
go i innych przedmiotów 
com i uczniom 
gimnazynm i szkół n.·"",,,.fn~"' 

Oferty w .,Dl!iennik:lL"h>rzJl 
pod slg. Nallczvdellra 

• FARBY dzi u Pp. Miillera i Lipińskiego. 810-0 

PRACOWNIĘ SUKIEN i OKRYĆ DAMSKICH LAKIERY 
POKOSTY 
polecają lakł. przemysł. chemicz. 

w, KARPIŃSKI & W. LEPPERT 
w WARSZAWIE. 

FILIA W 
ni. PioŁrkowBka ii 88, 

oraz 
nblorów dzleclonycll 

otwodylam przy uliey Plotrko ..... kleJ w ofieynie domn W-go Edwarda 
_ Kindermanna ,. 85. Polecająe pr&eowni~ swą łaskawym wzgl~dom Szano-

wnych Pań • 
po,oBtaj~ ... acuwem 

.Józef'a .f.owalewska. 
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