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biegi o ich wykSztałcenie. Naresi. cie w r'l rocz ono, to po częiic! wła§Ule z powodów I dywania budżetowe o 34,17 l ,OOO---rii1ill. 
1886, z clnvilą nadania mocy obowiązującej wyżej zaznaczonych. T.ak pomyś~y rez~ltat był następstwem 
nowemn pra'Yu o najmie robotników, kwe- (Dok. nast.). rue~ylko p~wlę~szellla wpłrwów, lecz tak-
etya małoletnich zeszła na drugi plan - że I zmrueJszellla wydatkow o 13,413,000 
prz1n&jmniej w dw~ch ceutralnych 'gu- p ł h d I . k'k rubli. 

W ~wcstyi szK~ fabrycznYCh:, 
f: 0' 

W ważnej sprawie szkół fabrycznych berniach (moskiewskiej I włodzimierskiej)- rzeruys, an e J omullI acye. Handel. '.' . 
znajdujemy w .'Ruskich 'wledomostiach" gdzie cała dział$ośc' Inspektorska przy- IL .Kuryer warszawski donosl~ ze z~-
bardzo interesujący artykuł znakom'iteg:o brała. : nowy cb'arakter, poniekąd admini- Drogi żełazne. powiadl\DY syndykat DI\~towy zawlI}2:ał ~Ię 
ekonomisty ruskiego prof. Janżuła. ATtykiIł stracyjno-s'ldowy, zajmując się prawie wy- _ Na wtorkowem po~iedzeniu rada za- już stanowczo. Sp,rzedaz wrlączn~ pO~Vle-
ten podajemy w \!osłownym przekfadżle: łącznie' usunięciem wszelkich nieporozumień rządzająca kolei wiedeńskiej postanowiła rzono firmom: braCia Nobel I Lewlt. Cenę 

,Niedawno pojawiła. się w 'dziennikach lniędzy chlebodawcą i robotnikiem. zwola.ć · nadzwyczajne walne zgromadzenie syndykat ozuaczył na 1 rS. 18 kop. za pud. 
wiadomość, że w sferach rz~dbwch podnie- J i li ż' od ' . d ść· t akcyonaryuszów na dzień 4-go grudnia, a Kredyt. 
siono projekt nałożenia poda.tku nl!. lllbry- d ~ e yrJ ej lb ~a ~JI! ~~o. Jet .~H·a- ,w razie niezłożenia dostatecznej liczby ak- - , Moskiewski Listok" dowiadnje się, 
kantów i' przemysłowców zatrudniających lY Zl~ą I na .8 ~y: lin . . w ę Zje ~ ozony cyj, na dzień 19 grudnia r. b. Akcyonaryu. że Królestwo Polskie otrzyma niezadłn~o 
w swoich! zakładaCh małoletnicb rob'otni- obOWiązek .wzlfl~a udzla~~ w zak a~anlu szom przedstawi zarz~ nowy projekt po- trzy albo cztery nowe oddziały banku pan
ków, celem u otworzenia r utrzymania dla szkół dla ~elet~ch. robotil!ków, to me u- działu zysków, opierający się na tej Zl\- stwa na miejsce 'zwiniętych świeżo czterech 
tych ostatnich' szk6ł " odpowlednicb Dale; .lega wątpli!"oścl.. ze będ~16 :O ' pierwsza sadzie, że dywidenda wynosić ma 61's. od filij. Wspomniany dziennik dodaje, że dla 

. , próba rozwlązama. kwestyl o Ich kształce- - h ddz' ló b b d donosiły pisma że opracowanie tego pro- I' dzi ta . .. , El d akcyi zaś z nadwyżki (Iochodów rząd ma proJektowanyc o la w wy rane ę ą 
jektu ma być 'polecone ad hoc 1I8tan/)wio- 13n n,Uw z~s8,aQ2 ę: P9

A
s

l 
nowlOn.~. Jeszc:z. ~ . otrzy~ywać '/ części akcyonaryu8ze zaś miasta, stauowiące waŻUQ targowiska zbo-

. k 'nlf " k'ó . , d . A I· pc a, ~ v J. ; e prawl.""owe ,Je} 10Z- d '/ I,V ' 6'" d ó I źa tudzież inwentarza neJ o Syl, • ra SIę. Je nocze.D e m .. za- ~iązanle we/l.łng licznyclLz"patry;wań wy- do atkowo . I' ten spos 'u I zą , opr cz, . . . .. '0 
jąć 'organizacYą tychże stkÓJ. - " !ki' t. 1; §.cI ł'" zastrzeżon~j umową nadawczą renty w wy- - Do mlwsterym skarbu WDleslOno pl -

Nie' mO,żna nie przYklaSnąć terlid' projeł- r~ ;:le ~J ::!tIO u'[ "w.Ywo.:J.IIc;Uw{e= sokości 250,000 rs" otrzymałby jeszcze o- j?kt żałożenia banku uralskiego w ~ka~
towi, pomlmo ~\vlein tego, że .prawo o te , !l. t1?"~ l .. ;,t '. J'p11;~YWI le tae .a. koło miliona rs., ale za to w)'azie przyję- rmenburgu. Celem banku był?by udzIelewe 
małoletnich z 18821 r. obowiążn~e" już ' od' , Wł!~e~ hO .l~owle:l ~uz~nba . 'ke~wtsóze Pl' 'łwej cia tei umowy, projekt' podziału trauspor- kredytu przemysłowcom górmczym. 
1 t ,,· . ~ 'b ł ' I h . ~ kł d h na. Jooa,oc JUlalłow Cle ,a I) an w ma lyC , . d kI' . d k P ł a . ~-CIU ~ ,a ~'Y . ac I qaszyc ~ za a &C rWożon now od tek ,utrz manie szkól ~ów węgla pomlę zy '0 eJą. wIe eńs'ą a rzemys . . . 
przemysłowy~h wlda~; bardzo mało 'post~pu fabryćZ:ycltl y ~eż~i n~w8zy:tkich fabry- Iwangl'odzko - dąbro.wskq. byłby zarzucony. - To~arzY8two akCyjne fabrykI cukrn 
pod w~ględem .' yk.sztllłćenla małoletnich. kantów' i przemyslowców tó byłoby , to o- Zazuaczyć zaś nalezy, z~ na. wypadek po· ~CZęsto~lce" wypłaca akc:ronaryuszom swo
Jak wJad.ot;lo" llasze pr~wo f{1bt~c~e z r?: cz wlstą p!esprawiediiw~~c1'ł, albowiem w d~ia!u transportów, k~I~J wlede~ska stra- Im dywlden~ę za rok ubIegły w ~tosun~u 
ku 1882 ~ Jilgo u~upelmenia, nle "w~daJ'ł wIelu gałęziiftll1 przemyślu małoletni ' albo clłaby przeszło dw~ mI bony ru.bll do~hodn. :2,8"10 .czyli po rs. 32 od akcYI 250-clO 
n~ fabr~kantów zadneĘ'o .okr~glon~go obo- zupełnie nie są. zatrudniani, lub też 'WyjąŁ- Prócz tego. na wtolkowem P?sledzenm wy~ lublowej. . ". 
":lązku w t:rm.p!·zedJUloCle: '.Zawlkłane w kowo tylko pracują. rJeżeli zaś podatek 'ln:ano.k0!ll!s:rę do roz~a.trzema etatu koleI - D.JWlde..ndę od akCYJ fabryki cu~u 
ruektóryc~ .IhleJsC'IIch przepIsy tego' pr.awl/o, nało~ony , będzie w:!,łącżnie na fab~'y)mntów wJedeuskie~ I bldgoski~J na ro!<: 1.890. nKons~,aucya wyznaczono w: stosuu~u 12 /0' 
pozostawl~Ją tylko fa~rykantom. moz~ość ~a),rndniających Dl&lole1iDich, to ożna osią- - .Grazdam.n" dOWiadUJe .Sl~, ze wśró? . - l! abryka flr~uek, załoz!JIla plz~d r,?
.zakładanla przy fabr:rkach szkoly ,to Jest gn4ć rezultat wcale . niepoiadany _, }\':ljda- zarządów kolejowych podrueslOno my81 killm W Warszawie, zatrudnia obeCnie 2,,0 
rirawo, z którego ' I ~rzedtem za.wsze ko- tJenie małoletnich 11 fabryk- ,'dla uniknięcia zwr~cB;nia części opłaty przewoz0v.:ej 'od robot~c, 50 robotników i 10 maszyn funk-
rzystalt ~~ pozwoleniem odn?~~eJ władzy. , nn~atlm. . _ ' mąkI I.kaszy wywozonJ:ch ~a granicę na cyonuJących bez. P!zerwy. Fabryka ta 0-
N,adto, CIZ fabryKanci óbowJ'łzani są l\:la6. .,,1'" ' . 'następujących zasadach: Jeżeli transport 0- trzymała przywJle) na Królestw') przera-
możność małoletnilll'ptacownlkom uczęszczac " Jl\k już w 8~0'lrd ciasie z dostateczną płacony był według tej samej co i ziarno biania i reparacyi s~arych :firanek i tiulów 
'rua' do szkolnych zakla\:lów. SprawozdanIa pewnością ' \vykażały" sprawozdanIa hispek- taJ'yfy, wówczas zwraca się 10"10 opłaty firankowych po cenie od kop. 45 za. parę· 
jnspe'ktorów Vi swoim czasie wykazały' bllr- torskle, w 'fiLbrykac'h naszych obecnie przy przywozowej; 2) jeieli m~ka przewiezioną PrzY1vllej ten odstąpiła fabryka jednej z tu
dzo rliekorzystne rezultaty' t~o nieokreślo" grubych dochodac'h I tar~'1ch chtoni~cych była wedlug taryfy wyższej , wówczas zwra- tejs'zych firm haudlowych. 
nego ściśle stosnnku prawodawst~ do za- przed: ' kónlćńrencyą ' zagran'iczi1ą, " obecność ca się lO"/. a nadto różnicę pomiędzy ta- - Podług roczuika komitetu statystycz
niierzone,go ' \lelu. P6 haj-większej Cz~cf mało etnich • wcale nie jest wy wolaną bez- ryfą zbożową a tą pozycyą, według której nego, gnberuia kowieńska w 1887 roku li
nietylIhi, :ile nowyclr szkół fabrycr.r(ych 'nie 'Warunkową koniecznością", cz)r1f, źe m'a19~ opłacouą była mąka; 3) jeżeli mąka prze- czyła 955 fabryk z 3,685 majstrami i 1'0-
otwierano, lecz często 'z powodu wydalenia letni w )Vielll ,W'yp&dkach.mogą ,być zastą· wiezioną była według taryfy niższej, wów- botnlkami. Należy nadmienill, że do fabryk 
maloletnicn zamykano stare, ' a na Imiejsce pieni' p z\lł wyr8stk&J lub kobiety, a w nie- 'czas zwraca się 10"10 taryfy zbożowej z zaliczono młyny, oraz zakłady przemysło
sżkół zamkniętych · ll8.rdzo rzadko ot.wiera- .któr'ych gałęziach (np. w hutach szklanych), wyłączeniem różnicy. Zwrot uskutecznia we z produkcyą wartości mniej niż 100 rub. 
no ' szkółli.ę jak~ś gminną lnb lhiejskł. Licz.- -małmni prZYI'Zl!dami . mechanIcznem!. Oto kolej ne miejscu przezDaczenia, na rachu- Właściwy przemysł zaczyna się rozwijać 
ba małoletnich rob'otników w fabr,yJcach , pierwsza przfJllZkoda., którą napotka na nek wszystkich dróg żelaznych, przez kM- tylko W' Kownie i okolicach. Ogół pro-
podlegal& częstym ' ~mianom z powodu prze- swej dro.dze- wprowadzenie w czyn tego re przechodził transport. dukcyi 955 fabryk obliczono w 1887 roku 
silenia I Mdanie. 'mócy ObOWią1iujlłcej- 'ho-lJ,roJełtn -i to przeszkoda niemałej wagI. Finanse. na 4,846,923 rub. Rzemiosła Vi gub. ko-
Wepll; Pf!l~\l;' licP\l ~a~rYłan. c t~ wy~alalt MYl\! o ?p~o.lmem opodatkQwanl.u fa. bry- -. Wedlug świ~żo ogłoszonego BP rawo- wie~ski~j są szeroko roz.winięte, . lecz nie 
Ich, to znOwu przy;ppowaJt l ~'oml\ Ipll" co kantów me Jest nową, powstała ! orła bo- zdarua z wykonam3 budżetu za rok 1888, pOSIadają żadnych pl-awle znamIOn wy
ocz . . cie .musiało wstrz ,m ć .·WS7.6 'e za- , ~em 'es~cze W rok n 1882 l\ 'eżeJf'ją 'od- rzecz wiste dochody przewyższ ły przewi- bitnych. W rokn 1887 liczono 19,171 rze-

