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- . .~ ( • ' . II. lrUSkicl1 dróg żele,znycfi;'I:r.Pert; o IVI" -I Na:"to prezydujący b(lJJllrl, że, jak już l plus tarYfę odnogi portowej O"d Nowego 
-. VI ..DledZlell), dwa IQ (3\) sierllnia, o czył się W'1.:eci~nie ~a, pod wyZszeuiem ta- wypowiedzi al 'IIa pierwszem posiedzeniu .w portu do- stacyi Petersburg. Grauięa t~ 

godzID16 1 liliput ~ I po poładniu" I:aesył ryf-loco, na tej zasadzie, że' większa. część Bprawle ,>taryf przywozowycb, rząd nie ma jednocześnie obejmnje już i w zystkie na.
przy~yć do.Wa,rSZ8."YY: Jeg? ~ar~a w.y- P!lnKt?w pogranic~ń,.ch. I miast portowych ~adnego zami3~u ~graniczać pródukcyi na sze taryfy przywozowe. W samej rzeczy, 
so~osć, Wielki f'U'ł~e ~I~ola. ')fikołaJe- Ule Ule wytwarza " l Jll~t tylko punktem kre~ach-prze,cI)VDle, dąży on do tego, a~y c.zyż mo:l.emy dow.olnie nstanawiAć znacz-o 
WICZ Młodszy: ~!I- staC}'1 koleJ terespol- {lrzechodowym dla ~owar"w przywo- pod względehl taryfowym wytworzyć, o tle Ule podwyższone taryfy przywozowe pel 
skiej spQtkall .Wlelkiego Księcia: na,czel- żqnych. z zagranicy.. Ale w tych wypad- możua, zupełną rówuość między wszyst- portów południowych lub stacyj lądowych 
nik warsz.a.wskiego olo:ęgu żandal'msl4ego bch, gdy gdziekolwiek na kresach Istuie- kiemi transpo~tamt przewożonemi drogami pogranicznych? Na.turalnie że nie, gdyż 
generał-leJtenant Broki p. O. lIbel'policmaj, je wY,twórstwo miejscowe, bależy, zdaniem żelaznemi, czy' te transporty ' są pocliodze. w takim wypadku towar~ zagraniczne, 
slra m .. WIU'~zawy fligej, adjutal)t, pu)k~lV- p. Peda, robić wyjątek pl'zez zrównaAie nia zagralliczilegbr czy też ojczystego, cen- pomijając wszystkie inne punkty pogra
nik. Klelg!l~ I .d~wó~y . .pddz~ałów. Wlel~ tąr,Yf.loco z przywpzowetńi taryfamt we- traluego lub kresowe'go, bez różnicy. Ale niezne, gdzie obowi'łząją wysokie stawki 
kiemu Ks1l}CLU }llkou.jeWICZOwI Młodszemu' dług ą7;ematu . I.'. . należy wzi'łć na nwagę, że zobowiązanie taryfowe, skieruj'ł się w8zystkie przez 
towat~yszy, a<Jjntaat. Jego , C~sar kiej, Y(y,- ~)'zystępnj~«l M , rbZ86:zY~'lięcia tej kwe- dl'ó~ ' żeL &0 yl'zewożenla ~qwarów z kre- port petel's~urski. Tym sposobem nie Ił
sok~śCI, s~ta~s- ~o~mlstrll,. kSiążę &achow· styl, prezy~uJąc1 . p'r~~pom~lał, że .rada do s6w ltoI!h!CZUl6 według' taklchsarńych sta- lega ,wątpliwości, że podwyższać taryf. 
skoJ. WIelki Kiąze zamleslIkał )'f pałacu spraw kolejowych zaJll\owała sIę Dlą przed- wek, we~ług których ' prz.Ywożą towary z&- przywozowych niezależnie od taryfy drogi 
Ła.źieuKowskim..".. I te'/! i wYllałal nast.ęi)Dją~e_ kategoryczne, graniczne, prowadzi, nie' do pożądanej 1'6-- mikołajewskiej nie możemy Jeżeli nie 

(;,Warszawskij dniewnik")nr Ol-zeczenie: .opłata przewozowa. od trąns- wności, ale przeciwnie, 110 koniecznej prze- chcemyskoucen.trować całego ~aszego przy-
;, • "I po\'~ó~ po. ~odze,!ia ojcz~st'~gd:t tyc~s;amych ~~gi na korzyść, kres??,,: Wid.oczuie: plfa- wozn w poiciepetersbnniklmna.korzyś6inte-

- W )iiedzielę, dnia 19 1(al) sięl"pl1ia, o stacYJ, t, J. handlowych I p ogcamczuych, WIdłowemu l'ozstrZyg1llęCIU rozbieranej kwe- resów prj'watnych i zmusi6; aby towary za
wI,ó1 do 9 •. zl'aua, len Cesarskie ~,y80~ości po\y,inna by6 ,ozuaczona wMług . tal'yfy za- styi ll\-ieszkadza j1\k\eś niepol'ozumienie, gmuiczne szty do Moskwy tylko drogI} 
Wielkie Księżnicllki H.eskie odjechały ko- s&llniczej i dołąezonyelt do niej tabllc i'nie które należy koniecznie wyjaśnić. mikołajewsk'ł. Poni&waż zaś to ostatnie 
leją terespolską do M.ollkwy, może przewyższ~ć opłat . przewozowej od Istota całej kwestyi tai'yf przywozowych wcale nie jest dla nas pGŻ'łdanem, - pl'1.:e-

(" Warszawslój dniew,nik") . towarów zagramczny.cJI wysylanych z tych :tawiera się, jak wiadonio, w. tern, że nasze dwnie pragniemy, o ilemożna, rówuomiel'-
stacyj, lecz powinna być .Jej równa." I . " rynki wewnętrzne centralne zalewaj'ł CllY nie podzielić przewóz towarów zairanicz

Tym sposobem Jlo~staje 'przedewszys~ gle 10wary zagraniczne ze szkod'ł dla oj- nyoh między wszystkie nasze drogi, przeto z.. D Z..LE N N K.A kiem kwe~tya, czy można się zgodzić z ciystyph. Do pewnego stopnia bronimy się pozostaje tylko ' jeden środek: nregułować 
decyllyą rady, że drogi żelazue polvinny od' I tego ' zale\vu środkami celnemi, ale w wszystkie taryfy przyw:ozowe według ta-

P
n.(I,IHDZB,1 VO,IT~tpU 'P_I nv.p"WVIlO. przewozi6 ~rauspol-ty z ki'esów wedle · ta- zupelności obronić się nie mozemy, z po- ryfy mikołajel\skiej. Ze wszystkiego tegp 
UL) 11 A ~! lAI'-ł 'I,Ji 1J ryf niephewyźszaj'łcych przywozowych. wodu niemożuości dyffereneyonowania o· wlqać, że taryfa przywozowa n nas, wIa-

., Cała waga Kwestyi leży właściwie w obo- J)łat celnych:; dlatego towary zagl'aniczne ściwle mówiąc., Ijest tylko .· jedna dla całej 
" I.' wiązka dróg żelaznych utrzymywania ko· dostaj'ł się w nader wielkiej ilo§ci do Rosyi: jest to-taryfa zasadnicza na prze-

I' t II. ' niecznie )ednakolV)tch stawek dla transpor~ centralnych i wschodnich miejscowości Ro- wóz od portu petersbnrskiego do Moskwy, 
Na posiedzeniu 14 maj~, prezydujący Rod- tów kresowych i zagranicznych, tak.że sy[. Najkrótsz'ł drogą, jaką towary te a wszystkie pozostałe tak zwane taryfy 

niósł kWestyę taryf "loco'i ;I'r.zedstawiciel droga lnie ma.. prawa podwyższyć taryf od pI'zecho<lią 'do wnętrza Rosyl, jest mikola- przywozowe są tylko stawk.u.mi wypływa-
moskiew~ko,brzeskiej drogi żel. I . l . Swiat- towarow kresowych nawet w tym wypad- jel"ska drogi!> żelazna., na której Istniała jącemi z taryfy zasadniczej. . . 
$kij zauważył, że tar.yfYi· "loCO"1 należałoby' ku, kielly uważa to za.. Illoźebne przy da- taryfa Iliellada,walniająca. Obecnie taryfa Tym sposobem, jeżeli za przew6z Jakiego 
ustanowić w talt:ich I wymiarac I . Vi jakich nych warunkach. Czy R!lidy podobną o- ta jat..jest- p.rzejJ:.Ulla i podwywona. we- tQwar.u Z&Jrraniczuego z ~owC& do Wo
ustanowione będą, w,edłng nematu, ndzialy bowiązkowość ustanowić dla dróg żelaz- dle możności. Ale na tern kończ'y się skwy przypada wedł!t&' _mata stawka 
ruskieJl dróg żelaznyclI w bezpośrednich nych? • wszystko, cośmy zdołali zrobić za łlomocą np. 25 kop., to "'cale me znaczy to, że 
komunikapyach za·graniczny~h, ~dyż w wy: Członek kom'ltetn tą.ryfowego 'N. E. Hi!'-- tal'~f kolejowych w cełu zatamowanilL tal'yfę tak'ł n~amy Zł: .~awidłow'ł, I~ 
padku przeciwnym przemysł nllejscowy na cynto~ zauwa~~ł,. że nie mog,c klt.tego- prz~wozu .to~arów zagranicznych do wnę- znaczy tylko, ze .~bmyśhlis!DY taką kombi
kres!lch państwa znafaz\by się w waru n- ryCZUle odpOWiedZieć na postawIone pyta- trza RosYI, na szkodę odnośuych towal'ów nacy~, przy której wysyłający towar. z:'o
kach bard~o H.ciążliwycIh lem więcej, że nie, nie może jednak także przedstawie ruskich. ;Rzeąz jasna, że taryfa przywo- g~awezny uwa.ża za ltol'Zyst~e dła Siebie 
taryfy , Pł\ZyWozO\ye s,ame pl'1.:ez się S'ł już .sobie takiego" wypadku, aby za przewóz zowa na dl ugości od Petersburga do Mo- kierować- s!i6J transport Ule ~rzez port 
Zbyt wyg9\·AWane. ,I towaru zagranicznego pobiecano mniejszą skwy nie może byĆ: wyższ!j.' od taryfy petel·B~UL'ski . lecz przez : 8,!snow!ec, p~"Zyc 

P]'Zedst.awiciel drogi żelaznej wa,rszaw- opłatę taryfową, auiżeli za przewóz na miejscow~j mikbtajewskiej drogi żelaznej, czem ~eć dr?g. ielaznyc~ tllSklcb oSiąga 
sko-wied~,ńskip.,i., L. ,F. Groer, \"f~kazał na tęsamą otUeglość towaru pochodzenia oj- gdy;; w wypadku przeciwnym wszystkie także I dła sLeble korllY~c~. '. 
to, że w Sosno'l'l:cn istl1ieje baJ'dzo l'ozwi- czystego, cboćby nawet i kresowego; za- "tO".waJ·y zagraniczne wysyłane będą do Ps- Tymczasem, ~dy chQdzl. o pl~ewóz ~q. 
llięLy PI·zeIIlYs. llJiejSll9'\'Y J i~żeJi ta~'yfy ll!'owB:dzenie ~k~ej nieró~o§cl b.yłob'y, zdl,'-- tersb.u~ga, a .nastęllllie stąd wed!ug tary- waru produkcYI ~resoweJ, . ~alezy .WZI'f 
loco hęqą podwyzszo~e w Jlorow~alll1f z mem Jego, najWiększą ' uiesprawledltwośclą ~y mlej.sco\!ej do Mo~kwy: WyUlka stąd, na uwag~ ws,zystkie waru/lki 1 odpoWiednIO 
tąl'yfarui ' przy~ozoweąlJ, ll}oże to zabiĆ p,rze- względem naszych kresów. . ze za g~' alllcę podwyzllZema taryfy' pl"Zy- do nicb, jak I wogó.le I w .kwestracJL tarX
mysł miejscowy_ I Do zdania tego przyłlWzy! się.j. członek wozowej na Mosk'll'~ uważać naleźy tary- fowych, wyprowadzI6 taki lub lDlly ~DlO-

