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Numer 'lastępny wyjdzie we tulm·eJl. dUją się pOI ZUC!Ć swóJ krRj Ojczysty. I dązą nym zostaDle. . usnnięcia, o ile możlia, tej niel"ljwuomie~-

I 
OD~łf.nl1lceni. Ob~etniCa:iil~dZeg.iCzY~decr·l wro.tl\e-Z~Tębu-paiiSt\vawygnanie SKa7.i-1 większysfę j~zcze ar zis).Of6ż, w<:e)'u 

_---------------- s~nkad szczę~cla. za morze.m, uwa~m za Ar~. 325 t~go~ kodeksu. K. o,. wydali w- uośd, komitet t&l·yfowy póstan0'Yfi powie-

OGŁOSZENIE 

J. E. Gubernatora Piotrkowsklego. 

Dlezbędne objaWIĆ wszystkIm i kazdeBllI, szi Się z kraju Ojczystego, wejdzie do sluż- rzyć specyalnej komisy~ rewizJę obowiązu
do. ko~o to odnosić się mote.. że wszelkie by zagranicznej bez pozwolenia rządu, lub ~ących obecnie taryf dla przewozu tolVa-
obletmce rzecz.onych podlllawlaczy są kłam· zostanie poddaliym obcego pailstwa, ten r.a rów zagranicznych do War.·szawy przez 
stwem, a rozslewaue ~ą tylko w celu wy- takowe uarus~enie obówiązkn wiernego pod- port odeski, w celn pogodzenia tych taryf 

W niektórych miejscowościach guberni zys~n pra.cy. łatwoIVl~rnyCh, . IV kraju, ''; danego. i przysięgi, uł~gnie: pózbawieniu z taryfa,mi przywozowemi do Moskwy, o ile 
piotrkowskiej, a przeważnie w fabrycznej któl ym om Ille !I'0gą .Slę spodzle~l'ać ~adnej wszelkich praw stanu I bl!zpowrotuemu z to da SU) uskutecznić uez krzywdy dla 0-
okolicy łódzkiej, zanw&żono emigracyę wlo- ohro.ny pr~w~ I gdZIe w~run.kl ż'y~la dla obrębu palistwa wygnaniu, albo, w razie golnej sieci ruskich dl·óg .żelazuych . Przy
ścian, rzemieśluików i robotników fabrycz- łudZI bez IH~mędzy są prawie memozhwe. samo,,:olvego ~agtęp.nie powrotu do Rosyi, tern przewodniczący zauważył, ze dla za
Dych za granicę, do Prus, w celu przesie- Brazylia, jestto jedno z najobszemiej- zesłanIU na oS1Eldleme w Syberyi. pewnienia najpomyślniejszego przebiegu za-
dlellia się do Brazylii. Emigracyą tą kie- szych, lecz malozaluduionych pailstw Ame- Piotrków, 28 sierpni. (9 września) 1890 r. jęć przyszlych, zdaniem jegp, należy trzy-
rują jakoby agenci rządu brazylijskiego, ryki 1)Q~uduiowej. Go.rący klim~t kraju, dz~a- (podpisano): Gubernator piotl.kowski rz. ~ać się ~~tęp.ują~eg.o planu: ?rzedewszyst-
którzy, za po~rednictwem pomocników z tu- la zabÓJCZO na zdrOWie wyclrodzcbw; IV wle- r st K Miller ' ktem wyswlethć, jakle gł6wn\e towary za-
tejszych mieszkańców, namawiają łatwo- lu okolicach tego kraju grasnje epidemicz- • .. . graniczne, mają~e znaczenie dla. przemysłn 
wierny lud do przesiedlania się, zapewnia- na ospa i żólta febl·a, a IV calej pólnocnej naszego, przywożone są do Warszawy 
jąc w Brazylii sowite zarobki, zapomogi części panuje głód, powstały z 1'6wollu nie- Z D Z l E N N l K A przez port odeski, o czem można. łatwo do-
bezzwrotne na pierwsze zagospodarowanie, urodzaju trzech ostatnich lat. Prkeinysł wiedzieć się zdanych statystycznych o prze-
bezll~atne wydzi~leui~ gruutów, bezpłatny wogóle, a \lrzemysł fabryćzny w szczęgól- POSIBDZBŃ KOVITETO TARYFOWEGO. wozie towarów zagranir.znych, a następnie, 
przejazd, oraz ~Iele IIlnych ~arunków lep- uości, stoją w Brazylii na najniższym sto- JIl gdy nomenklatm·a tych towarów będzie 
szego b.ytu W meznanym krajU, łudzących pniu rozwojn i dłatego też praca rzemieśl- wypracowaną, możua będzie przejść do (lru-
łatwowl~l·n~ lud. pr?st~. . .. ników i robotników fabrycznycb nie ma giej części pracy, t. j . do okre:!1.enia sta-

.omamlem ta~l~ml Obl!ltllle:aml.łudzle P!·o- tam żaduego popytu. Obszerne Ilrzestrze- v. wek taryfowych. jakie dadzą się ustanowić 
ŚCI, a sz~ególmej rZ!lmleśłmcy I !·lłbotDl~y l nie nigdy nieporuszanych gruntów,. wyma- Bardzo waŻllem z zasadniczego i prakty- dla tych towal·ów, bez wystawienia się na 
f&~r~cz~, wYPrz~ajlł. całe. s,!oje ubog:16 gają ciężkil\j i dlugiej nprawy, oraz znacz- czuego punktu "Widzenia było pOSiedzenie ryzyko utracenia ich przewozu. 
mlen!e .1 ~artyaml .. złozont;ID.1 meraz z ~II . nych nakładów pieniężnych, a p'·Ree rolni- komisyi do rewizyi taryf z Odesy do Mo- Komisya zgodziła się na tę pl·Opozycyę, 
kudzl~~ęclU ~·odzlU, podąza~ą do gr!"mcy ka wynagradzają się zaledwie po wielu la- skwy i do Wal·szawy. Po otwarciu tego przycum K. A. 'fyszynskij dodał, że oprócz 
pruskleh gdzie nasza straz pog!·amczna tach nadzwyczajnych wysilków L bezustau- posiedzenia, przewodniczący przedewszyst- wymienit!nia takich towarów, dla których 
wszy.stklch ~hcących przedrzeć Sl~ przez nych zachodów. Placa r'obotnika, przy uie- kiem wyjaśnił obecnym is~otę tegózadaoia, taryfy pl·zywozowe do Wal·szalvy należy 
gramcę, a mezaop.atl:zonyeh '! nalezyte p~- zmieruej drożyznie pl·zedmiotów do życia, jakie komitet .na posiedzeniu 14 maja (st. koniecznie pogodzić z taryfami do Moskwy, 
szporty, zatrzy~nj.e I odstaWia do właśc.I- niezawsze nawet wystarcza na zaspokoje- st.) postauowi! włożyć na wspomuianą ko- w celu wy,·ównania waruoków przemysłu 
wych władz pohcyjny~h, te zaś! 8~sowllle uie lliel·wszycu niezbędnych potl·zeb. misyę. ChodU- ó to, że klwiectwo 11l0skiew- obu okręgów, naletałoby, zdaniem jego, o
do mego rozporządzema, o.d~ylają IC~ z po- Otóż taki to kraj do którego wabią 180- skie zwracało się llo rządu ze skargami. na znaczyć i te towary przywozowe, dla. .... U>: 
wrotem transportem do mieJsc!" zamleszk~- twowier-uych niesumleuni podmawiacze, ma- nadzwyczajną nierównomierność llomiędzy rych, niezależnie od \v8z?I~lej. re~u1"cYI, 
ola .. Pom!mo to, Illektórym z Ulch !1da~o SIę . jący na celu jedynie swoją osobistą z tego te.ryfami dla przewozu !.owal·ów pl·zywozo- by~oby poż4daue~ I~wyzszyć talyfy IV 

potajemUle pr~~mknąć przez ~l:aUl~ę I do- korzyść i W któl·ym lud prostoduszny, ol. wych (zagl·aniczllych) z Odesy do Moskwy ZIVJązku z .podwYZl!zelllem w~h~dzącem tW 

s~ć .do Brazyh!, ale ma!"y JUZ wladom~- śuiony obietnicami spodziewa się znaleźć i z Odesy do Warszawy. Skargi te wnie- za.~tosowaule z dDlem 1 .s~ycznla. (st. s .) 
ŚCI, ze wSZystkICh ty~h meopa~rzn~ch eml- pomyślność i szczęście. sione były do komitetu ministrów, który dla. przewozu od zachodnIeJ. granICY lądo-
grantów, po przebycIU tak noząceJ podró- .. ". ... . . . . _ postauowił uwzględnić je przy ogólnej re- weJ do. Warszawy-wyłączJ!,e .w ~elu p~lI-
ży, na pierwszym zaraz wstępie spotkało Ostlze"aJąc UlDleJszem .. wszystkl.ch ! kaz. gulacyi taryf bezpośrednich moskiewsJ:o- niesielIla dochodów 0;{61nej SieCI . ruskich 
gorzkie rozczarowanie w złudnych Ich na- go, k.ogo to .doty~zeć . mo~e, ał;ly Sili. Ule dah zamorskich i warszawsko-zamorskich. Obe- dróg żelaznych. Wniosek ten prZyjęla tak
dziejach i dlatego też ci, którym jeszcze złud~lć m~mląceml obletDl.canll podze.gaczr, cnie, z uregulowaniem taryf przywozowych, że komisya, która na:>tępnie przeszła do 
cokolwiek zostało pieniędzy, Ilośpieszyli z uwazam leszcze. za k0!ll~czne. ~PI zedz!ć na zasadzie nowoopracowanej taryfy miej- ułożeńia. wspomn.ianej J~ż ~omenklatUl:S: . 
powrotem do Im!.ju, opowiadając o rozpa- tych, kWIZy mają zamlal ~mlg!owaó,. ze scowej drogi żelaznej mikołajewskiej, któ- Zgodme z OŚWiadczeniami przedstawlcle.łt 
czJiwym stanie wychodźców do tej umor- samowolne OI~usz~ze~le ojczyzn.!; .J~st .plze. ra to taryfa, jak wiadomo, jest znacznie dróg żelaznych , jak r~wuiei; na pod~tawl!l 
skiej krainy; inni zaś, którzy wylą.dowali stęp~twem,. pl zewldzlanem w ul.zeJ pl zy.to- wyższą od obowiązującej obecnie taryfy tej wiadomości o jlrzewozle .towaró'Y zagram
na brzegi Braiylii bez pieniędzy, gorzko cz~nycb ar.ty.k~lach ko~eksu kal~ego, or~e- (Irogi, wszystkie IVogóle taryfy przywozo- c:tnych za lata poprzedUle, komlsya pl·~y
teraz opłakują swoją dolę, ale, naturalnie, kają~.!;c~1 clęzką dla wlllllych kal ę, a nlla - we, a IV tej liczbie i tal·yfy przywozowe z szla d? wniosku,. ~e. dła przemysIu rus~!e: 
- w cudzym kraju współczucia żadnego nOWICle. Odesy do Moskwy, podniosą się same prze~ go mRją rzeczywl~cle zoaczell~e tylko IlIze.J 
nie doznają. Art. 326 kodeksu karno Kto, wydaliwszy się i skutkiem tego nierównomierność mię- wymienione towary zagraDlczne, któr~ 

Dla zapohieżenia tak smutnym następ- się z kraju ojczystego, nie wróci na we- dzy taryfami ' moskiewskiemi i warszaw- przychodzą przez Odesę do Warszawy I 

stwom, prawie zawsze pollłCzonym z zupeł-I zwauie rządu, ten, za taką nieuległość, na skiemi, na którą uskarżali się kupcy mos · do .Moskwy i ~la. których pr~eto waz~em 
ną ruiną gospodarstwa tych ludzi, którzy pozbawieuie wszelkich Pl·aw stanu i bezpo- kiewscy, z chwiJ'ł dokouania regulacyi, po- jes~ ustauowiellle Ile motooiicl równomler-

ZE ŚWIA'rA TONÓW. 
Co korzystniejsze: istotny talent, czy zrę

czna blaga? 
Stare przysłowie uczy nas: .Lepszy łut 

szczęścia, niż funt rozumu". Niestetyl smu
tne to. ale prawdziwe. Ileż to razy zna
leźliśmy się w przepełnionej publicznością 
sali, aby wysłuchać śpiewu łub gry jakiejś 
pseudo - znakomitości. Rezultat wiadomy. 
Pseudo-znakomitość i jej impresaryo nsła' 
dowali kieszenie, sluchacze stracili grvsz, 
czas, a co najgorsza, wynieśli z koncertu 
rozczarowanie i niesmak, który na dłngl 
czas ode~rał im chęć popierania sztuk pię
knych. Często bardzo, w chwilach takie
go ogólnfgo zniechęcenia, jakiś prawdziwie 
utalentowany al·tysta ma nieszczęście przy
być do nas z koncertem, a spotkawszy o
gólną obojętność, naraża się na gorzki i 
bolesny zawód. Pomijańl już straty mate
ryalne, aczkolwiek dochód z koucertu sta
nowi środek do życia dla artysty, a nawet 
winien dawać nlu możuość uskładania ja
kiegoś kapitału na starość, gdy glos lub 
ręka odmówią już posłuszeilstwa, pomijam 
!-O wszakże, bo chociaż nie udało się u nas, 
Inne miasto może straty te wyr6wnać, a 
Dawet nagrodzić-ale jak Ilrzykrem jest dla 
artysty, przywykłego do oklasków i o"Wacyj 
t!u!"ów, ukazać się na estradzie, gdy sala 
Ś'fneel pustkami, pojmuje tylko ten, kto 
sam tego do~\Viadczył. Łódź lubi czasem 
robić koncertantom takie niespodzianki. 
Dowodem tego między innemi, przeszłoro
czny występ' znakomitej planistkl, pani 
Esśipow, a przed kilkuQastu dniami dwa 

koncerty słynnego w świecie śpiewaka, galii, kił a rotnie z oborowemi trupami liczaniem kapitałów, ja e o~ zebrali. 
Władysława Millera. włoskiem! robił wycieczki do Ameryki, po- lub opowiadaniem o bajecznej wartości wil-

Gdy ukazały się afisze, zwiastujące pierw- nieIVaż jednak ani razu nie odwiedził stron lach i pałacach, jakie posiadają. Czy mo
szy występ .króla basistów", zatl·zymałem swoich rodzinnych, zapomniano o nim uie- żna wreszcie wymagać, aby narażano uszy 
się przed jednym z nich, aby zalloznać się maI zupfllnie. nCo Z oczu, to z myśli', a swych żon i córek, ozdobione soliterami 
z programem. wadę tę posiadamy w wysokim stopuiu. wysokiej wartości, na sluchanie śpiewu lub 

- Dzień dobry-usłyszałem wymówione - .Jednak w Warszawie, która równie gry artysty, którGmu nie przyklasnęły do-
dobrze znanym mi glosem.- Widzę, że czy- dawno o nim nie słyszala, koncert powiódł tad ręce panujących, lub, conajmniej, naba-
tacie lIrogram. zkoda oczów I się świetnie . bÓwl Dlatego to potrzebna kouiecznie re-

Slowom tym towarzyszyło znaczące mach- - '1'0 zupelule co innego. Mieszkam w klama i życiorys, choćby falszywy, hyle 
nięcie ręki. Łodzi od lat piętnastu , a obracając się w świetuy. To wszystko jeszcze nie dosyć. 