pojętą ca ość. marzen z u mUle g QS u CI em Się wąwozem, u -ając WI08 " wydOOJłem jeduą ręką sztukę monety, dru-

ZD wsptlmUJ'hn' ~OJ'ogo .łdJ·adka oficera służbowego, wzrwaJący< mnie do przez ktÓl'ą prowadzila droga. Z począt- gą chwyciłem za pistólet ukryty pod plasz-
.,. ~ . uw IJ W IJ Ub • generała. Zerwalllm się śZyllko, poprawi- ku Jechałem wolniej, oszczędzając konia; czem. Z pozorną obojętnością rzuciłem 
, ,' ~ lem mundur I udarem się zł" nim do głów- rozglądałem się pilnie wokoło i polecałem pieniądz dziadowi i uderzyłem szpicrutą 
Czekaliśmy 'z'upl'lignieniem końca wójny. nej kwatery, będlłceJ' w' slImym środku .obo" opiece boskiej. Dzień był gorący, a cho- mojego dżali, zachęcając go do dalszego 
Te ciągłe zasadzki, te niespodziewane ·zu. ' S~edlem ' ochoczo, bo generał (le Brlan- ciaż krzaki w wąwozie dawały nieco cie- biegu, gdy mniemany żebrak wyprostował 

napady l ' zdradr ' na ltaidym kroku, prze- conet ' lubil mnie i dawał nil nieraz dowody, ,nia, utrndniały na:tomiastdrogę, plącząc się się nagle i uchwycił konia za uzdę. 
szkody wyrastająCe jak z pod ziemi, doja- 8woiCh względów; z min'ł' człowieka zado- m~ędzy 'llogami mojego wierzchowca. Uje- - Z drogi, zawolałem gwaltownie po 
dły Mjwytrzymalszym ' z pośród nl\B. Pra- wolonego uchylilem zasłony namiotu moje- chawszy szczęśliwie przynajmniej z połowę hiszpańsku, zamierzając się szpicrutą na 
gnęliśmy opuścić jakńlljlll'ędzej tę przeklę- go- zwierzchnika-ale dalibóg, ktobY' mnie drogi, odetchnąłem swobodniej, a mój wierz- napastnika, ale ten uchylił się zręcznie, 
tą Hiszpanię;' gdzie nawet,'na zdobytym jd .. widział j'ilk wychodziłem . stamtąd, znliar- chowiec zarżał radośniej, gdyśmy się wy- nie wypusz~zając uzdy z ręki. 
kawałku ziem nie inoima było zasnąć spo- k.owalby zaraz, że dany mi l'ozkaz 'nie był d'ostali na obszerną.. równiI\ę, otoczoną ze - Precz!"zuchwalcze, - zawołałem zno
kojnie. ' , -,' ani przyjemnym;}ani .łatwym do spełniehla. wszech. sb'on wspauiałym lasem. Las Był wu - bo zastrzelę cię jak psa, kiedy nie 

Obóz nasz rozłożył ' slę u st(ip ' wzgórza, Pol~cll nil nlezwłoczńi~ Wyruszyll' w drogę wprawdzie groźny, ale łatwiej 'lfymknąć jesteś żebrakiem, ale rozbójnikiem. - M6-
zajm1lj~c 'k'i-ąg s'zero'lti 'W kotlirue, chronił- i to nie" na. cz'ele' mojego szwadronu. Mia- się mając grunt twardy I równy pod no- wiąc to, wyciągnąłem. broń, a odchyliwszy 
cej nas nieco od palą~ych wiatrów. łem sam przedzierać się przez kraj, opusz- gami, aniżeli potyk~ąc się co chwila to o niezręcznym ruchem czarny płaszcz, ukaza-

Noce upływały nam na czuwllniu, bo czony wprawdzie przez hiszpanów, ale by- krzak, ' to o kamień. Gdyby mi się tylko łem oczom napastnika część niebieskiego 
choć gęstó 'były rozstawione 'BtJ;lIŻe, nau- najmnIej :nie wolny ' od partyżanckich od· udało przebyć tę drogę, myślałem sobie, mUlld\U·lI. 
ezeni ddświJ\dczeniem: zasypialiśmy tyJko dziiiMw 'kryj'łcych się po górach i lasach. przeciąć las ją zamykający, byłbym już - Al ty nie jesteś podróżującym gran
na jedno oko, łoWiąd ' uchem najltej'szy 'Jak własny zu'l\łem język, a nawet narze- bezpieczny, bo do Ill\szycb mlałbym już nie- dem, ale pseul francuskim, przeklętym na
szmer;" Dni 'za fu, jeśli nie ' było służby, cze tej prowincyi; ' miejscowość też nie była daTeko, a nikt nie ośmieliłby się atakować jezdnikiem, którego zastrzelić mam prawo 
s~ędzali~my na posiani q, ŚpilłC lnb odpo- mI obcą i dlatego to mnie, a nie .Innemu mnie prawie tuż pod bokiem fraucuzów. i obowiązek - odpowiedział z wściekłością, 
ezywają~; " " polecono żawietć delJeszę dowódcy korpu- J ecbałem zwykłym' kłusem, udając krajow- puszczając nagle uzdę. . 
Kochałem swój zawód; poza obozem ży- 8U rozłożonego tlii," północ o(l~ nas. Treść ca i zdawało mi się, że nieliczuie 8poty- Rozległy się wystrzały i w tej samej 

cie ' nie" miiLIo dla muie uroku. Włócz'lC się pó'Wierzonego mi pisma była mi nieznaną; kani przeohodnie nie zwracali ua mnie chwili ujrzałem przeklętego zbója. upada.ją
ciągle za zwycięskim ppibogiem, zapOmnla- domy§lałem się przeeieź 'Z kilku słQw megą szczególniejszej uwagi, biorąc mnie za pra- cego nawznak na ziemię. ~iedlugim był 
lem już, że Urodziłem 'się vi 'spokojnej *io- naczelnika, źe chodzi o złączenie się z na- wowitego biszpltna. Byłem juz u skraju jednak mój tryumf: wszystkie drzewa, jak-

"ace pbls4iej, '-te spałet; kiedyś w 'cicheJ al- mi jaknajszybsze, gdyż znaczne oddziały lasu; cisza i woń roztaczaly się wokolo. by żywe, poruszyły się uagie, z poza każde
kowie' szlacheckiej 'i że był czas, kiedy bn- krajowców nkazywały się coraz czę~ciej, Nagle mój rumak zaczął strzydz uszami, go wypadł uzbrojony od t6p do głowy ca
dzilo mnie I ze BUU pianie kogntów, a nie a zaczepki ich były coraz śmielsze. MogJiś- parskać niespokojnie i mimo wolno puszczo- balero i tworzył w opasujlłcym mnie lail
ostra trąbka żołnierska lnb bęben dobosza. my więc zostać odcięci,' co dla nas, będą- Ilych cugli, przyśpieszyŁ kroku. Wpat,rzy- cucbu nowe ogniwo. W jednej chwili odar
Przywykłem dó bite'w; do krwi rozlewy, i cych w znaczuej liczbie, nie lniało wielkie' łem się w gęstwłnę; od drzewa stojącego to mnie z płaszcza, ściągnięto z kouia i 
niewywczasu ,l uajmniej będąc sklQnny'm do go znaczenia, ale dla oddziału, do którego. trochę na uboczu oddzielala się dziwna, rozbrojouo. WiedziaŁem , co mnie czekaj nie 
tkliwych Irozmyślań. Lecz w o'\Vym dniu mnie w\aśnie wYsłano, byłoby zgubą zu- jakby połamana postać ludzka i Kulejl}C miałem ani cienia wątpliwości; nie było cu
pamiętnym i ;'!trallznym, drzelniąc rl" .łóźku pełną. ,I , szła ua moje spotkanie. Jakiś żebrak po- du, który móglby mnie jeszcze ocalić. Pro
obozowem ,',lJ dozna.rem dziwnego uczucia. . Kazałelll' osiodłać konia, nabiłem uważnie kornie przybliżył się do mnie, prosząc o silem tylko Boga o ślniel'll prędką I żeby mi 
W, półśnie 'Ujrzałem postacie ukochanych pistolety, a rozprów8zy epoletę', ukrY,łem jalmużnę.' Głos jego uderzył mnie dziwnym nie wydarto depeszy, od czego zalei:al mój 
osób, dawno zapomnianych zn~omych, po- w niej powierzony mi papier. Aby zal/ryć dźwiękiem, jakby pokory i szyderstwa za- żołnierski bonor. 
ległych towarzyszów broni, tworzące o- mundur oficerski, zanuciłem na ramiona razem. Już lniałem krzyknąć ostro i dać 
brllz fantastyczny, w którym zdarzenia 0- czarny płaszcz hiszpański lotnIiłem się nim ostrogę koniowi, gdy potrzebna rozwaga 
becue z dawnemi łlłczyły lIi~ W jednę nie- szczelnie. przyszła mi w samą poręj w lnilczeniu więc 