Przedstawiciel głów'nego U WaJ'zystwa 1fpmitetu taryfowego, A. A. Szulc". _ fę miejscow'ł idrogi zełaznej mikoła,jewskiej sek. Tutaj porównanie ze stB.wkaml dła 
'I ,,,-. (jej łóżko zastała J'ł kłęcząca i wolającą I go nie widziałam. Nieszczęśliwy Jerzy, dro-I - Jerzy miał wtedy teu wiek; on jest 

ze łzami:' • gi, ńIeszezęśliwy m~' rat 1 ""llziesięć lat swszy :OWI. ~n.ie. 
_ Kiedyż, Pauie, nareszcie!... ach! kie- Przytulita tW&I'Z do ręki panny Elwood, - Skazany za fałszerstwo? 

dyż?.. ' która nczuła na niej g-orące łzy. - Tak, takl ~. 

17) 
Walter Besant i James Hice, 

Uderzającem też było, że panna ElwoÓa ' - Nie mów o teJO, je§Ji cię to kosztu- - Któremu za szlache'tny postępek d~-Trvn mf prawdy tak bardzo posznkiwała towarzystwa R6zy. je 'tak wiele -1'Zekła, spoglądając na: bra- rowano piętnaście lat kary? . 

. l · ~ ' , · ~~~n~, s~~~~.~m l~i~~:iep~:~jn~~{'łCII~~~S~~Ć ta,:t, ~~~:~!~~o~l~et~.~ąk~ż.l~p:;[!~ ~i . = f2~~~~Ó~:ojel}~f~~~? Ja: ?~~~~"iy-
Prseklad W swoim cichym pokoiku, lecz młoda loka· wszystko, abyś wiedZiała, ze Ule chcę Clę .Cła SWOich zWlel'Zchlllków. Wlęzmowle pod: 

:a:.len y Gluok:s-"erg-. torka \'(ciaż zapraszała ją .to na obiad, t.o trzymll.ć w błędzie. Było uas tylko dwoje nieśli buut i przez chwilę "{zięli górę· Ani 

(Da/$zy ciąg - lxUt'Z N,'. 198). 

Twa!"lI j~j .w.yd~ala się ątwol'zo.n'ł do n
imiechólY i wesolości, lel\Z życie .,!"Idać u
?zyni,to ją, nad ·wiek poważn.; towarzyszył 
Jęj zaw~ze cieil głęboko utajonej troski; ale 
~ śmieclI lIajsłodszy rozjaśniał jej oblicze, 
Ilekl-oć 'z\\(faeała.się do brata. 

Rodzina Leniel'e zanważ.l'ła niejedną ory
ginalnI} cechę w swych lokatorach. Nł\i 
V!"zód, by)i Aajzupelniej · obojętni na to. jak 
Ich żywiono; w Pl\ni~dzlałki, środy i pl'łtki, 
kl~dy pąni Leuiere ze ~łużąe~ zajęte byly 
}'J';lniem, uui PQprzestawali bez szell1l:a.pa 
na zimnem mięBi~, nieraz nawet bez jarzy
ny. Vi dzień brat z siostrą wycliod~ił czę
slo na miasto, a wieczorem siadywali w 
SWoim I!a!oniku prze<l kOJUinkiem i m. i1cząc 
llall'~ali w ogieli, a Beu Croi! zas>,pia~ tym
czasem lIa krzeęle z głową opartą o ścia
nę· Rówui!lź i ,rano zastać możua bylo ich 
dwoje s iedzących w zamyśleniu i milcą
cych, a )'az Rupert uslyszał, jak panna 'Eł
woud mówił!l: 
. - Jeżeli Tomek z ,Bostonu ~yje, to mu-

81my ł go wysl\nkać, ~110ćby był 111' końcu 
ŚWiata; jeśli nmarł, to \.t'zeba koniecznie 
Wywiedzieć się. kim byl w istocie. 

Innym !'azem Nettie, wszedłszy wieczo
I'em do f ykoju panny Elwood, aby posłacl 

I 

na herbatę to żeby wyszły rażem. Niepo- i tacy byliśmy szczęśliwi. · .Jerzy byt naj- jeden człowiek z władzy WIęziennej nie 
dopna był~ oprzeć ' się tym żądaniom, ani lepszym bratem i tak zacuym, jak rzadko. bylby uniknąl śmierci, gdyby nie ten sk&:
głębokiej serdeczno~ci , k~ra mimowolf wy- się spotyka . • Ale,.. o Boże! jakre tIJ jeśt zl,'-niec, ~tórego są~ przysięgł~ch potępił 
woływała wzajemność. Przyszło tez stop- okropnie wspomuieć ... ten grom, który na- Ul~gdy~ Jednomyślnie. <;ln, IDóJa droga, z 
niowo do tego, że Róża zaczęła traktować gle w nas adeyzytJ naJwyZ8~ą od wagą. staWIł czołl> zbunto.wa.-
swoj'ł nową znajom'ł jak' dawną. przy ja- Zatrzymala się chwilę, a panna Elwood nym, wlększ'ł częś~ zdołał przekonać I ~a 
ciół~ę. .. . . . uścinęła j'ł Y' milczeniu. . teu czyn boha.tel'skl w nagrodę uwolwo-
Sl~dywały naJczęścI~J !azem .w salontku ~ 9sl{j\.r~ono gO'-OIówila dalej-że sfal- 110 go. ,.... . 

na ple~wszem ~Iętrz~ I rozma~!ały półg'lo- szowai podpis paua Baldwina j zabrał mu RÓŻa. nehwj tila jtU lękę I okry1a paca-
sem, me krępUJąc Się obeCl/oscl1} pana- El- znaczną sumę ale ja temu nie mogę uwle- łunkaml... .. 
wood, gd~ż ten nl~d'y .się nie od.zywał i rzyć. jJeśli tak było, to cóż on zrobil z te- . - C6z ~ale~1 -zawołała-poWiedz mi o 
zdawało Się nawet, Z\l Ole słuchał Ich roz- mi pieniędzmi? . A jeduak ... a jednak. .. jak mm coś. w.lę~eJ •. He~en?. . od 
mowy. raz poszłam do City i zajrzałam do dzien- - NIC Jnz WIęcej Ule '''Iem o Ulm -:- ~ 

N~'es~cie pe~neg~ dni.a panna .Elwood ników, to 31lalazlam cał'ł tę sprawę przed- l'Zekl.a panna ElIV~d-ale zapll~n~ milo CI 
powle~zlała ~6zy co~ ~kie!l"0' co JI) ~rze- stawioną. tak jasuo. Zapewne, musiat on bę~Zle nsłyszeć! _ ~~ dokt.ór WIęZienny o
'Jęł,o Ules~od~le~a~'ł I meroJęt~ ratloścll}.. być winnym, ale ja nie mogę przypuścić o nim sWladczył mu, ~ J~kolwlek .przestęp two 

Pewnej Uledzleh, ll~ połudmu, Ben Croll Ilic podobneO'p'; on był takim uczciwym, ta- został~ ~u dowl~lonem, to Je~u~k po tę-
prze~h!ldzał ~ię, ~rze~ąc się_ na słońcn 110 kim zacnym b młodzielicem. ~lVame Jego zadaje fau.z oska.l"Zemu: Czto: 
drugiej stroUle ultcy I opowIadal Ruperto- I' I I ' te . d " wiek: ten był przekonaDym o niewmuości 
wi o różnych przygodach z życia maryna- ~ me s ysza as 110 m Ulg y, co SU} twego brata. 
rzy. Panna El wood siedziała przed koro in- z nnn stało? Róża odetchuęła z glę'bi piel' i. . 
kielU, a obok uiej ' Róża, siedząc na lIizkim - Nigdy I nie wiero nawet, czy jeszcze - Och! gdyby on tylko był niewlDuym, 
stołeczku, oparła głowę na jej kolanach. ż,:tje... . to cótby znaczyło wS7:ystko, cośmy wy-

'pan. Ełwood zaj'łł miejsce llrzy oknie i ~ - Wsz:tkże on się nazywał Jerzy? .. Je- cierpieli. 
patrzał na tę wdzięczną. grnM. rzy Wal'Uford? - zagadu~ła. zWolna panna - Pamiętaj, :I.e ou weiąż ut.rzylllywał, 

.:.... Jesteś Więc zU})E!łnie sam'ł n1\ świe- EI\vood. - Otóż, zdaje mi się, .mojl\ droga, iż jest nie.winnym. Doktór wiłjUenny pierw
ciel - mówila panna ·Elwood. - Nie miałaś że będę ci I\logla udzielić o nim niejakiej szy uwierzył temu, a późlliej znałdli . Ię 
nigdy' sióstJ· ani pracl? ,. wiailomo§ei. Przed trzema laty slyszalam Inni, którzy także uwie"yłi. 

_ Mialam brata - otlpowiedziala mloda o młodym więźniu z Syduey, który się tak 
dziewczyna, rumieniąc się hole~nie-ale on jak o~ nazywał; miał wtedy dwadzieścia 
wyjecllal z kraju przed dśmiu laty i odtąd pięć łat. 

. , 
(D. c. tł.). 