Oburzylo mnie podobne lekceważenie ar- różnych kólkach tntejszycb, znam ją do- Przypuśćmy, że sążuiste, a krzyczących ko
tysty, ale znaJąc pessymistyczne zapatl·y- skonałe. Jest to miasto najfatalniejsze nie lorów afisze zwróciły ogólnI{ uwagę, że cu
wauła się mego przyjaCIela na wszelkie tylko dla sztuki, ale IVogóle dla stosnnków dy opowiadane w ogłoszeniach i reklamach 
sprawy doczesne, oddalem mu ,dziej, do- t,owarzyskicb. Glówną tego przyczyną ary- obudziły powszechne zainteresowanie, naj
bl·Y" i zapytałem, czemu tak ponurą wy- stokracya. .. ważniejszą rolę w powodzenin koncertu 0-
glosił wróżbę? l - A gdzież tn mamy aryst<.lkracyę? - degl·a cena biletów. Jaktebo można zuy-

Popatrzył Da mnie, zaciągnął się papie- przerwalem. zykolVać bytność swą na koncel·cie, gdy 
rosem, a puszczając gęsty kłąb dymu, - Za pozwoleniem, daj mi skończyć. ceua biletu IV piel·wszych rzędach wynosi 
rzekł: Wiadomo ci, że istnieją trzy rodzaje al·y- zaledwie jeduego lub półtol·a rubla!... A toż 

- Zamalo reklamy; prócz tego afisz nie- stokracyi: rodu, wiedzy' i pieniędzy. Pierw- lada chudeusz może uraczyć nas swem są' 
dosyć jaskrawy, a ceny o wiele zanizkie. szej nie posiadamy wcale, drugą składa siedztwem, a to, przyznasz sam, byłoby 
Ten koncert udać się uie może. bal"{lzo ograniczona liczba członków, za to scJwcJcill.g!... Widzisz więc, że i cena bile

- Jakto?- zapytałem - czyż Miller po- trzecia, reprezentowaną jest u nas silniej, tów powiuna być podniesioną do maximnm, 
trzebuje reklamy i blag pl·aktykowanych niż gdziekol wiek O ile d wie pierwsze pro- inaczej pewne pustki IV kasie. 
przez impresaryów? tegują sztukę dla sztuki , o tyle ostatnia Dość długo m6wił jeszcze na ten temat 

- Więcej niż ktokolwiek inuy. Od chwili, chce ją miuć (jak wszystko) wylącznie dla żólciowy mój przyjaciel. a mimo, że znal a
w której opuścił scenę warszawską i wy je- siebie. Zajęci jedynie interesami pieuięż- złem w dowodzeniach jego wiele pnest\dy, 
chał z kraju, uplynęło lat blisko trzydzie· nemi, potrzebują licznych reklam, ogłoszeń pewnej racyi odmówić mu uie moglem. 'l'o 
lici. 0(1 tego czasu ... ale to kwestya przy- i jaskrawych ofiszów, aby zwrócić nwagę też znown przyszła mi na myśl ustaWa to
długa, aby o niej traktować stojąc na uli- na jaki:! teatr lub koncert. Prócz tego, warzystwa muzycznego. Powiedziano tam, 
ey. Wstąpmy tu (wskazał na cukiernię, 0- reklama I,owiuna być jaknajszullllliejszą, że towarzystwo może m·ządzać wielkie kon· 
bok której znajdowaliimy się) , a przy fili- wyliczać nieslychane tl·ynmfy artysty i gło- certy, sprowadzać znakomitoś~i krajowe i 
żance kawy pomówimy obszerniej. sić o niezliczonych skarbach, jakie udalo zagrauiczne, które, choćby nieznane ogóło-

Zająwszy miejsce przy pustym stoliku, mu się zebrać po stolicach ~wiata. Miliony wi, mając za sobą powagę iu tytueyi mu
na który podano nam dymiący nektar wywierają tu wpływ iście czal·odziejski. zycznej, mogłyby śmiało lic:lyć na og61ne 
wschodni , ciągnął dalej: W czasie np. koncertów Mierzwińskiego, zainteresowanie pubłiczno:!cl. 

- Od tego więc czasu mało kto w kra- Lucci i innych sz~zęśliwych dzieci Melpo- Wyjawiłem myśl moją głośno; przyjaciel 
ju interesował się losami artysty. Zbieral meny, mniej zajmowano slę ich pięknemi przyj,.! j'ł ironicznym uśmiechem. 
on laury we Włoszech, Hiszpanii, Portu- głosami i znakomitem wykonaniem, niż oh- - Czyta/em twoje artykuly W u-j kwe-
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nycll taryf do obu tych pnnktów: 1) ba
wełna, 2) jedwab surowy, 3) wełna sw'o
wa, 4) ŻÓłte ziarna farbierskie (awignoil
skie), 5) glina farbierska, 6) indygo, 7) ko
szenila, 8) olej kokosowy, 9) pumeks, 10) 
dżut surowy, 11) drzewo farb., 12) walonea, 
13) siarka uieoczyszczona, 14) drzewo kor
kowe i 15) szyszki tkackie. Prócz tego, ko
misya zebrała nazwy ważniejszych to
warów zagranicznych, przywożonych przez 
Odesę, dla których możnaby bez żadnego 
ryzyka podwyższyć obowIązujące obecnie 
taryfy do Warszawy: 1) oliwa, 2) ryż łu
skany, 3) pomarańcze, cytryny i winogro
na, 4) wina i 5) kardamomy, pieprz, goź
dziki i rodzynki; wszystkie inne artykuły 
przywozu zagranicznego w kieruuku na 
Odesę nie odgrywają żadnej roli i dlatego 
wysokość taryfy dla nich może być ustano
wioną I do Warszawy według ogółnego 
szematu bez krzywdy dla intel'esów dróg 
żelaznych. 

Przechodząc następnie do rewizyi sta
wek taryfowych, ustanowionych dla po
wyższych towarów zagraniczuycb, komisya, 
na wniosek przedstawicieli dróg żelaznych, 
nadwiślaliskiej i poludniowo-zachodnich, 
uznału za odpowiednie przy rewizyi taryf 
przywozowych z Odesy do Warszawy, 
rozpatrzyć ile możności także taryfy 
z Libawy do Warszawy'). Odnośnie do 
rewizyi taryf pod względem wysokości 
stawek, komisya wzięla na uwagę nastę
pujące względy. Główną przeszkodą w 
podwyższeniu taryf przywozowych do War
szawy przez Odesę, do wymiarów pożąda
nych dla interesów ruskiej sieci kolejowej, 
jest dotychczas konkurencya zagranicznych 
dróg żełaznych i towarzystw żeglugi pa
l'owej, które przy poważniejszem nieco 
podwyższeniu taryf naszych, nie zaniedba
łyby przyciągnąć do siebie całego przewozu 
na bezpośrednią szkodę naszych dróg że
laznych. Dla tej to właśnie przyczyny ra
da do spraw kolejowyclt, przy opracowy
waniu kwestyi taryf przywozowych, nie 
uznała za możliwe rozciągnąć szematu, 
opracowanego przez nią w tym czasie, na 
taryfy }lrzywozowe z Odesy do Warszawy, 
Obecnie jednak położenie zmieniło się nie
co: najpierw, od 1 (13) stycznia r. b, na 
wszystkich drogach żelaznych okręgu war
szawskiego obowiązuje jednakowa, ~nacz
nie podwyższona taryfa, a niedogodne dla 
sieci ruskiej bezpośrednie komunikacye za
graniczne przez granicę lądową do stacyj 
dróg okręgu warszawskiego są zniesione; 
po wtóre, na najważniejszy z towarów roz
patrywanych -na bawełnę-nalożone jest 
e'-o Tb1:;'I\~t ... "'o'We, 'P\·7.ye.~m Pl"'LYWÓZ. lH"zez. 
zachodnI/} gl'anic.ę lądow/} obciążony jest 
opłat/} wyższą, niż jJrzywóz przez granicę 
morską, o 15 kop, w złocie od puda, po(l
czas gdy koleje zagl'8niczne dla osłabienia 
skutkn tego cła różniczkowego uznały za 
możliwe obniżyć taryfę tylko o 11 kop, w 
zlocie od puda (z 350 na 129 marek od 
wagonn z Bremy do Aleksandrowa), Tym 
~p,osobem obecnie, zdawałoby się, można 
JUz bez ryzyka poprzedniego podwyższyć 
wa~'s~awskie taryfy przywozowe, przynaj
JIlUleJ o tyle, o ile podwyższone są taryfy 
(lt:óg żelaznych okręgu warszawskiego, 
Wiodące od punktów pogranicznych: Sos
nowca, GI'anicy i.A leksandrowa. 

Wobec tego komisya postanowiła wziąć 

') !'l~dług wyjaśnień przedstAwiciela drogi że
lazneJ libawsko ... romeńskiej, N. Damera, kierunek 
na Libawę ma znaczenie tylko dla przewozu ba
wełuy. 

styi, czytałem Je nawet z zaJęciem,., 
Pogłaskało to moją autorską miłość wła

~ną" wybaczyłem mu więc nRwet nśmiech 
)j'oDlczny. 

- Ale.,. 
- Ale?,., 

. - Są to romanse, marzenia, westchnie
Dla ~Sll do księżyca (przyjaciel mój nie 
przebiera w wyrażeniach), groch na ścia
~ę. kt?ry im silniej rzucony, tern szybciej 
l dalej odpada, nie zostawiając nawet śla
dn po sobie ... 
. :- ~Ie~, mój drogi - przerwałem trochę 
JUZ zmeClerpliwiony-jeżeli mniejsze miasta 
od Łodzi, jak Kalisz, Kielce, Radom i t. d" 
pOSiadają towarzystwa muzyczne, dlacze
góż nie IDożemy mieć go także? 

. Dl~ ty~i,c~ p~yczyn, z których pierw
szą I naJwazllleJszą Jest tasama, która prze
szkadza powodzeniu koncertów. W Łodzi 
nikt się nie stara o rozbudzenie życia to
warzyskiego, owszem wszystko rozbite na 
kółka i kółeczka, które nietylko że nie łą
czą się z sobą, ale starannie unikają się 
wzajemnie. Jestto państwo Plutnsa, w któ
rem Ilierarchia niezmiemiejest uważaną, ale 
po większej części, niestety, stopnie i godno
lici rozdaj'ł się nie wedle osobistej warto
Hci, nie wedle zasług położonych dla spo
łeczeństwa, lecz stosownie do finansowego 
położenia jednostki. 

Widząc, że towarzysz mój przez zbyt 
ciemne szkła zapatrnje się na stosunki 
łódzkie, wtrąciłem mimochodem kilka słów 
o panach X., Y. i Z" inicyatorach projek
tu założenia towarzystwa muzycznego, któ
rzy należąc bezsprzecznie do wyborowej in
teligencyi naszego miasta, będąc przytem 

DZIENNIK Ł6DZKI. 

za zasadę powierzonej jej rewizyi taryf I sy cały przewóz bawełny wschodnio·indyj
przywozowych z Odesy do WarsZ&wy ta- skiej. Uzasaduiając powyż ze twierdzeuie, 
ryfę obowiązującą obecnie na drogach że · p. Zajcew powołał się na to, że w rokn 
łaznych okręgn warszawskiego, gdyż z ze- zeszłym, to jest w pierwszym rok n po u
stawienia tych taryf z temi, które obo- stanowieniu taryfy dła bawełny z Libawy, 
wiązywały na tychże drogach do 1 (13) w kiernnku tym przeszło już około 780 
stycznia r. b, można będzie powziąć do- tysięcy pndów, to jest o 200 pndów wię
kładne pojęcie o wymiarach podwyższenia, cej, niż w kierunkn IH\ Odesę. Wobec ta
jakie da się zastosować do przywożonych kiego stano rzeczy, przedstawicieł dl'óg że
przez Odesę tOWILI'ÓW zagranicznych, bez lazuych połuduiowo-zachodnich nważał, że 
żadnej obawy, iżby te towary skierowaly ustanowienie taryfy dła bawełny z Odesy 
się na Bremę, TryjesŁ, Gdańsk i t. d. podług szematu byłoby nieodpowiednie, gdyż 
Stosownie do tego, komisya zestawiła dla mogłoby to wpłynąć bardz/l szkodliwie na 
każdego z towarów rozpatrywanych, naj- ogólne położenie portu odeskiego. 
pierw, obecnie obowiąznjącą dla niego ta- Przedstawiciel drogi żelaznej Iibawsko
ryfę z Odesy do Warszawy i taryfę wy- romeńskiej, N. Damer, nie podzielając zda
nikającą z szematu przyjętego przez komi- nia p. Zajcewa co do zupełnej równości 
tet taryfowy na posiedzeniach 11 i l4 frachtów z Libawy do Odesy i odpowie
maja (st. st.), a równolegle z tern poprze- lInio do tego nie uznając konieczności usta
dnie i obecnie obowiązujące taryfy na dl'o- uowienia jeduakowych taryf dla bawełny 
gach żelaznych okręgu warszawskiego i z obu tych portów do Warszawy - z dru
po porównaniu różnic, jakie się okazały giej strony wyraził jednak przekonanie, że 
pomiędzy jednemi i drugiemi taryfami, za- j'egulacya tych taryf podług szematn przy
projektowała taką Inb inną zmianę w obo- jętego przez komitet byłaby ryzykowną. 
wiązlljąeych taryfach przywozowyclt, pl'zy- Chodzi o to, że skutkiem braku dokładnyeh 
czem, dła lepszego wyjaśnienia kwestyi wiadomości o frachtaclt, nie można mieć 
do tych danych, przyłączono jeszcze zesta- zupełnej pewności, że ,Przewidywania k0m!
wienie taryf z Odesy do Moskwy, obowitt- syi okażą się tra~n~n~l, .a w n~tępstwle 
zujących obecnie i projektowanych według tego byłoby ostrozl1IeJ Dle llodwyzszać ta-
szematu dla taryf przywozowych. ryf odrazn w znacznym stopniu. 