(D. c. Il.). 



miealników, miano_le 12,162 majstrów, 
3,793 czeladników i 3,216 nczniów. Wię
kszość r2emieślników stanowią starozakon
ni, rozproszeni po miastach i miasteczkach; 
po wsiach mozna często spotkać rzemie§lni
ków chrze§cian, zwykle wło§Cian, trudnilł
cych się kowalstwem, stolarstwem, ślnsar
stwem, krawiectwem, szewctwem, ciesiel
stwem, bednarstwem i t. d. ° handln gub. 
kowieńskiej można powziąć niejakie wyo
brażenie z tego, że IV rokn 1887 wyknpio
no 10,940 biletów gildyjnych i świadectw 
na prawo handlu za ogólną kwotę 164,422 
rnb. Biletów I-ej gildyi wyknpiono 22, n-ej 
gildyi 715, §wiadectw na handel drobny 
4,067, świadectw dla subjektów 986. 

Wykształcenie przemysłowe. 
- W oddziale warszawskim towarzy

stwa popierania przemysłu i handln obra
do.wala we wtorek delegacya sekcyi czwar
teJ drobnego przemysin, pod przewodni
ctwem p. Jerzego Kiihna. Celem posiedze
nia było wygotowanie odpowiedzi na ode
zwę prezydenta m. Warszawy, zapytującą 
się, jakie szkołY rzemieślnicze mają być 
założone w Warszawie, wobec zamiaru ze 
strony rządu otwierauia szkół fachowych. 
Trzy typy szkół tych są do wyborn: szko
ły średnie techniczne, niższe techniczne i 
rzemieśłnicze. Zpośród nich szkoły średnie 
techniczne dają wykształcenie sposobiące 
na inżynierów, kierowników większych za
kładów przemysłowych i t. p. W ciągu 
rozpraw niektórzy z obecnych przemawiali 
za urządzeniem, o ile można, naj wyższych 
szkół technicznych, lecz większo§ć była 
przeciwnego zdania. Po długiej dysknsyi 
zgodzono się, ażeby za naj pożyteczniejsze 
uznać założenie szkoły chemicznej, techni
cznej i mechaniczuej, oraz dwóch szkół 
rzemieślniczych. W przedmiocie szkoly bu
dowlauej odłożono ostateczne postanowie
nie do przyszłego posiedzenia. 

Z MIASTA i OKOLICY. 

(-) Sprzedaż dóbr. W sądzie okręgo
wym piotrkow~kim sprzedano przed kilkn 
dniami pięć posiadłości ziemskich, a mia
nowicie: część majątkn Kał, w powiecie 
brzezińskim, nabył J . Nowakowski; Polita
nice w powiecie pi~tl·kowskim, naby ł Her
szlik Zysser; osadę Janówka, w powiecie 
rawskim, nabył Hersz Goldberg; Kaleń, 
w powiecie rawskim, nabył L. Makomaski ; 
Koprzywnę, w powiecie rawskim, nabyłl\ 
J. Wierzbicka. 

(-) Towarzystwo akcyjne zakładów ba
wełnianych ,Heinzla I Kunitzera" . ,Zbiór 
JlI·aw i rozporządzeń rządowych" ogłasza 
w Nrze 100, że na przedstawienie komite
tu ministrów Najwyżej zezwolono radcy 
handlowemu, dziedzicznemu obywatelowi 
honorowemu, p. Juliuszowi Heinzlowi i kup
cowi I gildyi p. Juliuszowi Knnitzerowi 
utworzyć towarzystwo akcyjne pod firmą : 
:l'owarzystwo akcyjne zakładów baweł-
nianych Heinzla I Kunitzera". I 

(-) Posiedzenie rady zarządza~ąceJ 
miejscowej straży ogniowej ocbotniczeJ od
bylo się w &rodę wieczór w Grand hoteln. 
Naradzano się nad środkami zaspokojenia 
licznych potrzeb straż. Mi dzy innemi 
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Guy de :Maupassant. 

JAK ŚMIERĆ SILNE. 
Pu.ldad z francuskiego. 

(Dalszy ciąg - patrz Nr. 239). 

Słuchała go z głęboką nwagą, by wszyst
ko wiedzieć, wszystko zroznmieć. 

- Rozdarci~ czego mogłoby mieć mIej-
sce? 

- Wątroby naprzykład. 
- '1'0 bardzo niebezpieczne? 
- Tak... zdziwiony byłbym wszakże 

niewymownie, gdyby na.stąpiła obecnie ta
ka komplikacya. Pójdźmy do niego. To 
mu dobrze zrobi, bo oczekuje państwa 
z nadzwyczajną niecierpliwością.- Wszedł
szy do pokojn, ujrzała przedewszystkiem 
śmiertelnie bladą twarz na białej podnsz
ce. Kilka świec i ogień z kominka o§wie
tlały ją, rysowaly profil i odznaczały cie
nie. \V tej zsiniałej twarzy dojrzała 
d woje wielkich wpatrzonych w nią oczu. 

Cała od waga, energia i stanowczość 
zniknęły wobec tej zmienionej, zapadłej, 
trupio bladej twarzy. On, którego co tyl
ko n siebie witlziała był tą rzeczą, tym 
trnpem. ,.0 mój Bożel"-szepnęła i drżąca 
z przerażeuia podeszia ku niemn. 

Usiłował uśmiechnąć się, by ją nspokolć 
a grymas, wywolany tą chęcią., strasznie 
twa1"Z jego wykrzywił. 

Gdy była blisko łóżka, położyła obie 
ręce łagodnie na rękacb Oliwiera i wyjt
kała: 

- Ol mój bi6(lny przyjacielul 
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nchwalouo prosić zarząd młejskl o spra
wienie straży 15 beczek i 1 sikawki. 

Na temże posiedzeniu wybrano na se
kretarza zarqdu p. Stanisława Hertzberga. 

(-) Przedstawienie amatorskie. Grono 
tntejszej miodzieży czyni starania około 
urządzenia przedstawienia amatorskiego D& 
korzyść niezamożuych uczniów tntejszego 
gimnazynm. Amatorzy mają odegrać po
między innemi komedyę Michała Bałuckie
go: "Radcy pana radcy." 

(-) Koncert. Znany wirtuoz czeski, p. 
Franciszek Ondriczek, zamierza koncerto
wać w naszem mie§cie. 

(-) Cyrk. W tych dniach w cyrku ~ . 
Houcke I Gaberela będzie sIę proMkowalo 
trzech muzykalnych klownów, znanych pod 
nazwą trupy Moday. -

(-) Ćwiczenia straży ognlowel ocbotni
czej t-go i 3-go oddziału odbędą się w 
niedzielę d. 27 b. m. o godzinie 1-ej rano. 
Oddział t·szy ma stanąć do ćwiczeń przy 
domn rekwizytowym własnym, oddziaŁ zaś 
3-ci przy dom n rekwizytowym oddziałn 
2-go. 

(-) Wicher szalał }lonad Łodzią prze7-
całą noc z środy na czwartek. ' 

(-) Wypadek. Na p. E. przechodzącego 
wczoraj w uocy ulicą Piotrkowską, spadło 
okuo jednego z domów i skaleczyło go sil
nie w głowę. Idący z nim p. P. odwiózł 
omdlałego do domu. 

(-l Teatr łódzki. Dziś w teatrze "Vi
ctoria" po cenad, zniżonych (hmym będzie 
melodramat ze śpiewami i tańcami w 8-iu 
obrazach p. t. "Szulamis czyli córka Jero
zolimy", napisauy przez A. Goldfadena. 

W sobotę w tymże teatrze odegraną bę
dzie operetka "Smieciuszek. u SoHgci nl1-
szej operetki uczą się obecni~ partycyl 
Straussa ]l. t. "Koronkow& chusteczka kró
lowej. " 

KRO N I K A. 

wowy. Władze wojsk_ ~ l!Ię do 1'OwrotGwi lIIt1IIonrllilezego ksi-;; 
magistratn o wskazanie miejsca dogodnego t)UII sposobem upco~cil kwestyę bUI:r. 
nad brzegiem Wisły dla nrządzenia nasy- ską. Cankow miał pl ać, że tym Sposoberr 
pu, oraz wytlolięcia tinii na pola czyli lDożnaby dojść do z$'ody z lWsyą, któr, 
pastwiskn sk ·YlZewlkiem, przBll któr ~a tylko moralnej satysfakcyi. NiemI 
ma być przeprowadzony wał majltCY po- nic lepszego, jak wykonanie cztel·ech pur. 
łączyć rogatkę grochow8 ą z nowym mo- Ittów programn ruskiego, ogłoszonego w 1Ba! 
stem. rokn . Stambułow poaostawił list tell blZ 

- Na zebranin przed tawicieli rzemiosł odpowiedzi". 
w d. 22 b. m., p. E. Diehl, ekret&r2 od- - ,Berliński korespondent urzędowy Ku
działu warszawskiego tGwarlystwa popie- fniSChe Zeituug" poświęc."\ odwiedzino~ <A
raula przemysłn I handln, podniósł myO sarza Rosyi następujące nwagi: NaBU\\1I 
zastąpiilnill odpowledlllemi naiwami pol- się teraz pytanie, czy te odwied~illy zmit. 
skiemi rzemieślniczej terminologii niemiCle- nily powszechną sytuacyę polityczną? Nat
klej.} - 'I , <: zwyczaj trndno odpowiedzieć na t<l pytani. 

