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- - rJą -sięwyIą~znfe-do-rucbu towarowego"llii'O zaju, a niezoiżania taryf;-UareJ uJe-lstl'onie Bugu w promieniu kilkuwiorsto-
KRONIKA EKONOMICZNA. Jednym .z naJważniejszych przedmiotów u- dnostajnienie opłaty przewozowej od towa- wym od tej rzeki. O~ Zegna pokieruje 

!l'0dy mIędzynarodowej w tej dz.iedzinie, rów r6żnej podatności przewozowej i war- się ona w stronę Warszawy do Jabłonny, 
Jest ujednostajnienie przepisów, ootyczą- tości handlowej , przeciwne jest zasadom gdzie połączy się z koleją nadwiślańską_ 

lIi!d'ynarodowa konferencya koiejo" • ., BOfllie.- cych odpowiedzialJlości towarzystw dróg operac"J' haudlowych, do których zaliczyć Linia ta b"d-c równoległo do petersbar-Nowa w~gjer.ka reforma tuyf koiejowy.h. J y ., .., 
żelaznych za przewoŁone towary. Umowa należy i transportowanie towal'ów, oraz za- skiej, dla ruchu towarowego i pasażerskie-

W dniu l4-go b. m. skończyły się posie. uRtanawia również przepisy co do praw sadGm gosllodal'sŁwa natodo.wego.. Za to go bardzo małe będzie miała znaczenie. 
dzenia ko.nferencyi międzynarodowej kole- wysyłających transport,y i odbierających, znowu uizka taryfa od płodów najpierw- - W radzie taryfowej ministeryum skar
jowej w Bernie. Przedmiotem obrad kon- oraz reguluje system zaskarżania czynno- szej potl'zeby i korzyść wynikająca stąd bu odbywać się będą specyalne narady, na 
fel'encyi było zjednoczenie taryf kolejo· ści towarzystw kolejowych, związanych z dla uajliczniejszej warstwy ludności prodn- które zaproszeni będą przedstawicieh dróg 
wych. W 1887 roku jeszcze ,\&warto dwa transpOl·towaniem towarów. \V celu za- kującej i konsumującej, związana z ujedno- żelaznych, minlsteryum wojny, głównego 
międzynarodowe traktaty w przedmIocie stosowania w praktyce tej umowy, w Ber- stajnieniem stawek prostota taryf, dostęp- zarządu stadnin rządowych, towarzystw 
komunikacyi kolejowł\i między Niemcami, uie powstanie zarząd centralny, który wy- ność ich dla publiczności, redukcya perso- rolniczych i innych instytucyj, dla ostatecz
Austryą i W ęgl'ami, Francyą, Włochami i dawać będzie rozporządzenia niektóre, roz- nelu służbowego na kolejach i zmniejszenie nego opracowania kwestyi nlgowego prze. 
Szwajaaryą. Umowy te dotyczyły wyłącz. strzygać na żądanie stron spory, wynika· kosztów eksploatacyi, zdaniem zwolenników wożenia koni drogami żelaznemi. 
nie strony technicznej kwestyi, a przede· jące między niemi, zbierać materyały od- reformy, okupują wszelkie niedogo.dnoiici. - Przedsiębierea wiedeński, Smidt, jak 
wBzystkiem taboru ruchomego, szerokości noszące się do kwestyj, ułatwia~ stosnnki Zawcześuie byłoby spór t,en ro.zstrzygać donosi .KUI·yer wal'szawski", wystąpił z 
toru i zjednoczenia ruchu towarowego pod finans0.we między zarządami dróg żela- stanowczo, zauim praktyka nie okaże, kto projektem urządzenia na całej linii kolej o-
względem celnym. Umowa podpisana obe- zuych I t. p. się myli obecnie. wej między Warszawą i Wiedniem wago. 
enie w Bernie, obejmuje szerszy zakl'es Pomyii!ne rezultaty wprowadzenia taryfy nu restauracyjnego., mieszczącego w sobie 
kwestyj i przedstawia odpuwiedź na te strefoweJ Da węgierskich kolejach żela- kuchnię i salonik jadalny dla użytku pasa-
żądania, z jakiemi Szwajcarya wJstąpił& znych, jak już donosiliśmy, pobudziły mini· Przemysi, "anAe/l' kOlllunl·ka"ye. żerów. Pomieniony przedsiębierea obmyślił 
jeszc~e w 18'74 roku. ~d związkówy za- stra h~ndlu do zastoso.wa~ia. tejsamej re· U U ~ pIsa specyalnego wagonu i w razie OtIV-
J,ł Się wtedy opr~cowal1l~m no.wego pra- ~ormy I do taryfy towarowej. Reforma ta, mania przychylnej decyzyi od rady zarzą-
11& o taryfach koleJowych I za~roponował, jak do.noszą obecnie pisma, ma być Wpl'O~ Drogi wodne. dzającej kQlei wiedeńskiej, zamierza takie 
a~y kwestya ~ b~ł!,- I:OZS~rzygOlęta WSPÓI.I v.:adzona od l stycznia 1891 roku.na W8z~St: - .No.woje wremia" donosi, że ministe- wagony jadalne do.łączać do pociągów: po. 
Ule z r~d&lDl. pau.stw mnych. <:Jd tego kt~h dr?ga~h rz~owycb królei.twa węgler- ryu01 dróg i komunikacyj wypracowało śpiesznego wychodzącego z Warszawy o 
ezasu zbIerało., Się kilka konferenCYj w ce- sklegą I opiera Się na następujących ~asa- projekt uregulowania koryta Wisły i godzinie 6-ej rano i kuryerskiego o godz. 
lo roztrzljśnięcia owjc.h pi-ojtiktów do p1:a- dach: od jednostki wagi jakiegokolwiek to- wzmocnieuia jej brzegów, w widokach za- !l-ej m. 20 wieczorem, oraz w odwrotnym 
"8, a rz lipca 1886. r. spOloządzono nako- waru pobietane będą tl'ojakie ,opiaty, ąto- pobieżenia szkodo.m, na jakie narażeni są kierunku. Proponowane cenniki potraw j
oiec w Bernie protokół, w którym pued- sowoie do tego, czy towar prze~hollzi 0;11- mieszkańcy naszego kraju plozez coroczne napojów w restanracyi JlOCi4gowej mai" 
sŁawiciele kilku państw proponowali radzie ległoIlci mniej niż 200 kilom.,. od 2JO-llOO wylewy Wisły. Na roboty prze!lwstępne, być o. wiele tańsze w porównania z cena-
związkowej ,szwajcaJskiej, aby llrosila rzą- kilom., wreucie odległości większe niż 400 które twać m;lją tlozy lata, wyjednywany mi bufetów stacyjnych. . 
dy zainteresowane o wyznaClIenie ·pelnomo.- kilom. Taryfę zatem lowarow'ł podzielo- jest kredyt 1,500,000 .... - B.&da. glbwu"go towU'70yatw.. ....o\e\ 
ellików, któlozy mieU Bię. zebrać wkr~tce no na trzy strefy, podczas gdy pasażerska Oroui żelazne. ruskicb, pny ndziale przedatawicieli rzą-
11 Bernie, w· celu ostatecznego opracowa- podzielona jest na stl'ei 14. Dla trans por- - Dro.ga żelazna fabryczno - łódzka w du, wkr6tce rozpatrywa~ będzie pouownie 
lIia i przyjęcia traktatn międzynar()(lowe- tów przewożonych 111\ zuaczne odległości sierpniu r. b. miała docho.du 65,249 rubli kwestyę obniżenia opłaty za przejazd po.
go. Ale spl'ILwa Uległa niespodziauej zwło· oplata zniża się do poŁowy, a nawet i wię- 30 kop., w pOI'ÓWIHlUiu z rokiem zeszłym ciągami pasażerskiemi w wagonach. klasy 
ee z powodn Niemiec, które prosily o od- cej, plozeciętne zaś zniżenie fllry( towaro· muiej o 7,043rs. 19 kop. Od dnia l sty- m, oraz zaprowadzenia stale kursuJ4l:ych 
lożenie konferencyi. Po nstąpieniu. księcia wych wynosi 33%

, Puuktem środkowym cznia do l września r. b. wpłynęło 504,284 wagonów klasy IV-ej na kolei mikołajew: 
Bismarka, .kwestya znown weszła na po- tal'yf stl'efowych będzie znowu Budapeszt, 1'8. 6 kop., w porównaniu z odpowiednim skiej. Opłata za przejazd w klasie. IV-ej 
rządek dzienny, & na ostatniej konferencyi co, naturalnie, nie może niewywrzeć wp!y- okresem roku zeszŁego mniej o 13,741 rs. ma być obniżoną do '/. kop. od wiorsty, 
bernellskie} poddaną była mięc1zy,n~odowe- wu na handlowe znaczenie miaata. 92 kop. a w klasie m tak, że np. przejazd z P~-
mu roztrząsanIu. Na mocy podpisanej um 0- Reforma ta wywołuje jeszcze więcej pe- - O jednej jeszcze projektowanej kolei tersbnrga do Moskwy kosztowAĆ będzie 
wy, zawarto międzynarodowy związek ko- symistycznych przewidywań, niż poprze- żelaznej 'w granicach Królestwa Polskiego tylko 6 rubli 90 kop., wraz z podatIdem 
lejowy (Eisel}bah\lvere}n), nznający na .ró- dnia. Wsk!,-zują, nie bez słusznej podsta- dochodzi wiadomość z PetersbUl·ga. Będzie skarbowym.. . .,. 
wui ,z ruchem wewllętrznym zasadę mię- wy, na tę okoliczność, te głównym prze· nią wybudowana n& koszt skarbowy kolej, - Zal'Ząd ko~el warszawsko-wl.edenskleJ 
dzyoaro~owego ru.clln kolejowego. Kwe- dmiotem transpol·tu są płody rołne, z ko- która najwł8Ściwiej n oże być nazwaną wysyła za graOlcę trzecb tecb~lkóv.: pod 
slye, ulegaJące uregulowaniu na liniaoh, llieozności wysyłane na rynki handlowe, czy "nadbużaliską," pokieruje się ona bowiem przewodnictwem naczelnika oddziału pler~
uzoanycH za międzynarodowe, nie dotyczą. taryfy przewozowe są wysokie czy nizkie, od wsi Zegrze nieopo.dal Sel'ocka na Wysz- szego, inżyniera \Vys~ckiego, dla ~badaOla 
przewozn pasaterów i ich ba atu i stosu- I zwi kszenie transportów tych zależy od ków i Bl'Ok do Maikini, biegnąc po prawe ' budowy urz dzeń naj nowszych plerw8zo-

3) \liśmY WięC idea nill szczęśliwi, a co zatem I życia, Ruru byt- mianowany POdoficel'em.\ przestraszona-l ty. musia.łbYS iś~ także? 
B e r t a v. S u t t n e r. idzie, kartki czerwonego dzienuiczka świe- Przecież książęta królewskiego domu od - Spodziewam Się · 

ciły pustkami. pierwszego dnia przyjścia na świat załi· - Spo.dziewasz się odej~ źonę I dziec-
. Lecz niel jest coś z tych czasów. Pierw- czani są do pulków, czemn i nasz mały I ko? Jak możesz lIawet wymówi~ coś podo-~ . , , 

II:.OZMY, BROił' 
Powieść :z; :/lycia. 

