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Łodzi:

Roosnie

• • • rL 6.
• • • n 3.
Kwartalnie • • . ,,1 k. 50.
}[iesi~czni8
. ..
- n 60.
VI KRÓLESTWIE I CESARSTWIE,
Roezllie. . • . . rs. 1\
półrocznie
• • • fi ł
Kwartalnie . . . JI 2
Prennm.rat§ na "Dziennik ł6ulti·
w Warszawie prSJjmujo .kład Henry·
ka Hirazfelda, 11UY ul. Mazowieckiej,
10 16, wpr.. ' towar.yatwa kredyt<>w~o .ieDl8kiego. T.mt. n.bywa6
DlOtlla pojedyncze num_ry Dziennika.
~ Cena pojedynczego numern 5 kop.

Za Jeden .Ienz petiti" lab za JI.I
IIleJlce 6 kop., • 1IJl~p.twem Wl'Ui.
ez~ścioj po.... tar••j'l"ych si, albo .... i~
kuyca ogło.. e~ odpowiedlliego ....batu.

p6łrocznie

NIkroloul: sa &Udy ....i.rs. 10 k.op.
Rekla .. y: za bidy wier... 12 kop.

St.l. 3 wierszowe
lowe po n. 2

PISMO

K.ALEr.'DARZYK.
Jane Kantego.
Jotro: Ur ..uli P. lL
Woch6d słońc.. o godz. 6 m. 34. Z •• h6d. godz. 4 m. 3ł.
Dłngoś6 doi. gods. 10 m. 22. Ubyło dni. gou. 6 m. 21.

PRZEMYSŁOWE,

,

Numer

n.astępny

1uyjdzie we wtorek.

I l. k'k
omnnl Heye.
Przmnysł han-'de_
I

Drogi żelazne.
_ Donoszl} ,z Petersburga, że rezultatern odbytego w dniu 17 b. m. posiedzenia
komitetu tar}'fowego, z udziałem. plozedstawicieli interesowanych drÓg" żelally ch, jest
propozycya kolei wiedeńskiej ustl}pieuia
kolei iwaugrodzkiej 43% z transportów
idl}cych z Dąbrowy. POl'ozumienie polubowne na tym grllncie, opracowane szczegójowo , oddllne będzie do zatwierdzenia
komitetu taryfowego. Nowe posiedzenie
odbędzie się w tych dniach.
- .GraŻdanin" pisze: .DpnoSZI} nam, że
na skntek sta,rania zalozl}dzającego ~prawami zjazdu og'ólnego przedstawJcieli ruskich dróg żelaznych, zgodnie z póstanowieniem ' Xu'liV i xxvn~ zjazdu, aby ozoaczyć , dni świąteczne, w które ma łiyć przerwany rnch towarowy na drogach żelaznych,
przyjmowanie 1 wydawanie wagonów, B oticyalistom kolejowym, zajętym w ruchn
towarowym, przyznać pewul\ ulgi w niedziele i ~więta, d.epart&ment kolejowy obecnie dał następujące wyjaśnienie: Minister
komunikacyj w osobnem postanowieniu 0kre§lił, iż oznaczenie godzin, w ciągu których stacye dróg żelaznych winny być otwarte do pl'Zyjmpwania i wydawania ładuuków, należeć będzie na drogach żel~!'
znych skarbow1ych, do naczelników ruchn,
na drogaeh zaś prywatnych do zarządzających,i dyrektOl'ów tychże dróg. Wiadomości o tern będą wywieszane na. stacyach,
w miejscach widocznych· dla ..publiczności,
w budynkach gdzie odbywa się przyjmowanie lub wydawanie towarów. Wszelkie
zmiany w tytlh przepisach nabierajl} mocy
obowią.zującej w siedm dni po ogłoszenin
W sposób powyższy.
Handel.
...:. Na. początku bieżącego miesJl}ca bawił w Warszawie p. Mikołaj .Myszenkow,
prezes towa\"Zystwa rolniczego w Mińsku
i przedstawicieł miniateryum, celem przedODCINEK DZIENNIKA. łiÓDZKIEGO.

f

30)

'
Guy de Maupassant.

J AX Sli! rE Rc SI LNE.
"

J

Przekład z francuskiego.

ciąg - patrZ Nr. 236).
~ pl:zypąmniał Jlobie nagle śmieszność
IJOetów, ktÓrzy wymyślili prace S'y~fowe,
męki TAntala l pożerane serce Prometeusza I Ol gdyby' przewidzieli, gdyby doznali
szalonej miłości &tarca dla młodej dziew.
czyny, w jakiż sposób wyraziliby straszny
tajemniczy wysilek istoty, której niepodobua już kochać! męki pragnień płollnych i
straszniejszl} Iili; dziób sępa, drobną, jasnl},
mloqziutkl} twarzyczkę, szarpiącl} serce
'\
starcal ,
Musallieu cil}gle mówił, i Bertin ~ koń
cu przerwał mn, szepcąc pomimowoli, owłaIlnięty jedną tylko myślą:
'
- An~ta czarującI} ' była dziś ;wieczór.
- 'l'ak, czarnjącl}.
Malarz, chcąc przeszkodzić pann Mnsa<liau w nawiązanin nici !lrwanych myśli,
dodal:
- Piękniejszl} jest od ma·tle!.
. Plozyznal ruu z roztargnieniem, powtarzaJąc kilkakrotnie: ,Tak... tak ... tak ... • zanim umyśł jego zdoTny był zatrzymać się
na tej n()\yej myśli.
Oliwier usiłował przy niej go zatrzym"ć,
zręcznie naWiąznjąc tę myśl do przedmiqt1l
Ulubionego dla Musadieu.-Będ~e m,iala ~o
ślubie jeden z pierwszych salonów w Fa!

'. 'ClJa/$ty

ryżu.

To wystarczyło i inspekto): sztuk pię
knych, światowiec z powolania, rozlHerać
zaczął stanowisko, jaki,e zl\jm.ie w t9,Wa-'
rzyśtwill franllUs"k'iem margrabina Fal·andal.

I d.

AMes 'telegraficzoy:
,,:OZ:cE:NN:I:EC..': ;e..ó:oŻ.

stawienia plantatorom chmielu korzyści,
jakie odnieść mogą ze stosunków z M-oJ
skwą w handlu tym artykułem : Proszony
o pośr ednictwo oddział 'warszawski towarzystwa popierania przemysłu i handlu odbędzie w tym celu dnia 20 b. m. walną
naradę, na którl} raproszollo wszystkich
plantatorów i spożywców chmielu, tudzież
osoby iuteresnjące się tą lIpra1"ą. Do katde 1
go zaproszenia oddział warszawski dołącza
ustawę rnskiego towarzystwa chmielarskiegó.
- W Warszawie bawił w tych dniach
agent hamburski Stemmer, który objechał
g;ohernie lubelską, łomżyńską, 1'(ołyńskl} i
grodzieńską, celem zakupn większł',j partyi
jaj. Zawarł on mn6stwo kontl'aktów o
dostawę a pierwsze plozęsrłki oceniono na
35,000 rs.
Kredyt.
- Korespondent .Kuryera. warszawskie·
go" (lonosi z Częstochowy: Mieszkańcy
Częstochowy wysyłaj I} do Warszawy i Pe·
te"rsburga: delegacyę, celem wyjednania
w bauku pans!wa p,ozwoleJ;lia na dalsze
operacye częstochówskiej filii banku. W sprawie tej zainteresowani sI} kupcy i przemy·

adre

4

Od .. Iełndcl pn:ewyż.uj~e,.ch 10
rnbli ustępstwo dodatkowe ogóloe 5
puc.

HANDLOWE I LITERACKIE.

BIURO REDAKCYJ i ADMINISTRA.CYJ
lJI~I(lA ~A.84Z, :nE"'ER~ N,. 514.

Dsiś:

ogłoszeDia

mie8j~!ui6.

Ogłogenia przyjmowane~: .... AdminiJtracyi ,.Dolennik~·
Otu

i w

w biurach ogloszett R.jehmeno. i Frendle.... .... W&l8&&Wle
Łodzi.