- Subjekci hana wi, pracojąe na Na- Rozumie się samo przez się, że nie bYb 
lewkach, wnieśli pro§bę do prezydenta żadnych politycznych pertraktacyj i uie za. 
i oberpolicmajstra m. W arszawy~ ażeby warto żadnej politycznej_ umowy; zreszt! 
~klepy na przyszłość były otwierane o go- nikt tego nie oczekiwał. Znaczenie pol~ 
dzinie 8 rano. a zamykane o godzinie 8 tyczne odwiedzin zawiera się głównie w tycl 
wieczór. Blisko 30 knpców l i 2 gildyi długich rozmowach, które prowadzili mię· 
zgodzilo się na to żądanie, a oberpolicmaj- dzy sobą obaj Cesane, i w tej rozmowie 
stel;. pr,:yrz~kł je poprzeć. :którą Cesarz Rąski zaszczycił kanclerza: 

Petersburę. • atnralni keś cesarskich ·ozmów nie 
- l>zienlllki petersbusiie donoszą, że podlega ogólnym sądom, a o andyencyi 

ministeryum sp,r;awied,liwośc1 w, porozumie- kanol,ę~a qptychczal nic Pllwnel!"0 nie wia· 
nlu z. ,ministeq'ulll, s~'arbn j J koptrolerem dom'Q. L.ecz kto zn' i$.haraktep kanc.Jerza 
państwa, wydało l)uepis!1.: dp(-Yczące przyj - i jego polityczny Indywidnalizm, ten ni6 
mo"'ania, przecholYywanlp. oraz wydatko- będzie wątpił, że i tutaj mówił on z wro. 
wania snm, wposzonych. do J,ustytucyj są- d~oną , mn otwartością i wyjaśni!, że rząd 
dów pokojn. Jednocześnie określono ro- niemiecki i zwilłZek pptrójl)Y trzymają się 
dzaj rachnn~owo§cj, ,kt6ry ma być stoso- polityki l'ok9jowej . Na~url\lnie, że w tej 
wany w sprawozda~iach sęt,lziów pokoju. rozmowie . były ~kże wspomniane fakty 
Nowę przepisy obowiązywać zaczną od z niedalekiej przeszłości, które byly powo
rokn 1890. . - d~m nieporo,znmień; nie trzeba wątpić, że 

- "Petersb. wiedom ..• donoszą, że mini- kauclerz J!OStaral się usunąć te nieporojlu
sterynrit spraw wewuętrznych opracowuje mienia" . 
przepisy, mające zapobie~z na~użyciom ilO: · '~.Konstantynopołski ~orespondeli t ga· 
pełmanym przy urządzanIII róznyeh lotel·YJ zety Independance Belge" ogłasza nastę
na cele do~roczyllne. '.. I A , ,. rpn~ąG.\ int~resującą :wiadomo§ć: \V. tych 

- "KraJ" dowiadnJe SIę, te przy l'6for- dmach Illlwlen tureckI mąż stanu, l1Ie zaj
mie sądownictwa w prowincyach nadbal- mnją~Jl się o,becuie sprawalJli państwa (bez
tyckich kwestya adw'okatów ' izraelitów, wątpienia były wielki wezyr Said-pasza) 
zostala rozstrzygniętą poaobno IV' ten sp - 4ługo rozmawial z sułtanem, który chciał 
sób, że Ininlstel" sprawiedliwości (decy- poznać jego z~ania o stosunkach Turcyi 
do wać będzie, którzy z ~brońeów dotych· z Ri>syąj ! Anglią ,i związkiem potrójnym. 

Warszawa. czasowyclt mógą. 'być przYjęci w poczet a- D.yptisyoqowany dygnitarz powiedział mię
_ Miejscowi lekarze homt:'oJlaci powzięli dwokat6w przyśręgłych, orazndzjelaó po- dZYI innemi, co następuje: ,Trndno przy

zamiar założenia w Warszawie to warzy- zwoleń na stawanie w sądach nl1dbałtyc· puścić z pimktn widzenia politycznej et y
stwa zwolenników Icczenia metodą home- kich obrońcom iIlnych okręgów sądowych. kiety, ażeby Wilhelm ,n przy pierwszpj 
opatyi. Towarzystwo wydawać będzie t y- ; - W senacie rozpatrywaną będzie 'zaraz ,wizycie żądal przyłączenia się Tur
godnik poświęcony homeopatyi, w którym wkrótce Sprawa nsdużyćKrzecz'kowskiego, cyi do potrójnego związku. Takie żądanie 
walczyć ma przeciwko poglądom aleopa- dyrektora oddziałn b. banku polskiego we jest temba,rdziej .nieprawdopodobne, że WiI
tów. W tych dniach wszyscy wl\rszawscy Włocławkn.' Jeden z obwinionych, Samn- helm II; }Via doskonale, o przykrej sytnacyi 
lekarze homeopaci otrzymali zawia(lomie- el Radziejbwskl~ z. więzienia warszawskie- Turcyi, której istnienie zależy od poszano
nie z Kijowa, że ministerynm l\praw wew- ga wysiany będZIe. do Petiersburga dla wania traktatów, znpeluej neutralności 
nętrznych zatwierdziło ustawę nowozawią- wysłuchania ostatecznego wyrokli:" · i dobrycĄ stosunkÓw .ze wszystkiemi mo-
zanego towarzystwa homeo\JlLtów w Kijo- W Sosnowicach 6dbyło się. w ni'edzlelę carstwami .Myślę, że nielatwo zgodziłbyś 
wie. . ' ubiegłą przedstawlenlEl'&matorskie, z które- ~ię, Ń!f..Daśąiejszy Panie, na wyprowadze-

_ Teatr Wielki wa.rszawsld po ukoń- go dochód, przeznBtzony os budowę ko~cio- nie cesarst'IVl\ z jego mądrego i o~trpżuego 
czenin przeróbek, lJOsiadać będzie najwię- la miejscowego, pl·zyniósł 300 r. Komitet. nmiarkoV{ania, i odpowiedziałbyś na taką 
kszą scenę w Ew·opie - ogrzewally bę- blldowy tejże świątyni zamierza ur.ządzić Jlr<lpoZ,Jc.yę.Jr zeczną odprawą, bez względu 
dzie koloryferami, oświetlony elektryczno- wkrótce bal ,publiczny na te~żesam "cel. skądk.olwiekby ona poclJodziła.. Przystą
iicią. Wej§ć do krzeseł będzie ośm, nrzą- Do ,Londynu przybyła. kOllllSya japo*ska pi6\lie Turcyi .do potrójl}ego związku było· 
dzonych tak, aby nie powod .. wały przecią- w celli zpadania tamtejszego parlamentu. by wyzw~em Rosyi, a my nie mamy do
gów. Po ukończenin przebudowy będzie, Komisya .zamierza (zwieazić wszystkie sto- statecznej llo§ci pieniędzy i wojska, aby 
to jeden z najbezpieczniejszych i podlug lice zachodniej Europy, by wybrać najlep- przeszko4fić zwycięskiemu pochodowi Rosyi 
naj::iwieższych wymagań sztnld i wygodY', szy regulamin parlamenta,rny dla Japonii. p~zez małą Azj·ę; . ani niemieccy kirasyerzy. 
w·ządzony teatr. , . anl :fiota apgielsklt nie przyjdą bronić Tur-

_ Projekt wybudowania trzeciego mo- WI ,\DOMOŚCI POLITYCZNE. ' cyl pod murami Erzernmn lnb na Al·meń-
stu na Wiśle prawdopodobnie wkrótce , i sldej wyżynie. Myślę, że Tnrcya powinua-
wejdzie w wykonanie. Mos~ ten stanie CzytamY w ,Warszawskim Dniewniku" by ży~ w zgodzie ze wszystkiem\ państwa-
naprzeciw alei Jerozolimskiej. i połączy - .Dzieuniki wiedeńskie donosz!)" że po mi, a głównie zachowywać przyjazne sto· 
Warszawę z Saską Kępą. Na początek wyjeździe ,]{oburga ,Cankow wysłał list.do sunki z Rosyą 1 AI\glią, najpotężniejszemi 
wybudowany będzie most tlrewqiany łyż- Stambul,owil', dOl·ą~ając mn, aby,. pr~es o- państw,ami i naturllln ,!pj swoimi sprzy-

_ 'fo nic-szepnął, nie rtlszaJlłc g ową. zy to praw at wpadek zaszed amyśliła s ę 'na tem z oczJlna WCląZ w 
Wpatrywała się teraz w aiego, ' zrozpa- kofo Góbeliris? ' J ' 0liwjera ntkwionemi. I, • 

czoua tą zmian'ł. ByŁ tak bladym, jak Bettiu Ił! t:g, by sóbie lI!-zYP m- abit.z dpktb em s~eptali. p~łgłosef!l. 
gdyby nie miał jnż ani kropli krWi W i.y- nieć i szellnął: ~ " llliodzilo o §rodkl leczDlcze, Jakle mają 
łach. I ,- Nie wiem. . • być do chorego zastosowane, 
Widząc przerażenie hrabiny westchnął:,· - A!e dokfl pal1l\Zedłeś? . . . O~y~ .ża~Qwil~clil już d~orujl)cą? 
_ W ładnym znajduję się stanie. - NIe pamlę~am .• &~dlem pr?loo sle~lel - NIe;. ~ol~ .plZyprowadzl~ studeuta, 
_ Jak się to stało?-spytała wpatlując Jęk, którego ppwstrzymać D1e ,mogllt., który nmleJętrueJ czuwać będzIe IlAd sytu-

się w niego? , . wydobył się z piersi hrabiny; D&!tępnle acYą· . 
Czynił wielkie wysitki by módz mówić załkała, \\ff.ięła chustkę z kieszeni, ., przy- - Pr~yślij ~an oboje. .Nl~dy zawI?le 

przyczem kurcz nerwo~'Y przebiegał c~· ci~nę.łl1 ją do. ocz.n i wybuchnęła ,Cf\lzdzie- s~r~ń Ule ąędzle. Cz~ moze Ich pan mleć 
cbwila po jego twarzy. T , ,;aJącym, ~łaczem. r. I tej Jeszpze nocy, bp, ,D1e sądzę, abyś mógł 

