
- - - - - - ,_ - i. _ . _, _ ~"- ~ - ---- - -

~ 205. Dnia 13 września. SOBOTAl' Dnia 1 (13) września. 1890 r. Rok VIL 
PREN UM ERA T A. 

,,, r ..... I: 
FOI.nio. . n. S. 
l 1JrocZlU8 •• ,,3. 
l wartA.lnie . . • ,,1 k. 5Q. 
)i ieBi~csnie .. -" 50. 

" KRÓLESTWIE I CESARSTWIE ' 
l oelłłie. • • 11. 8 
i -dłroeluie ••• " 4-
}\"artala.ift .• IJ 2-

p, ennmer.t~ Da "Dzieunik ł6dski lll 

., l', arn,wJo prc,j,anjo .kład Jle.ry
U J ~ ir",feh::tl . prl, oj. . Jlalowieekiej, 
,. ]6, wprof!'t W".auYlt"a kredlto. 
."0 ziel, .. kiego. 'famie Ua.b,WI.6 
aoiua pojeuyDI!Z'e nnmery Dziennik .... 

C •• a ,pojedYlIc.ego numer. I> kop. 

KALENDARZYK. 

====-~--- -

PISMO PRZEMYSŁOWE, HANDLOWE I LITERACKIE. 

BIURO REDAIWYI i ADMINISTRACYJ 
I IIJ.()A ."A811Ż JflEI'ER" Nr. 1';,4-. 

CENA OSlOSZE". 

z, j •••• wlarel pollł •• lo~ li J ••• 
.111101 6 kop" • tIB~p.t"elll "r •• ie 
eąki.j po"t&lI~łOyeh 119 .lbo "i~
kas,eb oglo .. ed odpo"iedniego rabatu, 

Nlkrlll.l: •• kaidy "i ... & 10 kop. 

Rakla.y: sa bidy "i.rll 12 kop. 

Slał, 3: "ierslo"e ogł081enia ",dre-
IOW8 po li. '2 mi68itclni-. 

Od .. Id .. łol pr"",i8z&jł"ycb 10 
rnbll .'l9pot"o dod.tko"e og6lne 5 
pree. 

Doił: Jlauryllusu BWrnpa. 
Jolro: Podwyiuenie §w. Krayia. 
W.chO,1 .łońo. o god • . 5 ID. 26. ZłLell6.1' o gud •. 6 III 27 
DłllgoU dnia goH •. 13 III. 1 Ully/o alli. gdd.. 3 III. 42 

Adres telegratiezuy: 
.. DZ===:OC." ŁÓDŹ_ 

Ogłouenia przyjmo".ne o.: "Adminislracyi "Dziellllika" 
or •• w binracb oglos.eń Rajebm.ua I Frendl.r. .. War ..... i. 
j w Łotlzi. 

Rękopis1 nałle8ł&1I6 bez f.ut.rzeieni. - ule b,a"wr&e&lle • 

~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
niczego, jakiem jest angielskie. Wreszcie /staCYi Radomsk. Koszt powyższych foI)ót I ci, pl'zyczynę z ytmego grom zen a się 

Kongres w Liwerpoolu. zwrócił uwagę na olbrz}lmi WZI'OSt i liwie· wynosić będzie około 10,000 l'S. towarów na kolejach. 
tną przysz~ollć trades • unions·ów. Przy· - Budowa kolei dojazdowej do nowo· I - Radzie patlstwa przedstawiono do 

. kładem tego wzrostu, wedlug slów jedne'j budującej się przędzalni welny w Często . zatwierdzenia projekt kasy pożyczkowej i 
W dnIU l września otwartym był W ~i· go z czlonków kongresn, może być fakt, chowie pp. Motte, Meilassoux, Cauller i emel'ytalnej dla robotników kolejowych. 

wfl'poolu kongl'es angielskich trades • UOlO" , że związek robotników kolejowycb, iltwo- Delaoutre jest już IV zasadzie postanowioną. Handel. 
nisww -:- czyli przedstawicieli słynnych lozony w r. z. w listopadzie, liczy już - Na kolei dąbrowskiej obniżono tary- - Departament kolejowy wyjaśnił, jak 
8Dgi.elsklph zwiąZkÓW robotniczych. Zebl'a' 127,000 członków rzeczywistych. Do WZI'O' fę za przewóz rudy żelaznej w wagonach donoszą dzienuiki petersburskie, że rekla
lo Się 460 delegatów pd 1,500,000 robot- stu tego dopomaga chroniczne prz.esilenie, węglowych powrotnych. macye agentów kolejowych oniedojściu 
nik,iw, n~leżącycl.1 do związków. qbrado~ jakie przechodzi niegdyg kwitnący prze· - Na kolei nanwiślaóskiej tabóI' rucho- Inb uszkodzeniu towarów, oraz doniesienia 
pll' jslnch.nvało Się mnóstwo publicznośCI. mysł angielski. Obecnie np. w królestwie my ma być pow.iększony o 150 platform, o zmianie adresów transportów przycho
Qd hyly Się one. w porządku wielkim i spo- zjednoczonem liczą około 900 tysiecy 1'0- t. j. wagonów niekrytych, do przewozu dzących z zagranicy, podlegają opłacie 
koj·1 i wyczerpały całkowicie progl'am botnik6w, pozbawionych zarobku, a nawet ciężarów. stempla w stosunku 80 kop. od arkusza. 
kwestyj, poddanych roztrząsaniu. Progl'am nadziei, że dostaną jaką pracę. Pomijamy - Droga żelazua warszawsko· peters- Podałkl. 
o~·l m~,,:a~ 6 punktów, pomiędzy..kt?remi rezultaty rozpraw kongresu. Miasto i wla- burska wprowadziła światło elektryczne w - .Peterb. wiedomostl" donosż1h że zgo-
~lVazmeJsze dotyczyły: odpowiedzIalno- dze miejscowe przyjmowaly czlonków kon- pociągn pośpiesznym .Błyskawica.· dnie z nową ustawą o podatkach zielllllkich, 
ki przedsiębierców, powiększenia !Io~ci in· gresu bardzo życzliwie; burmistrz Liwer· - Utworzona Jlrzy departamencie kole· przy oszacowaniu zakładów przemysłowych 
sJll'ktQr?~ fabrycznych, kooperacyl I sto- poolu w pierwszym dniu posiedzeń po za- jowym oddzielna komisya dla wypracowa- brana będzie w rachubę jedynie ich war
.6wlku JeJ. do związków robotniczych, re- kooczeniu obrad zaprosił uczestników zja· uia taryf miejscowych warszawsko-peters. tośt. i dochód z budynków i maszyn, z po
pl't'zentacYll'obo~nikó.w w parlamencie i t. d. zdu na inprowizowaną przejażdżkę morską burskiej drogi żelaznej, obecnie ukończy la minięciem zapasów, materyałów i towarów 
Zr.esztą, zWJczaJem lUnycb kongresów 'p0- na parostatkach, a wieczorem wydano na swe prace i wypl'Scowana przez nią tary- gotowych,jak również obrotów handlowych. 
dOl nych, nie ograniczono się programem, lecz cześć ich bankiet w salach ratusza Iiwer- fa, po rozpatrzeniu i zatwierdzenin jej w Przy określeniu dochodu z zakładów, bra-
J'i), oierano j~zc:ze wiele innych zasad~i- poolskiego. komitecie taryfowym, zacznie obowiązywać ne będą na uwagę: a) sila zakładn, pole-
t3JCb kwestYJ, Jak np. kwestyę 8 godzlO' w końcu rokn bieżącego. gająca na zdolności jego do przerabiania 
n~ o normalnego dnia roboczego, co do - Na odbywającym się obecnie w Pe· pewnej ilości wytworów, a mianowicie: w 
kli rej powzięto rezolucyę, aby warnnek Przemysi hanDel i komunikacye tersburgu zjeździe przedstawicieli dróg że- gorzelniach normalny zaciel' na dobę, a w 
8 [ odzillnej roboty dziennej pomieszczać . • łaznych l-szej grupy, rozpatrywany jest, cukrowniach, iloŚĆ berkowców buraków, 
IV kontrakt;lch najmll~ Ę:ongres poprzedzi- pomiędzy innemi, projekt udzielenia jedna- przeznaczonych do zacieru na dobę i b) 
la gorąca polemika dziennikarska między Drogi biłe. kowych ulg i ustanowienia wal'unków ich przeciętna płaca dzierżawna, która w cu-
związkowcami, czyli starymi trades • noio- - W kolonii Targówek, ua tel'ytoryum zastosowania dla przejazdu robotników rn- krowlliach powinna wynosić 25 kop. od 
nil-:ami i nowemi związkami, czyli tak zw. gminy Brudno, zbudowana I>ędzie nowa skiemi drogami żelaznemi. berkowca, a IV gorzelniach 40 kop. od cze-
a;:. 3tOkrącyą i demokracyą angielskiej droga bl'ukowana, prowadząca od wiadu- - lIinistel'yum komunikacyj, chcąc u- twerti. 
kh,:y roboczej. Dodalo to duto Interesu ktu kolei uadwtSlauskiej lIIili liui .. kolei stanowić surow8zI} kontrolę nad wydawa. - Pobór dodatkowej opłaty asekuracYl; 
l'OI:prawom. W kongresie bl'ali udział naj- warszawsko-petersburskiej do drogi bl'uko- niem biletów na przejazd bezplatoy droga- nej od domów IV guberui piotrk.owskieJ, 
W)' oitniejsi przywódcy rochu, dążącego do wauei, wiodącej do cment&l:za na Brudnie. mi żalaznemi, poleciło ogólnemu zjazdowi oZll8CZOny jest w roku bieżącym w sto8un' 
łGI:1ucypacyi klasy robotniczej w Anglii, Droga ta połączy szosę radzymiilską, sta- przedstawicieli ruskich dróg żelaznych, ku 25% opłaty normalnej. 
, pomiędzy delegatami było wiele kobiet. Ilowiącą glówną ulicę Szmulowizny, z no- mającemu s ię odbyć IV listopadzie roku Przemyłł. 
Kl ngres otwarł prezydujący w koroisyi wym cmeutarzem, a również skl'óci drogę bieżącego, wypracowanie jednakowej dla - Wed Ing spl'awozdania giełdy bawel-
pa· lamentarnej robotniczej Swift, następnie ze starej Pragi na cmentarz nB Brudnie. wszystkich dróg żelaznycb ustawy o bez· nianej w owym Ol'leanie, zbiory bewelny 
dol,onauo wyborów i organizacyi biura ze- Drogi wodne. platnym i ulgowym przejeździe dl'ogami że· w calych Stanach Zjeduoczonych przynio-
bndua, Willian;1 Mattkinn z Liweq)j)olu - .Peterb. wiedomosU" donoszą, że laznemi pasażerów, przyczem za WZÓI' sly IV tym roku 7,311,332 bel. Rezultat 
wy hrany był prezesem kongresu i wypo· wkrótce w oddzielnej komisyi rozpatrywa- wzięta ma być ustawa, obowiązująca na ten przewyższa naj wspanialsze dotychcza· 
w;, ,Iział mowę, w której skreślil dzieje na będzie kwestya uI'ządzenia kanalu po- drogach rządowych. sowe zbiory o 265,489 bel , a zeszłoroczne 
kOI,gresów robotniczych za ostatnie lat l~ między Niemnem a Windawą, dokąd mają - Ruskija wiedomosti" donoszą, że o 373,032 bel. 
i li płyW tych zebrail na dolę robotników. być skierowane wszystkie towary, idące w~rótce do rozpatrzenia i zatwierdzenia - Zarząd inżynieryi I okt-ęgu górnicze. 
Delegat Bradhorst odczytał sprawozda.nie do Gdańska i do innych portów pruskich. departamentu dróg żelaznych ministeryum go w Królestwie Polskiem ogłasza, ii we 
roczne z działalności komisyi parłamentar- Kanał ma łączyć właściwie Wiudawę z komunikacyj wniesiony będzie projekt prze- wsi Sączew, IV lasach rządowych w po-
nej i zastanowi! się potem nad znaczeniem rzeką Dubissą wpadającą (lo Niemua. pisów, dotyczących przyjmowania do wy- wiecie będzińskim, odkryto pokłady wę-
m1~dzynarodowego kongres n w sprawach Drogi żelazne. sylki towarów ze składów, nie należących gla kamiennego, obejmujące 406 morgów 
rovotniczych, jaki się odbył niedawn~ - W tych dniach przedstawiono inspek- do dróg żelaznycb . UŁożenie takich prze- 159 prętów przestlozeni. Wydzielenie gl'un-
W Redinie. Konferencyę tę mówca uwa- cyi ~'ządowej do zatwierdzenia projekty pisów ogóluy zjazd przedstawicieli ruskich tów pod kopalnię nastąpi w dniu 7 paź
żal za nader ważny moment w bistoryi budowy drogi dojazdowej i nowej I'ampy dróg żelaznych polecił komisyi, składającej dziernika r. b. 
ru<:hu robotniczego w Enropie, gdyż za· do ładowania zwieloząt na stacyi kolei wie- się z naczelników slużby ruchu. Pomyśl- - Z wiosną rozpocznie się przeróbka 
majomila ona państwa enropljjskie z naj- lleilskiej GOlozkowice, oraz gl'untownej pl'ze · ne rozwiązanie tej kwestyi usunie, jeżeli zabudowail zwiniętej stalowni na Nowej 
=konalszym typem prawodawstwa robot· budowy ramp i podjazdów, istniejących na nie w zupelności, to przYDl~jmuiąj w czę- Pradze na warsztaty mechaniczne skarbo-