~kopi'J n_d.słane bo~ zaatrzetenio - ni. b~dł _.........,ou •.

prawo obeJmuje ustawy o pracy dzieci
małoletnich l kobiet·. Ustawa ta roi:wią~e
również kweśtyę odpowiedzialnogci właścicieli fabryk za śmierć lub kalectwo robotnika. Fabrykanci obowiązani będą wnosić
corocznie pewną sumę, odpowiednią ilości
pracujących 'U nich robotników, do miejscowej kasy skarbowej, z czego utworzy
się fundusz na zapomogi dla robotników
okaleczonych przy pracy lub rodzin pozostałych po robotnikach, któ\"q zmarli z powodu wypadków nieszczęśliwych. Projekt
wprowadza " też przepisy zabezpieczające
lepiej niż dotychczas prawo własności wynalazków.

pobytu

w szkole

przy

budOWle kolei

żelaznych, IV fabrykach i t. d. Do l>,ażde
go przedmiotu miał być wybrany odp~wie-

skiego i noworadomskiego, dla których od.dział piotrko wski jęst zbyt odległy.
,
Pieniądze.
c
- .Birżewyja wiedomosti" zaprzeczają
pógłoskom, rozpowszechniaqY1l1 ~rzez dzienniki zagraniczne, a ł'l'zewaiuie przez .Ber.
sen Courrler": o pr0'radzonych jnkoby układach W sprawie zawarcia uowej pożyczki
konwersyjnej w sumie 500 miliouów ' fr.
. Przemysł.
.
,
- .. Moskowskija wiedomosti" donoszl},
że prawdopodobnie z dniem 13 lipca 1890
'i'oku wprowadzonl} będzie w żyćie nowa
ustawa fabryczno-przeJllysłowa, której projekt, opraco\Jywany obecnie przez speeyalną komisYę ministeryum , skarbu, ptzed.tl\wiony będzie do zatwierdzenia ~adzie pailątwa w cilj~u, sesyj jesiennej. l?rojekt
znosi ' niektóre przywileje" . z jakich korzystały fabryki na mocy ustawy obowiązującej np., zwOlnienia od opłat gildyjnyc)1 osób
otwierających nowe fabl'yki i t, p. Nowe

dni podręcznik, lekcye zaś stauoWiłoby
tylko uzupełnienie i rozszerzenie zawartych
w nim wiadomości, które każay słuchacz
winien gruntownie przestudyoWać "VI cil}gu roku. Przy wykładzie zamierzano zwracać uwagę przedewszystkiem na zwięzłość,
tak, aby cały kurs mógł być ukOńczony
w ciągu o~mill miesięcy. Na egzaminy
zaś przeznaczono tylko dwa tygodnie. Sam
sposób wykładu wedle pl'ojektu szkoły po·
litechnicznej, różui się wielce od ogólnie
przyjętego. P)'ojektodawcom chodzi o to,
Wykształcenie przemysłowe.
aby nadać wykładowi cechę pomocniczą
_ "Nowosti" podają szczegóły projektn obok samodzielnej Pl'acy ncznia w labora.założenia szkoly politechnicznej w Peters- toryach i kształcenin za pO§rednictwem
bnrgu. P~ojektem tym opracowanym przed książek. W ten sposób z 30 - 35 gQdzin,
kilku laty, zajl}ł się obecnie zjazd techni. przeznaczonych tygodniowo na zajęcia., poków: "Kouieczno ść założenia nowej wyż- święcono lekcyom godzin 10- 18; resztę
szej szkoły technicznej-pisze gazeta-wy- miała zajmować praca w laboratoryach
pływa przedewszystkiem z tego, że wciąż i t. p."
wzrastająca. liczba młodzieży, kończl}cej
Wystawy.
średnie zakłady naukowe, nie znajduje dla
- Na tegorocznej wystawie przemysłosiebie miejsca w istniejących dotychczas wo-rolniczej w SmołeilSkn, w liczb~e 600
wyższych szkołach fachowych. W roku up. Wystawców było ośmiu z Królestwa, a mia1883 ukończyło siódmI} kłasę szkó ł real- nowicie: pp. Jan Wróblewski (czekolada i
nych 1215 nczniów; 7. tych podało prośby pierniki)J.. E. Chrzanowski (wl'roby druclado instytutu technologicznego 625, podczas ne), J. liuchta (lodownie pokojowe)" Salogdy miejsc wakujl}cych było 100. Kastęp- mon Goldłiamm (kawa roślinna), G. Ritter
ne lata pod tym względem bJly jeszcze (exsiccator) z Warszawy, p. Hngo Miram
gorsze. Można bez błędu przyjąć, ze rocz- (~aszyny rol~cze) z Włocławka, p. Antonie przeoięciowo 500 - ''TOO uczniów szkół m Bobrowski (b.rdło rogate) ze Snopk~wa
średnich nie dostaje się do zakładów wyż- I w g~b. lubelskieJ. I .p'. W. Hess (wagi) z
szych z powodu braku miejsca. Tymczasem Lu.bl~na. Z powyzs~eJ ltczby ~p. Wróblewprzemysł krajowy wymaga coraz więcej ski l Chlozanowski otrzymali medale sreuzdolnionych specyalietów. Zresztą wia- bme, a p. Kuchta medal bronzowy.
domo jest powszechnie, że nie wszystkie
zakłady ~ższe techniczue przygotowują
odpowiednio praktycznie wykwalifikowanych techników. Nie myślimy krytykować
-istniejl}cych szkół technicznych - piszl} da(-) Wakującą posadę sekretarza hypolej "Nowosti" - chcemy jednak zwrócić tecznego m. Łodzi, obejmie regent z Warnwagę na jeden jeszcze, zaniedbany do- sza wy, p. Łukomski.
tych czAS typ szkoły fachowej. W szkole
(-l Wiadomości osobiste. Onegd,aj i
technicznej zamierzano prowadzić trzy la- wczoraj bawił w Łodzi p. Stefan Kossutb,
ta kurs teoretyczny a rok praktyczny, dyrektor zakładów fabrycznych to warzyprzyczem sluchacze byliby obowiązani ploze- stwa akcyjnego "m~llego i Dittricba" w 7;ypędz/l.Ć wakacye w ciągu całego swego rardowie i wyda.wca naszego pism".

liertm I SłUcnat go l widział Anetę w salonie wielldm; pełnym światła, otoczoną
. męzozyznami. Obraz ten wzbudził w nim
·zazdrość.
Szli teraz przez bulwar Malesberbes. Gdy
przechodzili przed do;nem hrabiostwa, malarz podniósł oczy. Swiatło jaśniato w oknach przysłoniętych ciężkiemi firankami.
Przyszło mu na. myśl, czy księżna i mar....
grabia nie są zaproszeni na herbatę. Wściekłość go ogarnęła i cierpiał bezmiernie.
Ściskał ciągle ramię pilna Musadieu i
sprzeciwiał lOn się- czasami w zdaniu, jakie
ten wygłaszał o przyszłej margrabinie.
StySZąll ten głos . banalny, który o niej mówił, zdl\wało mu się, że widzi obraz jej unoszący się około nich wśród nocy.
Gdy stanęli przed mieszkaniem 'malarza:
- Czy wejdzie pau? - zapytał artysta.
- l'\ie, ,dzięknję. Późno juź; pójdę spać.
- No, wejdź pan na chwilę; pogawędzimy jeszcze.
.
• - Nie. Doprawdy, zbyt .późno .
;Myś) o samotności po ostatnich wstrzlłśnieniach tr\\'ogą. przepełniała serce Oliwiera. Miał kogoś przy sobie; musiał go
zatrzymać.
"
- Wejdź pan; wybierzesz ~obie studyum,
które pragnąłem ci jDŹ 'dawno ofiarować.
Musadieu wjdząc, iż m&larze niezawsze
majl} chęć dawania i że pamięć o obietuicach je,st krótką, skorzystał z okazy i.
W chara:kterze inspektora sztuk pięknych posiadał ón JDŹ zręcznie zebraną galeryę.
.'
•
- Idę - odparł.
Weszli.
,
Zbudzony lokaj przyniósł grog' i tozmowa toczyła się plozez' czas jakiś około ma~
larstwa. Bertin pokazywał studya, pro8ZąC inspekio a a1Jy wybrał, które mu się
uajlel!iej spodoba. MU!!&dien Wahał się, zbity z tropu jasńością'" gazu, kt6ia nie pozwalała mn odl'óżnić odclenl bal'w r6tnycb.