. . \ Zroznmlała, odg;\dła. po§ trndnego do sa)ll do rana z,'ll'tać. , 
- NIe oglądałe.ID Się dokb[~_. myślałe~ znięsiąnia, przygnębiającegp padło. na jej I rr, ~zeczywlgcie, mnszę wracać do do

oczern .... o cz~m lllnel!1 ... ol taje.: omnibus serce: to ,lVyl"Zut, że nie Z/1otl7Yp1ała , 11- mu. _ Jes~~m tu jnż od czwjlortej: . 
przewróc~t mDle I ~rzeJechał po CIele. ,;wiera n sie~ie" Wypędziła go na ulicę, ~ Lecz po dro~e przy§leJ pan nam 

Słuchając go, mIała prz?d oczyma cały gdzie pljauy rQ~pa;((zą. , ł1·nnąl pod omn1bns. qboJ!l do dozorowaru8:. . ' 
wypadek I pełna przerażeDla spyta\lI: 11 04ezwał się d,o ~ej b\l.lidźw.\ęcznym gło- :T' - "Tr!lllno to ~ęa,.\e , w CI'łg!1 nocy, ale 

- Czy krew płynęła? sem:. '" , ostatecznie spróbuj.ę· . " 
. - Nie. Jestem tylko potłnczony ... zgllie- r Nie placz. '1;0 mnie zabija. - T1"Z~ba. • 

Clony uleco. ' NiepojętYllł wysiłkiem woli powstrzyma- - Przyrzekną, ale czy przybędą? 
- Gd~ie to się stało?- spytaoła. ła łkania, otworzyła Qczy, ntkwiła je sze- - Mąż mój pojedzie z panem i spro lva-
OdpOWIedział cichutko: roko ~ozw,arte w ,Oliwierze, bez drgnienia dzj. ich cho6b.y przeQ)ocą· 
- Nie wiem. Bardzo daleko gdzieś. na twarzy po której wolno ciągle łzy - Ależ pani nie mote tn sama pozo-
Dokt~r przysnnął hrabinie krzesło, na płynęły. ' , I ' stać. • . . 

które SIę opu~ci~a. Hrabia stal w nogll.ch Patrzyli 11& siebie nieruchomi, ze złączo- - Jal-zawollt.ła, obnrzona oporem, JakI 
łóżka, powtarzając pocichu: nemi na kołdrze dłońmi. Nie widzieli ni- ~ej wo!.i stawiano. Następnie wyłożyła z ~lł 

_ Ol mój biedny przyjacielu, jakie stra- kogo dokoła, a ~poil"Zenia icb przenoąiły wymową dec-ydującą, .kt"óJ::~j nie można SIę 
szne nieszczęściel z se/·ca w serce wzr1lszenie nadludzkie. oprze6, doniosłość sytuacyl. Tr.zeba, aby 

Istotnie zmartwiony byl bardzo •. lubił )3ylo ,to szybkie, nieme, stl"as:me wywo- 'Przed godziną była tu i dozornJąca i stu-
bowiem szczerze Oliwiera. łanie wszystkich wspomnień, zdruzgotanej dept, !1by zapqbiedz wl!Zelkim wYP!1dkom. 

Hrabina znów zaczęła: także miłości, wszystkiego, co wspólnie By ich mieć, trzeba, aby kto~ do nICh po-
_ Ależ gIlzie to mialo miejsce? cznli, co ich łączyło i wiąza.ło w. życin, szedł j z łóżka, wyciągnął. . To może tylko 
Doktór odparł: wtem· uniesienin, które ich sobie wzajemnie jej mąż uczyui~· 
_ Ja sam doprawdy aokładnie nie wiem oddało. I ' TY!DcZB,Sem zostanie przy chorym o~a, 

a raczej nie rozumiem. Było to w Gobe- Pat,·zyli sobie: w oczy, cznjąc nieprzepar- kt6rej •. to było obowiązldell\ l prawem, la
Iin~ prawie. poza Paryżem. Tak przy11aj- tą p~trzebę rozmowy, powiedzenia . so~ie ko !'objęty i przyj",c!ółki. ~t~s~tą ta~ chcll~
mDlej opOwIadał dorożkarz, który go przy- owego tysIąca drobnych poufnych, rozdale- la I . ikt od ~go. ~le moze Jej odWIeść. _ 
wiózł, że zastał go w jakiejś aptece w tej r.ająco smutnych rzeczy. ~alp.ialo za daką- , Róznlj1~wa~e JeJ. by~o ~ł~sznem.' zdecy 
dzielnicy, dokąd go przyniesiono o dzie- bądź cenę tych dwóch świadków ą~d. wy- dowAno SIę WIęC pÓJ~ć za Jej zda";1em. . 
wiątej wieczorem. dalić; musia.ła wynaleźć jakiś środek., pod- Na myśl olch wYJśc!u ws~ła., .l11espokO)' 

Pochylił się nad Oliwierem: stęp, ODa, , kobieta tak obfita w pomysły. na, pragnąc, by byli Jaknajdale), by JllO-
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;merzeńcami; powinna on" jednak"owo fe 
szanować, nie poświęcając nigdy lnter~.sów 
jednej dla dobra drugiej. Sądzę, te to jest 
jedyna polityka, któl'ą przepisnje instynkt 
samozachowawczy. Jestem tllgo zdanis, 
te przystąpienie Turcyi do potrójnego 
związkn byłoby pierwszym krokiem do jej 
zupełnego upadku. Anglia nie może tyczyć 
sobie tego, inaczej moglaby się spotkać 
z Rosyą sama oko w oko na brzegach ka
uału Suezkiego". 

DZIENNIK ŁóDZKI. 

względem ekonomicznym 1 przyłączenie jej ~e slaby ten wylew nie pociwnie za 8ob, 1Ia.
nicby nie przyniosło Clwrwacyi ptócz de- st~p,9'" wlltniejuJ'ch. 
ficytu. >< X fi LOIIdywie ~ mlfcbynr.rocIo-q 

- .Z Monachinm donoszą, że tam da- wystaw~ typogralicalllł do 21 b. m. 
je się zauważyć silne wl';&enie ludowe, X Uczeni wiedli spór o Gren1&ndn, 
wskotek nadzwyczajneg podrozema woło- czy- rzez typ swój geologiczno-biCllopczny na
winy I wieprzowiny, które wyniklo z 'po- lety do ziem .A:Dteryki, czy Europy. Istnieje 
wodu zakazn przywozu bydła rogatego i hypoteza: 2e poniew&<! 60ra i fanna Gren1an
nierogacizny z Anstryi. Uboższe warstwy dyi przypomina ftor~ i fnnn~ Norwegii, ą:r.ko
ludności szczególniej cierpią wskutek po- cyi i Danii, . Greruanllya wivc Łtozyla 8iO ule
drożetiia m,ięsnych proddkiów, . wbbec zbli- gdyś jJ~S!'Ul I,du ZF Szkocy,. PfZe\lZy temu 
ŹBjącej się zimy, kiedy 'możność zarobkll- skład geologiczny Gtendlandyi. Spory uczony~ 
wania zwykle się zmniejsza.. W tych dniach pogodZił dudski " <:fony W"rming, Iqóry tló
rada municypalna monachijska :t.ajmowała maczy, 2e Grendlandya niena1~.f ani do Eoro· 
się rozpatrzeniem tej ważnej kwestyi i po- 'py .nl do Ameryki. ·i je8t osobllll formacY'ł a 
stanowiła zwrócić się do ~e§arskiego I'zą- ' wspólność 60ry Pltcho,ui z pylu. nasiennego, 
du, a:ieby zakaz przylfozu nierogacizny I naniesionego przez wiatr i ptaki. 
bydła z Anstryi byt cofnięty, a jeżeli to X Wykopaliska. V( ,Rzymie ostatniemi 
będzie -niemożliwe, to przynajmniej niech ezasy odkryto przy robotach ziemnych nadal 
będ.ai~ zrobiony wyjątek dla Monachium. cenne napisy starożytne. Nad Tybrem przy 
Z tego powodlJ gazety Iibel'alne energicz- via Portuense odkol!&no mał, ślVi,tyni~ Her
ąie kryt,kują politykę celną księcia. kan- kulesa z posągiem pólbotka z piaskowca, k}lkn 
clerza., mówiąc. te wą~pliwą jest rzecz,ą., olta.zaroi i popiersiami ljl!\rnl wemi doskonalo 
teby było korzystaem jlla cesarstwa wy- zachowanemi. Oprócz tego znaleziono zloty 
oływanie niezadowolenia w nar~dzie, w naszyjn' Z, k(wowtilbml i pertami, 1i000\Cy 

katoJi9ldej i s~paratywnej 'B aryi. • pierwszego Inb I drngie~o stulecIn cesllrBtwa 
- ;Z powodulotwarci~ serbSkiej tlkup<izy- rzyllll!kiegol " f l ~ 

ny, organ partyi liberalnej .Srpska Nezavi- " x Kasa emerytalna lIterac a w.pólna 
&nost" n,wl!łnje wszystkie partye do PQłą- dla wszystkich lIterat,s"l' ,Diemieeki.cb, ma być 
czen Się i_ 40 wypmcowania taJrich usta~. załotoną, z inicyatywy zjazdu liternckj,ego, od
którehy, podług zda.nis gazety zaspokoiłY bytego we Frnnkfurcle nad Menem. 
n~pilniejsze potrzeby k~~u, a mianowicie: ·I .x Trzęsieaie zielDi dnło si~ uC;\l6 'PI Ka
o "jl!.inajszybszej konwersyi pożyczki s41rl;>- fYDtyi w dniu ;12 6! m, i be' wiadomych 
ski ej, O organizacyi wojska. narodowego I groźniejszych JlIl.Il~pstw post~pow&lCL w,ooernn
nareszcie o polepszeniu ekonomicznego by- ku polndniowo-:Jchodnim. 
tu narodu. Dewiza .tyłko zgoda z,bawia X W Poznaniu zmarł Jan RYlI\&rkiewicz, 
Serbię, " wypisana na serbskill\ pallstwo- zułutonl pedagog i autor • Wzorów pr ... y". ' 
~,ym ąęrbie, powinna być dewizą tera:źniej- X Teresina Tua '1 poazi za m"" za hr 

siego I'ZI!do i skupczyny." biego Valetta w począ,tli:aCb przyszłego mieai,-
, co.. Nn koncercie dobr<ic!z1Dnym ' w Całuso 