2 DZIENNnr ŁÓDZKI. 

tI'ausporlliw zagranicznych na nic ~ię uie I w punktach ich njścia, jest już zatwierdzo· nia, frachtach i o 7.wyczajach handlowych 
przyda; towaru zagranicznego lIie możlllIIy ny; D JlOC?-4tek wy ygnowano n. 15,000 w jlortach ru kich; 3) wy lania do Paryu 
nie wozić za oznaczoną nizk~ oplatą, gdyt na wzmocni nie brzeg6w Wieprza pod dwóch delegatów, dobrze obeznanych z kwe 
inaczej l'ojdzie on priez Petersbnrg i t,Y1ll Iwaugl·udeol. styą wywozn zboża, w celu osobi tego 110-
sposobem towary zagl'aniczne zawsze doj- Drogi żelazne. roznmienia ię. Komisya otrzymawszy ta-
dą w głąb Rosyi, ale drogi żelazne po- - Na najbliższym zje-Zdzie klIlejowym, k~ od\Jowiedż, pl'Zyszła do przekonania, że 
zbawione będą ilochodu od przewozu tych jak donoszą . Peterb. wiedomosti·, będzie odpowiednieh prób mąki nie ma i że odpo
towarów. Ale co za seUg byłby wozić podniesiona kwestya obowiązkowego oliwie- wieduich kandydatów na delegatów ró.
jeszcze za takąsam,~ nizką opłatą tran · uania elektrycznego wagonów na wszyst- nież nie będzie można wy ukać. Ponie
porty 7. kl'esów, aby i pl'Zez nie także za- kich kolejach ruskich i tinlandzkich. waż francuzi żądali, aby delegaci s wili 
lewać rynki wewnętrzne? A przytem jesz- - Doia 29 sierpnia zarząd towarzystwa się w- Paryżu na ~8 - 30 sierpnia, a do
cze i to należy lJIieć !ła uwalIze, że pl'O- drogi żelaznej rybiilsko-bołogowskiej, okzy- tychczas nikt t .. m wydelegowany nie zo 
Ilukcya powstaje na kresach i ~ozwija się mai pOZWOlenie wydawania p\lźyczek na st&ł, więc ważna isto~nie spr wa zawiąz,. 
przeważnie dlatego, że ma możność korzy- tl·ansPQl·tY' zbożowe na rachnnek banku nill bezpośrednich stosunków z młynarza
stania z taniego materyału snrowego za- pailstwa i w tym celu zarządowi udzielono mi fl'ancuskimi może być u wabną za prze
graniczliego, tak, że prodnkcy:!. ta jest ra- kredytu do wysokości 600 tysięcy rubli. graną, 
czej przerapiającą, niż samodzielną rnską. Pożyczki będą wydawane na z~adzie Poczty. 
RzeC& jasna, że w tych wal'uIikacb, jeżelł przepisów ogólnych o dokonywa1llu tej - Ponieważ de\lartament poczt nie po-
do transportów z kresów zastosowane bę- opel'acyi przez drogi żelazne. siada funduszów na org~nizacyę poczt wiej-
dą takiesame nizkie stawki, jakie są sto- - W departamencie do spraw kolejo· skich, urzeto organizacya ta ma być doko
sowaue do towar6w zagranicznych, pl'Ze- wych czynione są próby z now.ym apal'a: naua kosltem l!l;eresowanycb, W tym ce· 
wożonyM JIł'ZCIZ c1aIo od M.08.kwy PUII- tem automat 'C<l:nie oznaczajl}c m ladunek 'lu zebrani .. gminne mają uchwalić: aby 
kty pograniczne, to osiągnie się, nie rów- wagonu. AparaĘ. tł\n ściśle oznacza przy- każny miElszk:lniec, ott;zymnjąc listy-- i ga
ność taryfową dla wszystkich transportów, by tek każdego funta p,onad normę. Jeżeli zet y, wnosił pewIlą ąkładkę roczną na utrzy
ale- właśnie przewagę dla produkcyi bil- wynalazek , ten, pochodzący z Ą9glii, okaże manie stałych posłaucpw, którzy będą po· 
sowej na szkodę wewnętrznej, która z ta- się praktyczuym, wówczas obowiązkowo cztę doręczać .. Posłańcy, wedłng projektu 
kich nizkich stawek nigdy nie kon:ysta. w wa/!,omierze zaopatrzone będą wagony OI'ganizacyjnł\go, mają pozpstawać pod bez ·. 
Wobec tego prezydujący był zdania, że w przeznaczone do pełnego ładu o)'", gdyż \Iośrednim zwi~rzchoicewem wójtów gmin. 
każdym razie nie rudże być mowy Q obo- obecnie pomimo naj ściJlłejszej kontroli, drze" Pr.zemysł. " 
wiązkowości 'dła dróg żelaznych stosowa- wo, węgiel, zboże, metale i ziemia, V( stu.- _ - Za kilka tygódni fabl'yka grzebienI 
nia do transportóW kresowych tych sta- nie naturalnym zSYJ,lywane do wagonów, p. J..U!lwika Krasiilskiego będzie pI'Zenie
wek nizkich, które rząd z koniecznoścl do- nie zgadzają się z oZllaczoną wag!!", s toso- sioną do Ostrołęki. P,'Zycz'yną przenosin 
puszcza dh\ tran portów zagranicznych.. IVlI.ą do objęwśoi wagonu. ., '. fabryki j p.st ' on/inrencya fabi'yki I:ysklej i 
Być moie ie. rozważenie warunków pro- Handel. , /<tóra posluguj ąc się tnrbinami, mogla olin!-
dukcyi w danej miejscowości kresowej - . Peterb. wiedpmosti" z nacają UlVlIo' żyć cenę swoich wyrobów. Fabryka w tlstro-
wykaże konieczność d1lposzczellia dla da- gę ua olbrzymi ' prpje~t Ilrzeclsiębierstwa: łęce s~anie nad rzeką Olu lew. Do fabry
nyeh tow-ł\rów >miejscowych takichsamych który opracowa\a spólka ziemiiln z gulJer- ki będą nźyci robotnicy mi~jseo wi o 50% 
stKwek, jakie Gbo.wiąznjl) odnośnie do ll'ans- nij południowych, i Ilołndniowp-zachoclnjch. talisi, lIiż w Wllrs7.~lyie. ,Budynek fabr.Y
lTOrtów ~agranieznyeb; ale może 'ę i tak 1'1'ojektodawcy zamierzają mianowicie zbu- czny w Warsl(awie pędzie przeliudowally 
zdal'Zyć, te do takiego zni,żenia stawek dować e,a..łą sieć e!ęwatorów we wszyst- na dom mieszkalny. '. 
taryfowych dla {ow8l'óiv JcreBowych nie kich punktach handlowych jl~llstwa, I)a - Inżymer· tbchnik, p. Floryaft Grnbiń
będzie żadnej zasa.dy i drogi ź.elazlle chę\- ważniejszych stacyach ~olejowycl" lIa przy- ski, wynalazł machinę dó wyorywania! 
nie ustanowiłyby wyższe stawki na te to- staniach rzek. spławnych i t. d. WMlug i oczyszczania kartofli. Machina pornsza
wary-a tymczaaem komitet przez swoje obliczeń towarzystwa, J>apitał, potrzebny na silą jednego konia, spoczywa na tl'zech 
postanowienie- zaYCZ3SU i raz nawsze za- do wykonania projektu, wynosić powinien kołach, z tych 2 utrzymują powożącego, 

, grodzi kolejom drogę w tym kierunku, około 25 mil. rubli, tl'zecie wprawia w ruch mech, nizm. Pro-
Na podstawie wyżej powiedzianego, pru- - Towarzystwo kapitalistów francuskicb by z npwą machiną miały być dokonane 

zydnjący 11I'zyszedł do wniosku, że zob?" otrzymało pozwolenie Najwyższe II~ ,zl\ło- wczQraj pod Wllr~zawą. 

I ( 

- Liczba. gorzelń w 'Kl'ólestwitl Pol. 
skiem 1. rokiem ka.żdym szyb' ił) zmniej. 
sza. Qgólna jednak prohkcya spiJ'ytll8łl 
,"ruta, gdyż w miejsce kilku lub kilką. 
nasta gorzelu drobnych, rolniczych , 110. 
wstaje kilka dużych fabryk spirytusu. W 
roku 1860 gorzelń IV Króle twie Iiczollo 
1.452; po uplywie lat pięciu, t. j. w rokll 
l 3, już tylko 1,302, IV l'. 18.70 - 1,086, 
w 1'. 1875 - 701, w 1'. 1880 - 48-l, Wr, 
1 - 404, nakoniec w r. b. 7.aledwie 
382. l ajwięcej gorzel il liczy gubernia 
kaliska, gdyż 66; siedlecka 59, piotrkow. 
ska 50, lubelska 46, warszawska 45; \I 
pozostalych 5-ciu guberniach liczba fabryk 
spirytusu nie pl'Zenosi 40 IV każde.j, II w 
suwalskiej i'łomżyfrsklej dosięga zaledwie 
26-28. 

Telefony. 
- W I'oku przyszłym 7.aprow8dzone bę. 

dą telefouy w Tyllisie i w Kel·czu. 
Telegrafy. 

",Im nyuly yi ellrOpej. 
skiej pobudow8nemi być mają nowe linie 
telegraficzne Da dlngoi!ei wiorst 1.,252. w 
Rosyi zaś I\zyatY<lkiej na 11Iugogci wiol'sb 
84L '- ~ 

Wykezłalcenle przemyłłowe. 
-- • ' owosti" douoszą, że ministetyum 

dóbr państwa biorąc na u wagę rozwój \lO· 
myślny niższych szk~ł rolniczyoh. i wplyw 
ich na rózwój różnych gałęzi gospodar· 
stwa wiejskiego, ' rozpoczęło stal'&nia u 1'8· 
dy')lallstwa o wyasygnowanie- (Iep&;l:t&meu
towi rolnictwa i przemysłu \viejs!dego ocl· 
azielńego kred,Y _u dodatkowego 113- za/oie
lite je zeze kilkn szkół rolnicaych tego ty· 
pu. Plldlug wiadomo~cil zebranych przez 
millisteryum, w ciągu ostatniego pięciole. 
cia otwarto vi 'różnych gubel'Diach (kUl'
skiej, mińskiej, twerskiej, cZ61'11ihowskiej, 
penzelis1de,f, tyfliskiej, tauryckiej, lIiższo· 
nowogrodkiej, 1I0wogroazkiej, charkowsltiej, 
smoleńskiej, jaroslawskiej) 19 szkół; obec
nie zaś istnieje zamiar założenia jeszcze 
sześciu nIższych szkół rolniczyclI . 

Z MIASTA i OKOLICY. wiązywać drogi żelazne do IItLozymywIIDll\' żenie w Petersburgl\ spólki franc\lsk-o-ru- - Inżynier-techuolog BachIler, jak do
dla tr8olJsjlortów, idących z kresów do Mo- skiej dla urządzenia i eksploatacyi w J;ł.o- 1I0~Zą .Nowosti", wynalazł pl'zyrząd, za-
skwy, takichsamycb stawek, jakle w,ypa- syi składów tojv.arowych z wydawllniem bezllieczający kotły par~we od Wybuchów. , , - f .," I 
dają wedIng szematu dla taryf pLOZyWOZO- wanantów. Zarząd spółki znajduje się. w Przyrząd ten wkrotce okazywany będzie • (- Pierw.ta ' .s.ya. Sędlli pokoju 
wy~h, byłoby w najwyższym stopniu ryzy- Petersburgn; kapitał 7.akładowy wynosi w Petersburgu. . nowoutworzonego VI rewiru, l), Gusson, 
kownem. 2 milipny. , - .Peterb. wiedomosti" donoszą, że in- pl'Zyjechał onegdaj do Łodzi< i wczoraj ob· 