l'Ial!.oruec wyl>I'a1 grupę mtoaycll aZJewczą-1 z powoau up?~leazenia, amżell dawmej od
tek, skaczących przez sznur ua uliey, i nie- cznwał radości pod wpływem pochwal, a
zwłocznie ' chciał odejść, zabierając upo- to skutkiem niepokoju o siebie samego,
minek.
który w nim podsycały nigdy nieopuszcza- Odeślę go panu jntro - rzekł malaloz. jące go wątpliwości. Niegdyś przecie,
- Nie, wolę go jeszcze dziś mieć, by w epoce odnoszonych tryumfów, kadzenia
módz, zanim IJójdę do łóżka, nacieszyć się trybularzy pochwalnych były tak częste,
jego widokiem.
że mu pozwalały zapominać o ukłuciach
Nic nie było w stanie go zatrzymać i szpilek. Dzisiaj, wobec wybijania się cilł
Oliwier został sam w Bwojem mieszkaniu, glego nowych artystów, zysknjących sobie
w tem więzieniu, pełnem wspomnień i prze- nowych zwolenników, oznakI uznania stacierpianych bólów..
wały się rzadsze, a dotkliwsze było nicoGdy naza~utrz rano wszedł lokaj i plozy- wanie. Uczuł się włączonym do bataliouu
niósł na tacy dzieuniki i herbatę, znalazł starych utalentowanych malarzy, których
pana swego tak bladym, że się zatrwożył. młodzi nie uwa:tali już wcale za swych mi- Pan slaby? - spytał.
strzów, 1\ ponieważ był on równie inteli- To nic, migrena.
gentuy, jak i przenikliwy, cierpiał z powo- Czy pan nie każe przynieść czego?
dn naj drobniejszych insynuacyj tyle;;, co I
- Nie; jaka pogoda?
wobec otwartych napaści.
-- Pada, panie.
Nigdy zresztą :tadna rana zadana jego
- ;Dobrze. Możesz odejść.
dnmie artysty nie zakrwawiła mn podobnie
Postawiwszy na zwykłem miejscu herba- serca. Dyszą.c cię;;ko, przebiegał oczyma
tę i dzienniki, lokaj odszedł.
artykuł, by go zrozumie6 do uajdrbbniejOliwier wziął .Figaro" do ręki i zaczl}l szych odcieni.
Odlozncony został do ko
czytać. \ Artykuł nac~elny nosil nagłówek: sza on i kilku jego współbraci, z druzgo.Nowoczęsue ml\ll\rstwo" . Była to wielka CI}CI} bezwzględnością; podniósł się z miej
pochwała naJ· cześć czterech czy pięciu mło- sca, szepcąc słowa, które pozostały mn na
dych malarzy, ' co o1)darzeui rzeczywistym wargach:
talentem kolorystycznym, choć przesadzali
- . WyszlazmodysztukaOliwieraBertin"
w efektach, mieli pretensYę do mianowaNigdy jeszcze równy smutek, równe znie
uia się rewolucyonistami i odnowicielami ehęeenie, równe odczucie końca wszystkIe
geniuszu malarstwa.
go dla siebie, końca. swego istnien i& fizy
Jak wszyscy starsi, Bertiti gniewał się cznego i umysłowego, nie zepchnę Iy jego
na tych młodzików, irytował ich ostracyz- duszy w przepaść bezgl'auicznej rozpaczy
mem i odrzuc<'\ł ich doktryny.
Pozostał do godziny drogiej w fotelu, przed
Z'aczął tedy czytać artykuł, już zagnie- kominem, z nogami wyciągnięteml ku ogniwany, następnie spojlozawszy nieco niżej, sku, nie czt\iąc w sobie siły do poroszenia
dojrzał ęwoje nazwisko, i te kilka słów się, do jakiegokołwiek czynu. Potem poprzy '-końcu jakiegoś zdania nderzyły go trzeba pocieszenia się wezbrała w jego
w sllmo serce: • Wyszła z mody sztuka umyśle, potrzeba uściśnięcia oddaDIIj aobie
Oliwiera Bertin... "
dłoni, ujl'zenia wiernych oczu, otrzymania
Zawsze czutym był na krytykę i pochwa-, ws(>Ółczucia, pomocy, ukojenia pod wpły
ły, lecz w głębi duszy, pomimo npl'awnio- wem słów przyjacielskich. Pouedl zate m.
nej próżności, cierpiał teraz daleko więcej jak zwykIe, do hraWny.

słowcyokręgów: częstochowskiego, będziń-

Z MIASTA i OKOLICY.

DZIENNIK ŁDDZK1'.

2
(-) Paulina Lucca po koncercie, jaki da
w na8Zem mieście, oczekiwaną jest w Warszawie, skąd ma wyjechać na szereg koncertów do Petersbru·ga.
(-) Nowa piekarn ia. W domu Maca
przy ulicy Długiej powstaje nowa piekarnia, która zatrudniać będzie 5 czeladników.
(-) Właś ci ciel cukierni p. Meyer, z po·
wQdu złych interes6w, zakład swój zwiną!.
Cukiernię wczoraj zamknięto .
(-) Spr ostowa nie. Otrzylllaliśmy list nB.stępujący:

• Szanowny Panie Redaktorzel •
.Uprzejmie upraszamy o łaskawe sprostowanie wzmianki, tyczącej się naszej fabryki, a zamieszczonej w .Ni 233 pańskiego
pisma.
.}i'abryki naszej, znajdującej się w Widze.wie, nie zamierzamy zupełnie powiększać i
dlatego żadna bndowa tkalni tam z wiosną
rozpoczętą nie będzie. Co się zaś tyczy
rozszerzenia terytorynm należącego do fabryki i sknpowania w tym celu gruntów
od kolonistów, to i ta wiadomość jest bezpodstawną, gdyż grnntów takich nietylko,
że nie skupnjemy, lecz nawet na podobny
skup ź mocy postanowienia komisyi wło
ściańskiej nie mamy prawa. Nakoniec uważamy za obowiązek nadll!ienić, że gdyby
kiedykolwiek rozszerzenie fabryki okazało
się niezbędnem, to posiadany przez nas
obszar 42 morgowy zupełnie na to wystarczy.
W nadziei, że szanowny pan, powyższe
sprostowanie pomieści w najbliższym numerze . Dzieunika", piszemy się z prawdziwym
szacunkiem.
HeinteZ & Kwnitzer".
(-) Poż ary . Onegdaj o godzinie 10'/.
wieczorem, wybuchł pożar w składzie bawełny znajdującym się w suterynach fabryki pp. Heinzla i Kunitzera w Widzewie.
Dzięki doskonałym urządzeniom ratunkowym istniejącym plozy fabryce i usilnej
pracy fabrycznej stl'aży ogniowej, udało
się szczęśliwie ugasić pożar wciągu kilku
godzin. Straty pogorzelowe, o ile dotychczas ocenić moina, wynoszą . o.koło. 20,000
rubli, w której to sumie uczestniczą cztery
towarzystwa ubezpieczeń. Plozyczyua poża
ru niewiadoma.
Wczoraj o godzinie 2'/. rano, wybuchł
pożal' w fabryce p. J . Rosenblata, przy ulicy "pacerowej; zaalarmowana straż ogniowa, po przybyciu na miejsce, zastała o.gień
ugaszony.
'(-) Zarząd telefonów prosi nas o podanie do wiadomości ogółu mieszkańców Ło
dzi a zwłaszcza abonentów telefonowycb,
że wskutek motywowanego żądam komendaniUl'y straży ogniowej, stacya telefonów
otrzymała instrukcJę, aby po wybuchu pożaru i w~ród pierwszych chwil sygnalizowania i porozumień oddziałów straży mię
dzy sobą i ze swoją komendą, nie odpowiadala wcale na nadchodzące ze wszystkich stron pytania: gdzie .. co i kiedy się
pali? Odpowiedr.i takie, absorbując perso.• Gdy wszedł, Aneta oyra samą w salonie.
Stała, odwrócona do wf\j§cia i pisała po~piesznie a~res nil. jakimś liście.
Na stole o.bok niej lezał ro.złożony .Figaro" . Bertin ujrzał dzienuik w tejże
chwili, co i lIIło.d!J. dziewczynę i ,zatrzymał
się
zmieszany, nieśmiąc się zbliżyć I
Och I jeśli ona to czytała I Odwróciła się
I cała zajęta, śpiesząc się z czemś, z. umyslem widać calkiem w troskach ko.biecych
pogrążo.nym, rzekła:

- Ach I dzielI dobry, panie malarzu.
Wybaczy mi pan, jeżeli go opuszczę. Tam
na górze czeka na mnie krawczyni. Pan
pojmuje, modniarka w takich chwilacb, to
ważna oso.ba.
P-ożyczę panu za to mamy,
która porozmawia i po.spiera się ' z moim
artystą. Jeśli będzie potrzeba, zaż'ł dam
jej od pana na kilka minut.
I oddaliła się, nieco. nawet biegnąc, aby
okazać, że ~ię śpieszy.