Przy rozważaniu kwestyj pojedynczych, 
przedstawiciel dl'óg żelaznych południowo-

zachodnich, A, Moczan, wyraził obawę w Przemysi, handel i komunikacye. 
tym względzie, że pl'zy podwyższeniu ta-
ryf dla bawełuy z Odesy do Warszawy, 
cały przywóz tego artykułu skłeruje się Cła . 
na BI'emę - tembardziej, że tam jest - Ministeryum skarbu zezwoliło ua 
także giełda al'bitraiowa; przy tern p. Ma- przyjmowanie na spłatę opłat celnych, ku
czan zwrócił uwagę, że po zniesieniu sta- ponów terminu bieżącego i poprzednich, 
wek komunikacyi rusko - anstryacko· wę- jako też wypuszczouych do losowauia obli
gierskiej do stacyj dróg żelaznych okręgn gacyj ruskiej czteroprocentowej pożyczki 
warszawskiego, drogi żelazne austryackie złotej 2-ej emisyi l890 roku. 
mają zupełną możność kOl'zystania z przy- Drogi wodne. 
znanego im 1ll'7.ez ich rząd prawa refakcyi, - Roboty około pogłębienia koryta I 
nawet potajemuej - i że w razie pod wyż· ujść rzeki Dźwiny północnej obecnie doko
szenia stawek komuuikacyi warszawsko- nywane są IV granicach miasta Arcban
zamorskiej pl'zez Odesę, mogą nastąpić gielska. 
dwa wypadki: albo drogi żelazne anstryac- - Towarzystwo popierania ruskiej że
kie pozostawią w mocy swe refakcye i glugi ustanawia dla zachęty ruskiclt SZtUI'
wtedy, skutkiem podwyższenia stawek. w manów i ~zyprów oddzielne premia, wyda
kierunku na Odesę, przewóz towarow wane za sumienne wykonanie wypraw 1I'0r
wscltodnich i polndniowych, w większości skich dalekich i trudnych. 
wypadków, skiernje się na '~ryjest, ~Ibo - ,Birżewyja wiedomosti" (Ionoszą, że 
też drogi żelazne austryackle ograllIczą ministeryum skarbu projektuje pogłębienie 
swoje refakcye do takiego stopuia, kt?ry portu w Bel'diailSku. 
pozwoli im współzawodniczyć z kiel'Unklem Drogi żelazne. 
odeskim i wtedy podwyższenie stawek - Ministeryum skarbu, jak donoszą .No-
kieruuku odeskiego tylko tym drogom wosti" . zaproponowało tymczasowemu za
przyniesie korzyść, rządowi skarbowych dróg żelazuych: 1) nie-

Pl'Zeciwko temu oświadczył przedstawi- wprowadzać na przyszłość taryf ułgowych 
ciel d1'ogi żelaznej wal'sza wsko.wiedei.skiej, bez dozwolenia pomienionego ministerynm, 
L, Groer, że koleje austryackie, prowadzą- a w kwestyi ustanowienia tych taryf, kie
ce z Tryjestu do Granicy, nie uciekają się rować się bez żad;lych odst,!pień przepisa
do żadnej refakcyi i udziały tycb dróg że- mi, wydanemi w dniu I listopada 1889 r" 
laznych IV komunikacyach bezpo~rednich z o 110rządku wydania, pnblikacyi, wprowa
drogami rnskiemi pozostają obecnie IV tych- dzenia w życie i znoszenia taryf rnskich 
samych wymiarach, IV jakich byly do dnia dróg żelaznych; 2) ustanowione przez drogi 
l (13) stycznia 1'. b" to jest do czasu zoie- taryfy nlgowe, aż do wejścia w życie Naj· 
sienia bezpośrednich taryf ze stacyj dróg wyżej zatwierdzonego w dniu 12 lipca r. b. 
żelaznych warszawskich. postanowienia komitetu ministrów, lIa IVpro-

Przedstawiciel dróg żelaznych południo- wadzenie których nie otl'zymauo pozwole
wo-zachodnich, J. Zajcew, przemawiał jesz- nia ministeryom, uważać za obowiąznjącA 
cze za tern, żeby opła.ta ~a przewóz ba· tylko do dnia 13 stycznia roku przyszłego, 
wełny z Odesy do Warszawy w ~adoym przyczem, gdyby drogi żelazne życzyły so
razie nie była wyższą niż za przewóz z Li- bi~ żeby taryfy te pozostały w swej mo
bawy do Warszawy, wobec tego, że fmch- cy'po upływie pzqa~iI!OJlego tel'minu, winny 
ty do Libawy i do Odesy, zdaniem jego, zawczasu wnieść o to pI'zellstawieQill 40 
są zupełnie jellnakie, w następstwie czego Iministeryum w porządkn określonym prze
różnica kilku kopiejek od puda na korzyść pisami z dnia l listopada, 
Libawy, może zupełnie odciągnąć od Ode· .Russkija wiedomosti" donoszą, że do-

ludźmi zamożnymi, posiadają liczne stosun· tmdnośCI, .laką napotkaliśmy przy tem ot
ki i wpływy, skoro więc myśl tę poruszyli, warciu. Jest nią zupełny brak cbóru, 
uzyskali zatwierdzenie ustawy i zebrali W mieście naszem istnieją dwa niemie· 
dość pokaźną cyfl'ę ~złonków, musieli wie- ckie towarzystwa śpiewaków; czy nie wal" 
rzyć IV to, że otwarcie towal'zystwa muzy- toby nam pomyślić o utworzeniu choćby 
cznego jest rzeczą możliwą, lioże nawał jednego? Wszak pozwolenie władzy bar
zajęcia przerwał icb pracę kolo tak pOŻY-1 dzo łatwo uzyskać można, a o ile wiem, 
tecznego dzieła, może chwilowo zuiechęcili na chętnycb członkacll zbywać nie będzie. 
się napotykanemi truduościami, ale co nie Takie kólko śpiewaków dałoby dobrze my
stało się d'ziś, może stać się jutro, byle na ślącej młodzieży przyjemną i pożyteczną 
dobrych chęcia.cb nie zą.brakło. Mój pessy- rozrywkę, a w przyszłości zapewniłoby to · 
mista ani chcIał ,lochać o tern, Dowodził warzystwu muzycznemu ważną i niezbędną 
mi długo i dosadu ie, że panowie X" y , i podwalinę. Sądzę, że wartoby poważnie 
Z., wlaśnie dlatego, że odznBc~ą.ją się inte- zastanowić się nad tem. Kończy się se
Iigeucyą, że znają miejscowe stosunki, spo- zon letni, milkną przedęte tl'ąby po ogród
strzegli wkrótce, że wzięli zbyt wielki ci~: kacb, wędrowna dziatwo. Talii zebrała już 
żal' na swe barki, że zamalgowaule tak swe namioty, aby szukać gdzieindziej lep
różnorodnych żywiołów jest niepodobieli- szego powodzenia, Miller dał nam już przed 
stwem i dlatego piękny swój projekt zło- smak prawdziwie artystycznych koncertów 
żyli ad a.ct", stały teatr łódzki niezadługo otworzy sw~ 

Rozstaliśmy się. Rozmowll. ta oddz iała- podwoje dla żądnej szlachetnych wrażeń 
ła na mnie przygnębiająco, zwlaszcza gdy puhliczności, wszystko to więc powinno 
proroctwo co do koncertu sprawdziło się wpłyl)ąć na skupienie i poważny nastl'ój 
w zupełności. Pierwszy koncert zgroma· ducha, przy którym nietrudno będzie 
dził zaledwie małą garstkę sluchac~ów, stworzyG niejeduo przyjellll!e i pożyteczne. 
drugi nie przyszedł wcale do skntku, Czy Miejmy wip,c Qadzieję, ' że je~eH nie tQwa
ma się sprawdzić równie przepowiednia co rzystwo muzyczne, to przynajll)niej jntrzen
do towarzystwa mnzycznego? ka jego, towal'zystwo śpiewaków, choćby 
Wyznaję ze wstydem, że jestem nieco tylko z męzkiego składające się chóru, nie

mściwym, a zawzięcie upartymi Chcąc zadługo święcić będzie uroczyste swe ot-
1.aspokoić pragnienia zemsty, popełniam warcie, a wtedy i moja radość będzie bez 
niedyskrecyę i zapatrywania się na łódzk ie grauic, zemszczę się bowiem Da mym przy
stosunki żółciowego oryginała, oddaję pod jacielu, dowiódłszy mu, że przez dwa lata 
sąd czytelników, co się zaś tyczy towa' lepiej poznałem łodzian i ich stosunki, ni· 
rzystwa muzycznego, nie daję za wygraną żeli 011 to zdołał nczynić przez lat pięt · 
i jeżeli istotnie otwarcie tegoż to warzy· naście I 
stwa mamy odłożyć ad felicio'/'a tempm'a, 
cl1ll9 przynajmniej usun~ć jednę z ważnych 8. K,'zyszkotQal.i. 
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konywane są obecuie badania wstępn~ 
budową nowej sybel'yjskiej drogi żełĄznej 
od Muroma przez Kazail z odnogą do 8Ym. 
birska. \V obec tego do ministeryom komu. 
nikacyj waiesiono dwie odezwy, a miano
wicie od gubernatorów: woroneskiego i sym. 
birskiego. Pierwsza. odezwa radzi przepro
wadzenie drogi żelaznej od Peuzy nie Ill'zez 
Łozowę, lecz przez Charków, gdyi: [lI'OpO. 
nowany kierunek będzie bardzo kOl'zystllY 
dla ogromnego pasa czarnoziemnego, po. 
zbawiouego dobrych dróg. Druga odeZwa 
wskazuje konieczność niezwłocznego urze. 
czywistnienia zatwierdzonego już wscho. 
dniego kiel'lmkn drogi żelaznej przez Ka. 
zań i Murom z odnogą do Symbirska, 

- .Peterb, wiedomosti" donoszą, że w 
ministeryum wojny rozpatrywany jest o. 
becnie projekt budowy drogi żelaznej stra. 
tegicznej, łączącej Kazań, AłatYI', Łukoja. 
now i Kołomnę z odnogami do Symbirska 
i MUl'oma. Linia ta w kierunku Kazali·Ko. 
łomna·Briansk-Homel-PiilSk·Brześć ma po. 
łączyć kazański okręg wojenuy i północno. 
wschodnię Rosyę z granicą zachodnią , 

- N"a drodze żelaznej finlandzkieJ mają 
być wkrótce wprowadzone wagony sy
pialne. 

Handel. 
- Na jednem z pierwszych posiedzei. 

towarzystwa popierania przemysłu i han. 
dlu w Petersburgn rozpatrywany będzie 
referat Korzinkiua o zbycie rnskich towa. 
rów na rynkach zagrauicznych, 

- Połów ryb w Astrachanin jest w 
tym rokn bardzo pomyślny. 

Podatki. 
- .Peterb. wiedomosti" donoszą, iż ko· 

misya utW/lrzona przy ministeryum skarb n 
dla ~badania 8prawy, o ile koniecznem jest 
zaprowadzenie reformy w llobiel"aniu [lO· 
datków grllntowego, ziemskiego i rządowe· 
go, ukoilCzyła już swoje zą.jęcia. Wet\ług 
istniejącego projektu, postanowiono zrefol<' 
mować szacowanie majątków w ten spo· 
sób, aby szacunek obliczauy był na przy· 
szłość w porównauiu wartości majątkn ze 
średnim doc:lOdem rocznym. Szacowauie 
majątków powierzone będzie specyalnym 
komisyom, składającym się z reprezentan· 
tów władz. Szacunek majątków ziemskich 
odllą.wiaQY hęd"ie co 1 O lat, szacunek zaś 
nieruchomośai miejskich, podlegających [la' 
datkowi repartycyjnemu, co 3 lata. 

Przemysł. 
- "Prawit. wiestnik" ogłasza rozpOl'zą· 

dzenie Najwyższe o zatwierdzeniu ustawy 
warszawskiego towarzystwa akcyjuego za· 
kładów przemysłu zbożowego, Zalożyciela. 
mi towarzystwa są: Stauisław Kropiwnic, 
ki, Władysław Maleszewski, Roman Wal· 
ner i Władysław Ciechanowski. " 

- .Birżewyja wiedomosti" donoszą, że 
w guberni wołyńskiej zaczyua rozwijać się 
pomyślnie uprawa chmielu, 

- Hodowla owiec w Królestwie Polskiem 
powiększyła się znacznie w ostatnich l~· 
tMch. Według sprawozdania centralnego ko· 
mitetu statystycznego, liczba owiec docho· 
dzi do 4,185,000 sztuk, Najwięcej owiec 
hodują w guberni warszawskiej, bo 660,631 
sztuk, w · tej liczbie 376,334.cienkorunnyr.h 
i 284,383 gruboweluiastycłt; następnie w gu· 
berni kaliskiej, mianowicie: 448,18l cieo· 
korllllDych i 165,877 grubo wełniastych; gu· 
Q!lrnią płoclf.a liczy 294,463 ciekorullllych i 
208,203 grubo wełniastych; gubernia Siedlec· 
ka 178,851 cienkorunnych i 285,4ł9 gl'ubo· 
wełniastych; w guberni lubelskiej -znajduje 
się 314,908 cienkorunnych i 132,082 gl'llbo· 
welniastych; w gub, łomżyilskiej 151,072 
cienkorunnych i 224,581 grubo wełniastych; 
w gub. radomskiej znajduje się 119,650 
cienkorunnych i 124,012 grubowełniastych; 
w gub. suwalskiej 25,059 cienkornuuych i 
211,211 grubo wełniastych; najmniej zaś ho· 
dują owiec w guberni kieleckiej, gdyż licz· 
bą. cieniłornllu'ycll wynosi 172,504 i 53,816 
grubowełniastych, Og~lelQ liczbą owiec 
cienkorunnych w Królestwie Polskiem wy· 
nosi 2,305,956 sztuk, grubo wełniastych zaś 
1,878,953. 

- Nowe towarzystwo akcyjne pod na' 
zwą .towarzystwo fl1.brykacyi torfll boheil' 
skiego" , otrzymało zatwierdzenie , ustawy. 
C"lem towarzystwa jest eksploatacya tor· 
fowisk i przygotowanie z "tol:fu nowego 
lIIateryałn opałowego według systemu oby' 
watela pruskiego, Ale~sego von llobeqą: 
Kapitał zakładowy 500,000 r ubli, podzielo· 
ny na 1,000 akcyj 500-rublowych, Zaloży
cielami są: barolI Paweł Korf, Anatol By' 
kow, lliedor Hoch i Aleksiej von Eoheu, 
Siedlisko zarządq w Petel·sbqrgu. 

