
N: 244. nu ia 29 października. 

P R E N U M E R A T A. 
,I' I,odzl: 

Boesnie . . rłl . 6. 
półroczm8 II 3. 
K"artt.lnie " 1 k. 50. 
1Liesi~eluie -" 60. 
W KRÓLESTWIE I CESARSTWIE · 
RocnUe.. . n. 8 
pUlroCzme ',. 4 
Kwartalnie " 2 
preuumeratę ua "Dziennik ł6tłski· 

ŚRODA. Dnia 17 (29) października, 1890 r, Rok vrr, 
C ElfA O 8ł.Ił8ZEŃ. 

Za Jd" .Ie.oz "utl. I., la jl,1 
.,.JIOI 6 kop., • uqptt"e.. " .... i. 
..~dłj p."to.rIAj",yck li~ alko "i,. 
k.'Teb OCł.ne6 odpo"iedni.go r~""ŁQ. 

Nlk.oI,.I: sa kaidy "ie .. o 10 kop. 

Rlkla.y: ... kaidy "ieru 12 k.p. 

Sla'. 3 wier8&O"e ogłousu.ia. &!Ire-
80"8 po rB. 2 miesiOCID.ie. 

f Warszawie IJrzyjlllllje skitUl Heur!
kI Hird.Zfeldł', Jlrzy nI. lIAzu'Vieekiej, 
S 16, wprost to\fl\rz1at"" k-retlYlo
~ ziemskiego. 'rAJuie IUtoJl1 wd 
.iDA Ilojedyu.:z.e numer! IJ"ienuik ... PISMO PRZEMYSŁOWE, HANDLOWE I LITERACKIE. 

Od .a1Ib1 ... , prs."yŚilSAj,.yC. 10 
rubli UI\VPlt"o d<HIaiko". oglll.. Ó 

prae. Ceil& pojedyouego nomeru 5 kop. 

KALENOARZYK. 

Osi': Narcy.a B., Euzebil P. M. 
Jntr.: Serapion& B. W. 

DUJllO mWAKCYl i .AD~llNISTRACYl 

I J .,.V ,~ " J1I!!I J1Ż 1Y"~ł'.~Il'" Nr. 1i14-. · 
Ogło8Zeui& rHyjmO"&1l8 8ł: 1f AltOliniltr&eli "DsiealLika

oru 1f binrR.eh ogloHseó RajebDlI.U& i Freultleu. w \VuU&wie 
i " Łodzi .. 

Wschód słofuoa o gOllz. 6 lU. 43. Z",cllC)d o gUłb. ł. III ł4 
Dłagoi1t duia gods. JO m. 1 Uhylo dnia godz, 6 lU. 42 

AIlre8 telegrałietuy: 

.,DZil:El:'Tl:'Tl:X_" ŁÓDŹ_ 

Z lJOwollu śuię/a lltlJO'rsl&iego tV dniu d!ti
łitjSZY1ll, num",' nast,?plly .. yjdzie 1V lną
kk. 

~ -- - --czytelniKów prawie Jednakowe, a zawsre 100/;w--TI I I ategoryi;-TaK'O cYfry 1"Ó- • 
Procent tzytelnik6w h.- wysokie znajduje uzuanie, lub że Grudziń- wnoznaczne, niepodobna. W celu pOPI'a- ' ' azwiska. dej k&tegoryi ski i pani Marrene najwięcej są czytani wienia tego blędn autol'a, obrachowallamy 

autorów. 

roczytność powieściopisarzy polskich. l. Sienkiewicz. 
2. Prus ..... 
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, ..... przez pauny na wydaniu, a Kaczkowski, ua podstawie podauych przez niego pro
....; ~ S !::; I> p:' ~ ~ Rzewuski, Kraszewski, Bykowski i Jordan, centów liczbę czyteluików wszystkich <\och 

przez obywatelstwo wiejskie. Natomiast glównych kategoryj dla każdego autora 
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38138 trudno, zdaje mi się, było przewidzie~, że i wyliczyliśmy, jaki ta ilość czyni procent 
34. 34 36 30 36 38 30 30 z pomiędzy wszystkicb glównych klltegOl'yj ogółu abonentów czytelni. Oto otl'zamane 

I 
I (lemokratycznego Jeża lIajwiększemi wzglę- rezultaty: 3. Rodziewiczó- dami obdllrza szlachta, a Hajotę - iuteli- Liczba l'roeent 

32 32 38 30 26 24 38 30 gencya. Najpodobniejsze do siebie gusty te1nikó ogółu .bo· 
30 34 21 24 40 34 38 12 przejawiają z jednej strony dwie sfery czy " neot6w 

Przed par n tygodniami ogłosił w • Kn· 4. O~~:s~ko~~ : 
ryerze codziennym" p. Z. Prażmowski bar- 5 S . k' 
dzo ciekawe cyfry, zebrane w jednej z . zymans I. . 
. k I t I' k' l l 6. Okonski .. . 