-22) szla. Pau Baldwin znajaowalSfę sam IV pO-I dzieć na to pani, ale dzisiaj uie pamiętam. - r ie wiem-odpowiedział stanowczo. 
Walter Besant i James Rire. koju i siedział przy biurku. Helena zaczęla niespokojnie obracać w Szczęśliwie się składało: ten człowiek w 

- Nie znasz mnie pan - oupowiellziała ręku swój karnet. istocie nie wiedział, że jego bl'at powrócił 
na jego pytanie - i nazwisko moje w ni- - Czy pozwolisz pan, abym w pańskiej do. Anglii. Tryumf prawdy. czem pana nie objaśni, Otv jest jednakze obecności zadała mu jedno pytanie? Nie -- Czy brat pański nie miał jakiego 
mój bilet; napisalam na nim nazwis.ko me- miej mnie pan za natrętną, gdyż niepo- znaku, po którym mógłby być poznanym? 
go prawnika, do którego możesz się pan dobna wyrazić, jak wiele zależy mi na tem'l Priugle zawahał się. Prcekład 

:a:.leny Oolucksber!f. 

(Dalszy ~iąg - patrz Nt·. 204). 

';ego imię miało być wkrótce oczyszezo· 
n~! Fakt ten przechodził jego nadzieje. 
Na:,vet Helena, znl\iąca go tak do gruutuj nie 
bY:.ll zdolną zrozumieć, co się teraz działo 
".legp duszy. Tyle wycią'piał; a przytem 
Cl\1!awua calą siłą woli nawykł odpyc,b8.Ć 
ka:.:dą, myśl o lepszej przyszłości ł 
. - Jakim sposobem - pytał nieraz sie

bl~-:-czyn, dowiedziony mu sądownie przed 
?Snuu laty, da się teraz zrzllcić na kogo 
illtego? Skąd się wezmą dowody? Jaką 
~igą, będzie można je otrzymać i zebrać 
Je kto się postara? 

A oto nagle stal się cud niespodziewa· 
ny. W temsamem mieście znalazł się czło
Wiek, który znał calą prawdę; szlo tylko 
o t?, by go zmusić do jej wyjaśnienia. 

łiad ranem Jerzy padł na lóżko i zasnął 
)'l·czerpany, a Helena nie słysząc więcej 
~o ~tąpal1ia, zasnęła również i spała do 

eWlątej. Wstała nareszcie i z bijącem 
!e!;cem udała się do pana Baldwina. . 
~'ak .dobrze zuała rozkład kan.toru z opo-

dania Jerzego, że bez pytama znalazła 
4togę do gabinetu pryncypała, przeprolVa
~~I\ zUumiollem spojrzeniem jego praco w
..... w. Otworzyła bez zastukania i we· 

zglosić z wszelkiemi zapytaniami. Pan Baldwin zadzwonił i kazał wezwać - Niemogę-rzekł-dać objaśnienia , któ· 
- Proszę, niech pani siada-rzekl bau· Pringłe'a. re mogłoby wyjść na niekorzyść mego brata. 

kier. Spojrzał na bilet i czekal, co powie I W chwilę później wszedł młody czlo- - Bardzo slusznie-odparla Helena,-
dalej. wiek, wysokiego wzrostu, nieco przy gar- ale milczenie pańskie może innym przynieść 

-- Pan mialeś niegdyś w kantorze pana biony i ze spojrzeniem niepewnem. Palce krzywdę. Radzę panu, abyś przedewszyst
Samuela Pringle? - zapytala, przystępując jego nerwowym rucllem chwyt.aly pierw- kiem pamiętał o sobie. 
odrazn do rzeczy. szy lepszy przedmiot, oczy - niezmiernie Pringle znowu zaczął drżeć, ale nadro-

- I mam go dotychczas. zbliżone-nadawały mu pozór bystrej ploze- bił miną. 
- Czy to jest człowiek sumienny, go- nikliwości, a wązkie czoło w tył cofuięte - Nie potrzebuję-rzekł - obawiat. się 

dzien zaufania? , dopchlialo charakterystycznych rysów jego o siebie, ale Tomasz miał nieprzyj aeiól. 
- Przepraszam panią, ale llopl'awdy llie fizyonomii. Z tem wszystkiem powiem pani, że miał 

pojmuję, co jej na tern zależeć może, jaki- - Pringle,-rzekł pan Baldwin-ta pani bliznę od noża na górnej wardze z prawej 
mi są moi prlLCownicy. życzy od ciebie pewnej informacyi. strony. lIożna go pOZllat po tym znaJ.."ll . 

- Choiej mi pan wierzyć, że w&żny po- Pringle ukłonił się llieznajomej. - Dziękuję pauu - rzekła Heleua.-Te-
wód sprowadza mnie do pana i je:!li ze· - Chcialam zapytać pana-rzekła Hele- raz poproszę tylko o pański adres, gdyż 
chcesz mi odpowiedzieć, dowiesz się zaraZ'j na-kiedy pan mialeś ostatni!} wiadomość może w tyeh dniach będę musiała widzieć 
dlaczego o to pytałam. od swego brata, 'l'omasza? się z panem. 

- Dlaczegoż nie mial bym zaspokoić Blada twarz młodego człowieka zbielała, - Możesz odejść, Pringle- dodał pau 
pani?-rzekł bankier. jak ściana. Palce jego zacisnęły się kur- Baldwin, gdy tenże podał swój bilet Hele-

Priugle pracuje w moim kantoloze od ezowo na poręczy krzesla, które przed nim nie. Następnie zwróci! się do niej, oeze
Jat dwunastu. Myślałem z początku, że stało; zaczął dl'żeć na całem ciele, ale nie kuj!}c wyjaśnienia tej osobliwszej nid&gacyi. 
się z niego wyrobi człowiek obl'Otny i pra- był zdolnym nst otworzyć. - Pamiętasz pan-rzekla-eo z&8Zło w 
ktyczny, ale zawiodłem się na nim. Jest Pan Baldwin llatrzal na niego mocno kościele św. Etelreda przed kilkoma mie
on nerwowym i ulega rozt.al·gnieniu, które zmartwiony. Dlaczego tak bardzo go prze- siącami? 
mu nie da zajść daleko. Nic więcej jednak raziło to proste zapytanie? - Zapewne! 
nie można mn zarzucić. Heleua jeszcze raz je powtórqla, nie - Róża Warofold powiedziała wtedy 

- Czy ZD8SZ pan jego rodzinę? spuszczając oka z jego fizyonomii, . pailskiemu siostrzeńcowi, że wtedy dopiero 
- My zawsze zllamy stosunki rodziune - Nic o nim nie wiem od pięciu lat, odda mn sw,. rękę, kiedy imie jej brata 

naszych pracowników. wyrzekł nareszcie. -- 'l'omasz wyjechał z będzie oczy lczone. 
- Proszę mi więc powiedzieć, czy on kraju. 

ma brata? - r nie wiesz pan, gdzie się obecnie 
Przed laty byJbym mógł odpowie· znajduje? 