Zgodzili się na to wszyscy czlonkowie - .Odeskija nowosti" donoszą, ż~ przy- żynier-teclmolog, N. Wasiliew, wynalazł jął swoJe obowiązki. W Qniu tym rozpa· 
komitetn taryfowego i zapadlo postanowie- wóz wełny do Odasy wzrasta w ostatnich ąllbstancyę, która zamienia 'Iv ciągu dwÓch trywał po raz pierwszy 48 SPI'a'W' łódzkich, 
"'" l~"""c\()śne że taryfy dla. towarów czasach. Najwięcej dowożą wełny z Ro- tygodni drzewo nil masę kamienną. Wyna- w sali sądowej I rewiru z tego powodu, 
przy·wożonych na ryuki wewuętnne z kra- swwa i Nikopola. 1)0 odeskiego banku lazca zamierza używać ~ej maęy do nasy- że- sara VI rewiru, mająca się mie~cić li 
s6 ... , powinny ty/ku obowl"zkowo nie lIy" d)'skolJt6wego dostawiono 1,700 wa4tuebów cania nil} b .... k{Jw drewnianych, oraz ścian domu p. Hermanowej przy nlicy Dzikiej 
niższemi od udzIałów ruskich dróg żellU:- z wełną, ważących przeszło 1'7,000 pudów. domów drewnianycb. ,Masa ta jest ognio- będzie dopiero ' za dni kilka urządloną, 
nych w bezpośrednich. komunikacyach za- PJlPytn na wywóz niema, skutkiem czego trwałą. Wezwane pn:eto strony do sądu na dziś, 
granicznych, ale mogą byll i · wyższe od wełna dostawiona )eży w składach, - Projektowany w Petersburgu jeszcze piątek i sobotę, winny się' stawić do sali 
tych ndziałów. PI'Zytem komitet uzuał - Na zjeździe rolniczym w Kijowiel w roku ze~złym zjazd, mający zają~ się roz- sędziego pokoju I rewiru miasta Łodzi , 
jeanak za konieczne zrobić zastrzeżenie w w luty~ r. b. po~tauowiono zawrzeć bez- patrzeniem kwestyi dl'obnego przemysiu, znajdującej się w domu p. Sztal'ka przy 
tym sensie, że powinna być ustanowiona pośredllle stosunkI handlowe z młynarzami ma być zwołany w l'oku przyszłym. rogu ulicy Cegielui:lnej i Widz6wskiej . 
określona norma, której taryfy dla tI'ans- tych pailstw zachodnich , która konsumują - "Peterb. wiedotllOsti" donOSZl}, ~e (-) Komitet ochronki katolickiej zawis· 
portów kresowych nie powiuliy przewyż- l,szenicę, wywożouą z Cesarstwa, a głó· właściciele fabryk i zakładów pl'Zemyslo- damia, iż sesya odbędzie się W'niedzielł), d. 7 
szilć. Określenie tej normy odłożono do wnie z zachod. gubemij. Utworzono korni- wych, zuajdujących się w powIecie petel's- b. m., o godzinie 3 1/., IV' nowym I~kalą 
następnego posiedzenia, które wyznaczono syę z ks. "Repninem na czele, która bez- burskim, zamierzają urząf\zić szpital dla ochronki w domn Filipa pod .1ft 7 11I'zy 
na 19 maja (st. st.). • zwł~cznie l\lys!ała do francuskiego syndyka- rObotuików, pracujących w tych fabrylŁach, nlicy Widzewsklej (pierwszy' dom partel'o, 

tn list z \Iropozycyą. zawarcia rzeczonych z tym , warunkiem, aby po otwarciu 'szpital wy od rogn ulicy ~rednlej) 

Przcmy~ł han~ell komunikacye. 
Drogi wodne. 

, - Podjęt rzez m sterynm Iiomunlka
cyj projekt uregulowania d'opływów Wisly 

9) 
Henryk Rabssopn. 

ŁOWY W RHBECOURT 
przekład 

Il e leny Prz78łoJeekleJ . 

(D"lszy cit/g - pal1:z Ni'. 195). 

Kobiety Inbiły go bardzo; najprzód za 
to, że nie był brzydkim, a powtóre , że i 
on lubił je widocznie. Czuly> że ich szanu
je, że poza galantel'yą zmysłowego czło
wieka, niema w nim tej pogardy dla du
szy kobiecej, jaka przepełnia kaide serce 
męzkie, które kochać przestało. Jego filo
zoficzne zasady kazały przypuszczać, że 
jedynie długo wywiel'aua przemoc nad u
mysłem kobiety, wytworzyła pewne niedo
kh\!lności IV ich zwojach mózgowych. Nie 
myślał ciągnąć ktll'Zyści z wyższości pici, 
nadanej mu niesprawiedliwie j posługiwał 
się nią w granicach dozwolonych pl'7.eZ 
kochające kobiety. Ile więc tracił kocha
nek, tyle mu przyjaciółek pl'zybywało w 
ich szeregach, co jest rzeczą nad wyraz 
przyjemną· Mógłby więc byd rzadkim przy
kladem szc~ęśliwego mędrca na świecie, 
gdyby nie jedna słaba strona, niestety! 
Ulegał łatwo urokom formy, nbóstwiał za 
nadto plp,kność kobiecą. Był do zbytkIl 
?mysłowym. Jako epikurejczyk, posluszny 
literze prawa, mniemał, że najwyższy ro
zum polega lIa posłuszeństwie prawn natu
ry; że trzeba je zadowolnić, nie robiąc 
po~więcellia, słowem nie cierpieć nigdy ... 
Zdauiem jego, lr7.eba zaw ze uledz namię
tnośo:i, ażeby tym sposobem rzncić pl'ędzej 
jej jal'Zmo. 

śtosu~ków. Syndykat przedstal~ił teu list przyjęty był pod , nadzór ziemstwa i żeby (-) Gość z Węgier. l Bawi w mieście 
P.t'0wlDcyo)lal.nym. synd'ykatom. i Y' re~ulta- założyciele u.wol~ieni byli od ob?wiązkowe- nasz~m )eden z właścicieli bogatych plan· 
cle w odpo~ledzl na list kOpllsyl zaządał: go utrzy'maDla przy,rabrykach I zakladach taCY,) WIDnych na Węgl'Zecn w celI} zawi~· 
l) przysłallla prób mąkI do Paryża; 2) dą- ł6żek dla robotników, a lekarze ziemstwa zania stosunków han(jlowyćh z tutejszymi 
starczania szczegółowych wi&domośei o wy- .dokonywaJL peryOlly~)'ch oględzin lek · ·- ..dostawcami wlba. " 
wozie ruskiego zboża, 6 sposobach ladowa- skich robotników. (- Na wyścigr. CYkliści tutejsli zglers-

" 'l'ak~ to czlowiek zakocha! się, szalenie Zresztą dotąd Jeszcze nie wcliOdzili so-, Kasztelan z RuMcourt przywdzial nie' 
w pannie Maryi Magdaleuie Hart, wzdy- bie nigdy w drogę. Bo gust, lub też przy- pl'Zenikn~oną maskę l obojętno~cl; grzeczny 
chając przedtem trochę <}o jej kuzynki 'padek, trzymał ich zdala od siebie. Fran- dla mężczyzn, nadskakiwai Jamom z 1'0, 
Heleny. On to zdobył dowód potajemnej ciszek już od dwóch lat wyniósł się z mia- ~ajem galanteryi angielskiej, wykrochma· 
rywalizacyi z nim baroua de Buttencourt- '1Ita Nancy, ukazując się tam tylko czasem lonro iak wt80~e modne kółuiel'Ze, II nie 
Rubeconrt, li którego, przyjął gościnę. dla zobaczenia Maryj Magdaleny, o której kompromitującej niczem feJ, ao której byla 

Baron . był człowiekiem światowym, któ- nawet w~I'ód uciech i rozrywek Paryża za- zwrócouą. Zresztą, gości w zamku było 
rego istota mniej skomplikowana, może być pomniećby nie potrjlfit. niewiel~, pięć, sześ~ osób najwyżej , co 
scbal'llktel'yzawapa temi słowy: postawa Nieprzyjaciele ci rozstali się, nie będl}c także utl'udniało milosne stosunki illola· 
bez zarzutu, tempemment gwałtowny, po- nigdy w potrzebie skrnszenia z sobą kopii jemne rozmowy. 
kryty maską obojętności, moralność sztucz-' co usprawiedliwia przyjazd pana Real d~ Przekonawszy się więc wkrótce, że nie 
na, religia powierzchowna tylko, mechani-, zamku Rubecow't. Ale co im przynieść może dojść do celu 'pros~ dl'ogą, zacz~1 
czna wprawa w odgrywaniu roli g,entle· miała ta przymnsowa zażyłość? ta niechęć prpwadzić potajemne śledztwo, Chciał naj
mena. Do. teg? j~szcze rys ost~tlli: fana- lyzaj6!Dna zazdro~cią J,lodlliecona? Co za przód zbadać, czy baronowa de E-ubecourt 
tyzm myśltwskl. .. I (o wszystko. uczuCIe we FranCIszku, kochającym legai. ma jakie pode~l'Zenia co do zDlieuno~ci n· 

Ci dwaj ludzie znali się oddawna i nIe uie, wzbudzić miała intryga wiarołomnego czuć swego malżonka. Ale zbudowala go 
cierpieli z całego serca także na dlugo przeciwnika? jej obojętność na tym punkcie I nie OIog4c 
przedtem, zanim rywaiizacya w iniłości po- Najprzód potrzeba bylo zbadać rzecz przypuścić, aby pochodził';' z braku serca, 
stawiła ich naprzeciwko siebie. gruntownie; niedość dostrzedz, trzeba od- kładł ją na karb lenistwa, bo nawet tego 

Nic nIe może obudzić większej a typatyi kryć całą tę intrygę i pl'Zeciąć odrazu nici dowiedzieć się nie mógł, czy młoda kobie· 
między mężczyznami, jak poczucie jednako· tej splątanej przędzy. ta przypuszcza w mężu ogólną 11 mężczyzn 
wej wartości l siły w kwestyi sercowych Cel był wzniosły, szlachetuy; można mu skłoDność do grzechu lIiewiel' ności. 
podbojów, wynikającej ze sprzecznoścluspo- było poświęcić kwestye przyzwoitości i go- ' Oprócz więc panny Mal'yi Magdaleny, 
sobień dwóch ludzi. Gdy dwaj zwycięzcy dności osobistej. Zostać, patl'zeć przeszka- któ~a wiaocznie takze miala się na balll' 
walczą jednemi środkami, mogą czasem da· dzać, oto zadanie, którego warto było się ności, by~i jeszcze goście zamkowi, ktony 
rować sobIe zwycięstwo, ale uie przebaczą podjąć i którego też podjął się gość baro- nie mieli żadnego powodu (lo zachow&J\11 
go sobie nigdy tam, gdzie zaćllodzi przeci- na ;BllttenCOlll't-RlIbeconrt, "omimo dozna- tajemnicy IV tym względzie. A mogli \\'16' 
wieństwo wyraźue. nej odprawy. I dzieć cośkolwiek, zwłMzcza jeden z nieb, 

Trzeba dodać, że między kobietami wprost młoay Edgard LecoUl·tois, o którym Hele-
inaczej się dzieje. IV. na w rozmowie z knzynką mówila ja\: o 

Otóż pali Real i baron de Butteucourt, zakochanym, nie ukrywającym swych g. 
którzy w salonach w N~ncy mieli jednako- 'Franciszek Real z namiętną ciekawościa czuć. 
we powodz~nie, zdobywali je zupełnie in- śledzić zaczął Maryę ~fagclalenę i baron~ Rzeczywiście, w chwili, gdy FraDci~ 
nemi drogami. Gdy jedell zawdzięczał je de IWttenconrt, ukrywając jednllk, o Ue postauowił wybadaĆ go w tym przedmlO' 
dzielnej powierzchowności, zr/lczności, uło- możności, chęć p ~Il\fycenia jakiego gestu cie, zastal go stojącegoprzea l'ttarY4 !la' 
żeniu i wrOdzonej' elegancyi, drugi zl19by- lub si owa, które zdradziłyby 0llól' z jednej, gdaleną, która coś ołówkiem ryso wala Dl 
wał serca urokiem umysłowej wyższości, a naleganie z drugiej strony. Ale trzeba papier7.e. ' 
wymowy, ujmującego obejścia, a glównie na to naiwności zakochanego człowieka, 
może balwochwalczym holdem, oddawauym aby myśleć, iż niedowiel'zający i pbdeJrzll
lUycznej piękności kobiety i namiętności wy bal'On zechce rozja.qulć wątpliwości swe-
polowania. go gościa. 