szego stycznia 1859 r. zostałam matką. nie miaŁ posiadać fikcyjnych godności? bnego? . 
Tak dumni, a zara1!em zdziwieni czuliśmy Zresztą. byla to dla nas pyszna zabawka. - Gdy obowup:ek wołR. .. 
się przybyciem tej małej istotki, jak gdyby Amo salutował, ile)qoć mamka z dzieckiem - To można mu się poddaó, alll spo-
taki wypadek pierwszy się zdarzył na świe- wchodziła do pokoju. Mamkę nazywaliśmy dziewać się . . . to znaczy, że ~bcesz tego, 
cie. Z tej .zapewne przyczyuy, zajrzałam markietanką, Rura pŁacz, sygnałem alar- ' że dla ciebie ten smutnyobowlązek ... 
znów do d7.iefiniczka_ O tak ważnym i nad- mowym, a domyśłno.ści czytelnika zosta- - Smutny? taka młodzieńcza, pełna wer-

Zaluię~ iż w . czule nsrżeczelistwa i pod- zwyczajnym wypadku świat miał być po- wiam, co roznmielismy pod .magazynem wy wojna, to mnsi byó coś w~pa~iałegol 
czas ,mlOdowycb mie.ięcy. nie pisałam dzien,. wiadomiony. A przytem "młoda matka", to żywności." Jesteś żoną żołnierza, .nle zapolUlnaJ o tem. 
liczka. Zapewne, ~e taksamo byl!>.y prze- temat tak nęcący, tyle Ilięknych, świętych, .. Upadłam m~ w .l'&~ona. _ 
mioął, rozwiał się i znikł urok tych dni, patetycznych myśli i slów nasuwa, litera- .. * - O, ty mÓJ najdrozszy mętu, bądź 8(10-
ale ua kartach pozostałby przynajipniej je- tura i sztuka tylokl-otnie go obrabiały, że Pierwszego kwietnia, jako w trzecią 1'0' kojny! umiem przeciei .być odważ~ą ..• ileż 
go odblask. Na nieszczęście, tylko smutne i ja nie chciałam pozostad w tyle za niemi. cznicę, a I'Rczej miesięczuicę urodzin (two- to razy z bohaterkami l bohaterami odcn
chwile opisywałam; wynurzenia. bolesne, Mój mały Ruru byl mi najdroż!\zymj naj- rzyJiśmy sobie uroczostości jak tylko się walam ten w~niosły zapał, roskosz wy~o
pełoe myśJników i wykrzykników, Jnialy ważniejszym cudem iiw~ata. Do podtrzyma- dałó), RII1'u z podoficera został wacllmi- szeuia. na wOJnęl . Gdybym tylko mo~la i.śt 
przejść do. potomności; dni szczęścia spę- nia tego plozesadnie pojmowanego, pełnego strzelIl. 'rego dnia wszakże spotkało mnie z tobą, przy .tWOIID boko walczyć I zwy-
dzałam w milczeniu. CierpIenia nważałam egzaltacyi nczucia, dążą )!rzecież cale to- coś smutnego, co też nieomieszkałam zapi· cięży~ lub zgmI}ĆI . 
sobie za zasługf}j a ze szczęścia nie 100- my naszych poezyj, ilnstrowl!ne dzienniki, sać w dzienniku. Już od pewnego czasu na - Dzielnie powiedziane, ale. to Dl,:do
glam przecież się pysznić, więc też nikt o galerye obrazów, rozpowszechnione i bu- politycznym horyzoncie zjawiały się "czar- rzeczność, kochana żonko. TwOJe mIejsce 
nlem,nie niiał wiedzieć. Doprawdy, że to dzące zachwyt frazesy, apote:llujące tę ,mi- ne punkty", o których możliwym wzroście tu, pl'zy kołysce m&łego, z ~tóreio l takte 
bylo bardzo śmieszne i niedorzeczne! Tak łość macierzyJiSką", .szczęście macierzy 11- pisanQ we wszystkich g~etach i rozpra- przecież wyrMć ma ohrońea OJczyzny. Two
lupelnhi, jakby I ktoś, chcąc ze spaceru za- skie", .dulJ\ę macierzyńską." wiano po salonach. Do tej pory nie zwra· je miejsce przy ognisku do~ow_em, <!la 
chować jakie wspomnienie, zbierał po dro- Jakże marną, bladą, zwierzęcą, wydaje całam nil to uwagi, chociaż mój mąż, oj- strzeżenia którego od napaścI. DlepnYJa-
d7.e tu, co spotkał, .nBJblozydszego. mi się dziś ta miło.ść wobec uczucia, jakie ciec i ich przyjaciele mówili przy mnie, że cielskiej, dla zapewnienia spokOJU DU~11D. 

A jednak, pamiętam, były to, urocze chwi- żywię w sercu dIs mojego ,sy)1a, doroslllgo "coś być musi z WIochami.· Ale CÓŻ mnie żonom, my mężczyzni wyrusumy na wOJnę· 
le! IJiękne jak sen i czarodziejskie opowie- już dziś Rudolfa... po.lityka obchodziłal Zajmować się nią ani ' ie wiem dlaczego te słowa po t,lekrot 
lei wróżek • .Posiadałam w!Zystk:o-, czego pn- I młody ojciec niemniej odemnie czuł się czasu, aui ochoty nie wiałam. Ro.zprawia- z iunych Illit slyszane, wydaly mi Się teraz 
gD~Ć mogło.,serce.. kobiece: . miłość, bogac- dumuy ze swego następcy. Snuliśmy nad uo więc naokoło o stosunkach Sardynii z pustym frazesem.. . Nikt przecież nie gro-

le
lWo, znaczenie, a kocha)j§my sję tak sza- jego kolebk. plańy plozyszlości. Czem Dj.ial Anstryą i o Napoleonie m, którego pomoc ził ognisko rodziunemll, dzikie bOTd,r Dle 
'.'ie, z całym zapałem. wierąeej w szczę- zostać? Naturalnie żołuierzem. Żołnierz mo- Cayour zapewnił s()'bie udziałem w krym- czyhały pod bramamL. proste naprętenle 

~Ie mlodości! I przypadkowo był mój mał- że być zabitym ua wojnie i cóż wtedy? - skiej wojnie; o naprężeniu wynikłem IVsku- stosunków między dwoma gablne~\... Je-
100ek nietylko pięknyill huzarem, ale i .Przecież hżdy musi umrzeć; ~o mu prze- tek 'tego aliausu między nami i naszymi żeli więc mąż mój szedł na wOJnę, to nie 
~achetnym, (lobrym i wyksztalconym mło · znaczone, to go nie minie" - odpowiadał włoskimi są.siadaJDi,-ja na. nic uie zwalia- z koniecznej potrzeby, dla obrony tony, 
,...elicem, cbociaż na takim baju mogłam ojciec. Zrllsztą Rum lIie będzie jedynakiem; lam. Ale tego duia Amo zwrócił się do dziecka i ojczyzny, ale z cilęcl &&konto
rÓwnież dobrze SPQtkać gbura nieolcrze8I1- drugi syn może zostać dy,plomatą, trzeci mnie z całą powagą: wania awanturDiczych przygód. dla odma
leg~, kryjącego się za 8wiatowemi manie· gospodarzem, czwal·ty duchownym, ale naj· - Czy wiesz, mój skarbie, niedŁugo mu- czenia się, z dumy ... takl-&&kończył&m -: 
~u, a (JB zamiaat wesołej i dość rODą' starszy musi wstąpić w ślady ojca i dzia- si wybuchnąć. z dumy, ale szlachetuej, R8prawledll"lo~ • 
.. el dZiewczyny, mógł spotkać i lakccbać da, musi obrać naj piękniejsze powołanie - - Co takiego., mój najdroiszy? mającej za cel spełnienie OboW~Dl 
iIę "ladlli!j, łeez głaplej gł8Ce; przypadko- -atan wo.jskowy. - Wojna z Sardynią. 
110, powtarzam, adanylo srę luaczej, b,y- ~a tem też stanęło. W !kugim miesiąc.u - Ależ to bylobJ' okropllel-uwolałam (D. c • .. ). 
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rzę nyc worców KolejowyCh, w ce u za- i przędzenia welny, jest 5"00 stóp aluga a Korouek Jedwabnycli; ulica ŁUCKa: faoryka f oltarz i ambona. Niezależ e od tego -;_ 
stosowania \'(\!zelkich inowacyj, przy zapo- 136 szeroka, wylana asfaltem, o~wietlon~ z terrakoty; ul. Przyokopowa: fabryka ołów- bożeństwa parafialne odbywać: się będą 
wiedzfanej ondowie nowego glównego góry i wsparta na ]61 kolumnach. Dla. u- ków~ ulica Grzybowska: fabryka wyrobów w kościolku ,jw. Józefa. Rob6ty okol o bu
dwol'ca. trzymania pott-zebnej temperatury IV sali, miedzianych; ulica Gęsia: fabryka wyroMw owy nowego kościo ła znacznie posunęly 

- .Peterb, wiedomosti" donoszą, że wo- wiązanie dachu oszalowauo czterokl'otnie galanteryjnych. się IV roku bieżącym, lecz zawsze jeszcze po, 
bec często pdwtarzających srę na kolejach deskami szpuntowemi w pewnych odstę- - Z Dąbrowy górniczej pisłą tlo. 0- zostaje bardzo dużo do zl'obienia. Niemówiąc 
rnskich wypadków kradzieży i zamiauy pach, a każdą warstwę pokl'yto tekturą wa" dnia 18 b, m.: Zawiadowca kopalni , o przyozdobieniu wewnętrzuem, roboty na. 
bagaży, utworzona będzie oddzielna at'tell smołowcową, sufit zaś otyukowano. Orygi- p, Dębski, wyualazł rodzaj balonu, którym zeWllątl'Z po chi oną znaczuą sumę pieniędzy. 
odpowiedzialna, zajmuj~ca się ładowaniem nalnie wygląda miniaturowa kolejka żela- można dowolnie opuszczać się do szybu J ak się dowiadujemy, kasa budowy kościa. 
bagaży i jednocześnie strzegąca całości zna w'ządzona wewnątrz sali; wagoniki bę- kopalnianego, Wynalazek ma być prakty- ła niewiele ma pieniędzy, a po zaplaceniu 
tychże, W wypadku zgubienia lub zamiany dą dosUll'czaly surowego materyału do czuy. W kopalni RI'amsty, na odkrywce rachuuków bieżących przewidywany! jest 
bagaży, artel obowiązana będzie wynagro- 20,000 sztuk szpulek, a gotową 11I'zędzę .Iguacy", od dni kilku lialą ię poklady zqpelny bl'ak fauduszów na dalsze pl'Owa. 
dzić ich właścicieli . Prócz tego, ponieważ od wiozą do składów. Parter i piętro ma- węgla, dzenie robót. Czyż potrzeba zachęcać do 
kradzieże bagaży spełniane bywają, o ile gazynu wspa~te są na 120 kolumnach że- - Według dziennika .Bulletiu des Hal- zasilenia kasy nowemi ofiarami? 
można sądzi ć, na stacyach leżących pomię- laznych, belki zd podtrzymujące Sklepienie les', produkcya jetl wabiu w calym świecie {-) Akt otwarcia szpitala dla izraeli_ 
dzy stacYI} wysłauia i sta.cyą przeznacze- również są z żilaza, co zabezpiecza OlI po- IV roku zeszłym wyniosła 11,706,000 kilo- tów fundacyi pp, Poznańskich, odbędzie się 
nia przy wyladowywaniu bagaży do nich żaru. Z innych budynków należy jeszcze gramów, w tej liczbie 70,000 kil. ua Kau- już w przyszlym tygodniu, a mianowicie 
wysyłanych, przeto istnieje zamiar urzą- wspomnieć o ślusarni z oddzielnym moto- kazie; IV roku 1888-ym 11,548,000 kil. (ua duia 29 b' m. 
dzeuia. otldzie)nych wagonów, podzielonych rem parowym, o domu administracyjnym z Kaukazie 50,000 kiL); w 1887-11,888,000 (- l Z teatru. Teatr nasz wystawia w 
na kilka oadziałów; w każdym oddziale oficynami i o gustownym kantorze. Wszyst- kil, l\' tej liczbie 55,000 kilogr. na Kau- sobotę wyboruą komedyę Baluckiego p, t, 
znajdować się będą wylącznie bagaże prze- kie gmachy posiadają wodociągi i kanali- kazie. "Sąs iedzi" . Sztuka ta należy do najlep. 
znaczone do jednej oznaczouej stacyi, skut- zacyę. Roboty około bndowy zakładów- - Podług ostatnich wiadomości, zebl'a- szych utworów ulubionego pisal'za, odzna· 
kiem czego przy wyładowywaniu otwiera- przemysłowcy fl'ancuzcy powierzają naszym nych pl'Zez ministeryum dóbr państwa, w czając się trafną, wlaściwą jego pi61'u 
ny l!ęd7.ie ?edetl Ik oddziat wagonu, przed8iębiereom , I Ulk: plany budowlane Rosyi zajętych je t pod wiunice 17ll,000 dzie- charakt.!ll'YII~yką o ób działają<lj'ch, wiei: 