{D. c. R.~ 
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we. N a warsztaty te ntyle będą tylko 
główne zabudowania, pozostale zaś: wal
cownia blachy, płuczkarnia rndy, z wyjąt
kiem ,10m u szkolnego i mieszkail robotni
czych, sprzedanych wraz z fabryką, ocze
kują nowego przeznaczenia. 

- W Żytomiel-zu jest 20 fabryk, dają
cych pracę 247 robotnikom i produkują
cych za 2-48,246 1'8. rocznie, a mianowicie: 
3 mydlarnie, I garbarnia, 1 fabryka. ręka
wiczek, 3 fabryki świec, 1 gorzelnia, 4 
browary, l smolarnia, 9 cegielni, 2 fabry
ki mecbaniczne i 2 farbiernie. 

- Cukrownia we wsi Nowo·Tawołżance 
w guberni kurskiej, należąca do domu han · 
dlowego pod firmą .Piotl'a Botkina syno
wie", pl-zeszła w ręce nowego towarzystwa 
akcyjnego pod nazwą "towarzystwo nowo
tawołżallskiej cukrowni Botkinów" . Zało
życielami towarzystwa są członkowie ro
dziny I!otkinów. Kapitał zakładowy rubli 
1,200,000, siedlisko- zarząd n w Moskwie. 

- Przedsiębierstwo fabryki odlewów że
laznych i maszyn w Moskwie, należące do 
Sergiusza Dolwowa i sukcesorów Bogdana 
Nabholza, przekształcone jest na towarzy
stwo akcyjne z kapitałem 2,2PO,OOO rubli. 

- J\liuisteryum (lóbr państwa w celu po
lepszenia gatnnków owiec IV Krymie, pro
jektuje, pomiędzy iunemi, wy(lawanie poży
czek na sprowadzanie skopów i maciOl' do
brego gatuuku. 

Stowarzyszenia. 
- Ogólne zebranie członk<iw warszaw

skiego stowal-zyszenia spożywczego "Mer
kury" w dmgim terminie znowu nie doszło 
do skutku, z powodu Iliezebrania s ię odpo· 
wiedniej liczby stowarzyszonycb. 
Wykształcenie przemysłowe. 
- Z lIlitawy donoszą, że wbólce ot

warte tam będą. korsy nank handlowych. 
Celem kursów jest obeznallie kupców i ich 
snbj~któw z w3l'Unkami baudlu i przemy
. In w Rosyi i za granicą. Kursy UJ-ządza 
mitawskie towarzystwo przemysłowe . 

Wy3tawy. 
- Dzienniki petersburskie donoszą, iż 

w październiku i listopadzie odbędzie się 
18 wystaw koni IV różnych miejscowościach 
pailstwa. Na urządzenie tych wystaw głó. 
wny zarząll stadnin pailstwowych asygno
wał tytułem zapomogi 4,550 rs. 

Z MIASTA i OKOLICY. 

DZIENNIK ŁÓDZKI. )fi 2Q5 
----------~~~~~~--~~--~77~ 

(-) Powiększenie płacy. W fabryce p. męczarniach dziewczynka zakończyła życie w nocy z śl'ody na czwartek Antoni~ 
'1'. zawiadomiono robotników, że z dniem w godzinę później. napadł szwagier, Izydor M. i zadał m~ ta: 
l października r. b. będzie pOWiększona (-) Paraliż. We śl'odę wieczorem 8ie- nę w głowę· 
płaca za robotę o 50 kop. tygodniowO. dz~cą przy okuie kobietę Agnieszkę iew- (-:l. Kradzieże. W środę. po potuduiq 
Zapowiedź tę przyjęli robotnicy z wielką kę tknął paraliż, Chora ma wykrę~ną złodz!eJe, w~łamawszy drZWI, dostali się 
radością. głowę w ten sposób, że cała twarz znaJdu- do mieszkaDla .resta~ratora p .. ~., zamieoz. 

(-) Rzeczka Łódka ma być wyszlamo- je się od strony pleców. błego przy nhcy PIOtrkowskieJ na 2·giem 
waną w roku przyszlym. (-) Furyat. Onegdaj rano cierpiący I piętrze. ~rewidowa,!szy całe mieszkanie 

(-) Emigracya. Chcąc uuiknąć formal· na pomięszanie zmyslów 'f. H . . rzucił się caładowah w ~orkl gardero.bę mę7.k4 i 
ności pl\Szportowych, wychodźcy uciekają na przechodzącego ulicą Stodolmaną Igna- dam~ką.' przedmiot! s~brne I !-ło~, War. 
się do naj rozmaitszych wybiegów. Tak np. cego K. i ugrrzł go w ramię. tośm kiLkuset rubh, Ole zapominając na. 
wielu zamożniejszych kandydatów na oby- (-) Rozhukany wół. Wczoraj ulicą Pod- wet o ~oś~ie~i, którą prz~goLow~! . takie 
wateli brazylijskich tłumnie udało się na rzeczną pędził wół rozllukany, a spotkaw- do wyOleslema. W.ostatmeJ cbwlh Jedn~k 
jarmark do Łęczny, gclzie zazwyczaj przy- szy na dl'odze 13-letniego cbłopca, wziął usłyszeli kl'oki na schodach. Szedł 9·letnl 
bywa bardzo wielu kupców z zagmnicy. go na rogi i rzucił poza siebie. Chłopiec synek p. B., ktÓl'y zobaczył drzw~ od 
Kupcy ci, za odpowiedniem wynagl'odze- pOLljkł się, lecz nie poniósł żadnego ka- miesz~auia wy!amane, ~v samem ZlIŚ mil\
niem, przeprowadzili ich za granicę jako łectwa. szkamu człOWieka gl'ozącego mu notem 
swych służących, krewnych i t. p. Opowia- (-) Awantura. Onegdaj wieczorem kll- Przestraszony zbiegł na dół, lecz zil.llm 
dają, że tą drogą przedostało się za gra- ku pijanych mę-lczyzn potłukło w szynkn zdążył zawiailonlić rodziców, złodziei jn;, 
nicę okolo 50 osób. K. przy ulicy Konstantynowskiej kufle i bu- niebyło. Pozostaly tylko ~omoki, kle). 

(-) Do guberni tambowskiej z Łodzi telki z wódką. Szynkarz pociągnął icb do rycb złodzieje nie zdążyli zabrać.-W Czwar. 
wyprowadziło s i ę 9 rodzin czeskich, które odpowiedzialno~ci. tek o godzinie 2'/. nad ranem zlodzieje 
zakupiły tam posiadlości ziemskie. (-) Do skłepu p. G. przy Nowym Ryn- oilerwali okiennicę, wyjęli szybę i tym 8p". 

(-) Z okolic Strykowa piszą do n8S, że ku wszedł jakiś jegomość, prosząc łaści- Bobem dostali się do mieszk.ania p. ll.!'IIj. 
zboże ze zbiorów tegorocznych ma ziamo ciela o zmianę 100-l'ublowej asygnaty .na na, izraelity za~ieszkałego w .domu pod 
bardzo dobre, ale wydajność z kopy jtst drobne. Przejrzawszy otrzymane pleRlą- NI'. 130 przy nlicy Podrzęc'I\le.J, skąd wy. ' 
niewiele większą, niż była w rok li ze- dze, zwrócił je p. G., mówiąc, że potl-zebne nieśli garderobę męzką i damską, ocenio. 
szłym. mu są 10-cio i 25·cio rublówki, przyczem ną przęz poszkodowanego na 300 rubli. 

( __ ) Za nadużycia . Z fabryki p. J. wy· zwiuął 5-rublowy papierek i ukrył go w Krad1.ież spostrzeżono dopiero po przebu· 
dalono majstra X. wskutE:k ciągłych skarg rękawie. Właściciel sklepu zauważył rnch (lzeniu się i zal'az zawiadomiono o niej 
wnoszonych (lo właściciela fabryki przez niezręczny i zaczął przeliczać pieniądze. policyę. - Wczoraj na targowisku na 
robotników, z którymi majster ten obcho- Wid7.ąc to, ów jegomość staral się podsu- Nowym Rynkn, jakiś zlodzi.!) wyrwał Paui 
dzil się zbyt surowo. nąć zatrzymane 5 rubli pomiędzy liczone L. woreczek 7.&wierający r~ . 3 i uci~kł. 

(_) Woły stepowe. Kilku rzeźników papierki, co go ostatecznie zdradziło. Prze
łódzkich wyjechało w tych dniach do Bał- konawszy się, że ma do czynienia ze zło-
ty w celu zawarcil, kontl'aktu z tamtej- dziejem, p. G. chciał wezwać policyi, lecz KRO N I K A. 
szymi handlarzami o bezpośre(lnią dostawę oszust umknął. Podobno IV sposób opisa
do Łodzi wołów stepowych w ciągu zimy. ny okradziono j uż niemało osób w naszem 

( - ) Nierogacizna. Na targu warszaw- mieście. 
skim I'zeźn icy tutejsi nabyli 380 sztuk nie- (-) Wypadek. Jan Knjat, nciekając 
rogacizny, którą wczoraj sprowadzono do przer. pole prxed goniącym go bl'atem, 
Łodzi. wpadł w dół wybl'any z piasku, przyczem 

(_) Targi zbożowe. Wczoraj na stacyi złamał nogę i wywichnął rękę· 
towarowej sprzedano : pszenicy 100 kor- (- ) W bójce w szynku na Starej wsi, 
cy po rs. 5 kop. 90 do rs. 5 kop. 95; we czwartek wieczorem, jeduemu z uczest-

I d 2 nik ów, Prochowi, wybito oko. 
owsa 175 korcy Ol rs. 2 kop. 40 o rs. (_) Napady. W pouiedziałek o godzinie 

kO&'a 6~owym Rynku sprzedano: pszenicy 10 wieczól' kilku ludzi zatrzymało się przed 
składem towarów kołonialnycb p. B. przy 