(D. r.. '1.]. 
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-;biorący udziai w nietlzielnych wyjci
e eh waruawskiell, wyje~ą z Łodzi w 
~boU:. RoboLy okolo wyrównania toru 
i r9ZlIłaite przygoLowania w Zelinówce są 
'ul rozpoczęte. 
J (_) Pan. połicmaj~ter ~. Łodzi ogłasza 
co następUJe: "Na llIektórych domach mia
tA tutejszego w dni galowe wywieszane 
~ flagi o barwach nieprzepisan)'ch pra· 
~etn , .wobec czego. ~~a~am za niezbędne 
objaŚnIĆ panów wł3llClcteh domów, że (lo· 
zlI'olooe jest wywieszanie tylko flag han· 
dlowycłl, to jest składających się z trzech 
CJęśei: I) czerwonej, 2) uiebieskiej i 3) bia· 
lej. praszam 'przeto pp. wł~icieli dom6w 
o 1.l1prowadzellle flag ustanowIOnyclI, n ko
go takowych niema je~zcze, Inb uU kogo są 
oDe stare, zabrudzone I podarte. 

(_) ~owrilt wojska. Onegdaj powró
dla do Łodzi i Zgierza z obozu łetniego 
10 hrygada artyleryjs.ka. 

(_) Roboty około naprawy bruków, tu
dZież zabrukowania niekt6l'ych nlic nasze· 
go miasta, kt6re mialy być dokonane w 
roku bieżącym, z powodu późnego ich r.oz
poczęcia, nkoilczone zaledwie będą na wio· 
snę roku przyszłego . 

(_) Paraliż języka. Od uiejakiego cza 
sn p. S. uczuwał drętwienie języka, tak: 
silne ze uie mógł wymawiać. Nie zasię · 
gał j'e<lnak porady łekarskiej, sądząc, że 
objaw ten przejtlzie bez śladu . Stało się 
lI'.szaUe przeciwnie. Przed kilku dniami 
p. S. wstawszy rano, nie czuł wprawdzie 
Wnego bóln, lecz przekonał ~ię, że język 
ma martwy. Przestraszony, pierwszym po· 
ei4giem po południu wyjechał do Wierlnia 
do lekarza specyalisty. 

(_) Czyszczenie kanał~w. Z rozl!Or~ą· 
Ilzenia palla prezydenta mlllSta w ostat;lIch 
dniach oczyszczono kilka kanałów miej
skich, przelozyuających ulice. 

KRO NI K A. 
Warszawa. 
_ Rada miejska dobroczynności publi· 

czuej W Warszawie wystąpiła. Z" przedsta· 
wieniem, azeby pensyonat dla 12 nczniów 
stypendystów, lI\ieszczący się pl'zy szpital n 
Sw. Ducha, był zniesionym. Stypendyści 
mają być umies1.c?eni na. stancyach w do
mach prywatnych. 

- Z początkowania warszawskiego to· 
warzystwa' dobroczynności otwar!-ą będzie 
na przedmie~ciu Wolskiem nowa ochrona 
dla dzieci ubogiell rodziców. Obywatele 
przyrzekli poparcie. 

- Podlug ostatniej decyzyi głównego 
z3r7.ądn poczt i telegrafów, wprowadzone 
obecnie Dowego typu ka~y oszczędnościowo
pocztowe nie będą otwarte w \Y3!szawie, 
ponieważ głównym celem rzeczonych kas 
jes.t ułatwianie składania oszczędności dla. 
mieszkających na prowincyi, gdZIe niema 
kas oszczędności takich, jakie IV Warsza
wie istnieją przy banku pali.stwa i przy 
magistracie. 

- Do zarządu stowlllozyszenia subjektów 
handlowych wybrano w sobotę na ogólnem 
zgromadzeniu PP.: Edwarda Wiślickiego, 
Bernarda Lauterbacha, Izydora Mejznera, 
Leopolda Dawidsona, Bronisława Szafira, 
Ludwika ~rakowskiego i Leona Langfiira. 

- Magistrat miasta Warszawy zawarł 
w tych dniach kontrakt z firmą James 
Watt w Birmingbamie o dostawę do sta· 
cyi filtl'ÓW na Koszykach trzeciej maszyny 
parowej za cenę 8,900 funtów sterlingów. 
Maszyna ma być ustawion'ł i wypróbowaną 
do dnia 1 kwietnia 1891 r. 

- Folwark Sadowice, w \pow. wieluń
skim należący do p. Władys awa KancIe· 
rza, 'rozparr.elowano pomiędzy Wlości~n. 
Folwark obejmuje 34. włók, które podzte · 
lono na 69 parceli 19 morgowych, przyczem 
jeden mórg oceniono na rs. 40. Włościanie 
odbierając clziały, zapłacili po 1'8. 85 za
dadkn, czyli ogółem rs. 5,,86Ii. Resztę w 
sumie rs. 33,465, czyli po rs. 485 na każ· 
dy dział, włościanie . chc'ł . pokryć J,>ien!ędz
mi, o k.tórych wypożyczeOle star~Ją SIę w 
bauku wło§cialiskim. Nabywcy, Jak dono· 
si "Kury er warsza.wski", już plozed ki!ku 
miesiącami, rozgospodarowali sIę ua SWOich 
działach, wznieśli na nich budynki i oWIJ
li gruuty. Zbiory wypadły dla nicli bar· 
dzo dobrze. Gdyby bank nie udzielił po· 
życzki włościauie gotowi st!- część pozo
stałej 'należności spłacić z pieniędzy za
oszczędzonych, a resztę w ratacb. 

Petersburg. . . 
- W dniu 28 sierpma l'ozpoczęly Stę 

egzamiuy wstępne w instytucie technologi
cznym w Petersburgu. W roku bieżącym 
daje się zauważyć ogromny naplyw ucz~
Iych się. Wszystkich próśb podano 36:>, 
przyjętych 1.aŚ będzie tylko 116 kandyda
tów. 

..., - ~ _ _ __________ '" _ .. c--~ -----'''L..- ___ ~ . -. .... _ 

DZIENNIK ŁÓDZKI. 

są stancye dla uczennic. 
- •. Peterb. wied?~osti" donoszą, że IV 

goberD! petersbol'8kleJ ma bye wkt-01Ce za
łożone. na pl'Óbę Wzorowe gospodarstwo 
mleczne, podobne do istnięjących w ~'in
landyi. 

- Z inicyatywy niektóryoh czlonków 
cesarskiego to.warzy~twa filantrop ijnego IV 
Petel'sburgu, Jak donoszą . Peterb. wiedo
m? ti", zaml~rzono utworzyć oddzielny ko
mItet damskI, d),L dostarczania dzieciom u
bogim cieplej odzieży i obuwia. Komitet 
w tym celu zbierać będzie ofiary tak w 
pieniądzach, ja~ w znoszonej odzieży, po
czeDl ta oatatllla odda w&Ile będzie do prze· 
róbki. 

- "Nowostiu donos?ą, że do rozpatr.ze
ttia rady pa1istW& wniesiono lIrzedstawie
nie .departamentn górniczego w przedmio
cie wyasygnowania oddzielnego kredytu 
na dalsze praee ekspedycyi specyalnej 
około p03zokiwania węgla kamiennego w 
kraj u IIsuryjskim w latach 1891 i 1892. 
Dotychczas ekspedycya gkreśliIa już okrę· 
gi rozpowszechnienia. pokła.dów węglowych 
i ułożyła ogólną kartę geologicznego ukla

mitet, zapraszaj'lcy do wzięcia odlllałn w procy 
uczonych wszystkich krajów. Pomigdzy utrl.Ollymi 
fraocusk.imi , którzy maj, wziłć n<l-tlmł wtem 
prsedsi~"zi~ciQ, maj,cem m&ło wkloków po ... o· 
dzania, wymieninJ'l Leroy.Beanlieu·go. 

X Tramwaj elektryczny. W New·Yorkll 
robiol!n próby z nowym motorem elektrycznym 
zastosowanym do tramwajów. MeclulOizm jest 
bardzo l~róst~, .l1 maly motor unlieszC'lony pod 
podłon wagonu, rozwija prze. dwaua§eic go
dzin silQ 720 wolt. Dla wyzysku nowego mo· 
toru zalotono towarzystwo z kapitałem pół mi
liona. dolnrów. 

X Cykłon. Stru1Jiwy cyklon srotył- !i~ 
p ... ed kilkn dniami we Fracyt. W Saint· Cloude 
obliczaj, zkody na 2,500,000 fr zkody "'Z'ł' 
dzone w okolicy s'ł nieobli"1Alne, całe bowiem 
lasy powalił cyklon 7. korzeniem, a kilka wiosek 
,nikło prawlo bez śla u. PospieszonJ zew.z~d z 
zasiłkami pianiQżnemi na pierwsze potrzeby Dla 
nieszczgśliwych n"jbojniejli'YJll okazał siQ lir. de 
Laubespin senator Nievre który ofiarował na 
dotkniQtych cyklonem 30,000 Cr. 

T E l E G R A MY. 
du kraj n. 

_ . Kwestya założenia geodezyjno· topo- Petersburg, 2 września (Ag. p.). Oglo· 
graficznego oddziału Rt'zy głó\\'Dym sztabie szono prawo o utworzeniu s pecyalnych klas 
dla szc7.6g6łowego zb3dania :Rosyi i jej pedagogicznych ptozy ce,sarsl(iem towllrzy
kresów pod względem geograficznym, obe· stwie wychowawcze m panien, oraz przel'i
cnie, jak słychać, rozstrzygniętą jest IV sy sanital'Uego nadzór n nlltl żegługą rzecz· 
sensie dodatnim. Projektowany oddział ną w por7.6 epideJilii. • 
działać będzie IIotl kiel'llllkiem i przy po· Niższy-Nowogród, 2 wrześ\lia (Ag. płn.). 
mocy wojenuo - tOllografieznego oddzialu Dziś o godzinie 4-ej )lo poludniu zjawił się 
glównego sztabu, a wszystkie instytucye, u gubel'llatol'a, jaki" czlowiek miody z proś
zainteresowane w dokonywaniu ścisłych bą o poufne posłuchanie, ma bowiem po· 
badail geograficznyell, zdejmowaniu płauów wierzyć mu ważną tajemuicę. Gdy zostal 
i t. t\., mając swoich frzedstawicieJL w tym wezwany do gabi netu, zbliżył się do gu· 
o!1dziale, będił ofia\vać do rozporz dzenia bern&tol'a wydobywając rewolwet· zz· mia
rady wszystkie te sumy, które obecnie wy- rem tlania strzału zbliska. Gubernatol' nie 
dawane 8 " zez nie na..takież prace, do- stt'aciwszy prz.l'tomuości , schwycił go za 
Konywane 88111 istnie, lecz b()l; określonego . rękę, IV. której trzymał rewolwer i r01.llO' 
planu. Prerw9tnie dili!JalnoM rady geode· cz~ło się szamotanie, przyczem stl'ZaŁ padł 
zyjnej skierowana będzie kil ternu, aby ścf· w podłogę, nie zraniwszy gubernatora. 
śłe wyjaśnić., 'jakie prace geodezyjne i-kar· Are ztowRny młody czlowiek nazwał się 
tograliczne dok.opane są ptOZę;l różne zarzą- Władirnirowem. Wieść o wypadku roznio· 
dy i o ile te prace zadawalniającemi są sła się po jarinarku i do mieszkauia g uber
pod różnemi względaJui. ~o ukończenin tyclJ. natora ciśnie się mnóstwo osób, żeby wy· 
prac przygotowawczych, rada: 1) wyjaśni, razić swe współczucie. 