'1'0 szorstkie oddalenie się, bez słówka
czulszego., bez spoj rzenia życzliwszego. dla
niego, co ją kochał tak... tak ... wzburzyło
go do glębi. Wzro.k jego znów się zatrzymał na .Figarze", i pomyślał :
- Czytała I Upo.śledzają mnie, zapoznają.
Ona nie wierzy już we mnie. Nie
jestem już niczem dła niej I
Zrobił dwa kroki ku dziennikowi, jak
się podchodzi ku człowiekowi, którego się
cbce spoliczkować. Po.czem rzekł do siebie:
- Być może, że go i nie czytała jesz·
cze. 'l'ak jest dziś zajętą! Ale będą wobec niej o tern mówili dziś wieczorem, \lOUczas o.biadu, bez żadnej wątpliwości i wzbu·
M.ą. w u.iej cbęć ]lrzeczytania I
::lzyhkim, prawie mimowiednym ruchem
p och wycił nnmer gazety, zloży ł go i wsunął do kieszeni z pośpiechem złodzieja.
Hrabina weszła. ~dy spo.jlozała na wybladłą,
konwulsyjnie skrzywiGną twarz
Qliwiera, odgadła, że dosięguął już granicy swoich cierpień.
Jej rozdarte równ ież serce, jej zuużone
cierpieniem ciało popchnęło ją całą ku niemu. Zal"Zuciwszy mu ręce na r amiona
i ntkwiwszy wzrok swój w jego o.czach,
.rzekła :

nel, nietylko. uniemożliwiają niesienie stosownej pomocy straży ogniowej, która dla
tych jedynie chwil ponosi znaczny wydatek
na abo.namenty telefonowe,-ale nadto. stają się nieraz przyczyną różnych nieporozumień, fałszywych alal1Dów etc. Byłoby bardzo pożądanem, żeby pnbliczno.ść sama
wstrzymywała się zawsze plozez pie)'wsze
pół godziny po wybucbu ognia w mieście,
od wszelkich zapytań Ntacyi, dotyczących
pożaru.

(-) Ciekawe zjawisko widzieli§my onegdaj w teatrze Victoria. Grano .Piękną
Helenę", a na przedstawienilr tej starej, 0.klepanej o.peretki, w dzień piątkowy (najgorszy dla teatru), zebrało. się więcj pnbliczności, aniżeli we czwartek, na d"ugiem
plozedstawieniu najnowszej, oryginalnej, a
wybornie pr~ez artystów naszych granej
komedyi. Czem się to dzieje? Ktoś z bo.ku
szepnął piszącemu te słowa: • Tern oto, że
w piątek podąża do teatru &tare M;iasto,
które lubi teatr, a w inne dni zapełnia go
publiczność protegująca cyrk ... • Czyżby?
(-) • Teatr Varietes", w kt6rym się mie§ci restauracya p. Sylvandier; przeistoczył
się w tym rokn . Zamiast stolików, safll
zapełniają teraz ławki, z miejscami ponnmero.wanemi dla .tingeltangel-melomanów".
Na sali, podczas przedstawienia pić piwa,
ani jeść kolacyi nie wolno-za to do. woli
można okłaskiwać

.kształtno-głośne" śpie

waczki.
(~) Na t arg piątkowy z powo.du świąt
żydowskich bardzo mało dowieziono pro.duktńw spożywczych, skutkiem czego przeknpki po.duiosly ceny masła, jaj, kartofli

i t. p.
(-) Agenci zagrauiczni w tych dniach
skupowali od włościan w okolicy Łodzi
jaja, które w środę w większym tl'ansporcie wysłali do Wl·ocławia.
(-l Wypad ki. Wczoraj rallo na robotnika Gładysza rzucił się pies, który porwał
na nim ubranie. Właściciel psa niewiadomy.
W środę, na szosie do Ko.n~talltynowa,
pomiędzy wsią BI'118 a kolonią Srebrna';
padł koń woźnicy Maleckiego. Konia ZtlbraŁ oprawca z Konstantyuowa.
Ouegdaj wieczór ,Józef Z. spadłszy z wo.zu podczas s1.ybkiej jazdy na ulicy Nawrot,
złamał so.bie dwa żebra i dość silnie pokaleczył głowę.

W czwartek wieczorem powracający do.
Ilomu pijany rohotnik A. O., wpadł do stawu przy fabryce Gayera, wydostali go. je.dnak żywego idący z nim koledzy.
W domu pod .Ni 378 przy ulicy Sredlliej,
zawaliła się częM sufitu w mieszkaniu, w
którem znajdowało się dwoje dzieci: Maryanna J ane lat 7 i Adolf Figur lat 2.
Oherwany sufit l.abil śpiącego podówczas
w kołysce Adolfa Figura,-dziewczynka 0całała.
•
(-l Kradz i eże. Ze sklepn ]I. Karola
Porańskiego skradla z szufladki niejaka
S. S. rs. 12.

Och r jakze jesteś

iiieszczę§l1wfr

!!

Nie przeczył tym razem i czując spazmatyczne ściskanie w gardl~, wyjąkał:
- Tak ... tak. .. tak I
Widząc, że mu się ua placz zbiera, po
ciągllęła go do naj ciemniejszego ,kąta salonu, ku dwom fotelom, zaslolliętym przez
mały paraWIłnik ze starej ,materyi jedwabnej. Usiedli tam poza tą delikatnI} hllftowaną. ścianką, po.grążeni przytem jeszcze
w szarym zmroku dnia dżdżystego.
Zaczęla zuowu, współczując mu, przeję
ta jego boleścią:
- Mój biedny Oliwierze, jak ty cierpiszl
On ollarl swą głOWI) białą lIa ramieniu

)ł

'

t.

Niejaka M. W. skradła p.
D. poduszkę wartości rB. 7.
(-) Teatr łódzkI. Dziś w teatrze "Victoria" powtórzoną będzie operetka w :I
aktach p. t. "Camargo," z muzyką Karo.la
Lecocq'a. We wszystkiclt tl"Zech aktach
wykonane zosl.aną tańce nkładu p. Zuberbiera, art. baletu teatrów warszawskich.
(-) Spr..tow• • le . W recenzJi teatralnej, po-

mieszczonej w numerze wesorajssylU, w kolumBie
8:Epaleie 2 giej, wier8Eu 2:i-tlU1, u.mi&8t .lm-

2~giej,

rnedyi", "rytM Baluy .komptlnii".
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i gdy wobec :'ej ot:r&rto k!i~g~ długów,
wała kartę • wypISem swoich. i zjadla
oczach

wy-;'

ją

...

urzędników.

X Dziennik n i ewieści wychodzi w Bosto_
nie pod t. • Ona" . Zalo1ycielka z współpra

cowniczkami 8'l kobiety; zecerami i drukarzami
talcte Jlłeć Jli@kna. Dziennik nie przyjmuje
tadnego artyl.:llłu, w którym jest mowa o
mt1czyznic. Ogłoszenia o ślubach sIl stanowo
czo odrzucane.

X Muzeum Beethovena w Bonn zyskało do
awych zbiorów Jeden z najr.adszych druk6w
muzycznych, kantatQ sławnego kompozyUJra
p. t. "Pelna slawy chwila" , któr" Beethoven
skomponował z oko.zyi wiedeÓBkiego kongreso
X Ignacy H. lor genstern, b. sekreta~