R O 'h M A ( • ~ O Ś C I. ..potegoala si~ z publiczno~_ 
X Przeciw pojedynkom wyst,.pilo nn Wę

- • tannard poświęca osoblly artykuł 
podrói:y cesarza Wilhalm& do Konstanty
nopola i związkowi małżeńskiemu księżnicz
ki Zofii z kt'ólewiczem greckim Konstan
tym. Podług zitania pomienionej gazety, 
Bułgarya, Serbia j Rumnnia, coraz więcej 
wchodzą w sferę niemieokiego wpływu i 
wogóle na całym półwyspia Bałkańskim 
niemcy grajl}o-ł'olę wschodzącej konstelacyi, 
tymczasem wplyw TO yjski gaśnie powoli i 
Rosya ustępnje na dalszy plan .. Podług zda
nia również te1że gazety, podróż Wilhelma 
n-go do Konstantynopola lI\Il wielkie poli
tyczne znaczenie, ponieważ powiękśzy 
wplpy NiemJ~c na p6Iwyspil\. ~Gązęta ko
lońska" czym nwagę z tego lowodu, że 
Niemcy mają na wschodzie ty1k jeden in
tęres i tel jedpl~ a miauowicie zapobie
żenie n;eustann\e groŻ4Cym ~bu,ch!lm wul
kanu, zuajdującego się na Bałkańskim pół
wyspie, ażeby tam Ilie zdarzył się jakikol
wiek wypadek, ' któryby zachwiał Pokpj 
Ew·opy. Pomimo 'tego półwysep Bałkami 
pozostaje poza sferą lIiemieckich interesów. 
Niemcy dążą jakoby do jednego celu, .t. j. 
do zachowania pokoju dla siebie l dła Eu
ropy. Niemcy wcale nie dążą d!l rozpostar
cia swego wplywu na tak dałekie krąje, 
jak pPlwysep. B3lk~ński. TnrcYlł trzyma 
się jakoby pokojowej -polityki i pod tym 
względem może liczyć nl\ poparcie Niemiec. 
Temz polityka niemiecka nie ma. na celu 
zawarcia z 'l'urcyą. jakiejkolwiek ugody lub X W ~Austl"allI' zmarłn niedawno staruszka 
zwerbowa.nia je' do potrójnego zwią.zkll. l~ 113-lat. - Zootawiła ona 600 potom
Niemożliwość spełnienia takiego zadania., ków, w pro.tej linii od niej pochodz'łcych. 
powinien zrozumieć każdy, kom jest zna- Przyt~o~ć umyslu OJ'~cila jlj dopiero r nn~ II 
ne szczególne położenie Il.olitxczne Turcyi." kilka I!.0~ przed zgpn~m 

grzech grono patrIotów wjlai".,kicn, które ma 
zlltlldać oc! prawoda"'8twa silnego poparcia. 

- .Z powodu pertaktacyj, tyczących się u- X Barosz, w~gierski minister komunikallyj, 
gody finansowej ?o Węgrami~ które sejm ~efonnato, ruchu kolejowego na W~grzech Uzun-Ada, 23 aździe \lufa. (A. p.). 
chorwa.cki rozpatrywał na. kilku sesyach, tó'ry zaprowadził t . zw. bilety okr~2ne, otrzy- Wczoraj na parowcu .Cesar ewicz· przy
opozycya podnIosła kwestyę ćborwackiego mai w darze od towarzyst ... a akcyjnego fabry- byla komisy a, • pod prezydencyą generala 
prawa państwowego i postawiła żądanie ki maszyn Ganz et Comp. wago,n salonol'Y, piec hoty Kopiewa.: ala. pó-czyńielli stlid~w 
J,olączenia DalllJacji z ChorwacY'ł. B!lJn, dlu~ości 14 ~etrów , wiLgi 32,000 kilogr., nrz,- nad droga 'Ź:elazna od liulla -Kara do Kra' 
chorwaeyl, Kuntledervazy, pdwiedział z te· Mony ~aDlalel koBZtm 60,000 zlr. " , . , r 

-go ' powodo, te węgierskie i cllOrwackie X Księżniczka Zofia . pruska otrzyma w snowodz~a. ., . 
sfery rządowe uważają przyłączenie Dal- podarunku ślubnym ~d cesarza Wi1)l~a dya- ' Czardzuj, 23 pamler kil. (Ag; p.). W czo.. 
macyi do kra.jów korony św. Stefana za dem i nnsayjnik z turkusó~ i bryl,"l'tó"J raj otwarto ruch na jeduym z czterech mo
nonsens' i za polity~ny ' wybryk w naj- X Zapobieganie katastrofom ""I"skim. stów a.AInu-Daryl DAl!kwionym po uszko
wyższym stopniu szkodliwy. Żaden dobrze W Waszyngtonie zebrała si~ mi~dlyuarotJ.owa d e' I w' sennv~h 
myślący polityk w Peszcie I Zagrzebiu nie rada mi88t nadmorskich, w celn obmyślenia Z mac I 10 '"ol. ". • 

może pragnąć wzmocnienia niespokojnych środków przeciw w.JIladkom morskim. Pierwsze Ateny, 23 paźdzlerDlka. (Ag. p.). Wczoraj 
źywiołó'!Y Ohorwacyi 'przez przyłączenie do posiedzeńie odbyło 810 w 4. 16 b. m. po południu przybyła tu duńska para kró-
nich dalmatyńskich opozycyonistów, kM- X Kolej łańcuchowa. Projekt przeprowa- lewaka)' . tr 

rych agitacyjna dzi$łalność mogłaby Z&- dzenia kolei łańcnchowej na Jungfrau opraco- Wi d ń 23 . d' '\,0. A ól ) 
cltwiiLĆ wewn\}tl'zny pokój Chorwacyi, u- ""I p. KOchłin, .... półbudowniczy wieZy Eiffia "'I ę e paz Zlarnl"\,,, g. p u . . 
trwalony przez nsiln, i nieu8tanuą sześcio- i przedstawi!' szwajcarsltiej radzie zwi~kowej. CZOrAj zawarty został układ o pożyczkę 
letnią pracę. Przeciwko przyłączeniu Dal- X W Krakowie w d. 18 i 19 b. m. oba- bułgarską. w I sumie 30,000,000 fr&Dk(~w. 
macyi ban prz.lltoczył następujące argomen- wiano , 8i~ wylewu Wisły. O pół mili od Kła- fuąży \logłoska, że 2~ b m. ,wleczprem 
ty: Dalmacya , jest krajem biernym, pod kowa rzeka WY8t'1pila z brzegów. Jest nadzieja, przybędzie tu książę Ferdynand koburski. 

gIli. pozostać JUŻ' 'Bamą. 'l'eraz, by me po- duszce po' obu stronach 'tej ukocha.nej glQ:., Nacewicz otrzymał jeszcze 20 b. m. projekt 
pełnić jakiej niezl'ęczno&ci, sinchała, Btara- wy, pochyliła. się nad nim'. ~astępnie sze- mowy, przygotowanej na otwarcie posie
jąc się zl'ozumleć i nie' zapomnieć wszyst- pnęła~ dzeil zgromadzenia naPOdoego, J[t6ry 
kich poleceń' aoktora. - To ty salo rztlciłe~ się pod olDnibus? 

Lokaj malarza, stojąc ~ przy niej, słucha.ł Odparł, usiłując uśmiechnąć się: przedstawić ma do z.atwierdzenia ~llięciu. 
także, a za ni!Jl.j:ona jeg!), ku«bllrka,JilQ- -= łUe tlw>n na..mni~ na.jechał. W dwóch ustępach tej przemowy, jak za-
ra hyła obecną przy pierwszym opatrunku, - Nieprawda. l ( pewniaj~, są, zmiauki o m\ędłynarodOTem 
pl'zyt~knj~eym ru~hem głowy. okuywala Alet zaręe,zAW ci,. tak .. If 1. pclło~euiu ' Bulg&r.yl. I I. 
rówmeŻ', ze rozumie. GdJ! b.rablDa wyrecy- Po kilku chwilach DlIlczerua, tych "hwl-. : . . , , 
towała, jak lekcyę, wszYftlde zlecenia, na-< lach, w których dusze ła1e zda.ją sill mia-' WI_, 23' paźdzIernIka. \~. p.). al 0-
glila. męża i doktora do pośpiechu, powta-I ścić w spojrzeniu, rzekła: ta'tek LIoyda .Arcykslątę Fel'liyn&Dd" , 
rzając mę:i:owi: .. . . . - Ol mój jedynyl I \to ja,. ja puściłam zmhszony ao zatopienia 'ładunku przy brze-

-: ~ade~szystk.o wI'ac~Cle JaknaJjlrę- Clę, nfi zau'll,Ym$1Ił przy sobIe! ! . 1gach DalmMyi, uniesiony następnie na pel-
dzeJ, jakn~jprędzejl . . . Odparł Śr-a!IOIV.CZO:. , . • . ne morze doiycbczllll odszukany nie 10-

- OdWIOzę pana w mOjej ka.reCle -I -Byłoby to I tak SIę stało .- Dl . dziś, '_ . 
rzekł doktór do h.j'abiego • ..z P~j pilna. ~o ~utro. ,I- ~ ąt . • Na l!~kłl\dz.le s~a~ku tego zua.Jdował 
przywiezie. Będzie tu hrabia za godzinę. I jeszcze spojrzeli na siebie, nsta.r~jąc się SIę- mIędzy lDuyml kSlązę PIOtr Karageor-

Przed wyjście!!!. doktór raz jesJ:cze obej- wyczytać najtajniejsze m,Yljli. Oliwier znów gle icz. ' I 
I'zal chot o, OY' s' rzeko}fać, '1e stan zacząl: I -~', r 
jest zada.walnie,iący:m. - Nie sde,j'e JDi się, I abym II tego wy-

Gnilleroy wahał się jeszcze. szedłj za.nadto cierpię· II' wiadomości haudlpwe. • 
- Czy to, co czynimy, nie jest z naszej - Bardzo cierpisz?-:w"jąka.~ . ,.. " tr r----" ,.t. 