ID. War_wy I 99.00 ąd., li 97.75 ąd., lU 96.25 
i'l'l, I V 9Uli ąd·, 9U. kup., V 94.70 ż.,t, 9ł.40 
kup~ 5", obligi mi .. ta W ........ y dl. 91.00 ąd., 90.10 
kap. Dyskonto: B.rlu. 4'1., Lond". ł'l .. Paf'7ł SOf •• 
Wlede. ł'I" P"' ....... rg 6Of.. W .... toU h_. & 
po ....... 5'J.: listl .... L.ta""" si_kie 9l.0, wv. ... I 
! II 197.9, Ło.Iai 158.ll, liK, likw. 95.0, pulyezlta 
preHIio". I 63.3, II 221.7. 

Pot.rabarg, 2 "",,,ni .. W.kitt. n. Lon-.,u 81.00. 
II poi ,e ••• "."boduia 100'1., ni po,y •• ka w .. h ... 
dnia 100'/., 4'/,'1, lilty zastawu. kredyt. .iolU klo 
132, akcye hauku rt18kiego dl .. haD.fUn .... gr&IU"',IC. 
De~o 272.00, peteub1U'łlkiego It&ukn ll,lIkout.oW'ego 
620.50, hauku UlitdsYJt&rodo"ego 490.00, " ...... ". 
ski.go b.uku dyskonto"ego - .-. 

L •• 4y., 2 wrzeUia. Poiy.z ... rlUka. I RS9 r lu •. 
II em. 99'/., 2'1,·1. Ko ... ol. augielttttie 96'/ •. 

Waruaw., :I. w ... e4ni&. Targ ... pl ..... IVitknw· 
akiego. Paseniu sm. ord. - , p"tra i .lohrl\ -
- , biala - -550, ",boro... 57il -590, tyto 
wyborowe 375-400, Bredni.330-34O, wadliw. -
- -,joemtieri 2 i ł-o notl. - - -, owieil 21')-
2.5tJ, grlka - - - , rupik letni -, SidłO,..! -

, nepu :.pB &ilU. - - -, gr"'. 1001.,- -
, cn.k.ro"l - - -, luola - - - && kon.ee-, 

ka&u. jaglana - - - , olej .. ..,uo .. , - - -. 
lnianI - - - sa plld. 

DowiesioDO 'pazeDit~1 500, s,ta 500, jl)c&mie.ia. 
, OW8& 200, grochu polnego - korcy. 
W.ru ••• , 2 wrzMnia. Oko,.il.& 78'/. • .... ,.~ 

po k. 9'1.'/,. Blltt. okład. sa .vi",lro kop.8U'-&>l'. 
Szynki za. wiadro .kOl', 854. - 857' (s do<l&d. aa
wyschu. 2°/.). 

Pet.rlbl', 2-go ,.roeial.. Łój w miejllCu 45.'0. 
PlIZeni ..... m. 10.15. :Zyto 6.50. O.,i •• w tu. 4..00. 
Koaopie w m. 'Z,OO, Siemie lniane .. w. 12.~, 
Póclunnrno. 

lIavr., 2 wrześni.. Ka.W4 good •• erag. s""tbó 
na ... os. 112.50, n .. grud. 103.75, na marz ... 11191 
r. 99.o~. Spokojnie. 

Llv_rp"I, I .,,,, .. ni.. \1. ...... Iu.. I;lpr&l'roz.l&lli .. 
końco.,e. Obr6t 6.000 b.I, • tego lIA .vokul&qJ, . 
wyw6s1000-ltel Nieuregal.w....... lliddling .-rr
ka69ka, Am.rykańika. i Brazylij.ka 'I .. Brr.deh ta
dzia! Dom.r& Ilu taniej, nA wrzesień pa.idzieraik 
5'1, sprzedawcy, na patdz. listopad 5"1 .. • pn:eia ... · 
ey, nA fut. grudzień 5 11/lł sprzedawey, na gr1llk. 
8t.yczeii 5łJ/~ nabywcy, Da styczeń luty 5"'/ ... D 
bywcy, na. Luty marzec [)II/Ił ubywcy. 

Nlw·Ylrk, 1 wrz~Dia. Ba"ełua U, 'łf~. Or· 
I ... io HJ'J •• 

N".·York, 1 ..... iIo.ia. Ka.w. (Fair . Rio '/1).75. 
Kaw. Fa.1r·Rio li 7 low or,Ii" .. rl Da ol..". 17.!Il!. 
n_ pazik. 16.95. 

TELEGlLUIY ClE'liOOWE, 

Giełda Warszawska, 
t,(łaDO z końcem g'ełdy 

Z tluia 2 lZdni& 
jakie miejscowo§ci państwa wymagają ści- Petersburg, 2 wrześni a. (Ag. p.). Za
słego zbadania topografieznego i jakie z1>a· rządzający ministerynm marynarki wyje. 
dane są tylko w części; 2) jakie środki chal clo Nikołajewa i SelVastopola~ a na- Z. wekale kritkoter. illwl 
należy przedsiewziąć dla poparcia rozwoj u stępnie korzystać będzie z. miesięcznegtl
prac astronomicznych, trygonometrycznych nrlopu. 
i innych, służących za }lodstltwę do zdjęcia Petersburg, 2 września. lAg. p.). Pro
plallu; 3) przedsięweźmie zjednoczenie me- -fesol' uniwersytetu św. Wtodzimierza IV Ki
tod zdjęcia i niwelacyi i 4) wypracuje jowie, Fort,Ytiskij, mianOW'a11y został rek~o
szczegółowy i systematyczny plan dalszych_ .rem · tegoż uniwersytetu, w miejsce l'rofe
geograficznych badail Rosyi. sora RellDenkampfa, uwolnionego od obo-

na Uerli. za 100 mr. 
.ll • .l,Qu4,,, Z~ I Ł .. 
ua Parli za 100 fr. 
oa Wiedeo aa 100 S. 

łO.i5 
81~ 

32.70 
74.-

40.2:> 
!t. 14 

32.65 
13.90 

Z ... p.plery p.,.t".we. 

Jarosław. "Niżegorodskij birżewoj li- wiązków na wlasne żądanie. 
stok" donosi, że w dniu 13 sierpnia, wie· Petersburg, 2 września. (Ag. p.). Tere 
czorem, Vi wielkiej f~bryce Korzinkina za- miu dostawY do komór składowych przy
szły rozruchy pośród robotników. Mó.w.ią, wożonego tytonIu przedlli.żony do l sty
że niezadowoleuie robotników powstało cznia 1892 r . z cloz\Volelllem zyczącym so· 
skutkiem zbyt często nakła.danych i zbyt bie tego zwrotnego w.y ~vozu, ~ie później 
wielkich kar pieniężnych. Og1'8biono ogl·om· jednak, jak do l wrzesDla tegoz roku. 

Liiltl likwidacyjne l(r. Pol. . 
Rusk'\ Iloiyczka WilCholluia . ... 8'. Jloi. wewuz. r. 18117 • 
r,i_ty zut. "ielIt. Sery i l . 

9U;' 
t01.25 
88.ar. 
!'~.70 
9ł.
w.-
9UO 

91.1'f> 
t01.2'. 
88.3; 
9-'.70 
94.20 
1IIl.
~4 f,,) 
96.-

n '0 " V . 
I.h,lY7.ut. m. W.f'1Iła. Ser. ( . 

., n ,." V . 
r.illty ZAs t.ln. Łod"li Seryi I . 

"" I '" ll . .. ur . ~50 
ny skład towarów, przyczem znaczną ich Petersburg, 2 września. (Ag. p.). No· 
ilość wrzucono do rzeki; szyby IV wieln woingermanlandzki pułk; z pJwodn stulet· 
oknach wybito i popsnto po części wewuę' niej rocznicy istnienia swego otJ-zymał n~· 
trzue )Irządzenia ahl·yczne. wy ąztandar pułkowy św. Jerzego, .z napl-

Z Akermanu donoszą, że· nrodzaj wino· sem: "1790 - 1899" ! zachowalIlem cI~' 
gron w tym roku jest mierny, ponieważ wniejszego napisu. Zotllletze w ~ymże dn~u 
winuice nciet'piały dużo skutkiem d\)lgiej otrzymali po r~blu ".GraŻdanU!~ l!.~daJe 

GIełda Berlillaka. 
Banknot.y rnsk.ie zaraz . 

,... "ua. (\O!łtl\ Vf • 
Dyskooto prI,,~tn.. . . . 

'!52.iO 
23't.2-. 
VI. 

suszy. jako Jlogloskę , ze nowa IlIltawa o (Jozycz-
_ _ __ kowych kapitałach oficet'skich ułegllie pe· 

!tO Z ~l A I'f O sa I. 
X Budowa nt1Istu . We Francyi utwllrzył 

się 8ylldykat; ktPry odo' ł si~ do rąPu ture· 
ckiego z prośb, o pozwoleuie , budowania mo~tu 
migdzy Ellron i MYli. Most ten o\lZywiścio nie 
mógłby stao~ć w samym Konstantynopolu, w 
punkcie tym bowiem BosCor przy ujściu do morza 
~larmora zbyt jest szeroki. Stan,.e on ma w 
oajw~iszym punkcie cieśniny, w miejscu, w 
którem oa brzegu europejskim wznosz, się 
wspaniałe ruiny star02ytnego zamczyska Rumeli 
Hissar. W miejscu tem cieśnina ma szerokości 
780 metrów, mniej "i~cej tyle, ile Ren pod 
Koloni,. Most tadnej ni. będzie stanowit prze 
.. kody w ruChu teglank.im, 02ywionym tu bar
dzo, rzucony bowiem Ola być jeduym łukiem, 
Da 70 metrów wysokim, co da ·wolne przejście 

aj lVi~kuym nawet okr~tom wojennym. Pooiewat 
obydwa brzegi BosforJ.1 ~to sl\ zabudowane i 
.uludnione, most powa2ne odda mieszkn{lcom 
tamtejszym usługi. Poł'leą on oadto linie ko · 
lei tareckich c anatolskleIlIi. 