250 korcy od I'S. 5 kop. 75 !lo 1'8. 5 kop. ulicy Z"';erskiei na Bałutach. Podczas gdy 
85; żyta 250 korcy od rs. 4 kop. - do b" 
rs. 4 kop. 10; owsa 180 korcy od 1'5. 2 inni pozostali ua stl'aży, jeden wszedł do 
kop. 40 do I·S. 2 kop. 65; jęcr.mienia 300 sklepu i napadł na subjekta, któremu roz-
k d 3 k Od 3 k 5- ciął głowt;. Gdy napadnięty zaczął woła\! 

orcy o rs. op. 4 o rs. op. ::>. rozpaczliwie o pomoc, napastnicy umknęli. 
Popyt wogóle dobry. 
Ceny siana, słomy, koniczyny, nie uległy Prawdopodobnie była to zemsta zlodziei, 

któl'zy od pewuego czasu często zakl'adali 
) D . . I O d" k d" żadnej zmianie. się do wymlenlone"'o sklepu, le~z zawsze 

(- . zlen ga owy. neg aj, Ja o w zlen (_) Poz' ar. \"CZOI'a)' o godzinie 5 rano ., 
imIenIn JEGO CESARSKO KRÓLEW .V bez skutku, gdyż subjekt ów pozostaw al 
I:lKJEJ MOŚCI ·AJJA.ŚNIEJŚZEGO OE: w nowootworzonej fabl'yce p. Abla przy tam na noc dla pilnowania towaru. - We 
SARZA ALEKSANDRA III AIJEKSAN- szosie Milscha wynikI pożar, który stłu- wtorek przpd południem kilku nieznanych 
DROWICZA, w świątyniach tntejszych miono, zanim przybyla straż oguiowa. Stra- ludzi wpadło do mieszkania p. Millera przy 
wszystkich wyznań odprawiono solenne ty bardzo małe. ulicy T{albacha na Bałutach; napastnicy po
naboieilstwa. Od samego rana miasto (-) Ogień. W mieszkaniu Jakóba Dal' bili okrutnie żonę M., samegoM. zaś pokłuli 
przystrojono flagami, a wieczorem na uli- eksplodowała lampa i płomie(1 naftowy za- nożami i zanim nadeszła pomoc, umknęli 
eacb zajaśniały i1uminacye. jął w pobliżu stojące łóżko z pościelą. bezkarnie. - W środę w połndnie, niejaki 

(-) Budowa kościoła ewangielickiego św. Oprócz uszkodzenia pościeli, ogieli żadnycb Schultz pokaleczył niebezpieczuie nożem 
Trójcy, dzięki staraniom pastora Roudtha- strat nie wyrządził, gdyż ugaszono go znanego w mieście .Franka", podejrzywa
lera, postępnje szybko. Niezadłngo ma być w porę· jąc go o romans ze swą żoną. Ciężko 
zupełnie wykoilczony dach. Jedna wieża (-) Żywcem spalona. We czwartek, o ranionego Franka odwieziono do szpi 
jest już gotowa. godzinie 4-tej po południu, wyszedłszy na Schnltza aresztowano. ~- W tymże dniu o 

(-) Wyścigi cyklistów na torze w seli'l cbwilę na podwórze, pani Grabowska, godzinie 1l IV nocy, ua rogu ulicy Połu-
nówce odłożono do dnia 21 b. m. zamieszkała na Bałutach, pozostawiła w dniowej i Wschodniej, kilku ludzi otoczyło 

(-) Pomnik Ałdridge 'a. Na cmentarzu mieszkaniu dwie dziewczynki. Jednej z buchaltera, p. ~. Jeden z nich zdjął mu 
ewangelickim na gl'obie zmarłego w Łodzi nich, 7.letniej, gdy nalewała kawę przy z głowy kapelusz, a wlożył starą zuiszczo
artysty dramatycznego Ira Aldridge'a u- kucheuce żelaznej , zapalila się sukienka. ną czapkę, poczem odszedl wraz z Inuy
stawiono w tych dniach skl'j)mny pomuik. Wkrótce ogieJi obiął resztę ubl'ania i wło- mi. - Przed kilku dniami wieczór, na 1'0-

(-) Dom familijny. Pan A., fabrykant sy, dziewczynka stojąc cała w IJtomlllOULCU botniklI. P., wychodzącego z fabryki p. K. 
tutejszy, zr,mierza wybudować dom dla ro- wołała pomocy. na Balutach, rzucił się robotuik S. i zadał 
botników. mu kilka ran nożem. - Na 

Henryk Rabssoun. 

ŁOWY W RUBECOURT 
przek ład 

"elelly [· .... ysloJeekleJ. 

(Dalszy l'iq!/ - lilii)':; N,·. 201). 

- A więc wyuika z tego? 
- Ze nik t go mie\! ni t: będzie. A jeżeli 

udaje dziś pr7.ycbylność dla mnie taką ja
ką udawał kiedyś dła młodego Reville
mont, to dla tego, że mej kaudydatUl'y nie 
bierze na seryo. 

- A dla czego:i: nikt nie zdola mieć 
barona za sobą. 

- Aha! Więc nic pan nie widzisz i nie 
domyślasz się niczego? 

Edgard Lecourtois utkwił w nim wzrok 
badawczy, a Franciszek pelen żądzy do
wiedzenia się czegoś więcej - ~niósł go 
obojętnie w milczeniu. 

- Nikt nie będzie miał - rzekł Ed
gard - poparcia barona w kwestyi mał
że(lsLwa IJallny Hart, bo on sam jest w niej 
87.alenie rozkochanym i chce ją mieć tylko 
,Ha siehie. 

- Żartujesz! Baron, czlowiek żonaly, 
ożeniOl:y tak niedawno... Ależ to niepo
dobna! 

-- 1'0 podje! Nieprllwdaż, pl\lIie? 
R~al nic uie odpowiedział, co mu się 

rzadko zdarzało. Po chwili dopiero wy
rzekI: 
~ lfoże muiej podle, ani:i:eli gdyby wy

dał ją za pierwsz~go lepszego dudka w 
tym celu je!lynie, aby zosłał. poIRm jej 

zdarza na świecie ... 
Jeżeli te słowa mialy jaki cel wyłączny, 

to nie chybiły go wcale; młody Lecolll'tois 
rzucił się jak oparzony, jakby zobaczył ro
puchę lub żmiję pod nogami. 

- Ach panie, czyż tym dudkiem ja 
mam ,być koniecznie! Bal'dzo dziękuję, 
choć rzecz jest prawdopodobną. POZIVO
lonoby mi ją zaślubić, ażeby... O, do Iichał 

- Ostrożnie, mój pallie- wyrzffkł z nie
kłamaną powagą Frallciszek.-'l'o prosta 
uwaga tylko: A twe przypuszczenia, ro
snące do niebywałych wymiarów, mogą się 
stać obelżywemi dla panny Maryi Magda
łeny. 

- To pewna. Ale jakież jest paliskie 
osobiste zdanie o postępewanin barona? 
Bo nie mogłeś nie dostrzedz czegoś po
dejl·zanego. .A. pozwól sobie powiedzieć, 
że rola zakochanego czyni nieprawdopo
dobnem .... 

- . J\lój panie - przerwał Franciszek
zamiast wyszukiwać u mnie przenikliwych 
i miłosnych uczuć, których nie uznaję, le
piej zrobiłbyś, odkrywając mi całą prawdę. 

- A jeżeli niema żadnej spójni, czyli 
wspólności uczuć między nami, po cóż mam 
ci robić zwierzenia? 

- Przyznaję więc, że ta współno§ć -
odrzekł niecierpliwie Real-istuieć może w 
interesie odkrycia tajnych sprężyn postę
powania barona de Buttencoul·t. Możesz 
więc pan i powinieneś powiedzieć mi praw
rlę. Oddawna bowiem opuściłem Nancy i 
nie słyszałem o niczem. Dowiedziałem się 
później, że baron bywał często w domach 
obu braci Hart i wiadomość o małżeństwie 
jego oie zdziwiła moie wcale, zwłaszcza, 
:te Helena Hart miała największy posag 

w 
Ręczę to honorem! 

- Powiem więc panu, że bal'on wolał 
dom uboższego z braci, a skręciwszy ko
minka, ożenił się z córką bogatszego, po
mimo, że tamta mu się więcej podobała ... 

- Acb!. .. 
WS]lółtowal-zysze łowów zatrzymali się 

na widok barona, nadchodzącego w towa
rzystwie dam i gajowego, niosącego strzel· 
by. 
Było ich ti'zy: Helena, Mal'ya Magdale

na i młodziutka paryżanka, pani Emma 
Frugeres, z domu Baraton, żona młodszego 
jeszcze od siebie małżonka, z którym rzad
ko widywano ją razem. Przybyła tu 
wczoraj, uciekając przed nudą wiejskiej 
ustroni, w której mąż zostawił ją samą. 

- Naprawdę - mówił magrabia d.e 
Brevillier- mlasnąwszy językiem- w tym 
naw pół męzkim ubiorze dyabelnie im (lo 
twarzy. 

Rzeczywiście, trzy pełne wdzięku kobie· 
ty doskonale wyglądały w myśliwskiem 
przebraniu. 'fe kostyumy z prostego su
kna leżały jak ulane lIa pełnycb figurkach. 
Ale Mal'ya Magdalena zaćmiewała towa· 
rzyszki. Wdzięk młodości, pełuość form, 
zgrabne nogi w długich skórzanych kama
szach i krótkiej spódniczce, wyglądały cn
downie; była nowożytną Dyanną, bogiuią 
dzisiejszych łowów. 

- Achł - westchuął stary Saint-Cha
moins, gładząc brodę - żeby tak mieć 20 
lat mniej i możność podobania się tym 
paniom! 

- I to byłoby może uiedostatecznem -
odllarl Real, którego uwielbienie figury i 
zgrabnych nóg panny Kart lł rllŹniło nie
wymownie. 

pan 
- Pan Real-wyrzekł pojednawczo 

gard-śpiewa znaną zwrotkę: "Oj, 
kobietyl" I ja ją śpiewałem kiedyś, I 
wszyscy mężczyzn i śpiewać ją IOUSZą· 

- BalII-odrzekł na to 1Il"",r"!lIIL-ffiC01. 
dzież dzisiejsza nie umie być 
siągłbym, że dziś jeszcze łepiej 

- Potrafisz pan być młod~zym 
zallytał Edgard. - Ależ, gdy ja 
J1rzysz~,dłem, pan młodym być n>",>ot,.le:I .•• 

- To prawda - przyznał stary 
Chamois, śmiejąc się z Pl'zech wałek 
grabiego.-Lecz to dowodzi, że wiek 
ciąży ołowiem w mózgu, aniżeli w 
dłach rozpiętych do lotu. 