Warszawa.
- Wyszedł z druku jildenasty z kyJei . Z~'1zku" nO"'O - yorskieg~, uciekł skradłazy
.:fł.ocznik lekarski" na r . 189(), wydawany snm~ 10,000 dolaró.... Zb,eg pocbodzi podobprzez dr. G. Fritschego.
no z Prus Zachodnich.
- Otwarcie wystawy szkiców, urządzoX Gorsety zdrowia, cale gumowe, poj aJ1ej przez spółkę artystów warszawskich, wiły si~ jako nowoŚ<\ maj,ta zalety hygienicz.
przy współudziale pier\Vszorzędny~h film ne, n" .wys~wie po.ryskięj· .
malarskich kraju, tndzież uczniów petersburskiej akademii sztuk pięknych, nastąl>i I \\UOOMOŚCI POLIT Y CZ~E.
w d.,. 2~ listo.pada. Deklaracye już zaczęto przYJmować.
- l:iędziowie pokoju m. Warszawy wzyCzytamy w • Warszawskim Dniewniku":
wają sukceso.rów z powodu otwarcia spad- "Berliner tageblatt" zamieszcza naków po: Franciszku Wojsławie Jnlianie .stępnjące uwagi o. toastach monarchów:
Owsikn. Edwardzie Terpilowskim, Rozalii "Cesal-~ Rosyi, bezwątpienia, pilnie rozwaJabłojlskiej, Bonifacym Soćkp, Stanisławie żył każdy wyraz, zanim go wypowiedział
Błażejewskim i Lucyanie Kociołkiewiczu; i n~iłował nadać toastowi, o ile można, ton'
llrokw'atorya za;l ogłasza o wakujlj.Cym najłagodniej8zy. Pewną jest rzeczą, że Cespadku po Aleksandloze Sztumerowej, zmar- sarz Rosyi nie chce bra(\ na siebie zobo·
łej d. 7 maja··1886 r. w WarRzawie .
wiązań ani dla jeduej, ani dla drugiej
- Niebawem będzie otwarty szpital za- strony; chce On mieć ręce wolne, ażeby w
pasowy za rogatką wolską.
danej chwili powziąć stanowczą decyzyę i
_ • Upr7.ą.ż bezpieczeń~twa", mająca za- zawlozeć sojusz, zgodny z Jego wolą· O tern
pobi egać wypadkom w razie rozbiegania wyraźnie Hwiadczy toast, wzniesiony przy
się koni, wynałazł jeden z warszaw8kich obiedzie gal(}wym w Berlinie."
rymarzy. Moder wy. lano do departamen- .Po.dłng zdania. VOS9. Ztg." widać z
tu handlu i przemysłu.
artykułu .Reicłts - Anzeiger'a", że wyższe
- PI'ojektowane jest w zarządzie mia- sfery uważają wizytę Cesarza "Rosyi za
sta Warszawy utworzenie nowej dzielnicy, splacenie o.sobistego długu, pozbawione
]lrzez przelllużenie ulic: Sieunej do płacu wszelkiego politycznego znaczenia, choć
Wareckiego, Zlotej do. Szpitalnej i Zgody spodziewają się, że spotkanie obu Cesa·
do Śto -Krzyskiej, a to. w razie przeniesie- TZÓW utrwali pomyglnoilć obu Dśl"Od ów.
nia szpitala Dzieciątka Jezus.
• Vossische Zeitung" uważa, ~ po spot·
_ .Kuryer codzienny", dowiaduje się ,kaniu monarchów, stosunki obu narodów
o pewnych zmianach w, umundurowaniu można lI&Zwat pokojowemi, I a stosunki
studentów, zami~rzollych 1lOdobuo w sfe- obu Monarchów przyjacielskiemi. Dyplo·
rach właściwych. AIiauowicie każdy wy- macya niemiecka nie spuszcza z oka nidział mia}hy odmreune znaczki na kołnie- czego, coby mógło. wytworzyć trwaly i
rzach. Medycyna białe, prawo zielone i t. d. szczery związek pomiędzy Rosyą a NiemPeter sbur g.
cami, lecz o.siąguięcie tego celu zależy. nie
-, f Miniąt,eryum oświecenia 'zaleciło, aby tyłko od Niemiec."
sprawózdanla inspektorów i naczelnikó\V
'- .Duńskie I niemieckie gazety podają
dyrekcyj naukowych b rewizyi zakładów bardzo. szowinislyczne artykuly z powodu
naukowych;, da)vały, też stale wiado!"ości o 'odsłonięcia pomnika na cześć duńskich i
szkołach prywatnych
".
, niemieckich żołnierzy, poległych w bitwie
_ Mlnisteryum ó~iaty wyja$nilo, że pod .0werse6. Gazetl" niemieckie dowodziły, że o.dsłonięcie 'tego pomnika gladzi
d
kandydaci o klasy I-ęj śr!!dnich zakładów resztki niechęci pomięuzy zwyciężonymi i
.
i l
d' ki
t' .
naukowych .mogą zdaWać egzaminy wsur
pne w ciągn całego. roku': je.śji wakują wieJ- zWyClęscam, ecz uns e gaze y 3pleszą
sca, nietylko. w terlnini~ ' wyznacząnym obal.\ć . to muiemanie. Mówią one, że klęska
na egzamiuy, t. j. \V ma.ju. Uczniowie zaś, '1864 ro.ku pozo.stawiła niezatarte ślady w
koJiczący 5-klasowy kurs szkół realnych, sercu duńczyków i że oni nigdy nie zapoprzyjmowani być mogą do' klas! dodatko- muą okupu, którego za.żądały od nioh sprzywej oddziałów ogólnych ua jUocy świa- mierzone z so.bą Prusy i Austrya; nigdy
d t
k '
. 6 ki
oni nie przestaną żądać zwrotu prowincyj,
ec w z u 'onczellla - ' aso.wego kursu.
gwałtein oderwanych od metropolii, i ma.- .GraŻdanin" dOlIosi, że w cetu' ustanowienia .glównych zasad wypuszczania w ją nadzieję, że nadejdzie ' czas, kiedy pradzierzawę slll'zedaży dziehników I .książek WG i sprawiedliwo.ść zatryumfują nad przena sta.c yach dl:Óg żelazłlych, utworzoną llę- mocą· Gazet)' duńskie w ostryoh w:frazach
dzie przY mil]isteryum kom unikacyj osobna ganią przewodnika dnńskiell oflcert'lw, któ·
komisya, po.d prezydencyą jlrzllwodniczące- ry. 'był I o.becny' plozy odsłonięciu pomnika i
zapewniał niemców, 2e duńczycy dawno-zago ZalOZ!}dlV tymczasowego. dróg żelaznych pomnieli wvrz"dzonei sobie krzywdy i po.

rządowych.

J

't

,

Według .Swietu", p~zy petersbur - godzili się- z nimi".
dzi
1.
I
- .Gazeta Post" donosi, że na ostas4m są e oAręgowym bę! zie otworzone tniej ~esyi . fra.ncuskiej głównej 'ady wojenspecyalne laboratol'yum fotograficzne.
_ Df\partameut leśny zamiel"~a nitlzwło- .JIeJ, minister wo.jny Freycinet zlłllroponował niektóre środki, jakie mają być od·
cznie przystąpić do zakladan~ lasów 0 - powiedzi!} ua. formowanie w Niemczech
~hrolllly.ch. lU'edyt w wyąOkO~Cl 60,0.00 rs. d vóch
I k 'pusów armii Jest zamiar
Jest WYJednany.
'
no.wyc l Ol
.
przyjaciółki.
W
powiecie
Jano~skim,
we
wsi
Huta.utw?r~erua
.Jl,,:ócl!
korpusów z 6 korpusu
- Więcej, niż sądzisz I - odrzek ł.
Józefów, Piotr Ma;llarz, &ustryacki podda- ~~rmli poloz~D1a nowych tor~w .n: t:·.Og~~~
Szepnę la ze smutkiem:
- Ocb! wiedziahLlII o tem. Odczuwa- ny, zabił plozez omyłkę wło§\ljanina, Leo.ua z~laznych, WIOdących do D1em!e k ~ g _
łam to.. Widziałam; jak się rodzilo i wzra- Kasic~ mając zamiar zabić bratajego Ja- ru~. Wsk~~k tego mo~na bę.dzl~ w.4? go
na, z 'któryiI). się Jloklócil. Maślarz 'osa- dZI~ prz.e'Y,ezć do graDlcy meI' mleuckd'ue1uz~stało I
L g
.
On odpow iedział, jak gdyby go obwi- dzony w wię7..ieniu.• nbolewa nad spełnio.- logi Patyza, Besanlton, Lilie
nym czynem.
., '
niała:
- To nie moja winI/>, Anny.
- Wiem o tem dobrze.. . J a ci nie 1'0ROZ ~I:AITO ŚOI.
bi ę wyrzutów...
.
Kopenhaga 11 października. (Ag. półn.).
I łago.d nie, zwróciwszy się dQ niego,
X Zjazd chirurgów w Krakowie zapowia- Jacht .Dierżawa " z Najj a~niejszą Cesarzoprzyłożyła swe nsta do jedneg()" z oczu
~a si~ bardzo powatnie, tak pod "':&gl~dem wą, zatrzymany tll dotychczas wskutek gę
Oliwier", gdzie poczuła łzę gorzką.
Zadrżała, jak gdyby wypiła kropl ę rOZ- ilości nczestników, jak i rozpraw, maj,cych stych chmru' mo.rskicb, wypłynął na mQrze
o. godzinie !I rano..
być przed.m;ote1l\ zjazdu
,.
paczy i powtórzyłą kilkalu:otuie:
Neufahrwasser 17 października. (Ag. p.).
X Nowa korona pruska, któr, kazał zro- Ach l biedny przyjacielu... Biedny
biĆ cesarz Wilh!llm, jjlSt o w,iele bogatsz, od Najj&Śniejszy Cesarz i Wielki Książę Jerzy
przyjacielu ... bieduy przyjacielu!...
starej, choć w tej samej fonnie wyko Dana. Aleksandrowicz Illozybyli tu o go.dz. 2'/.
Potem po CllWili milc2;6ni\J, dodała:
- Jest to winą serc ,naszych, ,które się Pi~kność, waga, wartość klejnotpw jfl .dobill- po południ u i pozostali w wagonie salononie zestar7.ały. Moje jest także jeszcze cych, Sil bardzo wysokie. Cała złota, ma na wym.
Gdańsk 17 października. (Ag. p.). Najjabrzegu dolnyn~ rz,d ,brylant<Św., ",ielk,ości laskotak żywotne.
,
,
Próbował mów i ć, ale nie m ógł, gdy t du- wego orzecha, wokolo brzegu w;Ue si@ óśm śniejszy Cesarz i Wielki Książę Jerzy ~Ie
~and
l"owicz, wyszli po południu z p ociągu
siły go. łkania. Słyszała szamotania w je- liści kOrUczyny, zrobiony~ z ,l.>ulantó"'l p~ł,;
go piersi. Wtedy uleglszy SamOI\ll1uej m ę czonych brylantowemi obrllczkami. Ozdoby Sil dworskiego i przechadzali się po bul war~e
zczyt zdobi jablką pqrtowym, poczell\ obiadGwali w wago me
ce miłości, kt6ra ją tra.wiła , rz.ekla z r o.z- z pereł wielkości żołęd;i.
dziarającym akcentem W głosie, ja)dm s i ę z jednego olbrzymiego szatfru, na ktQry!l' wzno- stołowym. Wieczorem Najjaśniej szy Pan
przyj mował rapor t od t utejszych generałów.
mówi o nieszczęści u :
. si si~ krqż z 18 dyaulOntów.
Gdańsk 17 października. (Ag, p.). Jac~t
- Boże I jak ty ją kpchasz! Przyś wiad- , X W Ontario w AmerYlie potar zni"czyl
ruski .Dierżaw a" z Najj&Śnlej szą Panl~
miasto Lerpeilt 'River.
czył raz jeszcze.
X Zamknięcie wy ~tawy paQ'ski,ej nastąpi przybył o 8'/ na r eid neufahrwasserski.
- Ach I tak, ja ją k ocham I
,
, Oko.ło godz. 10 .Dierżawa" weszła do porPomyśłał & chwil kilka i rzekla znowu : 6 listopada r. b.
X Zje«!zone długI. Na Wwzfcb dq za.. t u i . Najj &Śoiej sza Cesarzowa przybyła łód
- Tyg muie nigd)' tak nie kochali
...,.du bypotecznego :&głosiła si~ lliejaka- GyOrft"y ką na ląd. NlJj ainiejszy P an towarzyszył
(D. r.. tj.)
_