Handel. ' , c' Il'ykonał znany z Illauowa nia wielu pię- sięcin ziemi i wyrabia się około 20 milio- kim zasobem humoru i efektów komicz-
- Towarzystwo czarnomol'sko-dunajskie knych gmachów, budowniczy warszawski nów wiader wina na rok, nych, ; 

żeglugi przyjęlo w tych duiach świeżo zbu- p. Edward Lilpop, r oboty mural'skie pro- Wykształcenie przemysłowe. Oneg aj w zastępstwie nie,lysponowanego 
dowalle zbiol'lliki naftowe- w Reni i Bel- wadził p. J. Gołębiowski, ciesielskie zaś -- We wsi PJ'eczystoje, powiatn gżal- p, Gorzkowsk iego, partyę Nikity, górala, w 
gradzie. najpiprlvsza w kraj u fabryka bl'aei Beveu- ski ego, guberni smoleńskiej, otwarto szko· operze. Kurpiliskiego "Bojomi!' i Wanda' 

_ IV Astracbanin zarząd miejski zabro- see, prowadząca takież roboty w kogciele łę hodowli bydła rogatego, oraz wyrabia· odśpiewał p. Zaborski. Wskutek tego' z 
nil handlu w dni niedzielne. Ul' Pradze, w teatrze Wielkim, na kolei nia masla i serów. programu przedstawienia opusz~zono czar-

Kredyt. wiedeńskiej i mająca uznauie w szerokich Wystawy. dasza. 
- .Nowoje wremia" llonosi, że w biu- kolach wi~lkiego przemysiu, BllIlowniczy - W :Moskwie wkrótce nastąpi otwar· (_o) Stdzia gminny IV okręgu powiatu 

!'Ze kredytowem ministeryum skarb n n,ieha- Lilpop sam kierował robotami pl'zy udziałe cie stalej wystawy międzynarodowej, kt6- łódzkiego, p. Pietkiewicz, z powodu cbo· 
wem już opracowana będzie nOl'malna u- krajowych rzemieślników. Do bn<lowy zu- ra będzie miała za zadanie zgl'omadzić roby podał prośbę o uwolnienie od obo· 
stawa stowarzyszeil Iu'edytu wzajemnego, żytkowano 5 mili. cegły, 2,000 sażeniów okazy wyrobów wszystkich kl'ajów i wszy- wiązków. 

Przemysł. kub. kamieni i 150,000 st, knb, doborowe- stkicb gałęzi produkcyj . (-) Zjazd sędziów pokoju m. Łodzi 
- .Peterb. wiedomosti" donoszą, że do go drzewa, a przeszlo 1,500 robotników z - Czas trwania wszechruskiej wystawy w dniu 30 bieżącego miesiąca osądzi 14 

zatwierdzenia ministerynm skarbu przed- Warszawy i z okolic Częstochowy miało ogroduiczej IV Petersbnrgu ma być prze- spraw cywilnych apelacyjnych i 15 kar· 
stawiono projekt nowego wielkiego przed- zarobek. Techniczny zarzą(l i kierunek 0- dlużony do dnia 25-go października, przy- nych, a mianowicie: 1) przeciwko Juliu
siębierstw8, mającego na Celu w'zędzenie bejmą pp.: A. Herbert" L, Sel'Oulle i 1. czem dochód z ostatuich dwóch dni ma szowi Lange oskarżonemu o handel w cza· 
obszel'nych plantacyj bawelny na ziemiach WIlgnon, któ rzy zjechali już z rodzinami. być przeznaczony na rzeaz kasy ogI'odni- sie zakazanym, 2} Gebharduwi Schulz o 
wydzierżawionyell przez towarzystwo prze- Właściciele wielkiej przędzalni postanowili ków. spotwarzenie Ludwika Schreitera, 3) Au· 
mysłowe po części II' Bncharze, po części zaś przy wyrobie prodnkcyi, zająć wyłącznie gustowi Hochmut o niewykouanie rozporzą-
na przeciwleglym brzegu Amu-Daryi, nale- krajowych robotuików, pnszczenie zaś w Z MIASTA . OKOLICY dzenia policyi, 4) Teodorowi 'J?yzen o wy· 
żącym dq 'Rosyi. • 'I.'owarzys' wo składa się l'llch fabryki nastąpi IV koilcn grudnia, , 1 . kroczenie przeciwko ustawie budowłanej, 
z kapitalistów i!loskiewskich i belgijskich, Dodać n~leży, że gotową jest dopiero 5) Jakóbowi Gothelf D rozpowszechnianie 
przyczem ostatni wzięli Uli siebie , techuit:z- czwarta część olbrzymiej całości , następna (-) Nowy kościół. Wieże froutowe . na loteryi zagranicznej, 6) Józefowi Jerzycz· 
ną stronę przedsię\vzięcia, jakb to: lll'Zą- zaś serya będzie wybudowaną w rok n kościele Wniebowzięcia N. M. P. są już na ka.o nieporządek, 7) fit-mie .Krusche i En
dzenie fl\bryk oczyszczania bawełny i t . d! przyszłym, a pozostałe serye w później- ukończeuiu. Okna jeszcze ,,w miesiącu bie- der" o nie wykonanie rozporządzenia poli
'l'owarzystwo posialla kapitaln 3,090,000 szych, żącym będą oszklone. Wewntąrz świątyni cyi, 8) Pio,trowi Jeziorak; i Józefowi Ciep
rubli. ' " - Rząd gubel'llialny w roku bie;;ącym przygotowuje się już podkład betonowy- pod łowskiemu o kradzież n Józef y OJas, 9) 

- O Wielkiej Pl'zędzalni firmy .Motte, zatwierdził I,łany budowy domów w War- ofiarowaną przez p. Poznańskiego posadzkę Hermanowi Mertinowi i Teodorowi Walte
UeiJlassoux, Oanllier et Delaoutre" w Czę- sZl\wie na pomieszczenie następujących fa- terrakotową, która wkrótce ma nadejść rowl o zobelżenie Frauciszka Hesse, 10) 
sto chowie, zuajdujemy w .Kuryerze war- bl'yk: Ilrzy ulicy Dzikiej fabl'yka trykotaży; z zagmnicy. Karolowi Zimmel' o niewykouanie l'OZpo' 
szawskim" następoj~ce szczegóły. Olbrzy- nlica Dzielna: fabryka wyrobów t,abacz- Kościołek św. Józefa przy ulicy Ogrodo- rządzenia. policyi, 11) Waleryanowi Kolo· 
mich wymiarów gmachy fabryczne w połu- nych; ulica Marszałkowska: fabryka welo- wej nie wystarcza ' na pomieszczenie licznie sińskiemu . o pobicie Józef Y Bobrowskiej, 
dn\Owej stroni., m'a."" 8tanę\y w ciągu cYlled6w; ulic,," Smolna: f .. bryka wód mine- gromadzących si9 n .. nabożei'itwa paranlUl, 12} Karolowi Stolz o wykroczenie pl'zeciw
niespelna pięciu miesięcy, Kotłowuia miesz- ralnycll; ulica Leszno: fabryka lamp; ulica których znaczna część słucha zawsze Slo- ko przepisom ostrożuości, 13} Juliuszowi 
cząca li ogl'oruoye" kot/ów bulierów, po- 'l'wl1.rda: fabrykI!. gwoździ; ulica Dzielna: wa Bożego na okalającym kościQlek cmeu- '1.' &1'00 o spotwarzenie Józef y Rest.el, 14) 
kt-yta je t dachem zupelnie nowej konstl'Uk- fabl'yka t kacka; ulica Pr1lyokopowa: fabl'y- tarzu. W zimie jednak stanie się to nie- Mikołajowi Lange o zobełżenie ~ustawa 
cyi łukl)w~j z dl'ZeWl\ wyginanego, mister- ka octu; ulica Wronia: fabryka patronów możliwem i dlatego proboszcz parafii, b . Webera i 15) Józefowi Majer o wykl'o r.ze
nie złożonego , Budynek len 76 stólI szero- tekturowych do nabojów; nlica Chłodna.: fa- Szmidel, zamierza odprawiać nabożeństwa nie przeciwko przepisom ostrożuości. Nad· 
ki, ~ 86 dlugi, Ilosi~da komin 200 stóp wy- bl'yka koronek papierowycb; ulica Ogrodo- w budującym się kościele. Projekt praw· to zjazd osądzi skargę iucydeutalną Salo
s6kJ, na {undamencle 50 tóp ' w kwadrat, wa: fab l'yka piór stalowych; ulica Zaoko- dopodobnie wejdzie w życie na początku moua Mordowicza na rezolucy'ę sędziego 
Maszyna paro\\'& ma sil~ 800 koni , a sala powa: fabryka krochmalu; ulica Kaliksta: przyszłego miesil}ca i w tym celu w koście- pokojn 4 rewiru m. Łodzi. 
dla p mi'eszczeil ia warsztatów (\0 czesania fabryka bicykl6w; ulica Dzielua: fabryka le nowym zbndowany będzie 11I'owizoryczny (-) Sąd okrę owy w' dniu dzisiejszym 

23) - Bal skol'o to pailstwu sma uje. do awa a m o ej ziewczynie swo o y u- ownego więc wietóiowego poran u, 
Hrabia "W"odziński I:ot,em łódka wypływała na m'odek rze- mysłu. A jednak wiele cię~kich chwil prze- V! towarzystwie hiszpanki, pojeąhała do 
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XI. 