strony nieostrożności/ł? - O taki bardzol , ', Wlr .. I.I, 2~ paźdsi~mik," W'!i'le, ..... terw .a: 
~ Nie. Niema obaw-y. Potrzeba mu tyl- Pochylając Ilię nad nim) przycisnęfa usta Berlin (~ d.) 47.70 ąd. 47.46 .kl!p .• (;cmdyn krót-

ko spokoju i wypoczynku. III:abina zechoe do czoła, OCZ\! ji policzków i złożył na ter. (3 ID.) 9.61 ż~'i Parył (10 d.) 38.55'~ 
łaskawie niepozwolić mo mówić i mówió nieh lekkie, ,u""ie, d41iJIat~ nocałunkl: 38.32'/,~ 3? kUP: "ymull1'i II d.' 81.40 ~:!.,8~iOS, l 

~"6 9' <: ' klip.; Ił' /. 1i.'1 lik.wltUlUól_ Polsk. d""e l!II.W *4<L; 
do niego jakilajmniej. ' " . .za.led wie dotyk~ się warg z tym la- a.Ie 8?60 ~; 6"r. połyealr. W1JiIIaoUia fi _ 

Jlra'bin!l. przybita powtóo:yło.: ciac nym szmerem pocałunku, z jakim dzie- 100.00 ząd.; 4 /. poz. wownvtrzna. 1887 r. 8{.25 
.' -"I Zatem mówić do mego niewolno? ci całują. -ąd·;-<>'Io li •• y· .... I& ...... ietMkio! ... j ..... 97.~, 

O _u, . N' h i . T ł to dł P ł I) d ł 9,6060 pl~ rH1 ... r. lit. B 95.60 ąd., V~. 9;>.46 - ,nie, Plłlll hrabmo. lec pa.n wez- rwa o ugo . . ozw ,y Jla a na l:ąd. , 95.30 J<Up. , "./. 1I.ty-saataWJ16 m. War .. a...,. 
mie fotel i usiądzie przy nim. Nie będzie piego ten deszcz słodkiqh pieszczot, któ- I 99.00 tąd.; rr 96.00 iid-

b 
95,05 kup.; ID 95.10 

się czuł osamotnionym, a to mu dobrze zro- I'YI zdawało się, koił go i odświeżał, bo i~d. , IV 94.50 t~I1., V 94-.\ tąd., 94.20 kup.; 5·'. 
bij nadewszystko unikać zmęczenia mową kW'cze nerwowe rzadziej mu pzzebiega.ły obligi m. Waruawy dute 90.25 ił<l; 6% litty. I .. ta-
I b . . wne m. ~s ... ł02·25 ..... 10 :15 kup.; tAki •• m. 
U nawet myślą. Koło dzieWiątej rano tu po twarzy. Lubłi:ua 101.75 ząd . .' 10/.25 kup; 5.'. l;"ty .... t. Dł. 
będę. Moje u~~anowanie pani hrabinie. 'Poczem znów zaczął: Łodsi .er. l 95.50 zq.ll., II 93.25Żąd., m 93.00 ąd., 

Odszedł, głęboko się kłaniając, a za nim - Aniu? I , IY 92.25 ż.a. Dyakouto: B.rlin 11"/., Loallra 2",.,~ 
hrabia, który zwrócił się jeszcze uprzednio - Co, mój pl'zyjaęielu? Pary. 3'10. Wiedeń 4"., Peteroburg 5'1."1.· War..,,6 
do żony: - Musisz mi coś, prz~rzec. knponu ~ potr. 6"1.: Ii.ty ... itawn~ liel1l8lt!8 11)9.7, 

war ... I l II 2l!'t-, Łoibl .26.9, lit~ likwId. 119.9, 
- Nie dręcz się, moj~ droga. Za - Wszystko, co zech esz. . po;;. premiowa 131.9, 11 52.6 . . 

godzinę będę tataj i powrócimy do domu. .- Jeżeli ni~ u~ę, za.nim dzl.el\ nasta-' Peterabarg, 23 p.ź,uiern.WekBle na Londyn 96.00, 
<My odeszli, nsłyszała wkrótce hałas za- me, przYI.·zekoij, ze przypl'QwadzlSz AnetA, II pożyczb ... cbodnia 99'/ .. fi poóy""ka w .. ho-
k k dd I d t Ik I 'l'akb ł -1 dnia 99'1" póżyclka .z 18& r. -.-, 4'/ • .,. listy 

!Uy !l.nych no. dole drzwi i tUl' ot o . a a- raz, ~)lZ Je yny .y? ym pra~ną ?J- ._.Utwn. kr.d,yt. .iemakia H9.75, akeye bankn rn. 
Jącego się powozu. rzeć ]Ił przedśmlercll}l.. Pomyśl... ze ... JU- skiego dl .. a,.,ldln zagranie.znQgo 255.00, petersbur

Lokaj i kochlIrka zostali w pokoju, cze- tro ... o tej godzinie ... za.mknę Illoże... za.m- .ki.go banku dy,kon\O .. e!l~ 648, banku mi~d.y· 
kając na rozkazy. Hrabina kazała im o- kne z pewnością oczy Ill\Z3wsze ... i że cię n&lodoweg. ~~, ......... wljlti!go banlm dyskonto-
dejść. nie njrzę już nigdy... ani ciebie ... a.ni jej... wel~rit.', 23 4'&idai ..... ty ruskie a&lU 

3 

dł. 200.76, Jl& Lodyn kro 'JIJ.37'I,. ni< Londyn tlI. 
90.21, na Wiedeń 170.75, knpony celue a'U.20, 
5·/. li.ty .... tawn. 62.10, ł'lo Ii.ty likwidacyjne 
57.00, potye5k& mata ł% 5 1880 r. 93.łO, 5Of. x 
188ł r. - .-, ł·/. z 1887 r. 55.25, 6'/. r.nt~ dota 
113.80, poiyes'" waeltodnia II om. 6UIO, li emi· 
.yj M.łO, 5'10 li.ty z .. ta1flle ru,ki. 103.aO, SOf, po· 
zyem pr.mio"a I 186ł roku 167.10, ",iu z 1866 
r. 153.00, akcye MOii łoI. ""' .... wllko·"ie1Ierukiej 
203.10, akcyo kredy tow. a .. tryackie 165.'JIJ, akcye 
w&rBza"skiego banku handlowego 80.50, dyskonto
"ego 76.90, d,ylkonto. niewockiego b_uku p_bt ... 
5'10 pry"atne 4'/.OJ.. . 

Lo •• y., 23 pai~611l. POiy",ka rusIta z 1889 roku 
fi .sm. 92, 2-/0 Keneole •• gielllkie 97'/11' 

W"r"".I,23 paidslOln. Targ na placu Witkow· 
skiego. P8Z8Uiu 8m. ord. - -, pstra i (lobr& -
- -, biała 62().-630, wIboro",. 640-665, żyto 
wyboro". 500-510, .redaie - - -, w..u; ... 
- - ,jvczmi.ń 2 I H 11Ofd. - - - , ·o"ie. 270-
300, grIka - - -, rz.pik letni -, ZilUowy -
-, ne rapa ~iut. - - -, grOCh poluy - -
-, cukrow., - - " (&801& - - - ze. kor"&e, 
~ ... a jeglan - - -, olej rzepako"y - - -, 
lniany _ - - .a pud~ 

Dowie&ioDO pl!lzenicy 500, .]tA 150, jęe.zmien.ia 
-, ' O" .. 200 groehn polriego - korcy. 

Wlrazl.l, 23 pajiUiern. Okowita 78OJ. z akeyzą 
po k. 9.I /j "q. Stolunei ,arnca do "i.,lrĄ 100-307'/,. 
Hort. Ikład.. za "iadro kop. 835'-8\8L za gar .. 272 
-713. S,,1111i ... "iadro kop. 648 - tl51, D gvniec 
276-777 kop. (I dod. n. "lscb 'l../.,). 

Berłj~, 23 paździoru. Pilenie. 178 -191la paźd. 
183.25, u. k .... 111&) 191.00. Żyto 158 -159,On~ p.id •. 
164.60, n_ k ... maj 167.25. 

HI,re, 23 pat,uiem. K.wa good .yerag. Santo. 
"" grudz, 98.00, n. mars .. 95.50, n. maj 96.00, 
Słabo. 

Ne.-V.rk, 2't października. Ba"elua 10'1" w N. 
Orleanio 9'/ ... 

N •• · V ork, 22 pudsi.rnika. Kaw" (b'air-Rio) 19.25 
Rio )lo 7 low ordinary u patdz. 15.12, o .. grudz. 
16.17. 

TELEGllAlY GlEtDOWE. 

Giełda Warszawska. 
ttda.o • koócem iiełdy 

Za .oklle krnhl ... I •••• 
na Berlin za 100 JU. 
na Loodyn dOl ' l Ł. . . . 
na Paryś za 100 fi. . t •. 
na Wied.ń sa 100 d. 

II Plpl.,y ' .. hI ....... 
Li. ty lii i ij aqj1\8 Kr. Pol. . 
RlIlk , ~o&YCfka W.chqłlui", . 

\./. I'os. "e"n~. r. 1887 . 
Li'ty ~ .. t. ziem. Seryi r . 

., " '1 V . 
J..i.ty łut. m. War ... &r. L. 

0' fI .." V. 
Li.ty ..... t. m. Łoi.i SerJi {. 

" l 

n II. 
,. 111. 

,hrłdii Bernńaka. 
BankuOty uru. . 

I " na ,10otaw . 
D~.ko.to pry"ata.... . . . 