18 20 18 4 il6 30 10 10 miejskie, może nieznpelllie slusznie przez 1. Sienkiewicz.. 2,422 36,8°/. 
12 26 (; 3 34 38 2 4 autom rozdzielone, z drugiei _ .panny po- 2. Prus . . .. 2,259 34,3./0 

flę , 7.yc I czy e n warszaws IC I, a (ot y- 7. Hajota ... . 
czące poczytno~ci belletrystów polskich. 8. Zapolska .. 
Badania. robione były w ciągu ostatnich lat 9. Gawalewicz . 
I,ięc iu i obejmują 6,590 osób. W tej Iicz- 10 B I k' 

21 12 8 8 6 2 20 l! '3. Rodziewiczówna 2,162 32,8% 
12 18 l 4 16 20 34 4 stęllowe" i żydzi. Inne kategOl"ye r6żuią 4. Orzeszkowa. 1,991 30,20;. 
23 6 2 10 2 20 się daleki! zuaczniej w swych upodoba- 6. Szymański. 1,232 18,7·/. 

-- 4 niach. Właściciele ziemscy odznaczają się 6 Ok . k' l 130 17101 
bie bvlo kobiet 4,~05, czvli 680/0 i mAż- . a uc l ... 

J "J ~ 11. Konopnicka . 
rzym 2,08&, czyli 32%. 'l'ak znaczna Ilrże- 12. Ostoja . . . . 
waga pici pi~knej ol;Jjaśnia się z j ednej 13. Kaczkowski . 

6 18 6 4 12 4 18 12 największem zamiłowaniem do autol'ów 7: Ha?on~ l . . '007 14'7°/ 
\0 10 6 (; 16 14 30 2 stal'szych, wyrobionego imienia.; przeciwnie ' , '0 
8 12 4 4 4 2 10 1 żydzi i .panny postępowe", autorów daw- 8. Zapolska. . 839 12,70;., 
5 6 2J 2 1 J 2 10 . 9. Gawalewicz . 776 11,8°/. 
;; 8 16 2 2 28 6' 10 niejszych najmniej protegują· .Bean monde" 10 Bałncki 745 11,so/. 

' czyta wogóle mai o i w wyborze ksi.Ż6k· . 6 10 6 2 6 12 8 8 .. Ul Kon .. pnicka 612 9,3°/. 
strony tern, że wiele )lali bierze książki 14. Je~ . . ... . 
nietylko dla siebie, ale zarazem dla swych 15. Lam .... . 
mężów lub braci - z drugiej zapewne tem, 16. Rogosz .. . . 
że mężczyzni, zajęci pracą na. chleb, lub 17. Rzewuski .. 
8wdyami specyalnemi) a jeszcze częściej 18. Dygasiński. . 
wintem) mniej mają czasu i chęci do lubo- 19. Sewer .... 
wania się literaturą piękną· 20. Kraszewski . 

idzie za modą. Chlopcy lubią powieści sen- 12 O . 596 9,0°/. 
~ 1~ l: ~ ~ I ~ ~ 1~ sacyjne, obfitujące w niezwykłe wypadki; 13: K!~i.:o;vski 567 8,6°/. 

6 8 8 2 18 8 4 panienki zaś lubują się we wszelkich ro- 14 Je' 561 85°' 
2 1 mansacb milosnych, a najbardziej, wedlug . z. . • , ,0 

6 8 6 3 6 2 6 2 zapewnienia p. Prażmowskiego, gustują w ~~. ~am ~~ ~':~. 
Wedlug wyznaii, dzieli autor czytelni- 21. Marretie ... 

ków na chrześcian, IV liczbie 4,695 i żydów 29. G d" k' 
1 ~ 1~ ~ ~ ~ 1~ ~ najdmstYCZlliejszych. .Gdyby powieść Za- 17: R~~~:~ki: 478 7:3°/: 
6 4 4 J 2 _ 12 4 polskiej pod tyto .Przedpiekle"-mówi on- 18. Dygasiński 473 7,2°/. 

89- P . d' . bł' ~, ru zms 'I. . 
I, O. olll;lę y plen,:szyml y o m~zczyzn 23. Korzeniowski 
1,80!, czyli 38/.,. kobiet 2,84!1, cZ.fIl 62"/0' 24. Zacharyasie
POI~lędzy dnlgull10 - męż"czyzn .28~ = 15%, wicz ..... 
k~ble.t 1,611 =:= 85 ~ •. ~ęZCZ~ZlI1 WIęC ch!·ze-125. Bykowski . . 
ŚClame . cz.yta)ą więceJ. od .zydów, kobl~ty 26. Jordau .... 
tydówkl naodwrót Inęcl\) ud chrześcLl\- 27. Dzierzkowski 
nek. 

2 4 8 1 2 1 2 8 wyszla w osobnej odbitce, miałaby pomię- 19. Sewel·. " 452 6,9% 
' dzy pellsyoullrkami powodzenie niesłycba- 20. Kraszewski 386 5,9°/. 