- .Russkija wiedomosti" donoszą, że na 
~ele PQl'arcią dro~nego przemysiu w pali· 
stwie, ministeryum t\óbl' paI)stwa starą ~ię 
o wyasygnowanie 60 tysięcy l'ubli rOO1.Ul6, 
poczynając od roku przyszłego, 

- .Prawit. wiestnik" ogłasza rozporzł' 
dzenie Najwyższe o zatwierdzeniu ustawy 
towarzystwa fabrykacyi cegły ogniotl'lva· 
łej, oraz wyrobów garncarskich, terrakoto' 
wych i innych barona E, BergenheiroR, 

- IV kopalniach naftowych WproWa' 
dzone będą świeżo wynalezione przez ", 

Pontiusa nowe zbiorniki naftowe, 
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-:'.' W Niższym c ~Ńowogr6dzie ~oBiła n~ 
padłoM wlplka dys{Y)&~I\, ołgowa. 
Wyk.ztałeenl. lIt'~y.ł.we. 

:~o~e~zi w niewielkich ilościach, są bardzo na ty~n.o§t! w jednakowej ilości z tymi 
ostatnimi. Główny zarząd więzienny wy

- Do tO":&l'Z)'stwa popierania wykształ
cenia rękodZielniczego kobiet w Petersbur
gu woiesiony będzie , p,ojekt urządzenia 
gabinetu ~zor~w i mqd~i, or,az rysunków 
(CIbót k9JlIeeych. z kt6rego hyłyby on8 wy
dawana !la pewnych warunkach do nżytku 
tobiet, i.tl:udnillcycll się ró"łigemf robotami. 

- M~steryum dóbr panstwa pl·ojek.toje 
urządzeme w Jeka~er~osł,awi'l1 sUolnego 
war~ztatu, mecbanlcznego dla przygotowy
wauia majstrów, umiejących dobrze wyra
blat! lo-g(llii1likie narzęi1Zi8. rolOlcze. Do 
warsztatu pl!zyjmowani ' bęlfl!l nczniowie wy
IfCZDie ~ ze stanll wlościańskiego. 

KRO NI K A. 
Warszawa. 
- ~v .czwartek odbył się akt uroczysty 

z~mkD1flCla ro~u szkolnego w uniwersyte
cIe war~:zaw8kim. Akt zagai! rektor La
wl"Owsklj przemową, w której zaznaczył 
przedewszystkiem powiększenie subsydynm 
dla personelu p~ofesorskiego do 15,OOQ rs., 
oraz wyznaczeme z funduszów skarbowych 
~!OOQ ~~bli na budowI} nowego gmachu 
blbllOte~1 l na rozszerzenie i ulepszenie in
styt~cYJ na~kowo pomocniczych. Sprawo
zdame z dZiałalności uniwersytetu odczytał 
prof. Czausow. Z roku poprzedniego pozo
~tało studentów 902, farmaceutów 82; przy
jęto w roku ze złym nowych stndentów 
262, farmaceutów 26, wolnych słuchaczów 
tO. Z ogólnej liczby było na wydziale hi
storyczno·filologicznym 53, na fizyczno-ma
tematycznym 143, na prawnym 389 na le
karskim 579. W ciągu roku ubyło, 'oprócz 
~ycb , któl'zy ukońezyli kursy, na własne 
ządanle 48\ z powodu nieopłacania wpisu 
49, zmarło 6. Z pogród f8l'maceutów ubyło 
31, z liczby wolnych słuchaczów 6": Egza
miny przej~iowe i ostateczne daly reznl
tat n~stępUjący: na wydziale JlistOl'yczno
filologicznym z 52 studentów złóżyło egza
miny 40, na wydziale fizyczuo-matematycz
Dym z 74 - 48, na wydziale nauk pl'zyro
dniczyclI z 6lł- 47, na wydziale prawnym 
z 385-326, na lekarskim z 573-405, na 
kui'sach farmaceutycznych z 84-36. Od
znaczenia otrqmali następujący studenci: 

'j 

Z MIASTA i OKOLICY. 
(-) Budowa k~'cłoła Wniebowzięcia N. 

H. P. posnnęła Się o tyle, że ukońezono 
jaż tynkowanie ścian wewnętrznych Ilwiąty
ni i roboty Jlztnkateryjne, które wykonaŁ 
p. Romuald Greiilich, tutejszyartysta-rze, 
tbiarz. Obecnie usuwany jest gl"nz i ro
bione są ~rzygotow.auia do ulożenia posadz
ki. Poml!ll0 gorliwych starań pl'obosz" 
cu. parafii, ks. Szmidla, do wykończenia 
bQdow~ ko~ioła potrzeba jeszcze dlngiego 
cp.su I znacznych nai>Iadów pieniężnych . 
Słyszeliśmy, że fundns1..6, jakie wpłynęly 
ao!4d na budowę ' z ofiarności publicznej 
jol się wyczerpują, wątpić jednak nie mo~ 
In3, że powiadomieni o tam ł ' odzlańie ocbo
tnie 110spieszą z nowemi skłlldkami. 

(-) Dla dogodno6ci pań opleknnek 0-
ehronld katolickiej plozy nliey Widzewskiej, 
pomieszczać będziemy co tydzień zakomn
nikowaną nam plozez komitet listę llcali, Da 
Iftore Ill:~yjiiida dyżm', czy I fizyta Kwar
talna w 'Oehronie. Na tydzień- ubiegly lista 

panie: Alwas, Belcikowską, Bru
Bartkiewicz, BronlkQw-

I 

( • u 
trzejszym III~pada u izrllll\i1tów 
hrlęto Nowego ' Roku: . 5651 od stworzenia 
lwiata ; .świę~ to trwa do wwrl.;" w środę 
Id t. J. dnIa 17 b. , m., przypada post 
Gedalia. I .1 

H Pan ' Łodzi do 

W\'"''I".''' się we 
&ol~f~;;:;;:k -/rlnr)int,rk<,wem onegilaj. 
A dóbr Gorze

aw .. łtJ\wnAi kłótni; ja
nnrniA,1.v nim i jegogłównYDl 

• ·IIftij'c:i,ele:m obywatelem~UI-
pełlloj11ocnildem 

Jatlłonskllm. Wężyk i Ja
w trakcie SpOI' U strzelili kilkakro
bezbronnego Kobierzyckiego z re

i dnbeltówki i zadali mu kilka 
ci\źkicb, któl'e każą się obawiaó o ży-
POSZkodowanego. Obaj winowajcy are· 

Z Piotrkowa wezwano pomoey 
• "l&Jrski"j dla ra.Dnego. Śledztwo w toku. 

wal. Ciągła niepogoda przeazka
rQlnikom okolicznym w orce gruntów 
zboże ozime. W niektól'ych miejsco

połoźonych nizko, trze l a bę<hie 
zanim ziemi.a obescbnie. Sku

tego siew tegoroczny 1'l'awdollOdo-
OPóźni się znacwe. I ,!. 

r(-) GrzYby. W ' roko bleżlICym gl'zyby 
Ue obrodziły, skutkiem czego <lostarczane 

Medale złote: Henryk Oylkow z 3-go kur
su wydziału pmwnego za rozprawę p. t. 
,Drobna własnoŚĆ, w różnych krajach eu
ropejskich i jej wpływ na dobrobyt naro
dowy, tudzież na ogólnI} moralność", Ol'az 
student tegoż kursu i tegoż wydzialu Sa-

Pozner, zal'Ozpra.wę' ua. temat ,Szko
la historyczna w Niemczech". Medale srebr
ne: Albert Barba.nel, również z 3-go kursu 
wydziału prawnego, za pl'a<lęl "Szkoła biJ 
storyczna prawa w Niemczech", Edward 
Lechowicz, który \v r. 7~ ukońćzyl wydział 
prawny, za pracę ,O sprawie spadku po
międz..Y ma.łżonkan1i" i z &-go ku~su faknl
tetn lekarskiego Jnlian Steinhaus, za I'OZ
prawI} .Historyczny opis nauki o men
struacyi". WZllliattkl} zaszczytnI} otrzymał 
stnden, Z-go kursIl wyl1ZJalU prawnego 
W &cła w IlAI'a,ąimowicz; nagrody zaś pie
niężne studeuci: Mieczyslaw Kamieńl!ki 7-
z wydziałn prawnego, Antoni KIlczyński, 
Aleksander AbrAżanow, Jan 'l'urecki i Jó
zef Idzikowski, z wydzialu lekarskiego. 

- Na przedhiteniu ulicy Nowosenator
skiej, od t. zw. domu Steinkelem, przez po 
sesyl} p. MendelsoblU~ dn ulicy Czystej IV 
Warszawie, ma. być 'przeprowadzollY wkr6t
ce pasaż dla pieszych w pbłlłc~eniu ~ ba
zarem handląwxm, na iy~ór 'pasaż(nv ist
niejących w WielU miastach zll.!!taqicznych, 
Jak Praga czeska, 1IIedyolau, Paryż i t. p. 
Pasaż ten powstaje Jako Plizedl!ię):!ierstwo 
handlowe spółki kapi~alistów fl'ancusklch 
pod firmą ,Socil~te Anonym'. Plan pasa
żu, jak ,.donosi .Kuryel· warszawski", jest 
już naszkicowany przez architektów pp. 
A. Jabłońskiego i St. Szy\lera, którym IJO

wierzono cale jego urządzenie. Będzie 'to 
dlugi, wyrównywający ulicy·, Wierzbowej 
od Trębackiej do Czystej, szel'oki I wygo
dny kOrytarz kryty, z obu stron _którego 
Uli. par~loze i piętrach nrządzoue .będą ma
gazyny, sklepy isklady najrdzłuaitszych 
towarów. Do budowy pasażu użyte bęllą 
wyłącznie takie materyaly, jak: żelazo, ka
mień i szkło, więc , bl\Zpieczeństwo ognio
we jest zapewnienione. Z nastąpieniem 
zmorku pasaż i wszystkie sklepy ' mają 
być oświetlane elek~rycznością. Kószt u
rządzenia pasażu, bez naby<:la posesyi je,'lt 
w przybliżeniu obliczony na suml} przeszło 
3 milionów fl·snków. Plozedsiębierstwo ma 
jnż w cZI}§'ci zapewnione przybycie kup
ców paryskich, którzy pragną w Warsza
wie zakładać swoje filie, zresztą takźe IL
czy sil} i 'na miejscowych hanalnjllcyeh, 
Według 'wszelkiego prawdopodObieństwa, 
rozpoczęcie budowy pasaż.n nastąpi z wio
sną r. p .. 

- W nkoli,~&Ch Wal~zilwy, we \vslach: 
Wygłędów i Wółka Zabol'owska, w pow . 
warszawskim j w Olszewicy pod Nowo
mińskiem, weding raportów lII'zędowych, 
szerzy się karbunkuł nietylko wśród bydła 
rogatego, ałe i wśród koni. 

Petersburg. 
- Rządy gubernia.łne przy wykonańiu 

wyroków sądowycl&, skaznjących przestęp
ców na zeslanie do Syberyi, zgoduie z art. 
40-tym t. XIV ustawy o zesłallC8ch, za
pytują. icb żony, czy nie życzą one sobie 
towarzyszyć mężom. \V razie zgodzenia 
się na towalozyszenie, r:llądy gllberni&lue 
wysyłając żony za ich mętami na miejsce 
przeznaczenia., zaopatrują Je, jak również 
znajdujące się Jl~"ZY nich dzieci zeslańcó w, 
w odzież odpowiednią do pory roku i 
w obuwie skarbowe, na, moof ~łnej 
ustawy o 8resztantacll, oraz w pieniądze 

(lal ?becnie rozporządzenie, aby rz~dy gu
berTllalne plozy wykonaniu pomienionego 
artykułu prawa wyjaśniły, że SKaI'b będzie 
zaopatrywał żony, towarzyszące mężom, 
z~yłanym do ciążkich robót i znajdujące 
Się przy nich dzieci, w pieniądze na żyw
ność i od(Jowlednią do pory roku odzież 
tylko w czasie znajdowania się ich w dro
dze; po przybyc!lI zal! 'Skazanych na miej
~ce ,pl'~ez~aczenla do Syberyi, żony ich 
l IlzlOOI WIDny )ltJ-zymywać się z własnych 
ś l'odków, nie liczyć na pomoc z pl'acy mę
żów, aż do terminów, w ~tórych tym 
ostatnim dozlVolonem będzie mie zkać poza 
granicami .wię~ieni~. Jednocześnie główuy 
zarząd wYJaśma, ze wspólne zamieszkanie 
rodzin 'ze skazanymi do robót ciężkich 
moż~ l\astąpW nill\vcześnlej , jak po otrzy
malUn Ill-~ez pl"Zes~pcó w pra w'a lIa miesz
kanie poza progami więzienflt, IV porządku 
0i?'eślonym ustawą o zesłańcach, t. j . w za
fezllogci ,~d ciężko~i przyąl}dzonej kary
po upłYWie 1l/. do n lat od dnia nabra
nia przez wyrok mocy obowiązującej; aż 
do te!l:0 czasn rodziny mogą się widywać 
z zesłańcami nieczęściej jak raz na t y
dzieli, I' Jeżeli ' po tem wyjaśnienin żo:.y 
skazany\:b wyrażą życzenie towarzyszenia 
mężom na miejsc~ zeslania, to należy 
z uiemi postępować zgodnie z al·t. ,lO·tym 
nstawy o' zesłalicacb i dodtlneml do iliego 
przepisami. j. ~ 

- . Rusklja wledomo~ti· donoszą, że 
llrząd prezesa komitetu śkarliowego, wa
kuj~,cy 110 śmiel'ci ' hr. RelitElIila, ma być 
powierzony rz. r. st. Bun~e'mu . 

--: "No,wosti" donosz~, że ruinistef ko
mumkacYJ, A. J. Hiibenet, w tycll dniacll 
wJ:jeżdźa na ' Kaukaz, gdzie dOl?ełni oglę
dzIU dróg żelaznych i będzie ,obecny na u
roczystości otwarcia tunelu sUI·amsItiego. 