ki, zatrzymywała się przy znanych miej-, była od czasu choroby Gwidona. Anray. Była godziua dziesiąta, gdy faeton 
sqowościach . Galio, z obuażonemi ramiona- Nieraz zastała ją Cataliua całą we łzach, zatrzymał ąię przed domem not&1·yusza. Na 
mi, 2lal'zucał zwolna sieć i wyjmowal ją. \10 ze spojrzeniem ntkwionem w portret ma- odglos fw'kotu kół, zani\U młoda dziewczy
chwili pełną srebrzystej łnski rybek , tki; często słyszała ją IV noc późną choilzą- na zdążyła wysiąść, nkazał się na pl'OgU 

Gwido próbował także roboty, a GaUo cą po pokoju; napróżuo podsłuchiwała po- p. Raymond. 
dacwl\! mn wska?.ówki, śpiewając jaką sta- dedrzwiami, napróżuo otwierała je j ~ho- Acll:1 ikoga pani, c.o za rad.oś.ć di&. 
) 11) pieMI bretoilSkl}. Około dziesiątej, gdy dziła pod pretekstem zabrania jakiegoś za- nasi Wlaśnie mówiłem do Sydonii, że plozy 
słolice już wysoko weszło, r.ybacy wracali pomuiauego jJrzedmiotu, a potem błagała pierwszej I w lnej chwi' PQjadę Keris
do brzegn, zmoknięci, zgłodniali, weseli ,z swoją malą, aby jej troski p?wierzyła, C3.- per, a tu paul' sama ·przyjeżdża. Proszę, 
rumieńcami na policzkach i dopominali .się ra milcza.ła, O! była taka w sobie ~am- proszę wejść. + 
~uiadania. knięta. Niezawodnie pl'7.y'goto.wywata się do NoUl~yusZ' podawałiej rękę, prowadz4c 

I znów ~viosna ]lowróciła, bndząc Jlo ży- Byli zupełnie sami. Margrabia ' I żona je- jakiegoś nowego poświęcenia. Catalina do- do pokoju i wołając jeduocześnie: 
cia serca ludzkie, kwiaty i tlrzewa. Niebo go jUż ' od dwóch miesięcY)lowrócili do Pa- brze ją: ' znała, I oto od kilku tlni ukazy- - Sydonio! Sydoniol panna. de Croixvail· 
pOklyw;tło srę jmem! obloczkami; ptaki ryża, p U · drzwi ' czekałw ' na nich Vlajćzęściej wał'a się jej jak ptąk swo\lodny" szczęśli- laut przyjechahi do nasi ' , , 
'powracały h dhll\k'clt Krain, nncąc slve mi- Catalina. Wśród śmiechów wesołl'ch, strach wy ze s·wej. wolności. Dla:czego? ·Skąd tia I zalfzął sil} użalać przeli Carą: 
losIle . pielllli, ptz.ygotolVując gniazdka na ich przejmował na ividok lJliszpallki z gro- 7imiana pochodziła? Zdawałoby się: że' ja- - Biedna kobieta, zawsze chora, Nie 
gałęziach. ' " ~nątwarzą i zacillniętą dłonią zwróconą kieś powzięte postllnowielli.e ()slVobodził"ją może już poduosIć. się tel1~z. Ol. lliewesolo 

Teraz miodem n chlopcu siły powlllcały, ku nim. ZdaJeka rozróżniali jakieś wy ra- od udręczeń, kt6rę jej niewymownie· cią- u nas w domu. KłoJlOty, interay, cboro· 
jak l'ośl.i,nie wystawionej na ' 02rwcze 110-1 zy groźby po hiszpailsku, które jak pioruu żyły , ba... Maurycy w Paryżu .... tak,. tak, to 
wietrze, cz rJli~c~ 'siłę tyeia ''W żyznem ło- spadaly na złapane na gorącym uczynku Catalina nie myliła się. Udręczeniem Q- smutne dla niej bardzo ... lepiej byłoby mo
nie natury. Zapomniawszy o cllOrobie, bło - dzieci. Galio kryl się w głębi łódki. Je- wem było jej bogaćtwo. Rauiło ją, krwa- że dać pokój temu...L.i po cjIwili znówu za· 
gosławH ją teraz, skoro zyskało na niej den tyłko Gwido mial odwagę, Obejmował wiło jej serce. I jedną teraz tylko myśl wota:ł! " . . 
jeto 'Ienist\yó. Dni cale spędzał w lesie, biszjlaukę wpół i śpiew li l jej piosnkę od miała: pozbyć go się. I - Sydoniol gotowa jesteśZ :Idziemy już 
IV towarzystwie starego słu~i NoeJa, który niej wyuczoną: Wyrzekała się 1)1.'awa , do spadk.u l'O do ciebie. ~' 
go wtajemniczał II' tysiąee szczegółów z ży- En Murcia l. ciuda<L." mate,e! lecz czyż ta, k~ra ~mierająClł ręką Ale młoda dzie .vczynaJ. za.il:zyÓlala go, 
cia natury, odbywając dłngie przechadzki, • I skl'eshła wyrazy: .NlechaJ twe bogactwo kładąc mu delikatnie rękę na ramieniu! 
do których przyłllczała się i Clirita. Cho· Potem Ileiskała ją Cara. słnży ci do rozsiewania dobrOllziejstw do- ,, - Bójdziemy późuiej, a przedtem pomó· 
\Izili daleko, aż do ' Locmariaker, gdzie u- - Nie gniewaj się! Widzisz, jakie ru-I koła", potęlli ją za to, że chciała uczyni,ć wiruy trochę. o iuteresach.. ~', 
kazyWllł Się ocean lazurowY, łącząc bal'wy miMIce mamy od tych spacerów. Czemu szczęśliwymi tycl~, któr,S'cb kOllhała. Zresz- - O interesach? -spytał zdziwiony 1I~ 
~wole z b/ęlfi tem widnokręgn , Stal'llszek nie cllCesz zezwolić nalU na tę przy jem- tą; .\ będzie miała wkrótce lat' oSiemnaście. bryusz. s l ' I I " , 
l'i'9wl\dzi! często ź dd Carnac lub św. An- 1l0Ść? Czyż nie można być IV tym wieku usamo. Była ' tak poważną, a jednocześnie zmle' 
ny, d() malowniczej doliny Freulau. Często Hiszpauka rozbrojona, protestowała j uż wolnioną? Tysiące marzeń .roiło się po gło- szaną, że zaniepokoił się. . 

'p śl')icie btldz1ł ich' taki:e stary ' rybak tylko dla fot:JDy. . wie 'młodej dziewczyny. " - Nic przykrego przyuajmniej. Pau i Jlo, 
Galio 1 \vymykaJI ,się z domn pocicbn, tiu· - Dziwna przyjemnoś,ćl No, ale skoroś Umowa tajemna między nią i panem zwoli, że jJÓjdziemy do gabinętu. , 
mi!}C odgłos krokow, 'aby' uikogo nie prze- czerwoua jak I,iwonia .. , Raymondem, prawne zrzeczeni się mająłi· W~zli; ,~eara była cała pod wr&żeUlelll 
budzić. Z jaką rosko zą oddychali orze- Istotnie tak było, Oara uie była nigdy ku i wielka niespodzianka natychmiast l po IlOnul'ego nrządzenia pokoju, śkłatlając~o 
i,wlając:em ra~em. p~lVietl"'lem i udawali tak wesółą, oczy jej nie płonęły nigdy ta- przyj~ździe do Pal'yża, Wejdzie pocjchut- się z szaf, bibliotuk peblyeh aktów i Wiei-
Się lódJ(ą po Sl!lernolleJ rzeczce! kim spokojnym blaskielD. Czuła się szczę- ku"do pokoju ojca" pocałuje go i wręcza- kiego biura, 

Lelek&' m~ła. ' unosiła się dokola nich; 1'0- gliwą pny tym bracie, którego kochała, jąc mu papier: swój mają.tek, ca.ły majątek, I Pau Raymond , usiadł Ąa fotełu, wskazU' 
woli lltZeli ' llią j1)'zed~erało się sloilce, wołna od wszelkiego światowego przymu- powie: . .. jąc ręką miejsce swojej ł\lientce. 
tonęla ,)1 blęki~ie' i knla ognis'ta zaja~uiała su, od zaproszeil Allals-Robin, Ittóra wystę- - Ojcznlkn, oto co pan .Raymond dla - Slucham. panią. ' , 
nagle w c.'llym blasku, oświetlając dalekie powala w salonach paryskicb, od barono- ciebie 11.l'zygotował. ! ie Ilodnosząa oczu, ze .l!c i śnioną. piersl~, 
horyzonty i biale fl'()nty domól\', cale różo- wej Kenalho, która za synem swoim po· 'rak, postanowienie jej odtąd było po- Ca~ zaczęła, zmieszaua uroczys~m lIlil
we IV ogwiefleiliu jntrzenki. jechala do Paryża, gdzie on, pl'zemieuiony wzięte. Ol potrafi teraz sprowadzić .uśmiech czeniem notaryusza. Wie!,lziała, że Jesi bo: 

Siadywali -w łódce' na )aweczce, z ,ros- z nieokrzesanego wieśniak/\ IV motyla high- na usta ojca i przywrócić IDU dawną we- gatą.h pragnie jednak wiedzieć, ile wyDOSI 
koszą "'dyclfając ostre jlowietl7.e, docho- Iife'n, krzyżował wszystkie plany matki, sorość. ;. og61Dl\ c.yfr3. jej majątku. Wszak maZDA 
dzące z DIOrzll i częśto pl"-qjmowali od I'y- opalając swe skl'Zydłll przy blasku pe- Zadługo mu i tak dała. cierpied. POZO-j w osiemnastu /a~ach usamowalniać? 0, oM 
baka suchy kawalek chleba, ktÓl'y im tell wnych czarującyeh oczno Być> mbże, iż stawąlo tylko porozumieć się z przy jacie- nigd , nie będzie wiele potrzebowała ,dlA 
zaW. tydzony poda wal: nieobecność tej illtel.'6Sawanej opiekunki' lem, panem Raymon<lem. siebie ... Byle tylko mogła żyd w ,~pOkoJd ... 



N.238 DZIENNJX ŁÓDZKI. 

".ynki za wi",lro kop. 8!)7 - 862 (_ dodad. na 
wYBchn. 2" .). 

;;;\zi 9 ~praw, a ,,!i~nowicie: 1) przeciw
ko JanowI Weber I Illnym oskarźoJlym o 
poIJieie, 2) .J~zefowj Gąsiol:.ows\d!lmu o wy
krOczenie przewidziane w § 452 kod. kar., 
3) Tymoteuszowi Szpakowowykroczenie 
newidziane w § 347 kod. kar., 4) Fran
~kowi Bnd'liszkowi o w.ykroczeoie prze
widziane W' § 1642 kod. km'., 5) Michało
wi Bofalowi o wykroczenie przewidziane 
'II 1468 kod. kar., 6) Władysia wo wi Bała
,iewiczowi o wykJ'oczenie pl'zewidziane w 
~ 294 kod. ka l·., 7) Rudol(o"{i Ajerowi i 
[onym o wykroczenie przeWidziane w § 
1657 kod. km'., 8) Annie Bedoienko i in
njDl o wykroczenie przewidziane w § 285 
kod. kar. i 9) .'atalii J,ebmall o wykl-o
tlenie przewidziane w § 1614 kod. kar. 

chacz~mi mogą b:fć ci, któ' .y.nkończylf17 
I~t rueku, ~rzędmcy,. poz ł;aJący w ~nż
IlIe czynn J lub dYlIłl youowan[. Ol' z o o
by zajmujące pewne określone stanowisko. 
Podania t- uołąezeniem metryki, świadec
twa konduity, na1e~y wnieść na imię re
ktom nniu:ersytetu. Urzędnioy muszą do
lączyć kopie z formularzy, dymisyonowani 
urzędnicy-'a~staty, zajmujący pewne sta
nowiska- ~wladectwa odpowieduie. Wolni 
słuchacze mogą skladać egzaminy os'ate
czne z kur~u o~powiedniego wydziału, ua 
który uczęszczają, pod warunkiem jednak 
złoil'uia świadectwa ze znajomości przed
miotów gimnazyalnych. Opłata wynosi 50 
rs. póh·ocznif. 

kiem, przybranym 'Piórami. Paltoty b~d" szyte 
• lekkiego sukna, ill<samitn w jednym I,olone, 
pluszu wreszcie... astracbańskie baranki ciwe 
jeszCle . 'I w modzie". 