X Nowy planeta. Wiedellski astronom dr. 
Palisa odkrył nowego planet~ w konstelacyi 
wodbiklr.. 

woym zmianom. lIaUe"lwa ...... lU't. w duiu 2 wr'",lIi.: 

Niższy Nowogród , 2 września (Al!:. II.). W paratl katolickieł. 9: JIlIl Wojtcs.k z Roza.< 
- lią Pyziat. Stanisl&w P..,holBki. Haryann,. .Brtld· 

W czoraj w obecności ministra skarbu, za· b, ;~"'&Il.is'ek Wi§ojew.kl s1!te1a.~ SkuplósktJ 
l'ządzającego jarmarkiem, przedstawicieli Juób Węgielski z Kat&nyJ>4 ZaJriej.q, .. o. taot~ 

J. al'marczuego kupiec.twa i lUnós.twa pu-. DomaęaIW z Floreotyu~ Klimockł, Wladysla~ 
ób I Ś Wilkoeiftski z Ludwik, Restel, Jó,ef Karasial< • 

bUczuości odbyly Stę pl' y utepa no Ct f,uey\ Słamiń.kll> Antooi K~piMki ,H&r,~ R"" 
(lrewnianych dachów dranicowych systemu .ow.ką, Staoi,bw Brodo,nln.c EI80uor~ Kaspro-
Babajewa i ogniotrwałej szkatułki asyco· wi... . 
tlej mięszaninlj. pomy,słlL tegoż wynalazcy. w p.rati ew .... Uckl.). li: Frlderl)< Mei<ke s 
Pomimo silnego oguia dach. był nietkniA!,y, Flor.o;y", Br,",\', Teofil ru.otz z Euuli, P91e..~ 

, 'Jeny Li.k. Ji1st,0't GOlą, Fry4ertk 1leileI I 
przedstawiając wynalazek .Babaje<V~ IV naj- lIelilił Zeidler, Anl oDi. Koapczyk. JDhł 7.~I .. k 
świetniejszych barwach. Pozóstawlona w Fryderyk Redel r)feb ~ • ter. 
oO'nin pl'zez caly czas prób szkatulka oka· llllrli IT dllll' t wu....ua: . 

<> •• I " k Kattlicy: "buje. ,In'u 15-'" uluło ~7, W te) 
zala się też po WYJęCI~ z\lpe lite lllea.sz . o· liczbie chlopców 13, d,ie"c.~' tł, d".ru.I,~h 2, 
dzoną, a włożone w mą stl'uzyny, plemą- .. "'l Ii •• bi. męt •• po I, ioblet l, o. OU .... WI"* 
(lze papiet'owe, a nawe~ f:apalki niezwęglo· !gni.'Zb Kuśmire,ak, \at68, A..gtllt B ...... 1_, ~5: 
ne i nieual'nszone. Minister · sI.."1!.rbu wyra-- f ••••• /lcy: d,ie"i du lat t5-t" ... arlo U, • te) 
ził swe zadownlenie i przyrzekł towal'zy- liczbie cllłopcó .. 5, ,Izi. ","", 9, ~oro.11~"-

'f ,~ tej liubie m~ie:l1~1l - kobiet. - & 11l1&DOW1CUr. • 
stwu llabajewa zgodę w zasadzie ua n- St_rtrak ... i: dzieci li, la' l .\·t. liG Ifl. a, "teJ 
tworzenie uowego towarzystwa ubezpillcze6, liczbi. chlopców a, d.iew.ąt 2, doro.ly"h :f, 
które pl'zyjmowałoby za nizką skladką u- w ~j Li~bie m9,iczpll 3, ko.bie, - .... ja~ ide: 
bezpieczallie budowli nasyconych mięsza. LaJb _F&)tel Kranskopf, 1&, 29, llordkt. oldryng, 

. . lat 7o, JzraeI Jana. stn..bllrger, la, 83. 
nmą BabaJewa. \ 

Pen za. 2 września. (Ag. p.). Wielki po· """""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~ 
żat· dotkuął miasto Narowczat. Splonęła LISTA PRZYJEZDNYCH. 
część miasta i przeclmieście z zapasami .. 
zboża i dobytkiem. PI'zebywajacy tam dla Hlle! polakl .. B: W. AI .. ~lr.ow.lu!- to":k ... S. A. 

.. I'k be' • t· ł' Doomlill s p .. bl&llle, K. W .... s Wleli .. ki. A.. Ko· 
reWlzyl, n~c.ze Ut. gu .rlll, :za. I zyma St.ę morowoki s SUjek, n. Zllug. s Koo.iJl.t., W. Kłop< 
w pobltzkleJ WSl Łaszuue, azeby zorgaltl- ski s Woli, Lipski. A. Opitz i K. Roth sWanu· 
zować pomoc dla llogorzeiców. wy . 

Hotol VIotarlI.. J. Janowski s Warlza .. y, poli", 
Za'lf&!ew . ~ KAlIll.... Ił. B 'k.r IL BoMalialNlrga. 

Hlte' 1I1I1e.WoI. lłIIlI z Ra om"', 'I_r I lei., 
BonkeI. W ... ,awy. Ostatnie wiadomości banlIlowo, 

- W dniu 4 września rozpoezynają się 
egzaminy wstępne w instytucie .inżYJlierólV 
komunikacyj do kursu 2-go I 3-go; na 
pierwszy kurH przyjęto już określony 
komplet studentów bez egzaminu. , 

- W roku bieżącym, jak to wid&ć z do· 
nlesieil knratol'ów okręgów uaakowych, 
przy wieI u żeilskich gimnazyach. zakładanI> 

X Przeciw papierosom. Rada municypalna 
Nowego.Yorku przesłała naknz do miejscowej 
policyi, aby z eall\ Burowości,!> przypilnowała 
wykonania nowoogłoszouego prawa, zabraniaJ~' 
ceg9 małoletnim palenia llapicros6w. J;'raIVo po· 
wyisze wcbodzi w tycie od d. l·go września i 
zabrania chłopcom nitej 16-tu lat pałenia nn 
Illicaeb i IV miejscach p~icznych. 

X Nowy projekt Języka powazecbnego. 
W Londynie dojrzewa nowy projekt otworzenia 
j~yka międzynarodow.go. Tym rnzem, zamiast 
wymyślania nowego volapUcku, inicyatorowie 
maj, zamiar IMa- język łaciński do wy
magań tegoczesnycb. \V tym celu powstał ko-

Wanz.wa, 2 wrz8~nia. \Vek!ile kr6Ł. lerul. 1I1l 
U.rlill (2 d.) 40.:J5 <,tł" 40, 40.05, 10 kup.: [,01ItłYII 
Cd lU .) 8.16 ł.~". ; Pa.,. ( tO d.) ~2.70 ... \.; WIad.' 
(8 d.) 7ł.OO t4i1., 73.45, 50, 60 kul'; 4'1, IiBty lik", 
Kr61. Pol.kiego ,I. 91.15 ;;ąd.; mol. 9O.'JO .,d.; 5' .• 
I,oiycoh .... bodlli& fi .misyi 101.25 i..,t; '/, 1

'
0-

lyczka w."nętrsu& • 1881 roku 88.:15 i.d.; .'1. 
listy .... IAWO •• i ..... kie 1 .eryi 95.70 t.,t, 9-;),40, 
50 kul', 111 ser. lit B 9\.00 i,!,l.; 6'1. li,ty zaslawne 

.Po~"...,...u,. 
Komitet ochronki katolickiej ma 1-aszczI 

złożyć niniejszem serdeczne l'odziękowaoie 
\V-IDU topczykowi &lo wydawaul bezpI&
tne lekar tw 7.6 Wl'j apteki tlła tWftc:I & 

ocht·onki .• 
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o Ł o s Z N I A. 
,,:. !±S!!!!ii! 

E 

w połl\ezeniu ze składem ·NUT. 
Jesteśmy stale zaopatrzeni w wielki 

granicznych, których wyłączną reprezentacyę posiadamy, a mianowicie; · 

Krall i _f!ieidler - : w WARSZAWIE. 
• "ł"ecld 
Becli:er 
8chroeder 

" w Sto PETERSBURGU. 

wybór instrumentów znajsłynniejszych 

Bliithner 
łbach 

ltl)nlscla 

w LIPSKU. 
w BARMEN i w KOLO 'II . 
w DREZNIE 

i t.. d. 

~8lodykony amerykańskie i francuskie, -pianina własnej fabryki. 

frID 

Instrnmenta z tych fabryk I sprzedajemy i wyn",jmnJeJny na moźliwie dogodnych warnnka'ch po cenach przystępuyel1- ' 
Przy składzie urządziliśmy zakład reparacyjny instrumentów, pmwadzony przez specyalistę. Zaangaźowawszy óilpowiednie siły wy· 

~ . 
8kl'ad lW~T jest za patrzóny IV ntwory klasyków 'jako teź ' i nowoezesnych kompozytorów wszelkich znanych wydal\- " p),zyj)llujemy .jlamą- , 

wierna UlI s'rejenla Instrumentów. Polecając się laskawym względom Szanownej Pnbliczności 

L; 
M: po,ostajemy z powaźaniem J l ~ 

• ,", ~~d· .. 1 j II , •• 'GEBETHNER i .' WOLFF. ! w,,1 .:, .... \. II; 
I .,v II ..I 1677~2-1 

(gti I.§j @If@l[ijl@ @If@l[ijl@ @1[5j11@!J~~~I.§i~i§ 
Pentr-letni BelHm, :1';;- s~~~~e ~p~~~~~~~ ~~~ki~ i E ~ i;-H '1 N owo UZUPEŁNIONE, 

We czwal'tek, dni:!. 4 września 768& 1I0wy rok szkolny rozpo· • j:4., - ca • ' 

p. K~:i~:jego ~:~~!::iZ!~~~" 'l: i gj ~H!fU. ł PRZEPISY O ,PRAq MAŁ.O~rNl~H 
F. Różańskiej 'Zenon ~~7~!~~P' ~ ~ cO.oJ ~~~~ :i"~ COl . (do wywIeszenIa na SCl~nle) 

l ' M' ł "d ;a ~ ~ 1 ~i ~;~:~ ~ ~ są do nabycia w admin.istracy,i "Dzieuni1m 
ut~J[a l l OSC Do P~.i:~::~~~IEN ~~ ~ J! ;i~iłl ~ ~ V- Lódzkiego", 

TnWedytł w 6 lłktacfJ, Szyltws. IIJ. Xon3t7:,~:w~~~gOr~iet~lh~niej]t a S t;>-I.,; t;. S ~ c ~-; o · rvAAA ~ ~ ~ .... r:w; 
Początek o godz. 8 wi~~~3_] potrzebna panna !~, g ~:.;:~~1-f ; - "",,,,,,,JuS,, " " • . 

-uzdolniona do staników, po· ~ Ił O ~ ó~;j ll! '~: ~ I' W 4·ro 
klasoweJ·. SZKOL~ REAlr· NEJ ' .. 

CYRK E C" II' siadająca język niemiecki. ~ . ., ~ • ~e.il a '~ " r. mlse I Hl71-3-1 :;:.,... ~:;;; lt~~n;f ll z PENSYONATEM .. 
Sklep z towarem i orzą· .~ Z "'~!$'=;H :li: ' 

Dziś we OZ 1V AlłTEK, a. 4 "rseśni", 
wj~zorem o goclz. 81/2 wieezorem 

Brylantowe przco1stawienia 
ze W'P6It1(lziale~ lep8zych artystów 

towar~stwa 

Kłusownik 
historyczno - dramatyczna pantomina 

w 3' obrazaoh. 
wy.~p Cor, de Balie!. WyprowIdze. 