Z.lui. 23!Zdni .. 24 

4,.70 47.55 

J~r/, J~ 
81.40 dl.30 

87.'JIJ 
100.-
8\.25 
W.90 
?5.ł5 
911-
9UO 
9560 
93.25 
93.-

211.15 
210.1iO 
4.'/,'/, 

87.50 
99.85 
84.25 
97.
!'5.łO 
98.liO 
9UO 
95.5() 
93.25 
93. ·-

211.60 
~11.
ł'I,·I. 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
.IU,hl.1 •• "arto .. inin 24 plLŹjlzi.ruika 
W l"r"ftl kat.Uoklel 1 .. mianowicie: Wiktor 

Józef ~amiil.ki a Kazimier, Fa .. tyą Kr6likow.ką. 
W plrlftl e.l.gellokl.J -
Sllrnlkl··10b -
Z.lrU .. dnIU 24 paźdaiemika: 
Kat.llel: dJi."j ,lo lat 15·tu lUIIarlp .- .. tej 

liczbie ch Ollc6w - dziewcs,t - dorosłyoh 
'fi tej liczbie w~że"J~a. - koblet - - a. ruiMowicia: 

E.I.gelloy: d.io-'; do lat l1>,t. "","rłO 'l, "tej 
liczbi. cblo~tó" i, d.ie"""ąt li dorosłych 1, 

tej Jic:dJi6 m~:i;ezl&n - kobiet , a mia.nawieia: 
SWozak ... I: dzieci do lat l!>-tn om.rlo -

" t.j l1ę.bi. eWopoó .. - , d.i.wOSłt - doroBlyeh 
~, " t'II lic,bi. m~Y&D - kobiet_~ .. mWwwiei.: 

I LISTA PRZYJEZDNYCH 
U ..... l 'pol."I. Grabitki. llertennann z War

ua"y' Straehl.r t Plotl'ko .... , Bedozuiska z C.~.to. 
ebo"y, Bobako ..... ki z Pabianie, B.ieber z Kall .... , 
Miebał .... ki le Skotnik. . 

... &el Vlel.orla. Steinberg. Leiatenriug. War-
8DW1~ HU88Uri z .Tyflisu, Kopriw:& Brna. 

..... ud ~otel. 8. Ilorton • Xau<he.trn R. 
Gilcb.r, E. Lam"Din! z Berlina, E. Boulogue z 
RoubalI1, L Petlo .... l XOlkwy, S. PinkUll, L. Liul., 
Bebrelar ·z \Varszawy, Werner " Tomaszowa, L. 
Cohn I Gi .... en. 

ROl.KLAD JAZDY POCIĄGÓW 
• 

"'" LodIó 
GODZINY i HINUTY 

prł)'c'-~ 81łQ 101151 4135 B:lO 1030 
• i:od.i ~1~ 7145 11 05 1) 5l\ .311 

"chd!ł: 

pl1l,.chodLą 

do Xol ... ek 7H 8 ł6 
215 711~ 10 ~O 

" 8kieruifnłic . 846 ła! 81~ 
Warnawy 1105 Ił:l 1020 

" Alehandrow. 135 8 łO 
" Piotrkowa 9 52 ~łO 10U ł'l ~I 
n Graniey 2 2 ' 1- , ~9 
n Sosn.o.~ Is q ~'> 187 ue 
... TOM&8.lOwa . 10 1~ 1 te 
"Dzin .. .' 2 Ol UB 
n Iwugr. ~l""" 6- 968 
"Dłbrowy D,h.: Bru l 02 
" P eterabarga . 1008 
" Ilollk"y 11 2:ł 
n Wiednia . :i 32 71)2 ł3'l 

" Krakowa. 512! 752 
n Wroelawa .IB 10 16 
n Berlin .. \lM 101 

uw AGA, Cytry oan&aClDe grubllJlD drukiem ",.,..tJ, esas od godsiDy &-ej wieesorem do to
d.iny tH>j raDO. 

Pozostała wreszcie przy nim sama. ' ~lli, ... ci_w, lIIO . ., ....... W-t 
Stanęła przy łóżku i kładąc ręce na po- (Dok. ~). tlt.OO, 11& ~ Itr. 210.0&, ... p ..... , 
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o G Ł o s z E I 
T eatr Łódzki. 

VICTORIA. " W adm.inistraeri "Dzi6ll1lik& Łó.dzk.Iego" są do 
nabycia 

Pra.wo Fa.bryczne Z d. 3 (15) czerwca. 1886 r. 
wyłQźone i ImJpełnione przykładami i wzorami przez 

Stefana Kossntba, ' 
Dyrektor .. &o.kładól'!' iyrardow.1dch mellego l Dittńcb; 

PRZEPISY O PRAGY IAtOLRTlICH ROBOTNIKÓW 

W piątek d. 25 października 

Geny miejsc ZlItUJE 

SZULAMIS 
CórklJ,;J.e' 'ł·o~ol#.'IJ"JlII 

Ks~~żki /fabryczne 
Ogłoszenie do za,pisywania maloletnich /robptoi~ó1f, qraz 

teatru Yaf"iete6. I ,K 'S I Ą.żt ~Jjl 
~~nJ!~~Pc!~~~~!i!~it~~ któlTego ,dobroelA.. w sezonie I·II~, ZIłfI~,w&Dla dowoilów Ie~tymaeyJnyell robo-

:aJ1cislli się zna';cy, "":fila~~~;!II;'~~~~" , r ;tnI1('9w~ , "', , 

ID r~;td~~~ćyt 'Ul ,Szablaty do' z~pf.sywanla 
VIll. 19I'::y~~:'" wyPadków:w fabryce, 

1640-0-7 '. .. 

iinej.yki .. lumil .. kow~d;;i;:-"'l:~~~,-'j jlrl.yrą<llo.·'·II--.------.,.-;:,;.;;.;..--::.-.,:.,-1 oraz w8zellde druki i ' książki 

nla ~ąnÓlDo[oin' i '[minnYCH .. 

ulica Z.w.dz~., plac :W -go 
DZIŚ1 j CODZI N~'1IEr w NIEDZ:f]:IJĘ,?,dlfia _ 7-go patdziernlka 18811 roku 

ząąwym programem. I I jedyny ,KONCERf 
Poc.~te'k o gocit. 8 wi ... OIlem. 

W IBLlIH !PRZED&TA iIRNIE 

W niedsi.l~ i .wi~t.. nadwornej śpie\v'uczki dworów, Rruskiego 
.ar dwa przedstawienia i '.A ustrYnc~i,ego 

"fli n?1:Tia~ 

zamiesZKalI P1ULINl ,t ·,U Ot.!:: 
~:~:;~~r~iir;:f~~~1 "./ A ~ wspó!"nd.zlałem 

z 3-ch lub 4-ch ~kojów 
wy~h od 1 stycznia przy 
kO'ifskiej lub blizkości 
domu czyst.ym i po~ząanyln. 
dom ość piśmienną 
pod lit. A. S. w . 
nika". I -3-3 

ZgulJ'ono 
kalueczkv legitymacyjmł 
z (utejszego magistratu 
~ alentego Maciołek. -r,'''llrrl , ... 11 

znalazca raczy złożyć takowIł 
magistracie. 1774-1 

• ' I' 

nad wornego śpiewaka, dworu r S~~edzkięgo 

'" p! F IVIP'A fORjST~IN "" 
I Ali." I Jlła,nil~y 

r p. · GO·iJ"rHO~OA IKNA.UTHA!; 

' . I .. o 
.J11" tL A .f} ~. ! ~ ", i 

;J 'lU\.. 1882 I ł 

KCYJŃE TO'W A RZYs':rWo. ,;PllZ:EMYSLO 
, ),.~iJDPp! R;au & ·t~ewe,nsteiri" " 

II 

., ODPZliŁ ELEKIT'RQTEGHNICZNY 

.... Warszawskie BIURO TEC.HNIC'ZNE 
iNzYN1ERA,-TECHNOLOGA. I " l 

A. Pezacł1o.~cza, 
lIechnnlk& Rądów Gnberni&lnych 8uwałkaldego i łomżyńskiego. 

'VA~8~4. WA, ~lftrllzał:kowllkall'f. 110. 
\V zakres dzlalal .. śil bllr& ... cllodzl: Tylko specyalne obmurowy
wanie kotłów 'paro-wych, według własnego, oryginalnego syste

mu, przy którym osi"g& się żnpełnie zuzyt)l;ow&we paliwa. 
UWAGA. Na potwierdzenie przedstawione by<! mdglł ~}Via4eetwa 
-wydane przez osoby, u którYM dokonano roboty. · . , 

REPREZENTANT na Mdź i okoliu 
(J. Taube 

Zawanka l'fr. 48. 

l! ' 

,NIĘ 1{t"A.. ~ą~y' 'Z$BC)W 
EUlialtn \VfelelJnych 00; D~ued"ktynó"r 

I " , I, Opac~wlJofw Sowae (Gironde) " 
, wJllf.l •• i!RlJ '-'1:13 ' p .. eZrJllf!lOl" v , 

W roko. I~ '" Pjo~ra ,BońfJ,'~~ , ' 
~.e.aI •• 1 " . Brlll.seUI i88P r. I Ił LoldJDle 1881 

, Codziepne u.iyr,ie kilim Jp'9Pęl tego 
zbawiennego 'e~u zappbil',ga pr~ch
pieniu zębów, którYm nadaj~ ala):lp.stro
Wił białość; ' wzina~ dziąsła. . ,od8wii
źa wybornie , WI~. ~6/lt ,to jeqyne le
kars~:wo. które 'skute~llie leczy ból 

J ~09ÓW, , ' 'JI"W 
Oddajemy prawdziw.,iUBługę naszym 

czytelnik~~..'1~~rllt.i.jąc lich' uwagę' na. 
ten swoi;)'!dl,)" i użyteczny preparat 
,u,jlepszy Z Isl.leAe~h Ar04lków .lclIZIil· 
ezyell, upoblcP.l\&y ,,'sulkJII ale~~le· 

z~,w. . " 
Oprócz. Hikslrll, wyral1iliny'jeevje!z

eze 'przez 001 Benedyk~ów" roszek. 
~ p&sfi.· ao czySicz~nla .J ~ęb6w, tóre 

• rów,nleż n/Lp,tW:a.ć można Wy "if,szyet
zn8icZIlLiej!lzy(:h perfumeryacb, aptekAch i Ii~ materyalów, 

główny ·!tegui .. , Bordljll.lI,X.l10611 1$1; 108 ,Croix 
000-0 

rzyłem przy n1icy 
l 

flJtlł' su:o:r.u Um.&60W!QO 
w kt6rJttl' optóu świeżego , d9stalfuoż~ 

kawy ' . 

Wydawca Stefan KOlluth. - .Redaktor Bol8lław Knlchowleckl. 
_ .i...-.-l.. ____ ........................ ___ • _ __ _ _ _____ ";..~ __ "_' 

,l(oIB& ... ao UeDsypom 12 On.Op. 18811 r. w and "Dziennika Łódzkleoo". 
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