- .Nowoje wremia' donos!, iż departa 
ment lekai'ski zajmuje sil} obecnie kwestyą 
polepszenia warunków sanitaruych w róż
nych miejscowościach państwa.. Pomiędzy 
IU!lemi, istnieje projekt wprowadzenia obo
WIązkowego w miastach książeczek dla lo
katorów, . gdzie każdy. mieazkaniec będzie 
mógl zapisywać skargi na wykroczenia go . 
~l'oda!oz~ przeciw warunkom sanitarnym 
I bygl8nlcznym, Co pewien czas wladze 
lekal'skie będą obowiązane odbywać rewi· 
zyę wzmi~nkowanych książe~zek, przyczem 
wykracz8Jąćy przeciw w&l'nnkom s,anitar
nym wrasclclele lIomow pOCiągnięCI DęUą 
do odpowiedzialności sądowej. 
~ "Nowosti" donoszą, że IV ministeryum 

spraw wewnętrzuych rozpatrywane jest 
podanie znanego w świecie medyczuym z 
prac uaukowycb doktora moskiewskiego 
F. o dozwolenie mu otwarcia w Peters
bnrgu wyższej szkoły farmaceutycznej dla 
kobiet, z dwuletnim kursem teoretyr.znym 
i praktycznym. Do szkoły przyjmowane bę
dą osoby, posiadające patent z nkollCzenia. 
gimnazyum lnb odpowiedniego instytutu. 
Osoby, które ukoilczą knrs w szkole far
maceutycznej, dopuszczane będą do egza
minu przy akademii wojenuo - medycznej, 
albo przy medycznym fakultecie uniwersy
tetów na stopień pomocnika prowizora, po 
otl"Zymaniu którego będą mogły wstępo
wać do aptek na zasadach ogólnych. Od 
farmaceutek nie będzie wymagana nprze
dnia praktyka w aptekacb przez trzy lata, 
ponieważ konieczne wiadomości pl'aktycz
ne, uabywane będą przez nie w laborato
rym przy szkole. 

- Ministeryum spraw wewllętloznych 
w tych dniach rozesłało do pp. gubernato
rów cyrkiIlarz, w którym zawarte są prze
pisy, nlożone przez m,inisterya spraw we
wnętl"Zuych i sprawiedliwo§ci, a mające na 
celn zapobieganie pożarom. Zgoduie z te
mi przepisami, wszystkie bez wyjątku fa
bJ'.yki i większe zakłady przemysiowe po· 
winny być zaopauozone w sikawki i plozy
loządy do ratowania; w laźniacb, sklepach, 
gościnnycb dworach etc., znajdować sil} 
wiuny l"Efczne instrumenty , do gaszenia 
ognia i dl·abiny. Ur"~ądzaoie fajerwerków 
i iluminacyj nie może by~ dozwolone bez 
wiadomości odnośnej wladzy administra
cyjnej I be'z pl'zedsięwzięeia pewnych środ
ków ostl·ożnośei. Obowiązkiem policy i jest 
pilnować, aby w beczkach ratunkowych 
zawsze sil} znajdowała woda. Nadto mini
steryum komunikacyj zobowiązało się do 
urządzenia nad wszystkiemi lokomotywami 
siatek ochronnych, a to w celu zapobieże
nia pożarom, mogącym wyniknąć od wy
padłych iskier, 

- Według rozporządzenia głównego 
sztabu, ministel'yum komuuikMyj ogłasza, 
iż z liczby oficerów z8l,asu, pozostających 
lIa służbie kolejowej, ci mogą tylko nosić 
uniform wojskowy, którzy odpowiadaj'ł 
dwom nastęllUjącym warunkom: 1) zajmu· 
ił!- posady koutrolerów, lIaczelników lub po ' 
iIIocnlków wydziałów, to jest ruchu, trak
cyi, remontn kolei, naczelników stacyj 
i leb pomocnIków, z wyjątkiem wypadków, 
w których obowiązki pomocnika naczelnl
kll. stacyi I)ołączone są z obowi,zkami ka
syera biletowego; 2) jeźeli są zaliczeni na 
kandydatów komendantów kolejowych lub 

ich pomocnikó\V przy przejeździe wojsk. 
- Jak .zapewnia ,Grażdanin" w sfe

r~cl~ ~ojskowycb krąży pogłosk~ o pl'ze
OIeSleOlU z Warszawy pnlków lejb-gwardyi: 
~l'Odzieilskiego huzarów do Carskiego- iola. 
I uJan6w J . C. Mości do Peterhofu. J eduo
cześ n,ie pułk lejb-gwardyi kiJoasyerów J. C. 
MOŚCI byłby przeniesiony z Carskiego-Sioła 
do Gatczyuy, a pulk łejb-gwardyi grena
dyerów konnych z Ga.tczyny do Moskwy 
Inb Nowogrodu. Celem takiej zmiany ma. 
byt! ~konc~ntrowanie brygad huzarów w 
Carsklem-SlOle, ułanów w Peterhofie a ki-
rasyel'ów' w Gatczynie, ' 

- "Peterb. wiedomosti" douoszą że to
warzystwo opieki nad zwierzętami w Pe
tersbnl'gu, zwróciło ~ię do rady pat'tst""a z 
pro.śbą, aze!>y zobo~lązać wszystkich ntr?y
~Uj,ącyc~ fnrmankl do używania przy ka
z~eJ z Olch a.paratu wagonowego wynale
zlOn,ego prz~z. Gołubińskiego i o~'eślaj'łce
go }edn?CZe~Ule tak. maximum ciężaru, j aki 
kon moze cIągnąc, Jak J'ównież wagI} łado
wanych na fm'mankę ciężarów. 

- ))epartam.e~t leśny, chcąc przyjść 
w pomoc właśCICielom lasów stara aie o 
obn!żenie taryfy kolejowej ~(1 przew~zu 
nasIOn drzew leśnych i sadzonek. 

_. Ministel:yum spraw wewnętrznych do. 
zwollło wydZielać grunty dla wychodźców 
z gubernij wewnętrznych w okolicach mia
sta św. Krzyża, w gnberni stawropolskiej. 

--: Komitet geologiczny zamierza przy
StąpiĆ wkl'ótce do wydauia niewielkiej ge
ologicznej mapy Rosyi. 

- Departament medyczny ministeryulll 
spra,,: wewn~trznych zamierza wnraeować 
przepisy, maJące na celu ograniczenie dzia
la.ln.ości felc~erów }V miastach i wogóle IV 
mlejscow~śclacb zaludnionych, gdzie pomoc 
lekarsk~ Jest najzupelniej zabezpieczona dla 
IndnośCI I?rzez dos~teczną ilość lekarzy. 

- PrOjekt przepISów o opiece nad dzieć
mi, nieprawemi w domach wychowaWCZYCh, 
ma uledz radykalnej przeróbce. Pierwotnie 
istniał zamiar niezwłocznego ogłoszenia 
tycb przepisów, lecz obecnie ogłoszeniBjich 
odłożono do czasu ostatecznego opracowa
nia kwestyi losu dzieci nieprawych wo-
~e. -

:-: .Birżewyja wiedomosti" donoszą, że 
mlRlsterynm spraw wewnętloznych zamierza 
wk!'ó~e przystąpić do reformy instytucyj 
poliCyjnych w Królestwie Polskiem. 
. - Wobec rozwojn cbolery IV Mecce, mi

Illstel' sm'aw wewnetrznvch 7.ll. .. ,.<hł ar1 ",,_ 
czetnlka. zarządu cywilnego na. "'Kau.\t.t\.Z.U~· l 
aby wstrzymał wydawanie paszportów za
granicznych mieszkalicom miejscowym, cbcą
cym lldbyć pielglozymkę, do Tnrcyi i do 
Persyi. 

- .Peterb. wiedomosti" donoszą., że \VO
bec I;loja\vienia sil} w Mecce cbolery, mini
stel'yum spraw wewnętrzuycb wydal o roz
porządzenie, aby wszystkie okręty, przy
bywające z portów arabskich do Rosy i, 
poddawane byly obserwacyi. 

- Do Azyi mniejszej, gdzie grasuje 
obecnie choTera, wysłano z Rosyi kilku le
karzy, którym poleco~J) dokouanie doświad
czell nad leczeniem cholery rośliuą Fe1'Ula 
sum bu!. Roślina ta rośnie w Turkestanie 
i posiada właściwości pobndzajJłCe i 11l"Ze· 
ciwkonwulsyjoe; 80k tej rośliuy zawiera 
w sobie silnie działającą substancyę gorz
ką i aromatyczną· 

- W celn rozpatrzenia kwestyi środków 
przeciw cbolerze, po ukończeniu feryj let
nich, ma być organizowany szereg posie
dzeń rl18kich towarzystw medycznych, do 
program n któl'ych ma wejść rozpatJozenie 
skuteczności nżywanych obecule środków 
medycznych przeciw tej zarazie. 
~ Do fotograficznego oddzialn ruskiego 

towarzystwa technicznego w Petersburgn 
wniesiona będzie propozycya otwarcia plozy 
oddziale zakladu fotograficzuego dla. doko
nywania prac artystyczuo-fotograficzo.ych 
na zamówienie osób prywatnych. 

- Przy domach sióstr miłosierdzia majl! 
być założone l\rzytulki dla inwalidów. 

W gub. łomżyńskiej kasy oszczędności 
przy stacyach pocztowo - telegraficznych o
twarto: w Mazowiecku, Małkini, Ostrołęce, 
Myszyńcu, Ostrowiu i Tykocinie od 1 :t-go 
sierpnia; Łomży, Grajewie, Pnłtnsku, Kol
uie, Czyżewie, Nasielsku i Makowle 0(1 15 
sierpnia; Szczuczynie i Ciechawcn od 16 
sierpnia. ' 

W Kownie ntworzyło się towarzystwo 
dobroc:zynne, pod nazwą ,Podpora dla nl1a
dającycb." Towarzystwo leczy choryclJ wła
snym kosztem, wspiera ich \'odziny, POSZlI
kuje zajl}ć dla pozostałych bez miejsca, dla. 
osób z inteligpncyi w biuracb, a dla robo
tników na statkacJI, przy budowie domów 
i w leśnictwie. Prócz tego, towarqst wo 
wydaje potrzebującym na warunkach ulgo
wych potyczki na zastaw przedmiotów, 
które mogą leżeć długo, nie psnjąc się od 
molów i kurzu. Dwaj znani kupcy I;pecya
li 'ci, będący członkami towarzy twa, oce
niają przyjmowane przedmioty i wydają 
polowę albo trzy czwarte ich kosztu. Jeżeli 
zastawy nie są wyknllione po npływle o
znaczonego termiuu, wtedy-sprzeclawane ą 
na Iicytacyi i po nmorzenin potyczki, resz
ta llieniędzy otrzym&llycb &e 8przeda:ty, 
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zwraca się właścicielom przedmiutów. Na 
wypadek śmierci wla§cicieli f braKU s'pa~ · 
kobierców, róŁnica idzie na wzmocme1l1e 
obrotowt'go kapitału towarzystwa. 

Z gub. wotyńskiej. Na granicy powi:ltu 
zaslawski fgo i nowogrodzkiego, gub. wo: 
łYI!skiej , płynie rzeczka Chomor, na k!i"'eJ 
w blizkości Połonnego zbudowano Wielką 
papiernię . l~abryka ta zatruła wodę IV rze · 
ce aż do zl"nia się ze Słuczem, a szereg 
wsi IJołoiooych nad brzegami rzeki , po · 
zba~ionym został wody do picia, a nawet 
do najpośleclniejszego użytku. Ryby i ra
ki powyzdychały, by(lło omija rzeczkę, nie 
cbcąc nawet się pławić. Toczy się o to 
właśnie proces pomiędzy mieszkalIcami wsi 
Majdan, 'Yolaniskie i Poninki a zarządfl1l 
fabryki o udprowadzanie ścieków f&hry' 
cznych do l·zeczki. 

W Rydze utworzylo się towarzystwo VI 
celu dostarczenia pomocy uC7.ącym się w 
zakładach naukowych kraju baltyckiego. 
Fundusze towarzystwa składać się bęllą 
II wkłatl6w członków honorowych i rzeczy
wistych, z ofiar pieniężnych i książek, 
oraz z dochodów z koncertów, odczytów 
i t. p. 'l'owarzystwo płacić będzie za ucz
niów wpis wydawać im książki, odzienie 
i t. d., a 1;'\ wypadek choroby łeczyć ich 
swoim kosztem. Mlodsi ludzie, którzy u· 
koticzyli klll'S, ot"zymywao:! będ!} od towa· 
l'zystwa wsplu'cia na przejazll do miast 
lIniwersyteckich. 

IUl 'l, M A I '!' O S O I. 

jak" pobiera od komisaryato niemieckiego, obie· 
gaj" r07Jnaite pogłoski. Kuryer hanowerski po· 
daje jakoby znajwiarygodniejszego lr6dla, te 
Emin pasta otrzymał oll rzIldu egipskiego 5,000 
fun . ster., które mu dotychczas nie mogły być 
uor~zoDe, gdyż obecnie zoojda)e si') OD ZDOWU 

" gł~bi Afryki. Sumę tę przyznano mu dopiero 
za u"ilnem staraniem generalnego konsula nie· 
mieckiego w Kairze. Od komisaryatu ni.o.iec
kiego pobiera 20 ,000 marok ~oc~nie. co odp!r 
willda randze generał. majora , joiuł posiadał jako 
pasza warmii ogipskiej. 