- Ręcz sam za siebiel - krzyknął 
kiz - każdy ma ten wiek, na który 
służył swojemi obyczajami. 

- Hel hel - zawolał stary 
z przekąsem - trudniej jest ob,rczl.jsml• 
czasem na wiek zaslnży\!, aniieli 
]lrostu obyczaje swego wieku. A 
jąc się do Edgarda, dodał: . 

- Ale co ja o tobie słyszałem, mÓj 
nie, że masz 7.amiar się żeniM. 
wczellnie? Prawda, że po KUL<U"'" '''''' 
bycie w Paryżu, można się uważać 
skończonego człowieka. A zwłaszcza, 
się jest skazanym na życie na ,,,,nwIUCJ'·'. 

- O, to tylko chwilowol-llrzerwsl 
gard Lecourtois. 

- Na wieleż lat cię skazał wyrok 
cowskiego trybunału? 

- Do chwili ożenienia. 
- 0, do licha! musiałe" 

kochanku. 



N.205 DZIENNJK ŁÓDZKJ. 
- Za rogatka. Wolska w Warszawie wano jednę ustawę ogólną o kasach eme-

otwartą będzie ła'źnia parowa. I'ytaluych dla w:s~ystkicu bez wyjątku osób, 
- Czytamy w.Kuryerze warszawskim:" będących.w s~uzble. rządowej tak w cen

W dniu onegdajszym powróeił z Bremy tralnycb, Jak I w. mlejscowycb instytucyach 
pan ~z., gdzie był ś~iadkiem fatalnego po rządowy~h. PI:oJekt tej ustawy wniesiono 
lożeOle naszycb emigrantów, zachęcouycu do zatwle~'dzeml\ ministrów i zarzadzają-
do wychodźtwa 7.a ocp.an, II mianowicie do cycb oddzlelnemi wydziałami. . 
Brazylii. .Było icb z Królestwa Polskiego, - ~odn.ie.siono kwestyę radykalnej re
a głównie z pod Łodzi I Zgierza, w ubie· fOI:m~ Istllle)l~c'ych w Rosyi szkól al.tyle. 
gly poni~{~ział~k 2.8, a. w tej liczbie 6 - ciu rYJskich, tec~llIcznycu i pYI'otechnicznych, 
z żouaml I dZlećlDI. Większość, wyzyskana. 01'&7.. zało~enla warsztatów do przygotowy
przez agentów, uie posiada już funduszu, ~aUla majstrów dla zakładów zarządu wo
nietylko na zagospodarowanie się, ale i Da Jennego. 
odbycie podl·Óży. Pan S. rozmawiał z kił- . - Komisla utworzona przy departamen
koma i nazwiska ich zanotował. Oto obą- cle wyznali zagranicznych ministerylIID 
łamuceui wychodźcy: Karol Ludzik z żoną spraw wewn.ętrznych do przejrzenia usta
i Ilwojgiem dzieci ze Zgierza, poprzednio wy dla koścIOła ewangielicko-augsburskie
był majstrem murarskim w Pabianicach. go w palistwie ruskiem uznała za koniecz
Oskar Wirt, robotnik z Łodzi. Wiktor ne uwolnić. pastorów ~d klopotów, które 
13nscher, także robotnik z Aleksandrowa. przeszk~dzaJą !m obecnie poświęcać się 
Tomasz Wiłkoszewski , młynarz z pod Lu- wylączllle o~oWlązkom pasterskim, t. j. od 
tomierska, z żoną i 14 -Ietnią:córką· '1'en ~ar~ądu. majątkami i tl'osk gospodarskich, 
ostatni, opuszczając kraj, posiadał rs. 600 Jakle zajmują im czas i stawiają w fałszy
i okolo 200 marek. Obecnie, po upływie wem polożeniu względem parafian. Zarząd 
trzech tygodni, 'uie ma jnż połowy pienię- te~y pastoratami ma być wlożony na ko
dzy. Wiłkoszewski twierdzi, że w miesiOj.- mlt~tr , skladaJOj.ce się z przedstawicieli PII_ 
cach maju i czerwcu, po miasteczkach, osa- rafij I władz admistracyjnycb miejscowych 
dach falll'ycznych i nawet po wsiach, krą- pod nadzorem władz gubernialnych. Z do
żyli jabyg agenci, zachęcając do wychodź· cuod~w otrzymywanych IV ten sposób, da
twa i rozdając adresy, uietylko przedsię · Ch~WlelIStWO ewangielickie otrzymywać bę
bierstw wywozowych, głównie hamburskich dZle p~n~ye na zasadach, przyjętych dla 
i bremeilskich, lecz nadto binr i kantorów dnchowlenstwa katolickiego. 
ekspedycyjnych w miastacb pogranicznych, - Dzienniki petersburskie dowiadnją 
jak: Ostrów, Toruń, Katowice, Mysłowice się, że w niektÓl'yr.h okręgach naukowych 
i t. p. Podobno większa częś.ć wychodź- w gimnazyach żeliskich urządzane będą. 
ców zostanie pl'zez władze niemieckie co- kursy wieczol'lle pedagogiki. 
fniętą ~u granicy. Kto .w:ie,. ~zy '! razie -"IV cel u podniesienia poziomu wy
wykryCia. pokl}tn~cb kUSICieli I p.odzegaczy ksztalcenia felczerów i wykształcenia spe
emigl'acYJnyc~, lIIe doczekamy Się procesu I ~yalnego felczerów rotowych, zarząd wo-
Il. la Wado wice. JeDlIO-medyczny postanowił rozszerzyć 1'1'0-
P8ter~~urg. . . grM1I1 wykladu w szkołach wojskowo-fel-
-. Mmlsteryum skarb~, Jak donOSI .Gra- czerskich, z dodaniem jednego z języków 

żdaulII", rozesłało do IZ~ skarbowych z~- nowożytnych; kursy zaś felczerów roto
wialiomienie, że od dllla l3-go s~yczllla wycli, dobiel'auych z pomiędzy szeregow-
189l rokn wprowadzone będl} m.ar_kl sądo- ców, zakładane przy szpitalach i lazare
we w cenie 25, 50, 100, 300 I 000 kop. taeli, powiększyć o jeden rok, przyczem 
Wzmiaukowane lzby skarbowe otrzymały istnieje zamiar powiększenia praw slużbo
polecenie, aby otworzyły kredyt .sądom 0- wych felczel'ów, któl'zy ukończl} te szkoly. 
kręgowym na sumę 1,000 rs., a Izbom są- - Komisya przy miuisteryum spraw 
dowym do ~OO )·S. • wewnętrznych, opracowywakwestyę wzmoc. 

- Uwolmono o~ zapa~u.1 \~ysłauo na nienia kolonizacyi haju południowo-nssu
miejsce stałego zamleszkat.tla .zolmerzy ~ po- ryjskiego; projektuje nałożeuie na. wszyst
boru r. 1885 (po przesłuzenlU całkowlte!\,o kich korejczyków i chiliczyków, mieszka
terminn) i z 1889 ~'. (~ wyniku l.osowaDlII jl}cych w tym kraju, podatku oddzielnego 
pewnego proc~ntu zołOlerzy uwol.mon~ch ze od korzystania z ziem państwowych, z tym 
służby czyuneJ), którzy odbywali słuzbę \~ warunkiem, aby ten podatek przeznaczony 
pulkach 7 i lO-ej dywlzyl p.lechot,Y, I I Z·eJ był na potrzeby kl·aju. Jednocze ule, aby 
11I'ygady strzelców, oraz 7 I lO-eJ ,brygady dać początek trwalszemu zaludnieniu wscho
artyleryi: Uwolnienie z inuycu WOJsk, kon- du, istnieje zamial' nadania znacznych clzią
systnjących w Królestwie ~olskiem, nas.tą- łów ruskim wychodźcom wśród ziem, zaję
pi w kOllcn bieżącego miesIąca, z konUJcy tych przez chiliczyków i korejczyków. 
zaś i konnej artyleryi nkoło Nowego-Roku. ___ _ 

It()Z~l A lTOSCI. 

naleZIlcych do świty, pomięd&y innymi hrabia 
Gueru i hr. Eolenburg, przyczynili si~ ze swo
jej slrooy do ozdobieni .. tego Cumoiru. 

X W Kaesel ma by6 zaprowadzoIle oświet
lenie elektryczne. jedno z najwspaniaJszych. j .. _ 
kie dotychczas Niemcy posiad"J". Jako motor 
o?ytą bedzie woda Fnldy. oa której brzegu usta
wiona stacya centraloa rozprowawd druty po 
wszytkicb cze§ciach miasta. 

T E L E G R A M Y. 
fłetersburg, 10 września (Ag. p.). .Tego 

Cesarska MOŚĆ]1O raz pierwszy odwiedza 
WołYIi; nic też dziwnego, że pl'owincya ta 
przygotowala się na przyjęcie Monarcuy, 
jak mogła najlepiej. Ze wszystkich stron 
napŁywali ziemianie i tłumy włościan, aby 
przyjąć Jego CesarskI} Mośtl chlebem i so
lą· W~ościanki przynosiły dła Jej Cesar
skiej Mości bukiety z klosów i kwiatów 
polnych, przewiązane wstążkami. W Łucku 
przedstawił s ię Jch Cesarskim Mościom 
IJI'zybyły równiei ns manewry dowodzący 
wojskami okręgu wileliskiego, geuerał Ga
neckij . Podczas przyjęcia Ich Ce~ar8kich 
Mości w Łncku brały również udział: 01'
kiestra s~siednicu kolonistów czesldcu, oraz 
nczniolVie szkoly izraelskiej z Włodzimie
rza- \V ołyllskiego. W soborze łuckim po
witał Ich Cesarskich Mości biskup prawo
sławny wołyński stosownem przemówie
niem. \V Łuckn Naiiailniejsi Pailstwo zwie
dzili również cerkiew prawosławnI}, świeżo 
odnowiolIOj., a pochodzl}cą. z XVII wieku. 
\\' Równie przedstawiała się Jego Cesar
skiej Mości szlachta wolYllska, a pomiędzy 
innymi wlaściciel Równa, książe Lllbo
mirski. 