,.,

T E l' E G R A M Y.

DZIENNIK ŁÓDZKI.

237.

}6

Najjaśniejszej Pani do wagonn stołowego ,
gdzie zasta~one. ~yło śniadanie_ O godziNaJJaśmeJsza Para Cesarska opunie
gcila Newe,hrwasser. Dalsza droga odbę
dzie się przez Gdańsk i 'l'ezew. Jacht

U'/,

Dierżawa·

pozostaje tymczasem w porcie.
Najje,śniejszy Pan przepędzi! noc w wagonie salonowym.
Petersburg 18 października_ (Ag. pól n.).
Ich Cesarskie Moście z Wielkimi Książęta
mi Jerzym i Michałem Aleksandrowiczami
i Wielkiemi Księżniczkami Ksenią i Olgą
Aleksandrównami, przybyli wczoraj o godzinie 10 minut 10 do Wierzbołowa.
Petersburg , 18 października. (Ag. pIu.).
Wiceprezes akademii dnchownej Buuiakowski, uwolniony na własne żądanie, przy nominacyi na honorowego prezesa, 8 na miejsce jego mianowany zwyczajny akademik
Groth.
Monachium 17 października. (Ag. póło.) .
Następca tronu Cesarzewicz wyjechał do
Brindisi.
Kijów, 17 października. (Ag. p.). Wczor aj przybył tn nowy generał - gubernator
łu·. Ignatiew. Na dworcu oczekiwały go
władze cywilne i przedstawiciele miasta,
a w domu guberuatQr skim władze woj skowe.
Ateny, 17 października. (Ag. p.). Z Krety
otrzymano ważn e wiadom ości :
Stojący
obozem pod · Caueą pulk turecki zbuntował się i nie chce naprawiać dróg, utrzymując, że żołnierze nie są kopaczami. Za
przykładem tym poszly też pułki rozkwaterowane wewnl}trz wyspy. Szakir pasza
ndał się do obozu, lecz musiał uciec. Oca.liwszy się sam z trudno ścią, nie mógł
przedsięwziąć żadnych środków zapobiegawczych. Ka. powołanie innych pułków
nie decyduje się, ponieważ zachodzi obawa
ile przyłączą się do zb'uutowanych. Polo:
żenie ::>zakira paszy jest krytyczne.
Poczdam, 18 października. (Ag. p.). Cesarz i cesarzowa niemieccy wyjechali wczo-

o

raj o godz. U w nocy oddzielnym pocią lM.25, na kw. maj 193;75. ~yto 158 -168, na pUcb.
166.00, na kw. lUaj 168.50.
giem do Monzy.
Havre, 18 F'idzieru. Kawa good average Santo.
- -U& grud •. 95.50, na man8C 93.75, na maj 93.25,
Spokojnie.
Ostatnie wiadomości handlowe_
New-York, 17 pl\Ź<hiernika. Bowoln. 10'/.., ." N.
Orleanie 9'/•.
N
e w- York ,17p&Ździernika. Xawo(Fair-Rio) 19.25,
Waruowa, 18 p&tdziernik&. W.ksl. kro term na:
Berliu (2 d.) 47.80 i~d., 47.50, 52'1,,55,60, 65 knp.; Rio IfI 7 low ordinary na patd •. 15.02, no grud•.
15.02.
Lon'lyu kro ter. (3 111.) 9.65 if!d.; Paryż (10 d.)
38.72~/. żą~., ~.52'/t kup.; Wiedeń (8 d.) 81.70 iąd.;
'l'ELEGllUIY G1EtOtJWE,
4", listy likwId. Kr61. Polsk. duia 87.90 żf!d., male
87.50 iąd.; 5·" pożyczka wscbodnia II em. 100.00
żf!d.; 4'1. poi. wewnętrzua z 18~7 r. M.45 żąd.;
7. dni" ISIZ duil19
Giełda Warszawska.
5"1. lioty ...Łowne .iem.kie I-ej . er. 97.25 żąd .,
6.895 kup'l III .er. lit. B 96.10 żf!d., 95.70, 75,80
Żądano z ko6cem gieidy
kup; 5", listy ...Łowne m. WarsZAWy I 98.50 iłd. ,
Za weksle krótk.terllllnowe
~ 95.7~. ż'!'l ., III 95.10 żłd, IV 94.85 ~~d., .V 94.75
.,d.; 5 " listy "sL m. ŁodZI .er. I 9'.50 zf!d., n na Berlin za 100 mr.
U.80
47.70
93.25 ż~d., III 95.80 .,d., IV 92.50 żf!d. Dy.kon- na Londyn za 1 Ł ..
9.68
9.63
to: Berlin 3"/" Loudyn 2'""" Pary. a'/., Wiedeń 11& Płl.ryi Z& 100 fr.
38.72
38.60
4'1" Petersburg 5'1,'/.. Wartoat kuponu z I,otr. 5',.: n. Wied.6 za 100 fi .
81.70
&1.45
listy ...stA.""'e.• ie1l1~kie. 153.1, warsz: I I r.I 22.4J
ŁodZI >20.3, listy_ bkwld. 1«.6, po •. premIOwa 1
Za paplsr / pablwowe.
125.3, Il 46.2.
87.50
87.10
Peteroburg, 18 paździe ru. Weksle na Londyn 96.30, Listy lik 'l' 1I1 a qyju8 Kr. Pol. .
" pl.iyezka. wswotlnia •
100.- 100.n poiyczka wschodnia 99'/.. III poży czka wscho- Rusk
. ~(I/o ,JOż, wewuz. r. 1887
M.35
8U5
dnia 99'/. , pożyczka z IBM r. -.- , 4",'10 listy
97.2.~
!l7.25
..sŁowne kredyt. .uelllSkie lł9.50, akeye bwu ru- Listy zast. ZiOlU. Seryi I
V:
96.10
95.90
skiego dla handlu zagr&uiezncf7o 255.50, peterabnr98.9850
.kiego banku dyskontowego 650, bauku między Listy ·~t\st. ID. '{Var~n~:·Scr. I .
V .
9'-75
9U5
llarooowego 537, warazawskiego bft.uku dyskonto" z••"t. 111. Ład"
" [
Listy
l i Seryi
- .- 95.50
wego -.
n.
93.25
Berlin, 18 pa.ździernik",. Raulmoty ruskie zaraz
."
" " III_
.,"
93.- .2.10.80, ua do.Łow~ 209.bO, wek.le na W.rszAwę
" "
210.50, na Petersburg kro 209.10, n. Potersbur~
" G ieł da Berlińska.
dl. 206.85, n& Lon<łyn kr_ 20.łO ' /" lIa Londyn .lI.
20.23, na Wiedeń 170.7:', kllpouy oelue 3t~.10, rlo.nknoty ru:;;ki ll zaraz . .
~1O. 80
211.-5% listy z&SŁowne 62.20, "./., listy likwill"cyjue
"
••
U:\ .Iostaw.
20f1.7S ..1l0.2~
57.00, pożyczka rnska ł'lo • ISRO r. 92.60, 5'/" < OYHkoll tlI l,rywl\tu6 •
ł'/N,
IBM

f. -

.-,

f.