T E l E G R A MY. 
Peterlburg, 11 września (Ag. p.). Mos· 

kiewski generał.gubernator, ksią.żę Dołgo· 
l'nkow, w rocznicę dwudziestopięciolecia 
pelnienia obowillzków na zajmowanem obe
cnie stanowiskn, obdarzony został portte· 
tarni Cesarzy Aleksandra II i Aleksandl'a 
m w bryłantowej oprawie na wstędze or
deru św. Andrzeja. Otrzymali prdery: św. 
Aleksandra 'ewskiego: naczelnik zll.1'Ządu 
więzieli Gałkin-WraSskij i członkowie rady 
glównozarZljdzającego na Kaukazie, Prybil 
i Pieszczurow; św. Anny I klasy: gube1'1la
torowie: wiatski Anisin, bakiliski Rogge, 
tomski Tobizen i cbarkowski przewodni· 
czący Kapnist; św. Stauisława I klasy: dy
l'ektor departamentu kolei żelaznych, Witte. 
Mianowani: wileński generał - gube1'1lator 
Kocbanow i kLmeudant ~wieJ:dzy warszaw
skiej, Friede - generałami artyleryi; at&-

I 
man w<\isk dońskich książę Światopelk-Mh" 
ski, genel'8.1·gubernator stepowy Taube, po· 
mocnik dowodzącego wojskami okręgu wal" 

X Poznań. W tyci, ,lni"ch odbyło si~ w szawskiego hl'. Musin·Puszkin, dowódca II 
Poznaniu pierwsze posiellzeoie wydzialu urz~du korpusu armii Drisen i mini~ter dworu hl'. 
zabezpieczenia ]lrowincyonalnego lIa starość i Woroncow.Daszkow - generałami kawale-
1\' razie kalectwa. Zebraniu przewouoiL'7.ył hr. ryi; (Iowódca XlV korpusu armil Narbllt i 
Posalowsky·Wehocr. Po długiej i szczegółowej generał-adjutant Rylejew-generałami pie· 
dyskusyi, tg"omadzeoie przyjęło "szystkie 33 choty. Otrzymali ordery: św . WIolIzimie
paragrafy ustawy prowincyoilalnego urz~u za- I'za II klasy: Wielki Książę M.ikołaj Miko· 
be.piec7~ni" i <lokonało wybo~w: ławników s,,· łajewicz młodszy; św. Włodzimierza III kI.: 
du polubownego, reprezeot~ntów pracodawców Wielki Ksią.żę Sergiusz Aleksalldl·owicz. 
robotników i zarllldu, Wybrany obecnie wydział Mianowani generał - lejtenalItami dowódcy: 
spra"ować będzie swój ur."d tylko do l-go 9 dywizyi Iliechoty Kowtoradze, 11 lIyw. 
stycznia r. p., kiedy wejdzie w tycie WltaW" o Paniutin, 31 dyw. Budde, 7 dyw. Koma· 
nbezpieczeniu, oraz dokollany ~ie ostateczny rowskij, 24 dyw. MI<kłakow, 6 (Iyw. Kosen 
wybór członków lIa lat 5. i 6 dywizyi jazdy Parensow, oraz p. o. ter· 

X Z okazył uroczystości sedańskiej za- skiego atamana Koc~anOl!, uac~el~icy sZ,ta. 
mies.czaj" dzienniki berli.\skie nl!.Stępuj""" aneg- Mw. okręgów ~des~lego ~ k~~allsklego ~Ia
dotkę. Z Vendresse głównej kwatery niemiecki.J , nyklO-NewstroJew.1 ~~zanskIJ,. wOJeuuy gu· 
wyjecbał trocl.ę zapóino minister wojoy Rooo, bernator syr~ar~J~kleJ prowlOcy., GI·?de. 
a~eby zbJi2yć si~ do k"óla Wilhelma. Przył!lczXł kow, uaczeJmk IIIzyUlerów moskIewskIego 
"'; •• \ __ ! ... .,..~ ~_ Ał"".~,.,. .... ,i ...... __ .1_ r ••• l - .... ~-•• t. .... J6u b .... fr"'h.v ..... o l.:., n ... CtU~uih: nlt.Jł~r.Yl xn 
.... \()T1 tl> .... \o>. eh.I .. , .I~ \>\e·n •• ~y znaleźć u bo· korpusu Skierletow, dowódca 2 ,brygady I 
ka Bismarka. Rooll, dzielny jeździec, przodsta- dywizyi greuadyel'ÓW 'l'atiszczew, ostatni 
wiJ radcy, lIe mu,,'ł p~dzjć 8~ybko, nic cllC"c zarazem z przeznaczeniem na nacze)nika 

siO spótlli~. Było to str_nem dla Abekou'a, 29 dywizyi piechoty. Otrzymali: głów no
który nie umiał jeźllzić konno. Dano mu prze- zarządzający na Kaukazie, hl'. Szel·eme. 
to szkap~, która cwałowała. dzielnie obok tiew, brylantowe ozdoby orderu św. ;\.Ie. 
RoolI'", jak długo droga była równ,. O kwa- ksandl'a Newskiego; order św. Aleksandra 
drans przed Scdanem droga poczęła 8i~ nagle Newskiego dowódca kaukaskiego korpusu, 
wznosić. a gdy odsłonił si~ horyzont, oczekuj... książę Czawczawadze; order Białego Orła 
c, na Rooo'a cesarz wraz ze świt" ujrzeli d·ra gubernatorowie: IiJlandski Zinowiew i sara
Abeken'a w wielkiej trwodze n" koniu siedzą· towski Kosicz; order HW. Anny I klasy: ku
cego i trzymaj'lcego się grzywy.-.Nie trać od- tajski gubernator wojenny Grossman, ak
w"gi kochany Abeken-"ołał Roon;-koń Ingo. moliński gubernator Liwensow i guberna
dny jak baranek".-"Excelencyo, on wierzga, on tor wojenny turgajskiej prowincyi Bam. 
mnie zrzuci -- zawołał Abeken".-Ale, cót pan basz; order św. Stanislawa I klasy guber
robisz? puściłeś cugle i trzymasz si~ grzywy- nator 11I'zym01'skiej prowinęyi, UnLerber
odrzekł Roon, zbUtył siC do Abeken'a, podał ger. 
mu cugl? i uspokoił konia. - ,:reraz naprzódl Petersburg, 11 września. (Ag. p.). Oglo. 
Tylko CIągle za mnll, " wnet będziemy u celu". szono następują.ce nagrody i nominacye: 
Lecz w tej chwili Abeken zawoł"ł ze strachem:- Ordel' św. Włodzimierza III klasy Oll'Zy
"beclencyo r"tnj; zaraz spadnę; ja wol@ mali: radca magistratu m. Warszawy Ga
zsi~ć".-"Aleź panie rauco, puściłeś znowu cu- gatnicki, naczelnicy powiatów: ciecbanow
gle i n"turalnie, poniewat obj"łeś pan szyję skiego Buldakow, wołkowyskiego Żura. 
r~koma, koń oddychać nie mote". -Ministrowi kowski i urzędnik do szczególnycb poru. 
wojny nie pozostawalo nic innego, jak zesko- czeń przy generał· gubernatorze warszaw
czyć z konia, pomódz Abekenowi i razem z nim sklm Wikulin; order św. Włodzimierza IV 
zbli1yć si~ do świty królewskiej pieszo, pro .. a· klasy otrzymali: naczelnicy powiatów: skiel" 
dz"" konie za sob". Chocia:! chwila była bar· niewickiego Miasojedow, gal'wolińskiego 
uzo powa1n'l, wszyscy uśmieli się szczerze z Debil, konstantynowskiego Kedrow, często
z tego wyp~dku i sam Abeken opowiadał po- chowskiego 8zyszow, komisal'z włościański 
tem cz~to i chetnie o swej przygodzie pod powiatu kolneliskiego BUI'makin, inspektor 
Sedanem. lekarski guberni warszawskiej dr. LewiII' 

dowódca bateryi 3 hl'ygady gwardyjskiej 
LapIIUo'lll. . . . 

Bern 12 wrze~llia. (Ag. p.). W Belłtn· 
zonie podnieśli rokosz liberalni przeciw 
rządowi kantonu teJsyJiskiego, złoż~uego 
z konsel·watystów. Rókoszauie zajęli ar
senal i palac I 'ządowy i aresztowali trzech 
radców l-~ądowych. Radca Ro si poniósl 
śmierć w chwili starcia od wystrzału z re
wol wel·U. Rokoszanie ustanowlli rząd tym· 
czasowy. Wyruszyly do kantonu tessy~
skiego dwa bataliony piechoty. Lib6;al.l
ści z miast tego kantonu przyłączyłt Sl.ę 
do powstania. . Członek rady n&ro~oweJ, 
Kunzli, wyznaczony został na komIsarza 
nadzwyczajnego w kantonie tessyńskim. 

Rowno, 12 września. (Ag. p.). Wczoraj 
po zalożeniu kamienia węgielnego pod bu· 
dowę soboru, prq~em Ich Cesarskie Mo· 
ści i Ich Cesarskie Wysokości Cesarzewicz 
Następca Tronu i W~elk& lUięŻDiczka 
Ksenia własnoręcznie położyli cegły, zasta · 
wione było śniadanie, na które zaproszo· 
nych zostalo wjeln naczelników oddzialu, 
a żony icł.! mialy szczęście przedstawiać 
się .J ej Cesarskiej Mości. Obiad następnie 
zastawiony na 300 osób, zakoliczony był 
świetnemi ogniami 8ztuczllemi. Ich Cesar
skie Mollci witani byli wszędzie okrzykami 
pelnYllli zapału. W tej chwi'i l'OZpJCząt 

'się ostatni akt manewrów -- armia Inbel
ska ataknje Rowno. - Dnia 2 (14) wrze· 
śniJ!. odbędzie się wielki przegląd wszyst
kich wojsIc. W mieście już od wieczora 
29 sierpnia (10 wI'ześnla) zgl·omadz.iła się 
masa wojsk u9tęppjącej al'mii wołyń kiaj-, 
sztab której kwaternje IV nowowzniesi0-
nych koszaraclI. Mal)ewI'y obecne jak naj
lepiej przedstawiły sposoby i środki Z'ao· 
patrzenia i gromadzenIa wielkich mas wQjsk , 
prawie nie posiłkując się kolejami żelI<' 
znemi. 

Mikołajów, 12 września (Ag. p.). Wczo· 
raj po liturgii, naj przewielebniejszy Nikauor 
odprawił na soborllym placn nabożeństwo 
z przyklęknięciem . <Po fN\radzie miasto u· 
gaszczało wojska; zarządzający miui8teryum 
marynal'ki wzniósł tOllSt za zdrowie' Jego 
Cesarskiej Mości, przyjęty bucznem • hural" 
Po po.łudnin urządzone były zabawy Ludo· 
we z nagrodami przez miasto wyżnaczone· 
mi. O godzinie 6·eJ dany był obiad na 200 
osób, na którym był obecny zarządzający 
ministeryum .marynarki. 'l'oast za zdrowie 
Jego Cesarskiej Mości, wzniesiony IJrzez 
prezydenta miasta, przyjęto z zapałem. 
Przemówienie E. W. :Bogdanowicza wywo· 
lalO nowe wyOuclly zapal u, wyrażone IV od· 
śpiewaniu hy11lllu i ogłuszających okrzy
kach. Wieczorem IV teatrze lIane było 
bezpłatne widowisko. 

Ostatllie \viadomości han<110we. 

Waruawa, 12 W'l'l!&ni... W.ble kr~t. term. n~ 
B.rlin (2 d.) 38.90 it<\., 38.70, 65 kup.: Londylt (3 
III.) '1.86 .,,1., UWI. kup.; Pary. (lO d.) 31.35 itd., 
31.20, 15 kup.; Wled.ń (8 d.) 70.30 tąd.; ł'/, Ii.ty 
lik ... Król. PoilIkiago d. 90.15 iąd.; mał~ 89.W t~d.; 
5'/ połyczko. wsehodilia II emuyi 102.00 '~o.; 4'1. 

na JJerłitf x.a. 100 lOr-. 
Ot.. Lon,IY. za. I .r... . . . 
11& Paryi,!", JW r" . , . 
ut. \)'iedea1 la IOQ H. • • I 

- U p.,IIN p.hlwlwl. 
Ust y likwi&a.yju. Kt. PM .. 
Rnlk·, ,.uiycsk,tl w8ł.oI l(wlum . 

,. 4-'. poi. !fO"I"'.)". JJfł1 . 
Li.'y ... t. zjem. SerJi i . 

11 '0 'l V . 
IJ.ty .... t . m. lV.r ... S<or. I . 
,.,,, ,. .. V 

Li •• y.:LOt. m, ł""l-'; Jl.r,i I . 
" II . 

,. " 111 . 
" 

Giełd, Berlińska. 

llauknQty rnokie zaror. ~I . 
. Ił)ln. .\l"MlilliW.J f 

D"kQlI\O pry"at.. . . . . 

j,ohczka w."nętnna z 1887 rokn 88.00 t.d.; 5'1. 
u.ty zastawno siamski. I • .,yi ~5.00 sąd., 9'.75 

kuP'1 ID •• r. lit. B 93.ł5 iąd., 93.25, l~t 10 kup.; 
5'" i.ty zastawne miasta Warsza"y I w.OO i~d., 
II 96.75 żąd., Ul 95.75 ląd., IV 93.90 •• d., V 
93.75 żąd.; 5'/, obligi miasta Warssawy dł. 90.25 
żąd. pyskouw: B.rlin ł"., Londyu 4'/" Pary. 3'/ .. 
Wi.d.ń ł'l9' P.ter.bnrg 6'/,. Warw86 kllpouu • 
pou. 5%: listy zastawne ziemskie 105.5, warsz. I i 
II 212.4, w ,lzi 172.8,_.!i8ty Iikwi4. 106.6, po.y •• ka 
prelllio"a I 77.8, II 1!30.~. sław W"."k-i ,o,vie.7. 
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Peter.borg, 12 wrześni ... W.k.l. na Lou,ty. 77.90. . . 
II po'yczka "schoduia 101'/ .. III poi;y •• ka ".cho .. Jan LudWIk S~,iriski.-·Olllollrialzki 
dnia 102'/" ł'/,'/, lioty zasta"ne kredyt. liemski. korespondentów towarzystwa 
129.00, akcy. bwu n1BlIi~go ,II .. handlu sagrani... czyli lip. Stefan Kruszyński Ul!LdOIJlC8llI ;1 
n.go 271.00, p.~ .. buf8kiego b.nkn dy,konto"ego Czeslaw Jankowski w 
li Ui.OO, bauku uuędzynarodow.go 485.00, war ..... · K b' k' Z' . F I.' JJlasiSeo'l!". skiogo bauku dy.konto ... go _.~ a IC I w . wlerzyncu, aulan . 