Petersburg, 10 września. (Ag. p.). 'l'o· 
warzysz geuerał- inspektora inżynieryi, ge
nerał Zwierew , IV dnin pięćdzieSięciolecia 
swej służby oficerskiej otrzymał przy Naj
wyższym reskl-ypcie OI'der św. Włodzimie
rza I klasy. 

Niższy Nowogród, 10 września . (Ag. p.). 
Ogólne rezultaty tegorocznego jarmarku 
więcej niż średnie. Zbyt towarów fabrycz
nych przewyższył zeszłoroczny, zbyt towa. 
r6w azyatyckich i produktów surowyeh 
jest niezadawalający. Wypłata dawnych 
uależności odbywała się prawidłowo, cbo
ciaż obfitollci gotówki nie było. Skóry 
zjalówek niegarbowane sprzedawano wszyst
kie niżej od cen pienvotnych; kOliskie nie
garbowane sprzeda.no wszystkie, przeważnie 
za granicę, w końcn z pod wytką od 5 do 
100;.. Garbowane końskie skól'y wszyst
kich gatunków sprzedano po cenach zeszło
rocznych, gorsza z obniżką. Masło sybe
ryjskie sprzedano IV całości. Szerść ze 
stepów sprzedano po 5 do 6 rb. za pnd 
i wogóle handel szerścią był nieszczególny. 
Bawełny bucharskiej sprzedauo mało, za 

Egzaminy jednorocznych ocliotoików na 
stopnie oficeróW zapasn już się odbyły i w 
tych dniach nastąpi uwolnienie icu ze sluż· 
by czynuej. 

- Peterb. wiedomosti" douoszą, że 
wkl-ótc"e w Petersburgn utworzoue będzie 
nowe towarzystwo, !lod nazw~: • 'l'owal"!y
stwo wzajemuej pomocy dla osób, zara~la
jących na utrzymanie piórem." PrOjekt 
ustawy towarzystwa jest już opra~owa~y 
i w głównych zarysach przedstawia Się, 
jak ńastępuje: nczestnikami towarzystwa 
mogą być wszystkie osoby, za~mujące !.~ -
7.ne nrzędy, tak w I'zl}dowych, Ja~ w ml~J' 
skich i prywatnych instytucyach I zarabia
jące na utrzymanie wyłącznie piórem. Po· 
moc udzielona przez towal'Zystwo swoim 
członkom, polegać b~dzie z począ.tku, .na 
wydawaniu pożyczek terminowych szesclO
procentowych roczuych, oraz niezwraca
nych tym c7.łonkom towarzystwa, kt~rzy 
z powodu jakiegokolwiek wypadku mesz
częśliwego wpadli IV położenie bez wyjścia. 
Z rozwojem towarzystwa, zamierzono wy
dawać pensye dożywotuie IV sumie okre· 
ślonej osobom, które, będąc członkami to
warzystwa najmniej przez lat lO, ntracl} 
z jakiegokolwiek powodu zdolność do pi
sania, oraz zapomogi miesięczne tym oso· 
bom, które, będąc czlonkami towal'Zyst:wa 
pl'zez lat 5, utraciły zdolność do pracy. 

chiwailską ofiarują pl 7'/. rb. za pud; 
X Straszną śm iercią zgin~l w Braile w perską zakupiouo uprzednio na miejscu; 

Rumunii .. eronauta Curletti. Posiadał balon Z plantacyj Azyi środkowej sprzedano 
bardzo wielki, z plótna Źllglowego zrobiony, wszystko po 10 rb. 35 kop. Rybny Ilau
który na wzór balonów najslarsgej kOllstrokcyi deI ożywiony; szlachetne gatunki po ce
wznosił siQ • pomoC'l ogr.anego powietrzno nach pierwotnycli, śledzie sprzedawano 
Ogrzewanie to odbywalo si~ w "wykłym piecy- w kOllCU po 2 rb., tysiąc sztuk tauiej; 
ku blaszanym, w którym palii si~ ogieu slo- ceny ryb suszonycu slabe. Ohroty żelazem 
miany. Prawdopobnie przy tej sposobności iskra zakończono pomyślnie. W baudhl zbożem 
padla do samego balonu. Kiedy ju? dokonane cisza i zastój . 

- "Peterb. wiedomosti" dOIlOSZl}, że IV 
celu zmniejszenia żebractwa, mioisteryuDl 
spraw wewnętrzuych opracowało pl'ojekt 
założen ia przytułków na następujących za
sadach. W każdej gminie domy przytułku 
zakładane hędą we wsiacli największych i 
znajdować się będą pod opiekI} oddzielnych 
patronatów, sk ladajl}cych s ię z 6-ciu człou
ków, wybiel'anycu przez radę gromadzkI} 
POI] przewodnictwem llroboszczów. Na pró
bę, takie domy przytulku urządzone hyły 
k08ztem ziemstw w gubemi pskowskiej, 
gdzie ludność przekonawszy się o doniosło
Hci podobny cli instytucyj, ustanowiło od
Ilzielny Ilodatek gminuy w ilości 5 do 10 
kop . od glowy na ich ntrzylllanie, przez co 
u.sunięto potrzebę wydatków nadzwyczaj
nych lIa ten cel. Taki reznltat pomyślny 
zachęcił ministeryum do zakładania domów 
przytulku i wianych guhemiach. 

- .Swiet" donosi, że przedsięwzięta 
pr~z ministel'yum skarbu rewizya obowią· 
~UJąeych obecnie llrzepisów o emeryturze, 
)8lit już ukol'!czoną. W celu połączenia 
rÓżuych przepisów i postanowień , wYIll'RCO-

zostalo napelnienie powietrzem ogrz~nem, balon Warszawa, 11 września. (Ag. p.). Dziś 
został puszczony w gór~ i pocz'll si~ wnosić z odbylo się poświęcenie cerkwi w twierdzy 
szalon, szybkości,; jednocześnie zajela si~ pło- warszawskiej pod wezwaniem św. księcia 
mieniem i osłonn plóciennn b .. lonu, który wla- Alekęalldra Newskiego. 
śnie szybow .. l nad Dnnajem. Plomienie rosly Kijów, 11 września. (Ag. p.). Dziś odby
pote?nie, podniecane wiatrem i wkrótoe tet lo się założeuie fuudamentn pod hndowę 
pochlon~ly sznory, któremi do balonn przywi,- soboru św. Aleksandra. Newskiego. Grunt 
zany byl wiszJlcy w powietrzu areooauta. Na-' pod świątyuię zakupiouo z oddzielnego fun
reszcie nieszcz~śłiwy wywracaj"c si~ kilkakrotnie duszu ministeryum 8praw wewnętrznych, 
w powietrzu, spadł z wysokości 400-tu metrów a budowa prowadzoua będzie także wy
nn bulgarski brzeg Dun"ju, gdzie jego zczcr· łącznie kosztem skarbu. Za gl'unt zaplaco
niale i do niepoznania zmienione cialo rozka· no 24,000 rs., a na bndowę wyasygllowa
wałkowało si~ w sposób okropny. 110 86,000 rs. Opracowanie projektu i kie-

X Przymusowe ubezpieczenie na tycie rUDek budową powierzono budowniczemu 
zaprowadzono na wyspie Islandyi, prawem z ministerynm Jurgenowi. 
dnia 11-go sierpnia r. b. Kaidy m~tczyzna w Taszkient, 11 września. (Ag. p.). Dziś 
wieku od lat 20-tu do 60-ciu obowiązany jesl odbyło się uroczyste otwarcie tUJ'kiestań
placi6 składkę po jednej kronie rocznie, kaida skiej wystawy rolniczo-przemysłowej . 
tlcl kobieta po trzydzieści er. Głowa rodziny Tyflis, 11 wrześuia. (Bg p.'). Przybył tn 
ma obowi~zek plnci6 skła.dke z.. wszystkich dziś minister skarbu. 
członków rodziny i słnqcycb. Skladki wnoszll 
siQ do banku rz"dowego na procent. W ciągu 
pierwszych lat 1 O-ciu składki i procent doli
czaj, siO do kapitało, jaki jest zabezpieczony. 
Po upływie tych lat, polowa tylko składek i 
procentn dolicza si~ do kapitału, a z drugiej 
polowy wydawane Sil wsparcia dla potrzebujllcych. 

X Ze Szląska donos", ~e na dworcu Ił' 
Mysłowicncb odbywa sie teraz bardzo ostra re
wizya wychodfców zo wscbodu. Dawniej pozwa
lano dalej jecbać tym, którzy mieli bilet do 
portowego miasta i kart~ okr~tową,. Ternz musi 
wykazać ka?dy dorosły, te ma dwieście marek, 
a na kaMe dziecko 1'0 50 do 100 marek" 
gotówce. 

X Cesarz Wilhelm - malarzem. Młody 
władca Niemiec, w chwilach wolnych od zaj~ć 
i pOdrÓ'ly, uprawia, równiet jak i brat jego 
Henryk, malorstwo. Podczas ostatniej wyćiecz . 
ki na północ, dostojni bracia wymalowali dwa 
krajobnuy norweskie i podpisali sie lIa płót· 
n:>ch. Pejza?e te zawieszone Sił " Cumoirze ce
sarskiego jacbtu .Hohen1.ollero". Kilka osób, 

Ostatnie wiadomości harlI lI owe. 

Wa r aza wa, 10 września.. \Veklile króL ł.ertu. III. 