Pelerabaru. 21·go P"4dzi.rn. Łój w miejscu 43.00. p _ ~ ... 9.60. ŻylD 8.60. 0 __ ....... a.ii, 
Konopie w Dl. 41.00. Siem:ie lnian. 'Ol 10. 1.1.óO, 

(_l CWlcz811ia sYUl1ałow8 strRŻ.)! ognil)-
1Iej ochotnicze} oddziału l -go odbędą Ślę 
,piątek, 24. b. m., o godzinie 8 wieczór, 
w sali KindermanIl. 'l>!ZJ . uliey Średniej. a 
oddziału ~.go w pOllledzlałek, 27 b. m'l o 
odzinie 8 wieczór 'IV Paradyzie. 

g (-) Kontr.banda. Policya tutejsza wy,
kryla u jednego z miejscowycb krawców to-
11'&1' przemycany, który aresztowała i prze
chowującego kontr.abandę pociągnęła do 
odpowiedzialności. 
(-) Drogi w okolicy liodzi, z powodu 

długotrwałej niepogody, są b&rdzo popsu
te. Szczególniej szosa od Zgierza do Ozor
kowa zltajduje się w opłakanym stanie; 
'11ozy ładowne węglami i towarami, grzę
zną prawie w błocie. Furmani zmuszeni 
SIl dodawać jeszcze po jednym koniu, a by 
przewieźć ładnnki z Łodzi po wspomuianej 
szosie. W samym Ozorkowie, ulica, po 
której przejeżdża się przez miasto, jest 
tak źle utrzymaną, że dziwić się trzeba, 
jak taki nieporządek może być cierpiany. 

(-) Wypadek . W niedzielę wieczór, 011. 
skręcie z ulicy Zgierskiej na Ogrodową, 
~rzewróciła się dorożka X2 362 i jadący w 
niej pasażerowie wypadli ua bruK. Trz~ 
z nich potłukli się nieszkodliwie, lecz 
czwarty, Ludwik Lewandowski, mumrz, 
nległ zupełnemu zgruchotllniu nogi do sa
mego kolana. Od wieziono go zaraz do 
szpit.ala. Prawdopodobnie ampntacya nogi 
nie da się uniknąć. Jest to • ten sam mu· 
rarz, który w maju r. b. spadł z ruszto
wania przy domu p. Sellina i potlukl się 
silnie. ' I 

(-) Przez nieostrożność, Furman, wio· 
zący towar z Bodzi do Jl'omaszowa, zabrlLł 
na wóz kilkn pasażerów, z których jedeu 
rzucił niedopalony _papieros pomiędzy 
towar. Zanim się spostrzeżono, ogień zni
szczył sporo towarjl. 

(-) Kradzież . We wtorek, o godziuie 4 
po poludniu, na ulicy Piotrkowskiej, slnź/ł
cej, Annie Skrobierand, skmdziono z kie· 
szelll wOl'ecze~ zawierająey 1'8. 6 kop. 60 
gotówki i p~po..rt. 

(-) Dziś w teatrłe Victoria daną będzie 
operetka w 3 -1Lktach, p. t. " Zielona wy
spa czyli sto dziewic", z muzyką Lecoq a . 

- Kierownictwo .Prxyjaciel:\ dzieci" po 
ś. p. Janie Kantym Gregerowiczll, oł\illl 
uproszony przez wydawcę, p. Skiwskiego, 

.komitet redak~juy, dQ którego należą pp.: 
tefan Gębar ki, Tere Jadwiga Papi, 

Stanisław Rzętkowski, Antoni SLó"ars'ki i 
Henryk Wel'llio. 

- Dzienniki )I'&I'szawskie zaprzeczają 
poprzednim doniesieniom o zamierMuem o· 
tw&rciu filii pocztowej w pałacu brilhlow
skim. Byłaby ona zupełnie Zbyteczną, wo
bec tego, że otwartą bęclzie filia IV hotelu 
Europej kim. 

- Przy ulicy Fabrycznej w Warszawie, 
jak dono I .Knl'yel· warszawski", budują 
się dwa domy trzypiętrowe, wyłącznie (lIa 
luduości roboczej. W domach tych urządzo
ne będą wspólne ,Pralnie i łazienki, a cena 
lokalów, z wszelkiemi wygodami, ma wy
nosić 75-120 rubli. 

- Zarząd gminy starpzakonnych w War
szawie nabyl od p. Rodkiewicza, w okoli
cy fahryki gazowej na Czystem, 120,000 
lokci kwadratowych gruntu, po 30 kop. 
za łokieć, pod budowę szpitala dla obląka
nych wyznania mojżeszowego . 

- Znany baron Hirsch, j\,-k donosi .Slo
wo", zaczyna lokować kapitały swe na do
mach w Warszawie. ~ c~ągu dni osta
tuich p. Gr., pośrednik milionera paryskie
go, nabył kilka okazalych , kamienic i ukła
da się już o kupno kilku innych. 

Petersburg. . 
- \V Petersbnrgu ma być z,aiożonem 

wkl'ótce kosztem rządu laboratorYlllu ma-
teryałów )vybuchowych. . 

- W ' Peters'bnrgu ma powstać wkrótce 
warsztat kobiecy, w którym przygotowY
wan będą zabawki pedagogiczue, omz 
przybory uaukowe. ' 

Z Ł,czycy dopo zą do .Gazety warszaw
skiej," że w jednej wsi w tamtej okolicy 
włościanie (lO nal'adzie zebrali Iii l·... ua 
koszty wysiania jednego z \\cłó 'clal~ do 
Brazyl1L W)ośl,ianln już wyjechał, aby 
zbadać tamtejsze stosuulti i p,'zekonać się, 
czy wyehodźe~wo do tego krajq 11l0że 9pla
ci6 się. W §cianie czekają na I?o wrót 
swego wysłannika i dopiero. po .zasiąg;nięciu 
informacyj (Jd niego mają zadecydować, co 
rubić: jechać do Brazylii, czy też pozostać 
IV kraju. • 

T E. l E. G R A M Y. 
Paryż , 19 października. (Ag. p.). Na

stępca tronu duńskiego wraz z żon!! ocze
kiwany jest IV przy8złym tygodniu w Pa· 
ryżu. Złożą. oni wizytę prezydentowi Car
not~wi. 
Paryż, 20 paźilziernika. (Ag. p.). Dzi

siaj nastą~iło otwarcie izb. W izbie depu
towanych minister wojny przedstawił pro
jekty do ustaw o pomocy państ'fowej dla 
rodziu >żołnierzy podczas mobilizacyi i o ka
rani u- 'Szpiegostwa. Wniesienie tych os aw 
sJil'awilo w izbie silne wrażenie. 

Paryż , 20 paździel'llika. (Ag. p.). W iz
bie w "cou'oil'acq" panowalo dzisiaj wiel
kie ożywienie. Większa część deputowa
nych, przyhywając z prowincyi, Ill'zywlozla 
ze sobą to wrażenie, ż~ ludność pragnie 
gorąco pokoju wewnętl·znego . 

Brukselia,20 października. (Ag. p.). Wy
bory uzupełniające do rad gminnych odby· 
Iy się wśród zaciętej walki PQmiędzy ka
tolikami i liberałami. 'Przyszło do kilku 
stal'ć gwaltownych. Wogóle stronnictl'llll. 
zachowaly dotychczasową swą siłę liczebną_ 

Wiedeń , 20 października . (Ag. p.J. Hra
bia Taafe przywołał wczoraj do Wiednia 
namiestnika czeskiego na konferen~yę. ' a
miestuik w nocy już odjechaŁ z powrotem 
do Pragi. 

Saratów, 20 - go października. (Ag. p.). 
W UUitl wczol'ajsqm. otwarto tu nroczy. 
~cie, w osobnym gmacllu, gieldę. 

Wiedeń , 20 llażdziel'nika (Ag. lI.). .Po· 
slowie rusińscy wystąpili z klubu polsko
rusiuskiego, ponieważ poslowie polscy, ży-
czenia rusinów 'dotąd zapoznawali. t 

Wiedeń, 20 października. (Ag. p.). Ksią
że Walii odjechał dzisiaj z powrotem do 
Anglii. 

Paryż, 20 pażdziel'Uika. g, p). "a 
wczorajszych dwóch wybOl'ach uzupeJniają· 
cych do izby w departamentach: Chareute
i eine et Oise zwyciężyli kanllydaci re· 
publikauscy. Caraman, Dł\lnarch,l;;tlł, ua· 
wrócony i10 rzeczypospolitej, "obit.y. 

Petersburg, 21 października. (Ag. p.). 
.Joul'llal de t . . Pehlrsbonrg' z powodu 
sprostowania dzienuików włoskich, że z Ro· 
syą nie zachodziły żadne trudności handlo
we i że za mianowany zostanie delegat wIo
ski ella pOl"ozumieni~ si'} 'w kWQstyi wła. 
sności phtlmysłowej" konstatuje, że IV sa
mej rzeczy nie. istnieje żadna trudność han
dlowl}, ale opja~nia' przytem, że idzie tylko 
o rokowani:\ IV sprawie w.rmiany ileklara
cyj co do wzajemnej pl'otekcyi marek fa 
brycznyc1l. 

OsLal,nie wiadomości haulIlowe. 