II. lreM.pycb "Iowych k •• I. 
Wysoc~ komiczne intermezzo kJorłnów. 

dzeniem wraz z mie- :; ES ~ 1;l • e4S o;~ CI: przy nlicy '''scllodniej Nr, 80, (drugi dom ~d \)licy 
szkauiem frontowem przy nim, M- ~ . l:::d ~ !-~ ~:a~ .5 . ~ Dzielnej) 
godnem ną warsztat, pra.cownię, O.. 4l'~ - == . ~ .... " Z A P I c '6 db . d' . KUIlS 
restauracyę lub inny zaklad, jest :::::= rL1:; i 1: ~~~ ~;s, p UCZUl W O ywa. Slę CI? Z ICI) Ulll. " . 
do ods~pleuia. Wiadomo§ć _. ': 0:s:;!~ ~ ,,!, CI: NAUK rozpocznie się z P9mOl)<'1 nallc~i'cieli ' r a· 
w administracyi ,D:t. 1646-4-1 .~ '" ~ 4S<: s'; ~ If" dowych'. " " • .~ l': • . 
W kI 2 kI . ki' ~ ' ~ ~!:H :-: .. ,. fll" PrzełoźQny ' I 

pizy s~. ~1~lrkowa~~~!!t~ę:kC~J. i~ J." M, E J E Ib. 
rozpocz •• si~ -z dniem 25 b. m., .. za· OB1.lIBJIElliE ~ 1611-6-1 . 
play trwać b~d'ł do l (13) wrzeóoia r. . '\~'i\AAI~~:?.QlUI:;>~:i'..aU~~~~:u! 
b. Poza go<lsinami 8zkoJnemi udzie· Cy,l\e6sLlIi llpucTaB'I> C'I>'lis,I\a Mu. V''illi' V'~'iliJ'VIiS"VJ<ll7VW-VW"V''ia;rVr;zr 
10m lekcyj muzyki gry fortepianowoj pOBLlX'I> Cy,l\eli III·ro 1Ie<~poKoBeKa.I---r--~;;;---:----------.u.,_.-~-.---
lV domaoh pr.."..atnyeh. ro Oxpyra lf,~aTili &00808'1> Cy.I.--.. --------_____ ~ .. - ... --... Z uszanowaniem 

Ciaiaelll, dyrektor. Konstanty Andrzej'aczek. wuucKiił, zlłTeJlLCTBylOlł\iił B'l> r. FABRYKA K'APEL, USZY SŁOMKO' W' y011 111 ________ .. l.6.15-_ 1.0.-.. 1.IJlO,l\3U B10 .l\01l'li N. 1437, 061oHB.Ia· J.:J lin 
po- Cyrk gośei6 hędzie w . d . en" '/TO 29 AJiryCTa 1890 1'0.1\8 ' 
tedzi tylko trzy tygednle. W skła~zIe rzewa ~Ia wOjska C'l> lO Q8C. y'!'ps B'l> 3repzlI, Ha i ;FIr.LCO W.~CH 

1620-1 . . , . • Kflc'rt xpaneOl1f B'I> KBapTl1pt 98H· W WE ' =-________ ;;;; __ ..Ilspl'zedaJe SIę .s.zell drzewa J/a Mayu (Ha CTapOY'I> 6asapt), • LLER & C!! 
R d B· dk" , o~owe&,~ SO.SD ow e,&' o 6y,l\eT'LllpOAaOaTLCD.I\BUlIrUMoeHwy yszar U leWICZ PI> 1'8. 6. plica 'Yldze\~ska Jla 48 lł\eCTBO UpUHa,l\J/emalł\ee 9KHJ/IO WARSZ! WA, Tlom3ckie N, 9. 

Kamilarz Sądu Okręgowego Piotr. obok CerkwI. 1639-6-1 Mayxy, 9RKJ/lOqaIO~eecR B'I> lIeCiulI, poleca na uadchodzą~y sezon kapelusze filcowe w naj· 
kowaki8jlO, ' " RBpTIł8aX'h, IDBeil80il KamRHlI Ił nowszych fasonach, gatunkach i kl>lorach. 

jlowrótil z urlopu ·i o.b).ął swoje 0- Panom Fabrrtantom l Technikom!! BIIJ/JifopAiI H o~tHeHHoe 200 py6. Ceay bardzo przystępne. 1517-6-2 
bowiązki. Nowy Rynek J6 240/10. PoI.eamy nil y)l,OBJ/eTBopeoie I1JleTeBsill <I>pau·li _______ IIIII! ________________ ••• 

_______ ]_66_0_-..:.3_-..:1'-. gotowe krężki uelluloi~owe ~a o::~~~ Ho:::;a n~~~~~~~u _ 

0.06.0 . ·młoda. wyrobu fabryki "NAT!LlN" IIPC,l\He~B'h lIfiZHO paocłfaTpRBHTJo ,.~-----~· ... ·S~K~Ł·A~D .. B~R·;O .... N-I-.... - .... --I 
posiadająca odpowiednie kwalifika. do uszczelniania kollów, .... zy •• rur y y!"e Ha~o pHcTaBa~,H BTo AenLI .. _f-__ ..;;;;..... __ ;;".;...:.::::..:~_=:..:..:=.:.:.~_...::::;=_ __ _;-1 

. . ć . . tal' parowycb i wodoych. Kr,tkl celluloi· npo)l,UlKH Ha A1l1CTlI OlIOH. . . ~am h~nor ~.wiado~it nin!ejszem Szanowną PIl,blieznoóc.Dl. 12 
cye, pl'agIll6 jll'ZYJIł' miejsce s ej dowe a, ~Ie Ilr.a/e, zastępuj~ dra· r. JIO.l\SL ABrycTlI 11 AHD 1890 P Łodz, • okohoy, ze t: dwem 1 hpea r. b. prże.ioa/ea m6; oklep :: 
nauczycielki, lub też dami·place w n gum~ • 1lzijest w arkuszach, które~) . . .... ' I ... 
Łodzi. Oferty i>ro~zę skladąć w przy wyeinaniu daj~ moc b.zużyt.c.- CYil.eCiHblłl IIpllcTaB'b CyWIIBCKliI. ;z z towarami kolonialnęmi e 
administracyi "Dzienniką" pod lite· nycb odpadków. 1672 ... , l' skła'd BRONI . ."tl'! 
rami Z. K. 1679.3.1 Skład artykułów lechliclnych " < 

.. 0;1 AKIlKaR ilJaupH'IRaR meJ!'Il· -

Pokó~' ą b It w lO!~~~~R:I!!~!~!k::k(!m s. 311311 10 pora : ~~il:r:~t~::tS~;~b~:, ··a:eWI!t~ó r;;.Z~klt~{.ie PI:!JI~:1.~tifJJa~ ~ 
U a !onem Rosenbl"tt... Bo.I1l1ioTBio oa.ueliill ~O"POOTop'BBTe. ... k~lonhrtn~, toUz ,o~ brd ·p.a1.I' w8zelkich _y_tem6w, .a'oJe wszel· == 

, 1398-0-13 .eR M. JlIoóuRcKaro, o6J, yTopll 1iyóu.Ka' -= k,ego kalibru , "roI, todztez w .. elki. przybory myiUw8kl. tako· ,= 
..... do od/I"łaj--cfa 1 .. --------iiiiii_ .... iI.IITa HaUII),HoA JIOJ\S~' Bopwa •• Ba li 4816 :-= ",e spr.edawać po cenaeh oajoiż8zych i wogóle ozynit z"dogl! tve· ~ -.:- JJ ił\. r.. .... Kuel{saro H ~~80B'" ~ )Tep'i A'yG~.K._' ...". dług moźności -wszystkim . życzeniom. • , 

Wschodnia 15, 2·gie piętro. Oj\lłAHCllall i ..,au,nBall- meJln' Ta H ........ ao. Jlo)\3~·Ban ••• li 5813lJ '"" REPARA, C.YE broni ws~elkiego rodzaJ'lłl ~ 
. 1681-1- 3B&II ~opora JI. PaBKO 0(5 .. yTe"", ,'Iy<UHlItnon. RaKla: = ... ________ :.::.::==--=-__ . ". A."n. .IIOAO" Cy"", li li 58121 • 58122 8ą pl'ZY.!mowane , wykonywane szybko & tanio. ,Ja Ir..... pułJJtn llcdACY·' .......... 1& ro ... poaroPUBT.· • .lOAII' . MuoapuBren.en sa li 58120:::; .PolecaJ~ to -",oje pru.d.i9bierstwo ł .. ka"ym w.gl~om Sto. s: b"IUlUDO ItlJn' u .II. PuoaDoPTa, o6J, Y"' ..... ).Jo..~ ... u B I. .II_oaop. o6J, yTept AyG...... aa = IIIOWItej PubhcznoJllI, pozo.taJ~, ' 1'"Y80kim 8;&cnnkiem ~ 

:I ~' HaU_ABot Ba .. 4'91 HA TOBaJ)'& ot'.-pa~ u .... uoll .'lO;t3L - BUH 'IleploBlo sa {]i ...,. A II" 

wyduA Z tutejszego magistl'atu na ... Ha ... 1 Ilu 3 (16) ...... T. r .. C9 OT. 58150, Ynpaueai. JIOJ\llKRCKOIt <l'aap .... ol --., .. o .. iJlf"lier~ '. (,tfatko. ~ 
• oz • ••• .I"~9. Ha eT. Bapmal., YDpaB~eH1e Jlo- >K8ItBuoit ){opo~. C,IU ... 06'ioRB.I.IiIM'1o 'JTO 1 6"1\ ~ 

!lIlię Jakób& KielbuJllsklego. ....lllIeJtol 4>.Gp ... ol &6.1 ... 0& . AOpOr. yno .... yor .. o AyG~"""T" H&U01inIU;' Bel'l .- l ",,-3--3 
Laskawy znalazca aczy zlożyć wlOllIt ... 06u.u"en, 'ITO yuouayorwlt AY''''' 15 (~7) A.OI"". T r C ... T ...... 110' I __ WARSZTAT PUSZKARSKI "--, I 

G ..... n a .... I..,IIO. Cgtler'Jt 116A1IIC1' •• - A1IlcTIJI'I'61LBUX8. 1~-------------iiiii!i"-iii_~.'--~iI!Ii magia tacie. 1678·1 TeJlI.JOóńI'L 1668-3-1 . . " r 1669-'3- t {, 

Wldawca St.ru KOllutlł. - Redaktol' Bol"taw KnlcbowI8ckl,--'-=----;,I(~oiiai.o~.IIUiei:Bo01~lie~8~Bypo~~m~2rll-:;AJiiarr~y:;;;CTa;;;-1i18iii9j(j0.-;r;-.---'\iTry-:ldt;;;.uk~&I:::.ni:&,~:Dn:z:rr.::n~n:;jlkt' a:-;:-lTód:;:Z~k';":ll"'g-,-o'~' • ....:..· ---
.------------~~~==~~~====-=~~~~-------, 

---- - -~ --0_- ~ ~ _ ~__ .0 
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