BeriiII CJ d.) 39.35 i4d.. 39.0t'/" 05, lu, 83.95 
kIlII.: r.oll ,lyu (3 Ul.) '1.95 ąd.; Puy. (10 d.) 31.15 
t~łl.i Wle,lei, (8 d.) 71.40 ż~, 71.00, 71, 05 kop; 
4 /. lioty lik,v. Król. Pol.kiego ,I. 90.25 żą<!.; malo 
89.50 żąd.; 5',. ).oiyezk& \'ł'8chodui& fi emisyi 102.00 
l,łao.j 4"n Iloł:yczka. wewlI!}trzu& z 1887 roku 88.00 
ŻI)Ił., 87.70 kup.; 6°/. listy &&8tAWD8 aiemskie ( se· 
ryi P5.30 ż"I., III ser. lit. B 93.65 ż~d.; 5'/, Ii .. y 
... tawne mi ... ta Wars"'TY r 99.00 i~,I., 11 96.7ó 
ż~d .. li t ~5.75 iad .• IV 95.90 ;'\d.,93.75 kup, V 
93.75 żąd.; 5'/, obli/ri miasta Warazawy dl. 90.30 
żątl. JJy.kouto: llerilu 4'1 .. LOlldyn i '/ •. Paryi 3'/,. 
\Vielleń ł.IV., Petersburg 6".. 'VarwU kUIIOUII s 
lłotr. 5',,: listoy ZL'4laWne .. ieUlskie 10'l.9, W&nlS. I i 
II 209.8, bo,:.i 170.2, Ii,ty liko' id. 10·\'5, poiye,h 
l>re.,iowa l 7ó.i, U 233.5. 

P. t .. a~.rg , 9 """"'Ilia. Wekol. ua l,oll.l,n 79. 1łl. 
II pO*Joaka ", .. bo,lui" 101'/., nr llO""ka w""ho
duia. l(t2, 4'/.,°/. listy u..stawlle kretlyL ziemskie 
130.25, ,~cY' bauku r .. kiego dla h .... ,Uu u.gn.uiex
u8go 272.00, pecenbllrskieco buku .l.,rwkolltowego 
61M.OO, buku mi9,layu&rodowego 4.86.00, "&I'ua"· 
ilkiego ~auk. dyJokouto""IlO - .-. 

8,,11_, 11-go Wfwni ... a .. nkuotl rt1i:lkie r.a.r&~ : 
258.90, Il& doat& .. ~ 258.75. ."hle ua War"""ę 
258.00, Da Pe[erslm.rg kro 'l.fj7;75. IU\ Pater~hltrg 
Ilt 255.50, 11& lAud,ft kr~ 20.36'/ •• ua Lo,.IYII ,II. 
20.21'/., Da Wiede6 180.6;). kUl"'.' "01., :tU.70 
5',. Iistl .Iasta"ue 75.00, ~,. liot'., 1i"",i{I:\,\yjll~ 
71.W, poiy~zk& rllfłka 4". x. J8.lłiJ r. 91.70. łllJoI 1-
1887 r. 70.50,6"1. r8lU& .Iota Ul.óO, 5'/., r •• 1 .• IS,\ 
r . 107.2.1, poi;Y~l&.k .. w8dloullia li 8Uł. 81.40. fi r ellti~ 
I,i 81.60, 511. listy &Mta,wne rftidtjĄ L ł 1.00, r,-/., po
iywa Ilremio,,& :I .l86. r.okłl 18a~2ó, &&ku. y. 1&;'; 
r. 175.25, akeJe drogi iel. ,..",ru&witko· \yiflllleiliki j!i 
249.00, akc,. kreoly.o". aUltr,,,,,ki. 17ł.75 ... ker. 
"&!8S&"ilłUego banku baudlowe:;o 99.75, ,1,Z1koIlUI' 
"ego 91.50, d,8kon:to uiemiel!kletro ""'llku IH\U"twll 
~'J. pr1 "&tue 3JI, -t.-

lo.dyl, 11 września.. POiJczka rl1~ka z IRoit) rokn 
II 8W. 99'/4' t.lf,~. KOIIJlole angielskie 9.~1I/11' 
~ arlZ.w., ~O ",ndni •. 'rug Ul. pl&.Jll ~Vit.k.(h'

~klego .. Pueulu SI~_ orlI. 450, PytrIL i dohrA. 485-
500, bl&ła 530--000, ",bOlOwa 585 --6l5, tyw 
.yborowe 420-ł35, are<luie - - - w .. tlliWł1 _ 
- _ -,j~lmieii 2 i 4-0 rzOd. 530-łOO, owie:. 2t5 -
27~, gryka 360-4.00, rlepik letui -. zimowloo-
570, r~ełlak :&Ilił &IUI. - -630. ęrol!b poluy _ 
600, eukrowy 800 -900, (..,.,1 .. :Y.lO-Il00 za ko ... < 
kIL;BZ& jagl&IUL 85-100, olej rlOe\uł.kowy __ _ ; 
100&Uy - - - SA pud. 

Do"ieziouo pszeuicy 900, iyta 600, j'\lll lllieuiA 
-, 0"8& 300, grocbu polnego - korcy. 

WarnawI, 10 wrzeW&. Oko\'fita. 78"/. z abJl.l) 
po k. '!ll/ł-'" ~ltrL. 11kład. z,Il. lYialrl. kop. SU.'-Sall. 
~"yukl sa \YIłLtlro ILop. 8M. - 851t (r. I\fi\lad. na 
"Ylllbu. 1.*/,). 

• • rUI . 11 września. PJI%euil".A 183 - t9:; liR. lfH. 
188.25, UIL liotop. grudz. 186.00. Ży~, 16;) - 171 
Da wrz. p&id&. 1.71.7., 11& g .... 1z. 16'-15. . 

Mayu , 11 września. Kawa gOOtl &ferage SAUL.o:t 
UIL "ne •. 117.00, MIL grud. 10i.OO, 11& Ul""'''' 1891 
•• 98.00. SpokojDie. 

• •• cllester , 9 ..... ~nia. Water 12 Taylor 7'/. 
WILter 30 T&ylor 9~., Water 20 Leigh S'/ .. WIU.r 
30 C1ayton 9, lIoc\< 32 Brooke 9't. Mnie 4U 
lIAyoU 9'/.. Medio łO WilkiOBo. 10'/ • .1. \~~rpC"l!1 32 
Lee. S'I., Warpeop. 36 Rowland 9'/ .. lJOItble W We
ston 10-, Donble 60 ."ykły gat. !t'/. 3Z,' I lU 
dys. 16+16 groy tkaniny. 32r46 177. ' 

~IYer,.. I , 10 września. Bu·olu&. Spral.ozu""i. 
koucowo. Obrót S,OOO bel, • tego ua .voknl ... y~ i 
wywó. łOO bel. Hoon.. Hiddliug a""eryk&u..I<&: nIL 
wrzesie6 p&żdziemilr "/ .. nabywcy, an paid •. listo
pad - - -. -:- -. Il& liBt. grodzieli :;'/ .. nr.byw
ey, na grOdz18U ",czai 6-' .. nabywc}, Ul. atycaeń 
lnty 5"1 .. Dabywey, DIL lnty mIL""6e 5'1. ""b,wcy. 

Nlw·Y.rk, 10 wrzehi ... n ..... III .. 10'/,. w N.Or. 
leanie 91$/". 

Nlw·York, 10 ..... ania. Kawa (F.i r - Rio) 20.50. 
Kawa Fair·Rio JiI 7 low or4linary Da sierp. 17.47. 
Da paids. 16.72. 

TELEGll.\tIY G/EliDOWE. 

Giełda Wanzawaka. 
Ż,dlUlo • ko.cew giełd, 

Za w. k,'. k ró łk el ernlilllł'Ne 
ua. lJerliu u. 100 \Ur. . . 
1Ja. kodYII Z:\ I fI. . . • 
lIa p.". za 1110 (r. . . 
Da IViodeli ... IIJ/ n. . . 

Za ,a" .,.y p., .. łwew •. 

LilłŁy likwida.eyjn.e I{r. I·ul. . 
Jlusk ~ I.07.1czka tT.!ll'bollui:\ . 

••• -,. lloi. we"IIZ. r. 1887 . 
Liwt, zut. loielU •• 'er,i I . 

" ,. " V . 
r,isty %:lSŁ . m. Warll&.. Ser. I . 

n n •• 1t V. 
r,iKŁI :c..uL. Ul. łAtl -u Seryi I . 

" 1[. 
.. \li . 

Giełda Berlłń.lka. 
Ba.ukuoty rllilkie %arft.~ . . 

yt n 01\ 111~t.I\"'. 
O'ilkouto prY"'ft.lue. . • . 

39.a5 
79; 

J1.7. 
71,10 

00.2.'; 
11)'2.-
88. .. -
9;.30 
94.65 
\19.-
93.75 

Z dni" II 

~b.90 
7.86 

31.S~ 
70-30 

90.15 
1(),2.-
88.-
9:;.-
9Ur. 
\f9.-
93.75 

i58.90 260.75 
~Jl.) \ 261.25 
3'/" 3'/,'/. 

DZłENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Z • • rU " W.IU 10 wrz8llni&: 
KateU.y: dli,ei ~o lat 15·tu .",arlo 29. \T tej 

licabie ehlopcó.. 15. dzie""",t H, doro.tych 3, 
" tej liesbie mpeJOlzD 3, kobiet. - a mianowicie: 
Aleksander .Hy.uoWllki, lat 72, JÓz.f Jeiak., 'at 23, 
Marcin Olesińllki, lat 51. 
. Ew •• goUoy: daieci do lat Ió-t~ 'OIarlo 4,,, tej 
Hubie chłopeó" 3, dziewczllt l, dorollłyeb
w tej litr.bie m~i.uY&J1- kobięt - B miauo"ieie:-

Starlzlk • •• i: dsieei tlI) lat. 150tu Iilo.rło 51 w tej 
liczbie chłopc6w 3, dsiewt:ął; 2, rloroałycb ł, 
w tej liczbie ml}iczyzn - kobiet l, a miaoowicie: 
Ryfk .. BaDnw;,;o;;.rce~" :.;I:;;a;.t .:~,;l.~ _______ _ 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Het.1 P.lakl. lL Gerach z WU8Z&WY. Bnd.i· 

...... ki I Łom'y. K. PelIIJ:er z Hookwy, K. HanB
w,,1d • Font., GoNSJńoti i llichter s Krnuew&, 
L. Foeht • Berd, ........ 