O N I K A Słuck . Dr. Witold Jodko, były ' profesor 
K R • okulista uniwersytetn warszawskiego, w Warazawa, 21 październ. Weksle kr6L ternl. lIa 

WII~łZaw.. -- m,jątku swoim W powiecie slucltim gub. Berlin (2 d.) U.16 żąd. , 4O.6i ",. 7'), 75, BO, 85, 00 
- Podania o przyjęcie do nniwersYt6tUj illińskiej otworzył beznlatną. lecznicę dla kUl": l.orulyu (3 lO .) 8.27 żąll.j P&ry' 10 ~.) 33.05 

Warszawskiego w charakterze 'Wolif"eb włościan . ~~d.; W,ede" (8 d.)173.80 ''!'l, 72.40, 50 kup.; 4·1. 
UJ hsty IIkwidacyjn. KrOI. Polskiego n. 89.00- tąd, 

sluchaczy przYlmowane . będą w ciągu ca\e- . I. ~~ ' 88.7a knp.; moJe 88.50 ząd., 88.'0 kup.; 5"/. poiycl· 
go roku a'kademickiego. WolnymI słncha- ' It O 'j, ~1 A [ , , O S C I. I ~a w.ehodni~ I emi.yj 102.00 żąd., lU emisyi 10ł.~ 

_. . ' . - ł! . rp I ząd.;( 4'1. I,pzy~ka w.wn~trzn&. Z 1887.r0kn 87.w 
Idecydowana Jest przeuleść 'prawa swoJa -- ł żą6.; 6". ioty z&stawu. zlelU.k,. I .eryl 9ł.80 zą,L, 
na ojca. Czyż to nie calltiem nat uralne? X Szczepienie. W akademii lekarskiej w 94 50, 55 knp., III seryi lit. B 95.30 żąd., 92.00, 93 
Pomyślała . sobie, ~e l' e; stl.cv pJ'1<vJ' "cleI l''V"l'ŹU ~czytauo niedawuo ~prawozda"\e ler 93.15 kup.; 5'1, li"t.l z&Stawne ruiaat& War .... "y I 

, ... '" , ~9.00 ząd., rr 98.00 żąd., 97.80 kup., ill 9~. iąd., 
zechce poprzeć ją swoją radą i doprowa- karza wojskowego, 2~daj~ce energicznie przy- IV 93.60 iąd., 93.!O knp., V 93.10 żąd., 93.92, 75 
dzi do końca tę, delika~D pra \yę. !DUSU 8zczepięnia. A,ut ' przyporni n .. , ź6 w r. kup.; ó.,. lisly .... t&wn. JDl8IIt& Łodzi s.xyi l 95.00 

Gdy skończyła, pali Raymond pochylił 1870 armia francuska na ołpę stracil .. 23,000 i.ąd., n seryi 92.00 .żąd., ill seryi 91.5<) Żąd·, ~ 
. k .. . . ł . I . d d N' h ul ł . . ser. 90.50 żąd,,;. 6"1. listy Z&8taW118 m. Ka/ijIo .. 100~ Się U D1eJ I WZlą Ją za ręce: 10 merzy, po czas g y w r lemczec eg o Je) żąd. Dyskouto: nerli" 5'1., Loudyu ó'!., ("aryż ~"" 
- Droga pani, czy pozwolisz "Zapytać tylko 459. '1 l WieoJeiI 4'1" Peterllblug 6.',. W.rto.\A kuponu. 

się, kto cię do tego kroku namówił? . X Mody. .Jesteśmy' Qbecnie , w 'czasie potr. 5'/.: lIsty .&staW)! •• i., .. ki~ 167.0, war ... 1 
- Kto mnie namówił?- powtórzyła, ru- przYlściowym-pisze .Paris· -nowe wzory i fa- i II 26,~, Ło,l,i 2"24.3, \joty likwiiL 14].8, poży •• k. 

mieniąc się młoda dziewczyna. . sony ukladaj, si~ teraz w. C\,zy gabinetów premiowa I 12\1.3, tl a l.O. 
~ Tak, li J' eżeli pani woli, kto ci pod- krawców i modniarek j ma si~ rozumieć, trzy- Polersb"ra.21 październ. lV.ksle UA 1,0n,lyu 81,60. rr pożye.ka " ... mlni. 102, lil 1"'iy .. kA 'ml<lbo· 

suoął tę myśl, bo z pewnością sama jej mane s~ w tajemnicy ' jaknajgł~bs.ej.. . Osta- dni. l03'I" ~'/"'. li,'y zastawne kre<lyt. si.m ki .... 
pani nie ~o tięła;i. W pani \viek , ~ tecznych de",~ jes.zcze nie przyj~to. To wia- 133.50, akeye hanko rftskiego .lIa ~"ndln &&grani •• -
powodu, nie mÓWI sIę swet!'nl 'n tarynszowI domo wsz&kże, t! w,ele nOSzone b~d~ kostyurny n.go 267.50 pet.rsbluski.go hAuku ,ly kouw, .. go 
O usamowolnieniu i odstąpieniu ml\i ątku . w g\1Ście Valois i ,"' stylu Ludwika XIV.go, 597.110) banku mię,l.yn.rollowego ł84.00, "a,.zo .. · 

, . d . 6 d ." k ch ski "1(0 b .. uku dyskoutow.go -.- . 
rym razem Cal'a wale D1e o pOWle- pnyezem powr cą, o . pamer s 'rQmny wy- Berlin, 21 paid.i.rnika. Ballkuot; moki. zar ... : 

działa. mi arów i do przyozdabillIlia ~'1kni festonami 2~~,251 11& doata.\vę 246.25, lV.kRle na Wa .... a\.ę 
- A widzi pani - podchwycił Ray- z~bkami lub IVStą,1k=i w kszt.lcie motyli. 'Ma,30. na Petersburg k ro 241.25, ua P.tersburg 

mond.-Nie obawIaj ~ię, nIe będę się wię- KoafiUl'a, jak zawsze odpowiadał, b~dzie ko- dł. 24,2.90 ua Lonllyn lIrlIt. 20.92 1/ •• 110 I.oudyn ,It. 
eeJ' wypytywal ', odpowie pani tylko W styumowi. Niektórzy kusić si~ b~dlł, aby w 20.11"" ~. ·Wi.d.1i )i1,~0, kUJlllhy ".~na. 3il~?0; 

5'1. Iiat,y z ... t&wue 7\1.73, ł"l, h.'1 lik .. "I"cY1ne 
dwóch s lowacb... Nig y . o ile nie bęq,~ nbiorach wskrzesić styl Ludwik,a XllI, I.-tóry 67.30, Ilożyezka rnska {łai, T )88Jl ~. 96.90, ł'j" z 
zmuszony przez postanowienie rady fami- w bli1szej , lub nieco dalszej I'rzys~lości bez- 1887 r. -.-,6'/ r.uta.zlptal00.00,'· r. zł. z 18li.\ 
Iijnej, nigay, sły8~ pani, l ilie zgodzę się warunkowo wejdzie IV mod~. Póltren stal si~ r. 1Q1.50, poi;yez~a wseboduia rt'.m . 78.10, [[( ,mI
na to. a n'wet w razie postano~ienia ra- obowi,zuJ"cym nawet na nlic~. W. iedorn.F! 81i 79.a6, 5'10 lilty .... ,."u. ruski. 100.10, a', po-

- A ., ~ ~ iyezk .. pr.ruiowa z 186i.IOllu - ,- , tak~ ', )~ 
dy, będę się opieraj ws~elkiemi siląmi. sukoie noszlł teraz z przodu gladkie, obfiCie t. 161.75, akcy. drogi iet. w ....... w.ko.wl .. l ..... ki.J 
Zrobiła mi Pfni ~()zyY, ytająe się o 1'1'- ł'"ł'qoo:dobi~ne Il'I8Zyciem. Tren z innej ma- 2"29.00, akeye kredyto"ą austJ:yl'ekie 169.1iO. akey. 
dę, oto jest. . teryl wychOdzi jak wachla... z bocznych . PM- w •. uzawokiego banku h"",Uow.l$o -';:.J. ,ly.kouto· 

_ Potrzeba zatem zgody rady familii. neaux". Toalety ślubne odznaczać siC lUaj~ węgo - .-, tlyskonto ui.lUieckJl!go hall. pali.'''. 
J 6". pry ..... e a'lo. • 

nej - odpada f,ara cof.ol i~ zmieszaua. wRp,:ull~ośei, ~jelkll. Druch~lY, nie. wyl'lczajl\c londyn, 21 paid,i6tl1. POiye,ka rn.tl. z I ~ rolln 
- Jest waruuek M'II q tla non. Mam malutkIch palllenek, będ'ł SI~ st(OIĆ w kolory li em. 97 'ft, '1. '1,'/. Konsole &"I(i.loki. 94"1 ... 

zaszczyt... ciemne; niebieski lab fiolkowy aksamit, Wy5zy- Warszawa, 21 paźdz.iern. 'l',rg "A fll,"" Witkow. 
Widziała, iż z Ijrn ~oliie nie poradzi. ty ~I'eb~cm w stylu . LudlVik~ XVI. Kostynmy ski.go. Pozeu;" •• ' •. ord. - , pstJ" i Ilobr. -: -

J~k on ją odprawiał. Surowosć tego czlo- takie wprÓwadzollo J.ut l1a Jean~ z ,:ystokra. ~2:boró~:1~70_fi~~.,:{J:rł57~~ ~:~'~{ilł::-
WIeka sl!rawita 'ej ·przykrość. tycznych uroczysto'c, weselnych. Dług,e palto- _ -,j,czmieJi 2 i 4-0 rz~.l. _ __ , o, .. eo 2"25-

- D1Ję ję L szepnęf,. '. ~iki la~ow~nQ jedy.nie jako ko.;;tYJlm podrótny 250
J 

gryka __ _ ,' uellik lelUi _. zimowy -
Potem pO.1n08ząa 11& niego oc7.J IV któ- 1 d w.1Ja.z~u. :tallj.etka rultortnast d1-uts~ ma - , .... pak '''ps Eile. - - - , groeh floluy - -

rych łzy' bIy~ezały, d04ala slodko! być nit dotychc'las.. ?stILtni'ł now?ść stnnowi -, cukIowy - ~-, f ... ol~ - - - E& kor, .. , 
- Nie tl'zeb' siA Ila mnie guiewać. baskina lekko podnle.slona .na ramIonach,. kt6.. ka._a iaglall& - - - , olej rzepako",y - - -, 

,. .. hliany - - - za pud. 
Czui się pomszonym do głębi serca; rlł tak zachwycały Sl~ mat~ nas'e .... Nlewla- Dowieżlonh ps •• uiey 800, "lta 400, jęczmienia 

GdYby mógł, otworzyłby swe ramiona l domo tylko, czy .dlugo· b~dzl.ł> mogla SIę uttzy. -, oWSa 300, gTIIe1tu pólIl.go - kor.y. 
przytulił tę ciemną glówkę. mać. Bardzo mebrzydk'l Jest tal<te kurtka W.razowa, '2l pUd,iero. OkOwita 78"/. • akel'~ 

I (D. c. ".). 11' guście Henryka fi • "y<;i~t,j'D\ kolnierzy- po k. 9'/,",. Hurt. skład. sa ia'llo kop. 8 3 - 8l8. 

~nieg. • 
8erUa, 21 yaźdz.i.rn. P".l1ieA 180-197 na paźdz. 

194.00, u. listop. grudz. 187.25. 2,to 168 - 178, 
ua llaźd~ 177.,)0, na kw. lIIi. 192.00. 

HIvre, 2l pa.ździern. K&lY& .Jooa a,verage BAntos 
na paźdz. 11l9.75, na grnd. 100.00, no mar •• e 1891 
r. 100.00. SpokOJnie. 

N.w-York , 20 paźdz.iern. Bawełna 10'/ .. w N. Or· 
leanie 91'/t,< 

N.w·York, 20 paździ.m, Kawa (Fair - Rio) 20",. 
Kawa Fair·Bi. ~ 1 lo .. ordinary .& sierp. 11.57. 
na paM •. 16.42. 

TE1ĘGR,\MY G1EtDO\fE. 

Giełda Warszawska. 
~.d&llo z koucem giełdy 

Z ,1.ia 211 Z dni,. 2'~ 

Za w .... la krótkotermInowe 
Da llerJln za. 100 mr. . • . 
u. I",.dyn za 1 L.. . . . 
na Pary t za 100 fr. . . . 
na Wiedeń sa 100 n. . . . 

z. p.plery pa,.twewI. 
Liot, Jik"idacyjne I(r. Pol. . 
&~ik'\ I.ożyczka wschotlnia. . 