155.25, akcye drogi

żel.

war,:; z&wsko-wie1leńskiej

Wi.50, akcye kredy tow. a"",,,yackie 163.25, akcye

w

zawarte

JUB LER
powróci! z Paryża.
1753-4-1

Osoba. wydoskona.lona.
Q,WI,Q,liLl wa.rsza.wskich

P opie rania P rze m yslu \Y p llllstwie Rosyjs lii em,zaulieszkała
zawiadamia członków tegoż oddziału, że w dniu 9 (21) b. m. o godz.
7-ej wieczorem w Grnud HoCel'n w ... odzl odbędzie się

po wy·

próbowaniu nowo wypuszczonych papie..
rasów pod nazw lł "H O N OB" może

zaręczyć pod słowem bouoro, io
dotycbczas tak dobrycb w tej ceDie
pal.!erosOw nie palił. CeDa 100 ... t~k
kop. 60, pakowane po 100,25, 10 I 6.
Dostać moi .. we w.zystkich .kł.dach
tabacznych.
1755 3-1

11

)1

n
11

8

ł6

2 15 7 O~ 10 JO
~ 32 81~ 1 '

6 ~~ fO liO

1105
l 35

" W&fSzawy

Aleksaodrowa

S JO

3 W tO 2~ ~2 41
9.450
9 37
'4:\0
1 <ol tO
1( 15
1'4
4S
2 01
958
8102
S~.J
9 52
2 2
2 4-~

Piotrkowa
Granicy
Sosnowca

" 'l'omaszow•.
"Bzina
" I wangr. l l11'&Il.
nDąbrowy ( n ••. :
" Petersburga .

1008

11

" HOlkw1

2~

5 32 7 52

" Wiednia

527
9 tS

Krakqwa

1nin 18 patdziernika

4 37
752
10 16

7 Ol

" Berlina

UWAGA. Cyfry oznaczone grubszym druidem
wyraT..j, czas od godziny s.ej wieczorem do godziny 6-~ rano.
- Do numeru dzisiejszego dołącZ/lo się
ogłoszenie p. Rudolfa Scholza o nowo)Vynalezionym śro dku, za.pobiegajągym tW01'Zeniu się zgnilizny, pleśni i butwienia drzj}vra,
pod n azwą "Antiseptlcnm.'

A.

I

PJLIA
J. O, Badi",a
w lODZI, ulica Plotrkow.ka Nr. 39, obok cakieraI Wi ateh"ego.
Zawia.damia Sz. Publiczność, iż właściciel ma.gazynn wróci wszy z kilko miesięcznej podróży z Kaukazu, Peter.burga
Moskwy, zaopatrzył magazyn swój w wielki wyb6r
'

~l"tycl., i

6reb,·,.,ych wyrobów

najnow8zycb f asonów, oraz piękny wybór zagranicznych wyrobów w najtańszych c enach. Z czem iiię poleca. 8z. Publiczności.
Z głębokim szacunkiem

J. O. B 11"

I~.

Śwle ta otrzylluo BRELOKI erebrn. ... , kU j atu"wej roboty
" WIEtA EILEL,r:
1,711-1-1

,..- Warszawskie BIURO TECHNICZNE
INŻYNIERA-TECHNOLOGA

A, Pezachowicza,

Mechanik a Rządów Guber nialnych 8u'w&łkskiego i lo:mżyilskiego.

'V ..t.n/i:t;~ W A..

R"r8zIlłkow8ka

Piwo Z Helenowa

NOWOŚĆ'
PRAWDZIWIE

N. 116.

W zakres dzlaJaloośe l blera webotlzl: rfylko specyalne obmnrowywanie kotłów p&rllwych, według własnego, oryginalnego systemu, przy którym os iąga się zupeŁnie zużytkowanie pa.liwa.
UW AGA. Ka potwierdzenie przedstawione być mogą świadectwa
wydane przez osoby, u których dokouano roboty.

Zawadzka Nr. 48.

DOSKONAŁY

iezmywający się

-U

nad którego dobrocią _w sezonie '
tnim unosili się znawcy,
jest n& ku1le

Dr. Milllera ozer.o.y l czarny

Atrament

bielizny za pomoca piOra,
stempl., w,p8m&ł1'j ;' efektownej b.rwy.
tylko VI składzie materałOw
~ 1 .p·tepi~~~vS~i',~SILBERBAU III A , Łódź, ulica
~
lł 16, dom S. Ro.en •.
czerwonego alralDent. 35
orarnego
30

fab I. L SzereszBwskiego
llit. od 1862 roku.

Wi elkim s r ebrn ym Me dal em

8ł6

REl>RE'l,ENTAN't nu Łódź i okolice
C. Taube

XXIII zwyczajne zgromadzenie członków.

"HONOR"

7 10

" Skierniewic .

WYROBÓW J UBILERSKICH

Maurycy Gutentag

Prezydyum I.Jódzldego Orld zialu Towarzystwa

człowiek

przychodz~

do Kolunek

W zastosowaniu się do § 22 usta.a do powszechnej wiado.zażądaną zostafa pożycz
nieruchomo$c:
Xi 804, przy ulicy W ólIcz:anSKlI)] położoną, własną J uLange, pożyczka dodatkowa.

d. 7 (19) września. 1889 r .
P r ezesa Dyrektor: R. }'Ioster
Dyrektor Biura: A. Rosieki.
1756-1-1

~zraelsohn

OJrej

, 8140/ 101151 41351 S I ~0 110 130

za.

ŁODZI,

honorowy

Przychodz,:

WARSZAW SKIE GO M! (LlZ YNU I fA BRYKI

Łódź,

róznego gatunlm,

nagrodzone na W1SzechśWiat

GODZINY i MINUTY

Łothi

m . J;odzl .

za.rzuty przeciwko udziepożyczki Stowazechcą przedstawić Dyrekdni 14 od daty
niniejszego obwiesz-

1752- 3-1

K,żden

w

N

Obwieszczenie.
DmtcyaTowarzystwa Krctlylowc[o

.3 . . Piotrkowska 23.

,~~o\)~

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
do

" 'Vroclawa
Mat hńi t wa

kobiet-, & mi.&Dowieie:

1I0te l Pol . .... _ Kan, Wałko." z War8Z&wy.
Cl raud 1I0tel. S. Bergson z War.,...wy,
Nowaoki z Piotrkowa, A. Heimann z Kalisza, G.
WlIster z lIoskwy, L. Cohn z Oiesen.

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.

o s z

Ł

G

mgżczyzn - ,

LISTA PRZYJEZDNYCH

t,

warszawskiego bRuku h&udlow~g o - .----', dyskontoW paraftl kałollcklej W parafii ewangelickIej -wego -.-, dyskonto nielUle~ki e~o banku państwa
Slarozakon nych 5'/, prywatne 4 1/ " '...
Zm .rll w dum 18 paż,lziernika :
Londyn, 18 p:\Ździern. P oży czka ruska z 1689 roku
Kato licy: dzicn! .10 Jat t5-fU xhlJlrłu 3. w tej
II em. 91 '/•. i<'I. ~Kon8ole augiólskie 97'/,.
Petersburg, 18 październik •. Łój w miejscu 47.00, liczbie chłop có w 1. dziewcząt 2, doros łych 1,
Pszenica w m. 10.50. Żyto 7.00. Owies IV m. 4.30, w tej liczbie męic~7.yzu- , kobiet "l. 1\ mianowicie:
Konopie w m. 45.00. Siemie lniane 'IV m. 13.00,
Teofil. z JagodziilSkich GruszczyóskA, lat 08,
Karoliua Mouerl, lat 21.
Piękna.
BerU., 18 p & ździem. Pszeuica 180 -192 no paźd.
Ewangelicy : dzi.ci do lat 15-tn z,.arlo 6. w tei

I."

Herzenberg i

- , " tej liczbie

4".'1.

4" . z 1887 r. 55.25, 6% rentA zlota

Polecamy świeży transpor t materyn ł:ów wełnia
nych ruskich i zagr anicznych na suknie. lIIaterye
j e d"' IlblJc w wielkim wyborze. (Drap des Dames) !inkno n" ko,-,tyumy damskie w 20 naj świeższych
kolorach. RIlteryaly weł:nlllne I Jedw/lbll Jl
na okrycia i pokryci e f'uter w wielkim wyborze.
j ' ln llz ll
dolmany d"m8llic w kol'lracch: brą
zowym, czarnym, granatowym i zielonym. (Broc Ilt) czyli aks amit w kwiaty na dolm"ny dl\ln ,-, kle.
FJullelc rn8ki e l t'rancu8k ie w wielkim wyborze i w uajświeższych deseniach.

kołder

Walenty Rotb, l. t «.
Storn.k ...I: dzieci do lat 15-tn zmarło-,
w tej liczbie cb!opców - ', d.ie."es~t - , doroalycb

.