BerIII 12·go .. rsehlla. Ballkooty ruskie lar&<: ,w WarszaWIe, Wacław Dąbrowski w 
260.75, ~a do.ta,,~ 261.15, ".kol. oa Warsza"ę nie, Władysław Lipitiski w Słupcy. 
26().1~, .... P.tersburg kro 259.50, lIa Petersburf. -:- Komitet towarzystw& zachęty . 
dł. 257.00, na LOld!" krot. ~O.36 '/,. ua r,oll'!YII d. pięknych w Królestwie Polski~m 
20.21'1., ua W,ed.U 180.SU, kllpouy e.I". 3U.70, . 5',. li.o'y zastawu. 75.40, 4'/, listy Iik .. i,laoyjue szczyt prOSIć pp. czło.nków ko.reSlponnEiO.W'' '1 
71.80, pOły""ka ruska 4'1, • 1880 r. 97.75, i°!t_. towarzystwa, !lowoluJą.c 
1887 r. 71.0<!, 6'/,routa.łota 110.60, 5'!. r. 'ł.. II;l;.i styczniu rOzesłany,. aby o~:~!~~~!~,,~ 
r. 107.00, pó.yeOk. w.ehodll,a rr .,u , 82.30, III .nu· ze dowodów .1 
.yi 82.60, 5". listy zastawo. ruoki •. 10~.75, 5"i p~' 
.yezh pr.mio"a s 1864 rokll 184.00, taka. z 1866 r~~znych . 
r. 175.25, akcy. drngi i.1. "'ar ... I\'IIII .... i.ol.il.ki.j Ule czekaJ'lc 
2ł8.50, ake,. kredy to". ""8tr,,,,,kie 175.10 ... k.y. tel·miuu. Od 1101ieo:.nl'''0 SpilIU:"""" 
w., ........ kiego baukll hauo\l~,.,.3'0 100.2ó, dy,~olltc · szej (kośby komitetu 
"ego 91.50, dyskouto w.w,eek'ego bauku pI\IllIi". . . . I 

ł'/, pry""tu. 3'!,".. n~nl? zamlerz;onego z 
lUdy., 12 września. Po'yeaka ruska z 1889 roku miesiąca trzecIego zakuplt 

rr .m. 99'/" 2,/,'/, Ko~ol., allgi.lski. 95"/.... z wystawy towarzystwa, do rOlllos:01V'II11 
~aruawa, ~2 .. r..awa. rarg ua l,l..,u W,tkow· pomiodzy członków 

aklego. PlleUlI!& SIO. ord. ł80, pitr ... 1 dobr. 500- -;""""""~;"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''' I 

X Kapeluaz ratunkowy. Dzienniki ber- ski, asesor rządu gubernialnego lubelskie
lińskie donoszIł, te jeden z fabrykantów wyna· go SzymańskI, rewizor mennicy IV Kielcacb 
Jazł kapelusz, 7.11wioraj"cy niewidocznie n .. jpo- Hertz, dyrektOl' kancelaryi gubeI'Ratora 
trzebniejsze maleryały do bandatowania w ra- kieleckiego Monachowicz; awansowani na 
zie wypadku. I tak pod taś1lllł n" kapel ... zu generał - majorów: pomocnicy naczełnika 
umieszczona jest cienka guma, slut'lca do pod- sztabu okręgu warszawskiego Nirsanow i 
wi""nm ~ci zdrowych przy zranieniu, zwłasz- Sacharow, dowódca petel'sbUI'8kiego pułku 
cm jeteli nl!.Sl'lpi zakatenie kr .. i. W kieszon- grenadyerów Fułłon, dowodzący pułkiem 
ce boCllnej "ewn"trz kapeinsza znajduje si~ nłanów Jego Cesarskiej Mości Ałeksiejew, 
koperta z wat" nasycon" karbolem, .. drugiej II. o. naczeląika szpitała ujazdowskiego 
bandat nieprzemakllluy; ta§ma wokoło kape- 'frompeter (ostatni dwaj z 1I0zostawieniem 
lusza zaopatrzona jesl w haczyk, tak, :le mote Da stanowisku), naczelnik osowit'ckiego u
słu?yć do pl'ZJlrzymania kompresu. Kapelo.z rzędu inżynierskiego Krasowski, delegowa
ten zyskał uznanie lek"rzy, zebranych na od- ny przy wal'8zawskim generał·gubernatorze 
bytym w zeszłym miesillcn kOllgresie medycz.. do zleceli Bibikow i budowniczy fortyfika
nym. cyj warszawskich We1'1lander. Order I kła-

X Cholera szerzy siV zaŁrwataj'lCO w Ja· sy otrzymali: dowódcy brygad 13 dywizyi 
ponii. Codziennie umier" przeszło 100 osób. kawałe!'yi Jazykow i 14 dywizyi Welja
Zaraza wybuchłA w Nagasaki, gdzie w przeci,,- minow-Ziel'Uow, dowódca 3 brygady gwar
go 20 dui zdarzyło się 926 wypadków choro- dyjskiej artyłeryi Martiuszew; ordery ~w. 
by, z których 671 zakończyło się śmierci". Stanisława otrzymali: dowódcy brygad dy
Wszystkie miasta od Satsumy do Hakod:r.te ... wizyj kawaleryi 4 Sztutzel', 5 Ragowskl, 
nawiedzone zaraq. 6 Erystow i dowódca pulku huzarów gro-

520, blat .. 530-550, "yboro .. a 570 -585, .yw = 
"yboro". ł25-450, .redui.375-400, "adli". -
- -,j~ezmień 2- j 4-0 n~tl. - - -, ó"isiI 2łO-
285, gryka - - -, lSepik letni - , siUJo", -
550, rz.pak :aps zio •. - - -, groch poluy - -
- , ~ukroWl - - -, ruola - - - lA korzec, 
&UI& jagl&llA - - -, olej r,eł1ako,wy - - -, 

Kasa ochrony dła 
mojżeszowego w 
kwartale 1'. b. na!I~I~I1.1IłCe 

lnIauy - - - sa pud. gialne, od pp: .1. Pmma'llski~~o 

X Zatrucie. Z Berlina donoBZł o 3 wy- dzieńskiclt Ostrogl·adzki. Order św. Wło
padkach zatrucia przez narkoZO) brometylowl\, dzimierza III klasy otrzymali: prok1l1'ator 
u1ywan" obecnie w dentystyce. wal'szawskiego sądu wojennego Mltt-ofanow, 

X EnII. paaza. O odszkodowaniu, jakie Emin sędzia tego", sądu Cze1'1liewski, dowódca 
pllSZ& otnymał od I'Z4du egipskiego i o peosyi bl'ygady 13 dywizyi kawaleryi Wonłal'ski, 

Dowieliono pueu.h~1 200, ilt& 300, jocllIlieuia 
-, OW8& WO, grochu Itolnego - korcy. 

Waruawa, 12 ·wrzośnia. Okowita 78°/, z akey., 
po k. 9'/,'/,. Hurl. skład. .,. ,.ia,lro kop. 845 -8W'. 
~"uki ZA wiadro kop. 855' - 858 (I dotlad. Da 
wy •• bn. 2'1.). 

B.rlll, 12 wr.eśllia. Ps •• ui.a 183 - 196 na .. r •. 
190.50, na UstoI'. grnd •. 18g.00. Zyto Hl'2 - 172. 
na wrz. patd .. 173.50, Da grotlz. 166.75. 

Hawre, 12 wrsMnia. Xa"a gooa aV8r~. Banto. 
Da "" ••. 117.00, oa grud. 103.75, na marz •• 1891 
r. 98.00. Spokojule. 
.... ~lIter, 11 wrzebla. Water 12 Taylor 7'/, 

kop. 50, Sal011l0nl\ Landan 
Sachsa rs. 18 kop. 76, Zygm. 
go 1's. 13 'kop. 50, Ml\ksym. "'_I'M • . ,' ... 
13 kop. 50, Izaaka Hertza I'S. l kop. , 
Sz. Landau z Czę tochowy 1'8. 13 koP· 
W. S. uandau z Częstochowy 1'9. 1 
50, Salom. Wekslera z Waj'saawy 
kop. 75-ogółem I'S. 106 kop. 50, za . 
zarząd 06hl'0lly IIZ. olil\rollA wcom 
podziękowanie składa. 

Przewodnicząca Lll-nesty7l.1ł Oiłl~trg, 
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OBrnHBJIEHIE. ; 

· P.ierwszy raz w Lodzi! 
yupaBJIeoie l[OASHOCKOll.<I>aGpollooii lKe .. flaooli JlOpOro ,IIOBOJlBT1> )10 neeoGlI\arO CBll.lltlliu, liTO Ill1lECnOlllde · 
H0B80Uhle OeBOeTpeGoBanUhle 1I0qQaTe.tIRlIR 110 ABryc-ra 26 (OeIlTH6pll 7) A01l1890 rOAR 1'Ooap"', UD cnyqat 
BeftO"" BJlaA"liuqeD'b OOhlX1> D1. Te'lellill cpoKa, yKaaauoam DL CTaTLt 90 R ... C O II a li Ul e yTuepm)teRlluro 
06u\aro YeT&sa poceiilcKDX1o ZeJltallblX1> Aopor1o, GYAyT"L UPOJlSObl C"b lIy6~Il"K'\I·0 Top~a lIa c','a llqill 

JIoA9L, no oeTMenill co .J;UII ItRCTOIllI\ell nyGJlHKaqill TpeX'b IdMaqeB1o. 

Wielkie, historyczno-anatomiczne 
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BtC10 M. A. Schulza 
I1y)l. 

róg nlicy Zie l onej i Zac hodnie j, w nowopobudowanym pa· 
wilonie, naprzeciwko cyrkn, poczynajl}c od n ie dzieli, d. 7 września , 
otwarte będzie codziennie od godz. 10 rano do godz. 10 wieczorem. ~ynT. 
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Nowości czasów obecnych 
Cesarz Wll hellll I na loiu ślRlercl. A rc)·ksląie a.uslryaekl Rudolf. Ce· 
sarz Wilhelm II. Cesanolfa IIlemlecka Wiklor)'a. Arabela, plękloś6 
tureeka. Piemsza mi/ość. 81yllla trucicielka 1IalgorLl(a GotUrled z Bre· 
my. Akuszerka 8kubllńska z WarSUIty i t. d. Oprócz tego, wielka 
galerfa przestępeów, galerya Diasek śmiertelnych i t. d. i t. d. Pano
rama z lIaj llowszemi widokami. Wystawa paryska '1 ~89 r. Katastrofa 

na drodze żelaznej pod stacyą Borki i wiele innych widoków. 
l'Il lldt'O znRjduje się w InUZe lllD. o(hlzlRJ: RURto

JUiczny. tylko dla dorosJ:y c ll. 
Wejście do muzeum, oprócz olltlzialn anatomicznego, tylko 20 kop. 

Dzieci do lat lO płacą polowę. 
Katalog w języku ruskim 10 kop., w polskim i niemieckim 5 kop. 

1695-5-1 

LECZNICA prywatna 
wyłącznie dla chorych wenerycznych i dla k obiet. Godziny przyjęcia: cho
roby weneryczne I skór ne od 9-11 z rana; chor o by kobiece od 3-(J 
po poło micn Piotrkowska Nr. 39, dom W-go CzaplewIkiego, nad cnkiernią PaDa 
Wijstehube. 1674--20-1 
~ ~--.. ;:-aI~"_·I~~ __ ;:-ar.;~ 
~~S_S~~"-_-_S_S~J 

t PAr.~~~k~Y_ ~~~~~~NE ~ 
1~ ~~ FABRYKI NAJWYŻEJ zatwierdzonego TOWARZYSTWA~~ 
~ lł!J A. N. Bogdanow i KłP \!łJ 

27 

~~ rM' IV PETER B URG U, .. r .. , 
Hl .. kowaniem podobnych do (Jraw~ziwych, wypuszczone zo taly H 
IDl obecllle 

.... Przedostatnia niedziela t t I 
a powodu pojawienia się w handlu falsyfikatów, nazwami' opa-~~ 

1738-3-1 25 M mia'lO:ie °z('=t!~!~!'t!i ~'!z'!~:~~!'~~białem~"~ , ___________ .. __ ,' 1 oraz IH\]lisem w okolo każdego pudelka blalem, hteraml na tle .. 
Waj Qe dl" DalU lI M niebieskiem . 

Mam us ... yt zaw:aqomhl S.~nowDe MAGAZYN OBUWIA A N B dh off & C omn ~~ CYRK Er.Ciniselli 
Dzi§, w Iliedsielę, d»i& Ił wrseilala. 

6 wielkie przedstawienia 2 
po połu{loln o gocb. 4 1/ 21 wieczorem 

o godzinie S'I, 
W obu przedstawieniach 

wykonaną nędzie wiel!,a .z"ollziej.b 
pantomm& 

"Kopci uszek" 
któr~ przedstawi~ dzieci w wlekli od 

4 do 10 lat 

wystawa luksusowa. 
wy.tęp niepor6wnanych 

Tncch braoi HASSO. 

I'aqie 111. toąlli l okolic, iż przybyw- IU~ ' . og a.n - _ ł" " W 
:~jb: p~r..tn~iie7.~~~!k ;;~:?to~ M. S. Leizermana " "Gostinnyja A. N. Bogdanow I ~omp . 
leJIIJ) VOd )i 2tI ". ofioynie l pIętro ŁODZI';" M Papierosy Gościnne w teru nowem opakowa!llU (Jole~my, ,, 

rO%voozęlam :J,' wadze pp. pal,!cych, nadmieniają_c, że jedaoczesole ze Z.IU~ 
wykłady kroju konfckcyi damsti~ Piotrkowska N. 4:1, d. WIśllekiego. ,,~~llakowaDIa. I sam gatunek paplcrosolV zostal zlIakolllcle o'epszOI)'. Ił 

podl ug n~lnowłZeJ metody wiedeńskiej Poleca na nadchodzący sezon ~ Zarza,d Najwyżej zatwierdzonego 'l'o\VarZY8t~wa 
Metoda powJ obok zgrabnego zimowy obuwia IV wielkim wy- ~ K M 

kroju zaleca oię dzwyozajn~ ł.two~ . borze, wszelkiego rodzaju 110- ·M . A. N. Bogdanow i omp. 
~~'ę gm~;n~:~t k!':J~z°be~r~~t~c::: brze, elegancko i trwale wy- I:~ 17-18-5- 1 ... a; 
bie, wyuczyć .ię kompletnego krojn, koilczone. Obstalunki wykolly- ~~Z----~:-Z!::z%z~T~::Z~~~~ 'tiI 
w przeciągu jednego mie.i~"". wa się spiesznie i po cenach --~ 

Cena "a cały knril n . lO. umiarkowanych. 17488-1 II O L K A 06060 tnloda 
S.brye'a ŻUKOWSKA, n_uczyc. kroju _ .. .. . 

1728-3 1 sa z patentem gimnazyalnym pos,adaJ~c~ otlpo,!lellm~ .kwahłika: 
. Z . .. posznkuje miejsca w Łodzi, cye, pr~gnl~ Pl·ZYJąĆ. ll11eJ~ce stalej 

•• OB'.bHBJIEHIE. lub na wyjazd. Oferty pod nan~yclelk" lub tez dem l-place w 
ObWleSaOl/1ente. Cp,e6nblH IIpHOTR U"L C1ollS.Illl Mu· lit. N. K. proszę sklad~ć w Łod~, .. Ofer~y pl:O~Z~ s~ladać. w 

Dyrekcy~ TOII'anystwa Kredytowego pOBblX1> CY.llelł 3 IIeTpolwBcltaro "Administracyi Dzie?mka". adm.lnlstracYI "Dz,enlllka pod lIte-
Dł. t odzl. ORpyrn B. C. !{y~3HHcKlii, lRDTe.1lL- 1701- 3 -l rami Z. K. 1619·3-1 

Z nszanowanlem W zastosowaniu się do § 22 nsta- CTBylOm.ilł U"L rop. JIO)l;SH, U1> )\OJd1l CH-'::·O "'C"'" DO PRZEDAMIA 
ClNISELLI, Dyrektor. od · d hu· · d KI 1339 oGDD8JlSeT1o ąTO CenTsGps <lU .Ir ... ... ________ .. l.m_-_ .. I ~śc1, iżaJZ~ą~!n~wzs:~I/to~~~z~i 10 ARK 'cel'o 1890 I'o~a CD 10 qac. od lat 14-16 przyjmuje do term i- FORTEPIAN 

ł . k pierwotne na niernchomości: yTpa, 810 r. JIOASI! no BBAseBcKoll nn fabryka pilników Waclawa Ma· . • . 