,n (°l. poi. wewnl. r. 1887 . 
I.ist! ZfUlt.. ziem. Seryi [ . 

" '0 " V. 
r.Jst1 sut. m. \V.rRr;;. Ser. l . 

r,i;ty~. Ul. Łod~j Se~Ji ~ : 
.. II. 
., III . 

Giełda Berlińska. 

u l ,kH~1 ru!tkie zaraz . • 
t' " na dostr.w. 

O.1~koa to prywatn.. . . . 

41.15 
827 

a205 
~28Q 

88.-
11f.!.
!i7.75 
9\.ll0 
93.30 
!19-
9a.25 
95.-
9"2-
91.5a 

245.30 
'M5.75 

5°/. 

41.15 
8.27 

33.0a 
72.95 

!!8.15 
102.2.~ 
88.10 
94.60 
93.:10 
!l9.-
93.1U 

246.75 

5". I 
'M7.-

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
MaUdstwa z&wart.e w dniu 21 października: 
W paraftI ewaBuelicklel. 1: Bronon Eberbard Hu

gon Piotr Seydol • Bertą Reiehelt. 
Starozakonnych. 4: Daąiel Fuks z Marjem Kn

Ci"Bk .. , 11"'1< \nicD a Dwojr .. FereDbacll, lc~k 
W ar .. a wski z . e,hmn~ eł , ak Laj... & 
Rajzą Wolt. 
ZMarł! ,lnm <Jl p&ŻdJ>;i.rnik& 
Katolioy: dzieci do lat Ja..lU Z'lłłulo 8. " tąj, 

liczbi.' .ęhł~IJeÓW 5, d.i.w .. 'I.~ 3> do~o"',C~. Z; 
w tej hczble męi~I.D 2, kobiet _. IUla.owlć,e: 
Stanisław Redel, lAL 56, Antoni S,ule, laL 22. 

Ewanuellcy: dz.ieci do lat 15-tn zmarło 5, W tej 
Iie.bi. cbłopc6w 3, dzi.w~''I.t 2, doro~ł"eh -
,. tej liczbie m~iezlzn - kob,.t - a mianowlcie:-

StarozakonnI: dziec do lat 15-tll moallo 2, w Łoi 
liex-bie e\iłope6w '2..: d.7.i.&we7.~t - "()~Q,,\,e~. 'a, 
w tej liezbie lIlężczyzn lt kobiet 2, &. m.1&nOWlCle: 
Estera z Bławatów Bnca, lat 52, Estera Malka • 
Ooldsztein6w Weio, lat. ~9, Ie.k' Kon, lat 4.7. 

LIST A PRZYJEZDNYCH. 
Hot~1 Po'skl Halpemowa • Homla, Kwiatkowska 

z Tumu, Schm.idtowIL z Koeiwio., J3rlLIDs z Niem .... 
nowic, A. Miłoltę<hki. lUa cki, Bra , x: fi
..e, B. WarhafLig, M. OrOllberg i S. R&eiborski z 
Wars""wy, K. Kuske ze U-Woli, A.. Wilhelm z 
Mouachium, Entst .e Zgierzll; A. lIlii. z Toma· 
szowa, S. P. Szereszewski .. Grodn •. : 

S.and Hotel. li. oaW, M. Eissner i 1. lIAyer z 
Berlina, L. Meill&sonx z Boubaix, Tabaczyński E 
Piotrkowa, J. Wilder i Loth z WllJ'snwy. 

Hotel Vltorl ... Gore.Joki , W6lki, Gro<l.ieki. 
Wl1;ący, Klec.zewski z KaUsza, Sajdler z Warsza
wy, Kraft z \Vroeławia. 

do EAoI.ri 
prlych~zą : 

• bJd.i 
od.h"zą: 

pny.h!iZ'ł 
do K()j;Iuek 
" Skierniewic . 
u Warsawy . 
n A.leua.ndroW'3. 
" Piotrkow& 
" Granicy • • 
1) SoSDOWea. 

tt Toma.uowa, . 
"Bziua . . . 
"Ioraugr. \"' ... 
"D,browy( D", • 
" bW.burg>. : 
" Moskwy 
11 \Viedni& . 
~, Krako 
,, 'Vr wa 
"Beroo& . 

11 23 

6 5~ 

UWAGA. Cyfry IWlAeSOn' grubllZJID 
wlraiajł cza, 0<1 iodziny 6-ej wieosorei. 
dziuy 6-ej rano. 

Podalęko anie. 
Na I-zeCZ ochrony dla d:liewcząt wyZlłllo

nia mojteszowego ofiarowali VI b. m .: Rr 
Teresa • ilber»tei.n .. ełlli&De lIIlIdenIti dlł 
dzieci, p. T. Tenllenbaaa t;.rtllaki. orał 
bezimieDDie rs. 18. Za powyżue olia.,. 
urąd. ochrony składa uanownym ofiar. 
dawcom uprsejme po<lzijlko wanie. 
Pnewodwcząc&: ~Y'llł Glnh!r. 



4 DZIENNIK ŁÓDZKI. 

o G o s z E 
T eatr Łódzki. 

VICTOltrA. 
We CZWARTEK, dnia 28 paiduemika 

STO DZIEWIC 
CZYLI 

Zielona WtsDa 
Opereta komiczna w 3 aktach, mu· 
zyka Lecoq, tł6m. Pp. Clairville, 

Chivot i Duru. 
OSOBY: 

L k T" Bona niemka e cye ancow potrzebną jest na stałe do dwóch 
udzielam n siebie, w domach pry- chłopców i erancnska na przy
watnych, na pensy ach i wszelkich chodnię. Zgłosić się pasaż Mayera 
zakładach naukowych. ZAPIS Y do Generała Altfatera. 1973-1 
przyjmuje ukf.. fryzyerskl W -go p . k 
SZlajir., Hotel Victoria. ra Wnl M,. Z"bor6k:ł, izl'!lelita, który ukoń~zył w r. b. 

art. baletu i nauczyciel tańców uwwersytet, po.szokuJe lekcyj, 
1854-3-1 lub korepetycYJ. Oferty proszę 

---------==""=_ składać w administracyi Dzienni-
raCOlftl3 slł1CD i okryć damskich kilo pod lit. J. 1937-3-1 

, WALERY I" , Człowiek 
ulica Spacerowa Nr. 766, dom w śred~m wieku, posiada~ąry.c!llu-

W-go Lilrkensa bne śWIadectwa, poszukUje mIejSCa 
" '. ' palacza przy kotłach w fabryce. 

Sir Jonatan Plupersou, PI'ZyJmUJe ws~elkle loboty W Wiadomość w adminisb'acyi 
~~,::ator Zielonej p Texel za!o:es krawlecczyz~y da!D' ,Dziennika". 1974-1 

Ksitie AD_tol de QIlil. . skieJ wchodzące. Tamze udzIe· ' ----. 
leubois p. J.Ysze~sk, la się Lekcy' kroj Ił Czl:Owlek tamllljny, po 

Gabryel. jego żona p-ni Brorukowsb najnowszym systemem, 1)0 ce· zupelnej sb'acie swego mająt-
Panlamet, były kDpiecp. Winkler nach przystępnych i w bardzo krót- ku w skutek pożaru, posznkn-
Eglantyu.., jego żona p-ni Solska kim czasie. 1929-3.1 je miejsCA szwajcara, stróża Brididclt, sekretuz gu- . 

berutora p. Gorzkowokl domu lub iunego odpowiedniego za· 
KODstabel p. Romau . KAPELUSZE ·ęcia. Znając zaś osobi~cie tego 
Croklej oberiy." I'. Marocki człowieka śmiało rekomendować go 
FODD.fj~go.iostrzenicap.ni )ficbalow~ka damskie i dziecinne mogę WW.PP. właścicielom domów 
Kapitan Tbompcon p Staszko\V8~1 
Biter J p. Tom .. zewl~ . najnow8z. paryskie f .. ony. w wi.l. i fabryk, jako człowieka pracowi· 
KaJ80n osadnicy an·p Ceremnnyuski kim wyborze, po Jak u.jprzy8t~pniej tego, pilnego, a nadewszystko uczci· 
Briston gielsey p. Za~roki . szyeb C8ua.eb poleca wego. Bliższa wiadolDość u niżej 
Jolicoc p. Zd",euyńok, E 'I' S h' I Dolores, biszpanka p·na Gerard mi Ja c Im me podpisanego. 
Pagerett.., bolenderh p-ni CeremDŻyóska Walery Kowalikmoski, 
Betti. szwajcarka p·na Lewaudowska ulica Piotrkowska li 7521~~~6U~~Y' właściciel składu win, towarów ko. 
PaoJa, wlouka p-na Zaremba lonialnych i delikatesów, ulica Za. 
Lisbetba, tyrolka p-na lIes~czerska Futro męz)Tl' e wadzka XI 438, dom \V -g. o Rond-
Gild .. cyganb p·na RaWICZ lIo. halel'a . 1969 _ q- l Lisio greczynb p-na Kowalska ., 
Wanda, polka p-ni Zdzi~ .. yiisb e I k i w dobrym stanie do -------------

N I A. 

Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić Sz. PublicZ!l0Ść m. Łodzi 
i okolicy, iż po kilkuletniej praktyce w zak/adzle S. MARTY 
w Warszawie otworzyłam w •. teui, przy ul. PiQlrkowskleJ Nr. SI 

PRACOWNIĘ 

haftów i znacz~nia ~i~liznJ, 
a czując się w możno§ci zadowolenia najWYbredniej8Zyel~gn
sŁów, polecam sięJaskawym względom 

Wiktorya Windewllea, 
4-3--1 

€JOOC)-DOIXIC>OC>OO 

Chcąc pomyłkom zapobiedz ! ! 
Donoszę Szanownej Publiczności, że mój 

~alelatl ~egarui.f .. tr~ow.1ri 
istniejacy od roku 1880, lak dawllej, tak l obecnie, zuajduje .i~ przy ulicy Plol,. 

. kowlklej Nr. '52 (115 nowy) naprze.iw palacl W.,. Hell1Zl~. 
Równocześni. polecam bogaty wybór zegarkiw klłlzOllUlwyc~, ,egtrów 

'cleuych, rOżnego gatunkn dewIzek I.ihteryj, po cenach jak lII!1mlarkowd"yeh. 