~NASEZON

Wielki wybór

"

I

l1 J.BO, pożyczka wsobodnia II em. Gi.5O, nI emioyi 64.25, 5'/, listy z•• t.wue ruskie 103.25, 5'10 po·
życzka prewowa z 18Gł rok. 170.50, takai • 1666

ehłopców 3, ddewc~t 3, dorosłycb
1
tej lic.abie m~zyZD. l, Koblet..-, 1\ miauo...neie:

licsbl.

z magistI'jltu miasta Łodz i
Idziego Swiątczaka. Ł&
zna.lazca zechce ją. złożyć
magistr acie łó~lzkim .
1767-1

Vllla ]f_"nonU •
]feyera.
1640-0-7

370-1004)
zawiadomić
że oU'zynlaz zagranicy
trllnsport

sztucZHych, piór i ptaków do kapeluszy;

DZIENNIK ŁóDZKI.

GŁOWNY

SKŁAD

•

WYROBOW

-tAł~AOÓW ŻlRARDOW,SKICH
w nowo

powiększonym

lokalu

w ŁOIIZI, ulica Plotrkowlka Nr. i249 ('IłOWy 6), tlona wlalDy.
POLEVA.:

Płótna bielone, Kreasy, RewańtuchY, Drelichy, Worki, Opony, Ręczniki, ścierki,

Chustki do nosa: płócienne, batystowe, jedwabne, białe i kolorowe, Płótna na
w jednej sz erokości, oraz Prześcieradła pasowane. Przybory do ką.
pieli: Płaszcze, , Prześcieradła, Ręczniki, Mydlniki. Stołową. bieliznę. Obrusy,
Serwety stołowe, Całe nakrycia na 6, 12, 18 i 24 osób. Serwety do kawy i herI baty, białe, białe ze szlakami, kolorowe ze szlakiem i frędzlą., kanw'owe i waflowe z odpowiedniemi serwetkami deserowemi.
prześcieradła

tkaninę kanwową, Madapolam, Tyrolskie płótno, Kreasy bawełniane, Piki, Satynki, Brilantyny, Dymki,
''''ictpri, ~,avn. Gotową l1ieliznę damską i męzką. Pończochy, Skarpetki, Kamizelki do polowania, Spódni"oe włóczkowe, KosIule, Kaftaniki i Spodnie bawełniane, wełniane i jedwabne. Chustki na szyje jedwabne, Krawaty, ;Kapy pikowe, gipiurowe, gobelinowe, rypsowe, pluszowe i adamaszkowe. Kołdry watowe:
atłasowe jBdwalJne, atłasowe - wełniane, kaszrtlirowe i tyflykowe, Kołdry flanelowe i pluszowe, Dery do
podróży. Tkaniny na obicia mebli, Portiery, Serwety, Chodniki, Fi
ki do)łasowane j na łokcie, Story
białe, crame, kolorowe w wielkim wyborze.

ZUPEŁNA WYPRZEDAŻ flanelek kT'ajowych i zagranicznych.
• 4 Ceny nadzwyczaj nizkie lecz ściśle stałe!! . :
ł

LEON PESZES

Teatr ·tódzki.

Teatr frHALIJf.

YICTOllIA.

W NIED ZIEI1Ę, dnia 27-go paźdzIernika 1889 rokn

w

'1am~[o'-'

długol.tni obro~ca i .doś>yiadczon~ pr.awnik, op.ieraj,ąo się na . najlepszych ref. ren.ych sądowych l kuplecklch,.przYJlDlIJe poazukiwanls sądo". , egzekucyjne. mocy
weka], różnych rewersów. llstów wykoDawezym (.a:COO.lHUTe.nue .IJlCTH) i· innych
lądad w Łodzi i calem C.oarotwie i Króle,twie.
lQt"
baz wszelkich z góry koszlów leoz na swoje wlasne sądowo I
1!7 egzekucyjne koszla.
Mili, ulica. Piotrkow.ka dom Koatenberg& 1t 256 (2ł nowy) vis IL vis Krasch.
&; Enller.
1281-24--20

jedyny KONOE~T
nadwQrnej

Operetka w 3 akta.ch, A. Vanloo
i E. Letterrier tłOmaczenie C. D.,
mnzyka'K. Lecoqua.

śpiewaczld

NAJWYŻEJ ZArrWIERDZONE

dworów Pruskiego

'A t
kO
l US l'yac lego

i

towarzystwo wzajemnego ubezpieczenia na życie

~F~k;P&illii PlULINY
L
Ut
C
A
.
współndziałem
(nie PrlIY .oolikaeh)

• .

wykonany przez 8łaWll'ł węglerskl}

orkiestr~

"

liliputów

Józefa
Low
~on.enr.torytUl1 pllJ'JIIIląąga

JIfIr

Mo="
~:,..:.

i gtmnaltykf,

v.Concert-Polon"'e"ua2t..bki
uwertura do opery lUrum"
Wa~era.
,
Wary""" na te...'!- ,,Karyl!.ti~ ipl"ni" ulica. Dzika ](1516, par~er na prawo.
•
Strobla.
~Iowe
,,llusycsne słudzeni .."
Schroinera.
Uwertura cło opery ,,Dz,,.oek Eremitów" rozpoczynaj'ł się zwykle co dwa t y.
'
-,;\alll.rt. godDie, naJllnmy ot'wterrun w
KawatiRa z oP: nTorąuwato ~~=ett';'ego. dę, d. ~~ pąździer~ika r . b: Oprócz
Sojo na piltoaie ...,kona pan &einer.
tego udzlelam także lekcYl prywa"Die GnilmGcten''wcMrEo 11& 2 pikolo flety tnych W dinIlu i po za domem i
BOIlI~uette, przyjmuję zamówienia kółek pl·y·
Utwory a••krzypce klolr. wyko.. watnych -w mojem salonie.

W

7meesorem.
poniecWałek,
dni,,: 21 paidsiernika

.° i odL 8 WlectlIorUemJCEBT .

dP1lm
II!'

lU

Gwarancyjny, najzupełniej
w dnin 1 stycznia. 1889 rokn: .

C Iy

R'

169K~-S-71

H01Hl~.e et Gaberel
~

ulic.. Zawadzka, pl ..c W-go Streng
DZIŚ i. CODZlEN.:oIlE

kursa tan' co' w
VlE PD'1UDSTAW.IHllIB
TIlL lU
srO- W'ili
flb:Jl
11

n

Jusem

Kapitał

Bilety SIł do nabycia w KSIĘGARNI R. SZATKE.

~ie~ł~':~~~ .Pe-I-S--k-o-ł-a-t-a-n-'-c-or~W·-""; 1

Pi""

zalozoue w 1845 roku.

p. GOTTHOLDA KNAUTHA.

,.,ch.... ańca

Uw.
Koncert 1010 nt. ""
alasypce
Leonard..
bu .łÓ"
Alb. Honft1arka.
6 koncert
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Towarzy~two złożyło do Bankn Państwa rs. 500,000 tytułem
kaucyi (w listach pożyczki wewnętrznej z roku 1887, wartości
nominalnej 60~.000 rl!l )0
Towar7-YBtwo WP}:R«l& młelllęcznie do Banku Państwa
30 % ol'ólnej 811my /!Oki adek. otrzymauych z ubezpieczeń,
w Cesarstwie i Królestwie zawartych; zaś w kOlicu roku, po dokła.dne!D, obliczeniu funduszu rezerwowego, 'I'owarzystwo dopłaca
resztującą kwotę.
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Fundusz gwarancyjny I zyski, są WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚubezpieczonych.
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je albo w Dyrekcyi Głównej na Rosyę w Petersbul'gn, Newski
Prospekt 26, albo w O,ddziale Warszawskim, lub też przez ajenta
. W niedziel~ i świ~ta
miejscowego.
.
dwa przedstawienia
Aresztów I)a polisy Towarzystwo nie przyjmuje.
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Vzynnosci Tow3rzystwa w Cesarstwie i Królestwie po'
"
175ł-1
dlelrsją ustawicznej Kontroli RzlłdoweJ.
nałlezyciel te.ńców i gimn&8tyki. I~~~~~III!II~"'_~.1
-Wszelkich ol)jaśnień udziQla Biuro Towarzystwa w Warsza·
1722-4-a
wie, Plac Saski Nr. 5, a w Łodzi Pasaż Meyera.
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Poczttok o god.<. 8 wieczouem.
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Wl'elkI' 'wybo'r lu' stert

Kry.ztałowych w ramach i bez ram, kro
lolek z marmurowemi płyt&mi i bez, n d·
uedł do .kładn galanteryjnego
291-0
Ludwika HeniI:. l

3 błl,...ody 'ł'wwe
zaopatrz••y w ś'!ieły wybór KAPE· francnskie są do sprzedania u
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DYREKTOR Głównego Oddziału na Królestwo Polskie i Krai Zachodni
K. BABH.IBW~CZ.
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Agent na
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C. Laska.
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