Młody cz OWle I) d ]( 779- . rp · - p. B"L )),OIdl POTJd&R., Gy)l,OT"L npo- tiatko nI. Piotrkowska Nr. 682. zaraz, nI. PlOtrkow ka ~I 608/262 
, po dl f.' llZ[ !:.!C~ 10 AaBaTLCH A8HiGluloe uMYlI\eCTBO, 1755-1 lewa. oficyna. 1746-3-1 

mena a czy I ac oc lej w m. UpoOa,llAe3\3U1ee 3poecTy POTM1Ry I ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
z wykształceniem gimnazyalJ}em Łodzi położoną, przez Stanisła- . KJllOąalO etlCH Bo ldeGeJlH 6pl''I: D Sta 'Isław lagowski I ~ 
pus~uknje lekcyj . Oferty pod hte.- wa Machaiskiego r8. 10,QOO, :11> n B~ll Ił ou,tReoHoe 2ÓO pyG. r. n . W szkole 2 klasowej męzk iej 
r~ml M. G. proszę składać w adnll-

li 

2) pod ]fI 7§9.i, pr~ ulioy S.go _ roon., Ha YJlOS~e~'Bopellje npe- b:. asyste~t przy katedrz~ fizyJolo- przy nlicy Spacerowej pod !Ii 
Ulstracyl. 1726- 3-1 13enedykta, plVteZ Angusta Ma- Teosill AJlO~L .. a fllTJIepa. gil w Umw. W:arsz. za!ll,esz.kal w 768a nowy rok szkolny rozpo-

- jera r8. 4,500. . Łodzi, pl:zr nltcy Kam,enneJ, r óg cZl}I się 14 (26) sierpnia. 

Nagrody rs 25 Wszelkie zarznty przeciwko udzie- OlllłCL, H o~tnKy llpO)l;aOaeMblX"L WschodllleJ IV domu W~go Jaellkla. Uczniowie przygotowują ~ię 
• • leniu zażadanej pożyczki Stowa- npeCJlJde;,OU"L MIIOlltRO pa3cMaTpll:::!~ Przyjmuje do 10 rano I od J do 6 do szkoły rzemie Iniczej i tlo 

. . . • . D . k Y YAeuoaro pucT3Ba .,H B"L A po poło 13~J-30-1 5 . 
W sobot~ d. 6 b. m. we WSl Star. Rokitno rzyszeru mogą przedstawIć YI e - npoAaarH na MtCTt onOlI. gllnuazyum. G t 
sKra~ziono brvczk~ Z parą koni ~dr~~;~~~ąg~~~Z;g~ ~wf=- rop. l[C°)l,9b~ ArrO'·YOTt, 18

11
1890 r ·

l
" Dr. Jako'b Kohn Zenon 1~~-~~~' 

J .. yJJ;eu. pUCTaB"L "Y!l.30UCG u . I~=:==:::;:;:::=:::::::~ ti~:~ ki:t!ik::cir z~:~~~' ~';1~y!::::: czelll~, wrz"nia d. 1 (13) 1890 r· - 1745-1 po odbytych w Wiedniu .tndyach powrO·I, 
kimi i bryczki, po.zkodowany przeznacza Za Prezesą Dyrektor: H. Kon8tadt. cil do Łodzi i przyjm~e wyląoule z cha· 
powyższą nagrodę· • J DY·I.ektol. B,·nl.a .. A. ROS·ICk·l. OB'bflBJIEHIE. robami kobiet I dzlec , eod~ienDpi~ dOk 11 r8.UO l o<l 4: do 7 po połndwo.. lotr pow-AntouI one. 1752-1 Cy)l,eGublll IIpnoTao1> C"Lta)l;a Mu- ska, róg Zielonej, dom S. Wiślickiego )i 

1730-3-1 pOB~1o CYAell 3.ro IIeTpoKoooKa 45 (DOWY)· 1484--15-6 
----,.----.=.;.;:..;:...~-- Y TepJlHa ro OK pyra II. J\.Il'h.~oycOn'b, lKllTeJl b· --------- --- -

ze PokOl . umeblowanYht OOAJI lIOnas 1II\BTaB~iR JlO.J;snHCKolł ~:~;:~1I y~~1\~o~\i f~~~~ 1I~1O oc~:: Kalos'7P [UmnWp 
do ~toło~~8.l\:I:, 1~~~~~!'O~'~~c;a~ l{on'ropb! PocciilcEaro 06lI\CcTBa sani ll 1030 c'r. Yc·r. rp~:K. OY.llOII ·1 bU U U U 
łO\V8~io~C\lic~ Widzewska, dom TpaocnopTOB1o 18U r., Bbl.UDaall o.61>OBJlSeT-h, liTO 10 CmusG.pll 189u ., 
Frydrycha 1723-3-1 \4 11O~B cero rOlla sa N. 3,478,669 '; 810 10 'Iau. yTpa, B1. )l,0l.1 .~ 1I0Jl1o sprzeda1e SlA pO fllbr \'cz-:::-;;;;.;. iiiiii;· _____ .-___ ~I . !Ii 320 00 KoncTMoTIIHOOCKOIl y~. 91> ~ ." • .l 
r na oTDpaBlIeoobllł Bo I1epw1o TO- rop. JIOA30 GYJlCTD npollaseJl.cna ueJ cen \e 

POTRZEBNE s~ 

U-MASZYNY 

przędzalnicze 
do ostatków przędzy· 

BlIp10 oa "wa "npeA"LSBUTe.lB RBn- lIyGJlHQR:ta npoAUlEa AOlllKHllaro . obuwia 
TaB~io" . uKy~eeTBR, nplluaA~e.am.Rro Map- W magazyU\8 

A 1l0TOWy UPO!lHK1o C'IU'aTb csa· KyCy KDplll~UDlleJl lO, COCTOKlI\llrO N. S. Leizerman. 
388By1O JCBBTR8l(J1O HeAtllcTBBTe.lh- 11310 KeGe.l II , oqllnennaro A~n TOp· 1749-1 
Holi H JlU ynoMKoyTaro OGlI\eCTB:l rOBo B1> 114 py6. - Ron . 
oeoGBSaTC.Ibnoił. OUUCb, OqtOKy II eawoe UpoAR· Do odnajęcia 

r. JIOASb, 28 ABryoTII 1890 r. BaeWl)e IIKylI\eCTBO WOlKHO paacwo- Pk'· b I k 
Tpt1'b B10 ,l,eUL UpOARlllD . O OJ Z a onem 

b l\ioHe,Hoe 06111,etTBO MaHY4.UTY,'b J" " 28 ABrycTa 1890 r . 
Oferty proszę składać w admil1i.tr&· • r rop. .0A·h, 
eri "Dziennibn. 1739-3-1 Hhnyca eituUeJI1. CYAe6Hblll I1pHcTRO"L G1l.IOytOB'b. Wiadomo:lć ulicl\ 

• 1785-3-1 1753-1- 2-gię piętro , 

I DO AMERYKI. 

~ u~~~:!j~z~1 
rJ'kańllklego T'",,,, 
r "J'S' •• ieglugl p a · 

r o .eJ 
w KANTORZE EKSPEDYCYJ~YlI 

laURYCEGO l U l E I B U R G at 
J eneralDego Ajenta Towarzyst.... I 

w Warszawie, Erywd.ka 6. 

łiICltiC objawcn1a szybko i bcZJłatniC 1 
__ N .... kr.t~ .... Da.lIIB,louaol 
l D.Jta ..... p.lłr." 1073-40.1. 



6 

(§l~~JjjJ~f@ł~~OOI@I5ilOOOOf@JM~~ij 

~ Ninicjszem mamy zaszczyt zawiadomić Szanowną Publiczno:i<l miasta Łodzi i okolic, źe otworzyliśmy I 
przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 18, dom Salamonowicza I piętro mJi IJ'JLJĘ łła6zego .klad" 

,I fortep~~~~:e!!az~i!ł~~12~1.konÓw 
r;::; Jestetimy s tale zaopatrzeni IV wielki wybór instrumentów z najslynniejszych fabryk krajowych 7,a-

~ I graniczllyol1, których wyłączną reprezentacyę posiadamy, !\ mianowicie: 

~ 
J{rall i t!jeldler w W ARSZA WIE. Dliithner w LIPSKU. I 
Kał:ecki'" Ibach w BARMEN i w KOLONU. 
Beck er w St. PETERSBURGU. Ilonlsch w DREZ IE "fi!!J iłc,aroeder i t. d. mil Melodyk-ony amerykańskie francuskie, - pianina wlasnej fltOl'yl<i. 

[§j 
InsLrumenta z tycll fabryk sprzedAjemy i wynAjmujemy na możliwie Ilogodnych warunkach po cęnach przystępnych. 
P,'zy Rkładzie urządzili'my z&klad rel"lrBcyjllY instrume nt";w, prowadzony przez specyalistę· Zaangażowawszy odpowiednie ~ily wy- I 

konywamy ,yszelkie roboty w zakreR ten wchodzące . r.:i1' 8k,ł,.d lWIJT jest zaopatrzony w utwory asyków jako też i nowoczesnych kompozytorów wszelkich znanych wydali. P rzyjmujemy zam6-
lE:! wienia na 8tr4łjenin iIl8t.rll~entów. Polecając s ię ła~kawym względom Szanownej Publicznośc i I I GEBETi;ER7;'OLFF. 
[§j@!§jl§j~@l1Sjl§j @j@!§jMj @Jlr5iI I@U~~[5]Mj I!U@~ iiJl5j@ 
M~~~G~.~~~~~~~~·~~'~~~~~~~~~W~~~~~ 

Nilliejs7.e1Tl zawiadamiamy Szallowną Pnbliczność miasta Lodzi i olw!icy, że nadeszły już do naszego 
sldadu wszystkie NOWOŚCI 

a mianowicie: 

MATł:llyA-tY na SUKNIE DUlSKIE, jedwabne i wełni~ne z:\gra- ~ 

niczne i ruskie, czarne i kolol"Owe, gładkie i w najnow

szych aellt!uiach. 

MATEIlYA.łJY na PłaSZCZE AMSIUE I ŹUlETY gl~~ie i IV dese· 

nie: kamgarn, szewiot, jedwabny adamaszek, plusz je

dwabny i wełniany, bro,katela, friseur i t. d. 

SUKNIE ODPASOWA NE z haftami. 

SZKOCK~E i TUIlECKIE materyaly nIL szlafroki , 

cillue. ' 

IIbrani!L dzie-

BARCHANY DRUKO\VU'E IV nad.zwyczaj wielkim wybor7.e. 

BARCII1NY BIUlE, francuskie i ruskie 

KO.łJORY PODRÓŻNE I lIa ,ŁÓŻKA, eleganckie zwyczajne, w hr-

MATERYU;Y JASNE, j edwabne wełniane, na snknie damskie wie-
dzo dużym wyborze. 

czorowe i balowe. Chustki damskje i sz;ale eleganc~ie. 
DRAPS des OlIES, w doskonałym gatunku, dekatyzowane. 

FLANELE IV wielkim wyborze i w dobrym gatunku . 

KAMG1R~ drukowany w naj piękniejszych aeseniach . 

Następnie: 

Dywany, chodniki, fi.ranki, płótno, t9war biaIy 
materyaly na flagi. 

CENY ~ AJTAŃSZE, LECZ STAŁE. 

23 
Herzenberg: i Isr,elsohn ~ 

• Piotrkowska - 23. 
ZARZĄD 

Towarz. G-y~listów Łódzkich 
z ~n~~~~tu~~~y}!~oJprzyj~~~~~r.!~ ~~~!~;S!I~~OdZ . prse!~~~~~i~ł!~ ul!~~Z~!~~~~OI~ 
życzy sobie udzielać lekcyj. Orer- 10- 12 I 3-5 po poł. PIotrkowska JOWIł li 3, dom Pm9 •• k.. PrzYJm~J' 
ts. W administracyi Dziennika" ulica, dom Tenenbauma ~ 38 nowy. c~.rych •• to'.dek I kiszki od godZl.uf 
pod lit. N. N. 2741-3-1 _ 1460-10-ij 7 /, - 10 rano l od 3 - 5l~~~~';'" 

la honor podać do powszcclmei wiadomości że OSOBA .'lD~ .utKall ())alipll'lU&1I lI\.eollt- Jest POMIESZOZE1''UE 
, I ~ J < , :JuaR 10JlOra • . 
, . . O ł · t ł z dobrej rodziny POLKA posiada · nC.IfIACTui. 8u ••• • i. To.apoOTDpaBue· dla cblopuzvka lub palllcnkl 

' ąca język francuski i muzykę po . u K aa •• PT>, o&J, Y?epil Ay!\.rwa"n n · J 
, k' . . d . b la UBABOII na ... 68582B. 'toaap .. OTnp.ueB- k.sztalcąych się' Z muzyką dobrym 
.zu uje mIeJsca. g zle y mOg" za .WI A.ryCT. 17 (29) AB. T. r. co eT. . ' ' . WY~~I[1 o ozon~ zo~ a J stół i mieszkanie udzielać muzyki, .II'A.' Ha eT. COKO.O ..... l'np ... eHi • .lIo- for tepIanem, konwersacH franc. I 
z motnoiicią !Iawania lekcyj w AllIlJIeKol <)a0p .. BOa ae.l1iaBoI Aopora wzorową opiekljo. Wiadomość w Re· 

JUl dzieli 9 (2~) 'w"zeŃ,da t·. b. 
1744-2-1 

W dawea Stef .. KflUłltb. - Redaktor B,lasław Kolellowieckl 

mi~gcle. Wiadomość w administr·a· ~;::.:--==:;~~Iq~:.;::::~~~::e.!!: dakcyi "Dzieunika Łódzkiego". 
cyl. 1729 ·3-1 T ... ,. ... " .... 11l2--3-1 1619-1 

jJ,OS80UBO lI,eu)'po: l CeuTsl!pu 18110 r. W dl'ukami UlkllłHtika ŁódzkI" . ... 
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