Robert Miiller, zegarmistrz. 
1~2 -6-1 

~~~I~~ 
~ GIówny Sklad WIN 

E. S Z Y K I E R 
poleca Sz. Publiczności 

wielki zllpall w8zelkJcJl M'"tnllków 
Nadeida, ro.yanka p·na NOWIcka sin rz e.1" n I B. Wiadomość w z.Ublono lIa ulicy Konstanty. 
X'atarzyna, .... ~gierka - Prawdzie . . . D' 'k" ki . k " k l 't . W I N M dalo bretonb p·ni Bartuszew.ka a mlOlstracyl " zlenm a . nows ej slązecz ę egl ynacyJ-

ag n,. . " . Lon. 1989-3-1 ną wydaną przez Cyrknł 5/6 m. 
Rzecz dZl~~ SIę ~ l. akcl~ w , Warszawy na imię Wacława Ku. • 
dynie y; 2 I 3 na ZIelonej wyspIe. O t .' k t'· k 't . bl' Ś .. 
Rolę ' gubernatora przedstawi pan S rzezenle. ~; wie~~y~~:l~ ~azr~i:~anGr~~c~ , wieżo nadszedł pełny' ładunek (64 beczkI) , 

,; TEXEL. Sk d" . l' t l' nabyty d. 27 listopada, a scedo· w)'borllycll WĘGlERSIUCH WIN Z wlaniego winobralIla, ra ZlOllO lS y OWo wally przez Antoniego Wojciechow· . . . . k • n 

II E. W wieku 21 opoIsz· d rJ" k' sklego na imię Waciawa Kurek z ~ któle szczególniej poleca Się Szanownym onoUl en tom 
e amy •• yl K. O . .R. Kraków Kre y tow. L..łlemS lego bile~m ratnika Kurek i inne!"i li· 1JI oraz WIN" SZUIP"ŃSKIE i KONIAKI różnych lIrm 

890 r. eeDa kop. 50. XI XI 10821, 11142, 12081, 15063, stamI, znalazca zechce zwróclłl ta· ~ . " 
onteoazza r~ ~~':iJ.~~\* 20164, 21948, 21698 22080 22246, kowe za sowitem wynagrodzeniem Ceny bardzo umiarkowane 

"ełoiył& '6b. Obr.pelsk& 1890 ... 1.20 22l!30, 25025, 26803! 28436, Seryi na ulicę K?nstantynowską X2. 320 . ~ 

Knel'p'p s. Ksiądz, Moje .lecz.ni I lit. B. Uprasza Się pp. bankle- WacłaWOWI Kurek w m. paO! Pu· ~~~~~~'~I,ft ~ . ~ 
,,·o'~ na podstaWIe prze rów aby raczyli zwr~cić na powyż· chaIskiej. 2004-1 _ ~~ ~ 

lo a~ emiego doświ_dosenl& Z )I>-g sze listy uwagę, oraz ostrzega się, ----=-.---------.=: ~:'t8:Ti8~~R!: ~.łO'':· aDy leh nl)[.t; nie nabywal, gdy~ ZnnbJODO kartp. pobytu 
pr~wie zw. rs. 1,50 stosowne zastrzełenie, gdzie nale· 11 ~ , m~~I~~ 

Do •• byc/a W księgarni ży poczyniono. 19685-1' wydaną z tutejszego magistratu W ~~~~~~~~ ~ 
I sU.ul~ IIUt Aluzyczllycb i bilet woJskou'y eZerl\'oIY, wydany I G 'Ó ' C 

L. Fischera.. IIp301leHho Poc:cilfC:KaroOCill\tlCTBa ~~ze:al~:i~el~fb~~:ic~~P~I~~;~~: MA AZYN UBIOR W MĘZKI H 
1774-3-1 3aeTpaxoBaHIH lianllTaJIOB1> l Łaskawy znalazca raczy złożyć K W t ' k l 

Iii ....... · ........ , 1\0101\0B1> takowe w magistracie. 1998-1 . rystyana U e 
".~. ny.PLOMOWANA . AaRO 90aTb o lIoTepfl 98KJlaAnoA Z . l 't I' I 

r I f i . , . poonUCKU Et. nOJlHcy 9ft XI 16037 aglllą pUSZpOI , w ŁODZI, uh~ ZI\w"dzka, dom W·go Scheiblera. 
nauczYClalka SpICiU ~ B'L ą,ooo py6. BLl)l,311ooił na HMa "'ydany z gminy Wolbrom, powiat puleclIo: 
l " La f' ( &' . ABryCT3 PeAepa, olkuski na imię Berka Cza.pelskie· --- WIELKI W ~B6R ~~),e~~:: jla~P~/to~~ w SY~erh~ł~ llJl8.lUeuie )(Oao)l.H o cen AO Bce· /fO. Ł~kawy zna1~zca !lIJ!Zy zło. .... . ' r ~ 

ndziela lekcyj śpiewu solowego. 06~3ro cBfl)l.eŚlIl npllcoaoKynJlIf- zye! takowy w magIstraCie. ,... ~, ' 
WiadomOść w składzie fortepianów en, qTO Y'l:ep3noalf 3IISJII)l.OaH p~. 2001-1 I materyalow h:raJowych l zagl'amcznycb 
, t Gebethnel'a i Wo1Jfa ul cnucsa 6YAen C'lH1'aTLcn BeAflll· ' . ~ , '.' " 
~i~~rk~~ska ~ :!25 (18 nowy): . CTRH·I-e.n.~OIO ec.IH Re OTLl~eTC. Zg'UblOlio paszport, ~ ..... na. SEZON JESIENNY __ 

1997 3 - H...Teqellll! l'O)l." on n~Jlfl)l.oeil d . L b I . t " • • _.I ______ iiii.-_-_ .. luy6.111K3~iH, · • qTO BIiIUTO oHoIi, wy an:r z gmmy ~ o a,. ~o~la u I C N UMIA dw' N 
6y)l.6'M. aLl)l.aBa nOBaIl S3U3AB3a ~U1:ęckiego, gub~rm kaliskieJ, na E y -RK A E. 

GRAND .HOTEL pocnUCKa. J993-3-i IIDlę Anny. Skroblerandy. . ...... ,l8~9-1 
- . Łaskawy znalazca raczy oddać ~~:RI~ 

otrzymał transport ładnych, .10;J:łIlUCliall lIIa6,1'IlIall lI\eJI'l;. takowy w magistracie. 1996-1 " 

~az!WalenŻYtCło~ W Be.t~CT.i. a=!e~~P!,!po.rnp .... e. Zayin~la karła pobyłu, 
u L Bep.nH., oa-. JTOpt AyG.ruaTa wydana z tutejszego magistratu 
B ..... ~H.a li 63211 sa TOUP'!> OTup.ue.· .. D 'd J k . 
a .. a A.ryo~a 13 ",BB T. r co er na ImIę aWI a a ubowsklego. 
~o .......... BocSpyien, Yupaueui • .Io .... au Łaskawy znalazca raczy złoży<! 

i poleca takowe po rs. 5 .... I.a6pa .. ol .uM.ol ... opora .... " takową w magistracie. 1999 
M ..... en. '1'1'0 yUOJl.ayrJiI .. ydl •• ,n __ -=-_-'-=-_____ _ 

para. .&If.lIAHot eUT&eTII BeA~IC1' •• 'l'e.lLBYlllo. 
1984-3-1 19M-3-1 ZGUBIONO 

I·~~----~.-.I OB'hlIBJIEHIE. kllrtę :flobytu, 
Są do sprzedama Cy)l.e6oLlii llpHC1'3Blo lleTpolroB ~J:daną z tutejszeg.o magistratu na 

dwa .arnltnry m~~U ma- CKaro OKpy.Haro CYAa Po6aKOB- ImIę Sury Gołdy FIglarz. 
lo używan:rc.h, dwa. ł'o-:ka z mdli .HTe.rLorBylO~il! B'L rop. JIo Łaskawy znalazca raczy złożyć 
materacamI I szafkaIDl, 8tol: ma· ASB nOAlo N 440, no 3.a3)1.9KOIł y ... 'ą w magistracie lódzkim. 
łlOniowy rozsuwany na 2. osób i BI !l(lRo&loiB 1030 eT. YCT. rp. CYA. 20ÓO-l 
In8&ra z konsolami. Ulica Kon· 0610Jllluen qTO 18(30)OKTa6pll 1890 
s~ntynowska dom Frydrycha, l ... at. lO qac. yTpa 6y)l,eTlo UpoHIIII6' YapaBlIeuie łIOI\:łIlUCKOii ll{M. )(OJl. 
pIętro od frontu. 1983-3-1 AeBa ny6.H'lII8a npoA8111. ABB •• M.· Be.ltAO'r.ie BUueail roaapooyupalue. 

1'0 BMYDleeTaa, npBoa ...... 8Dlaro .. r . .I. relepa oa-. yrept ... yOnxaTa Panom FabI'JtaltOIl1 i Tcchllltom !! HapaHlIy repwy l'lKyGODBqy Ha YAO a .. n ... aoi Ił 68391 sa TOI.p ... orupauea:-
pdl.8Omy 8.IeTaopeoie np8TeolliH HpM'" Me lU" CeHuOpI U ",HI T . ~. co .... ~ ...... 

" "Ba M. BneGe ... YBpalU8HJe .loAB.saol 

gotowe krał!.; nollnlo,'dollle ftep~ BreiiMaOl. , oaXOA8~aI'OCII al. .aopauol lRutaa:ol )l;opor. ea.~ _ 
'!A11 l1li " rop. llal!illoH~Xlo, JIacKal'O YflSA8, .... en, uo yno.88fT". ~yO ......... H" 

wyrobu rallrJkl "NATALJN" eoeTOR~ro 11310 liIe6e .. B AOMaWBeiixn",HOI ."non a .... tll.un.ua ... ". 
YTBlpB, III}(rapooii np~.H, TlII" 2002-31 40 uucselniania klUł., ... zy., rlr .. 

,ar •• ye. l w ••• y ••• IIr,lkl cell.,.I· K1JX~ cnapSAoB~ H wepc'rRonaro W dniu 20 b. m. po południu ze 
d ••• "' t .... l Irwll" ,..,ttpuj ..... · Toaapa, o~'BeoBBro )l.JlIł TOproB~ Starego 1tIiasta 
l' gumę I azbeat w arkuszach, które .388 pyl!. • ł k 
r,".t ;I;!4~. dajł moc bezuiyteez. IIpoJ,a.a 6YAe'!1' npoH8aoAII~8 zgInę a rowa 

wad a'tyll""w tee •• lezayc. lilio MtjlTf! xpaBeBIR at. rop. IIa6IH' maści czerwonej, Iysa, lat 6. Kto 

W administracyi "Dziennika Łódzkiego" są do 
nabyci:.. I 

• '" 1 { 

PRZEPISY U PRACY MAtULETKICH ROBOTNIIÓ,W 

Książki fabryczne .( 
do zllp'isywania mlltotetllich rob.otników, 

KSI.ĄŻ' :Ę:l 
do ZApisywania dowod.8W le~llYHlac:yJlłr/l" , robe: 

laików. . . 

Szematy do zapisywania, 
wypadków w fabryce; 

oraz ws:r.ellde druki i ksifłŻki 

ala sąnów Dok~in i [minnycll. 
SrOlllOWHI I 8-lia · BB~Xlo. takową odprowadzi do Ignacego 

w lłłlzl, 111. PI.t'klWllta, dom s. rop. JIO)l.IIL 6 OKTS(lPR 1890 1'. Kuczyńskiego, ulica Fl'3nciszkań- ;~~llmł~~~~~~[g 
f ROIeDblatła. CYAeGBLlii llpBCTu" P06UOBelliii. ska Xa 70, otl'zyma stosowną na-

I~U ł 1990-1 grodę. 1988~0 

K'IIatII. - ' Redaktor ..... t.w Katc.wltold )(oa~"'Bo l( .... yjlblD.IO OKT8(!.c:PII::...:1.::8V::.:O:.r:.:.~, _ ' __ W:.:.....:dr=llk:::ar=w:..· .!!,,:::D.l:::I:.::.n=n::l:::k.::..::l:.::ó.:::dz:::k:::I':!II!:'~"~' __ _ 
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