G,u. H.IaI. A. Lipacltits • Budspeutn, O. Seri
ve z Lille. J. Leewy • Wroota ... i&, L. Sakheim I 
Cbemnitz, P. Rou I Par' .... A. Ranch i Birs,feld 
• War_wy, Biberztein z Ni ..... "y. Hirochberg. 
Dorpata. 

Hetel VI.terla. Barkowica • WiI..... Ilaj,,,aki ze 
Sluie,,&, Rseszot&rzki • Klocka, B .... ko .. lki • 
Waran"Y, J. Rot z Kielc, Cyraóski. ier&du.. 

Netel .u •. I'eI. H""""'c' Glhrio, Fri.taeh •• 
Berlina, Synoraclski I Wa.-"Y, Brueb I Wroc· 
łILwia, H.UBebko .. Łod&i. BocsIlDlOW ki I Bobrójsh. 

WYKAZ DEPESZ 
,łiedoręcumych przez ttu.ejszą sl.acye ~legra
(lałlą z powodu nieodilll/.ezienia adresaltiw . 

Fabjalli,t Tan"" • R."y KalłIIliecuj. - Lnbra· 
alt-ki WlObodala 1818. Wiełaia.-.Karol Zieliń· 
ski Ogrodowa 6ł • Wars.a"y. 

P~Ie"'flRW. 
Kurator cv.sowego IpiLal& at.arozakou

nych w Łodzi ma houor wyruit_1I 
podził)kllwaule wlelmotnelu H. Silbenłel
nowi za ollauwau.. szpitalowi kwotę rs. 
150 z (ln,,04u obcbod. rebmego w4'.Sflla. 

1. K. P"zftlłfWti. 
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o G Ł o s z E N I A. 

KOSZEttNE MASŁO Roślinne "LACTINE" KOSZERNE 
Produkt z orzechów kokosowych, bez żadnej przymieszki, wyrabiany w Londynie, pod nadzorem Rabina, kt6rego prawowierność i sumienność za
świadczoną jest przez najznakomitszych rabin6w angielskich. Uznany jako najzupełniej koszerny przez Nadrabina londyńskiego b. p. N. Adlera, 

kt6rego " Hechszer" poświadczony j est przez ł6dzkiego rabina, p. Eljasza Chaima Mayzla i innych rabin6w w kraju. 

Zaopatrzony w świadectwo warszawskiej Rady Lekarskiej. 
Maslo ro~linne "Lactine" nadaje się zarówne do użycia przy pieczeniU mięsa, jak smarzeniu ryb, oraz pieczeniu ciasta. Nie jest ono mięsueru ani rule
ezneru, a jest 7.drOWSZeDł, w smaku przyjenllliejszem i tańszem od wszelkich innych tłuszczów, używanych do potraw, a nawet od masła . kro
wiego. Ciasto upieczone na magle romnnem "Lactiue" jest nie~lko przyjemIlem IV smaku, ale zachowuje także dłngo zupełną świeżość, gdyż masJ:o ,,',aeti-

ne'" j ako produkt rosliuuy, nie ulega tak prędkiemu zepsuciu, jak masło krowie. 

GŁÓWNA SPRZEDAŻ Masła roślinnego "Lactine" 
na KRÓLESTWO POLSKIE i ZACHODNIE GUBERNIE CESARSTWA 

STAMIROWSKI & C!! 
w Łodzi. ulica Piotrkowska Nr. 65, dom Rosenblatta. 

SPRZEDAŹ DETALICZNA Stary Rynek, dom S. Weilanda 
SPBZED,t.Ż H1JBTOW .... w naszym sklallzie .»iotrkowska 65. Szczególowy opis i sposób nżycia. udzielaue są llrzy 

Ostatnie 10 dui!! , 

CYRK Er.Ciniselli 
W. SOBOTĘ, dnla 13 Wfzdnia 

1890 r. 
wieczorem o godzinie 8'/, 

PIERWSZY RAZ W ŁODZI 

"Kopci uszek" 
.. arodziejska paDt.omina w ~ obrazach 

oraz 

Ballet Divertisscment 
Kraków. 

.Flora Frommer 
Józef Dawidowicz 

ZARĘCZENI. 

wykona około 100 dzi .. i w wieku od 
.. do 10 lat. Powyższa pantomina, 
hrietnolcit i bogactwem wyotawy, 
przewyższa ...... y.tkie produkcye w tym 
rod.aju. W~.y.tki. kOBtyumy minia-

turowe" wspaniałe ekwipaże oraz uprząż 111§~mllllll przygotowane są umyślnie w Paryżu. 

Wielkie powollzeaie w ealej 

Łódź. 

ZARZĄD 

sprzedaży gratis. 
1713-0-1 

Towarz. Cyklistów Łódzkich 
a honor podać do powszechnej wiadomości, że 

.... wJ~~i[i oułożon~ zo~tałJ 
na dzień 9 (2:1.) 

I 

Ludwika LUtauer 
Hierollim Hippolit IiIclailf 

ZARĘCZENI 
Łódt, we Wrze§niu. 

Europie . 
• ~ ....., "'"9 rue\)Ot6wut.Uyw t2l",ca-ł::J.-€:.€~ł:lFElR-E:":-f:J-€l.~e::::HEJ .. ł. 

ar')'.tcJw alłaczy 

3 bra(!; Rasso 3. 
z zupełnie Dowemi prodnkeYlUIli 

Z uszanowaniem 

§ta.~g re'łOmOWa'llY 

DOM HANDLO WY W Moskwie 
CINISELLC, Dyrektor. wejśe IV stoSunki z pierll'szorzęd.Demi fallrykami 

!. __ .. ______ 1~7:.i.22~-;;...II "',~k:styl?lV'ej.:.. celem objęCia s przedaży wyrobów t ejże na 1Ios:kw,e\ll 
DfO'WIDr.ve, może dać zupełną gwal'ancyę za cale 

.Iw'ier:wn'vch sobie na skład towarów, a llawet znaczne Zl"lCZI"-I,.' 
wkowe. Łaskawe oferty uprasza się adresować 
do biura. ogłoszel\ Rajebma,na & Frendlera IV Warsz:l\vl,e." z patentem Instytutu 

życzy sobie udzielać 
ty w administracyi 
pod lit. ~. N. 

.. u"'"'Ju",a" I ,..~"lnU(,r"l(a Nr. 26. 1 

z dobrej rodziny POLKA posiada.· 
jąca język francuski i muzykę po 
szukuje miejsca, gdzieby mo~ła 
stół i mieszkallle udzielać 
z możnością da.wania lekcyj 
mieście. Wiadomość IV administra· 
cyi. 1729-3-1 

Poszukuję KONDYCYI 
Oferty w administracyi "Dziennika" 

B. Kryński. 
1733-3-1 

Poważne Towarz. Ubezpieczeń 
POSZUKUJE , 

zdolnych AGENTOW 

Ostrzeżenie 
Plaga trapil\C& od nie pamiętnych czas6w prze

mysł tabaozny, przybiera coraz obszerniejsze ro
zmiary. Oś gł6wna, około kt6rej obraoa się konku
rencya między fabrykantami, stanowi podrabianie 
etykiet . 

Plagą tą dotknięte zostały w ostatnich czasach 
przeważnie wszystkie wyroby naszej fahryki IV szcze
gólności 7.aŚ papierosy niesklejane, na kt6re rznci· 
ły się z niepohamowaną żarłocznością i zajadłością 
różne fabryki, a między innemi i jedna z fabryk 
petersburskich, podra.biając gatunki papieros6w nie
sklejanych Xs 3, 10 i II z tak łudzącem podobień
stwem etykiet, że doprawdy truduo jest rozr6żnić, 

________ ..:;:,=-...::.......::.... I~.,. lub też, jak to czyni inna znowu fabryka, puszcza-
Są jąc IV obieg swoje liche gatunki, opatrzone tylko 

dwa poko;e numerami nal!zych papierosów, a mianowicie X2 3 
~ i 10, celem wprowadzenia w błąd publiczności. 

do wyngJęcia z umeblowaniem 
bez. Bliższa wiadom~ó w a.dmi- 08trzegamy zatem pp. fabrykant6w podrabia-
nistl'a.cyi "Dziennika.... 1736-3-1 jących oraz składnik6w puszczających w kurs owe 

Nagrody rs. 25. 
w IObotę.d...6J1.m. we wsi Stare -.----,Ull..._ 

skradzillo bryosQ I parą .ua" .. ...-

podrabiane wyroby, że jeżeli nie zanieclJają tego 
niecnego procederu, pociągnięci zostaną do odpowie
dzialności sądowej, gdyż wszystkie etykiety nasze 
zatwierdzone są przez Depa.rtament Handlu i Ma
nufaktur. 

Bracia Polakiewicz. 

kotłów, maszyn, rur 
I wodnych. Krątki c,II.'oi· 

8ą ~anie i trwale. z •• ~pują dro, 
gą gumę l .zbest w arkuszach, ktOre 
przy wycinaniu dają. moc bezuiytecz~ 
n,eh odpadkOw. 

Sklad artyku/iw technicznych 
STAlIlROWSIU i S·ka 

w lodzl, ul. Piotrkowska, 110m S. 

lIo) '1I0Cli31ł (JJa6pM'IU31ł men'!;· 
983/1 1opor3 

BC.ltA,CTBie sasBJleuill ToaapOOTDpaBBTG-
1 ___________ ... lł u~.;K;-;.· ,o9łłBePTa, oCh. yrept ,J.ytiJRXan Hl-
Iii sa Ji C8582uI TOBIP'L OTIIpaSJeH-

POTRZEBNE s~ 

m7'MASZYNY 

przędzalnicze 
do ostatków przędzy. 

17 (li9) .lHR T. r . co 01. 
e'l'. COKO~OB~) YupasJleHie Jo
<JiaO:pB1łuoA E6.l1lau01t ,iloporl 

liTO ynoKKayruA .. y" 
CQKTaet"IJ He.t.illłe.1'U-

171~--3-1 

KBOT30l\iR JIO,llSHlICKOIl 

Poecii!c«aro 06l1\ec1'811 

r. J[O,/\3L, 28 ABrycTa 1890 r. 

0611{eCTBO MaHytl>UTlPl 

IOJliyca feIDU{eJJ,. 
J73~3·1 
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