2 4 6 _ 4 2 ne, gdyż prawie każlla dopominała się o 21. Marren6 . 321 4,9'1. 
l 2 12 _ 2 2 8 ten utwór." Sfery miejskie interesują się 22. Grudziński . 313 4,7% 
l 2 12 - l 2 2 4 wszystkimi autol'ami, najbaniziej odpowie- 23. Korzeniowski. 256 3,9% 
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6 __ -11 4 d~ do lll"Zedstawionej w tabelce kolei ich 24. Zacu",·jasiewicz. 23:1 a,5°/. 

Ogół czyteluikOw podzielił p. P. na czte- I 

ry kategorfe: I .iuteligencyę" Oekarze, 
adwpkaci, nauczyciel, zamożniejsi kupcy, 
przemysłowcy i t. p.); II -.sfery mieszczań
skie, ml,liej żamożnę (nrzędnicy, kupcy, bo
gatsi rzemieślnicy i t. p.); III -obywatelstwo 
wiejskie i IV-arystokracyę rodową i pie· 
niężQą, czyli t. zw . • beau monde". Nadto 
~odał jeszcze autor 4 poddziały, zbierając 
osobno razem, bez względn na wymienione 
glówne kategorye, żydów (kategorya V), 
dojrzalszą mlodzież męzką i t. zw .• panny 
postępowe" (VI), panny bez wybituego kie
runku lImyslowe~o (VII) i chlopców (VIll). 

Wyliczywszy przeciętnie, ilu z pomiędzy 
każdych roo czytelni Iłów danej kategoryi 
czytało . duQ, lub więcej dzieł danego an
tora, otrzymał p. P. następujące procento

\Vinnigmy tu zaraz zaznaczy~, że num.e
ry kolejne poczytności autol'ÓW w przyto
czouej tabliczce różnią się dość znacznie 
dla. kilku od tych, jakie podał w • Kurye
rze" p. Prażmowski. Skąd pochodzi ta 
zmilIna, wyjaśnimy niżej. 

Przebieglszy okiem kolumny cyfl' powyż
szych, przedewszystkiem spostrzegamy, że 
nAj poczytniejszy i najbardziej rodzimy ze 
współczesnych powieściopisarzy naszych, 
Sienkiewicz, najmniej ma powoazenia u ży
dów i .panien postępowych", u kt6rych za 
to największemi z pomiędzy wszystkich 
kategoryj cieszy się laskami autol' • Tipu
'}'ipa" Karla Kru"a" Hawy Rubin" i 
.Damiau"a. Capenki"~Oko~iski. Jest to fakt 
równie naturalny, jak ten, że sympatycz
ny talent Prusa n wszystkich kategoryj we stopnie poczy.tności: 

8) 
B e r t a v. S u t,t n e r. 

" .' I przerwa 11IU pos a.niec z poczty, onoszący 
o nadejściu nowych zapasów z prowincyi. 
Usiadłam na boku, czekajl}c prlywiezienill 

• pakunków. 'feraz znów wszedł jakiś star
'8' szy mężczyzna, z ruchów wyglądający na 
ł żolnierza. 

• • 
ZŁOZ TS o 

Powieść z życia. 

(fJalszy C-tąg - patrz Ni'. 243). 

PI'zechodzHam koło budynku mieszczące
go I)iura .Patryotycznego stowarzyszenia 
pomocy." ' W owym czasie nie było jeszcze 
,Czel'wonego kl'zyża" i innycb uumanitar
nych instytncyj niesienia pomocy rannym;
to stowarzyszenie było pierwszym ich za
czątkiem i miaro na celu zbieranie i ZI\O
patl-ywanie szpitali 'wojskowych pieniędzmi, 
bielizn Ił I t. p. rzeczami. WeŚzlam do biu
ra, chcąc odda~ komitetowi ciążącą mi 
w kieszeni snmę .. . Może ona uratnje życie 
jetlnemu z umiel'lIjącycb: a matkę jego 
uelll'oni 0(1 waryacyi... 
Zapytałam o znajomego mi osobiście pre· 

zydenta. . 
- Niema go IV tej chwili, lecz wicepre

ZYdent, baron S., jest na górze - objaśnił 
fllllie portyel', wskazując drogę. 

Sala, IV " której przyjmowano pieniądze, 
leżała w drugim kOllcu badynku. Mnsiatam 
przecbodzić przez obszerne pokoje pelne 
b~e1izny, cygar, tytoniu i gór całych szar
pI ..• Zadl·żalam. Ileż ran Krwawi~ się musi, 
aby pokrylo je tyle szarpi? A ojciec mój 
Ilragnlłł, aby wojna trzydzieści lat trwała 
dla dobl'a narodu ... I1nż to synów ojczyzua 
poświęcić jeszcze miała I 

Baron ,'. z podziękowaniem przyjął mój 
datek i udzielił mi kilku objl\Suieil o dzia
łalności i rozwoju ttj instytucyi. Rozmowę 

- Pozwól, )lanie baronie-przemówił, sia
dając-że i ja dorzucę swój grosz do wa
szego pięknego dziela. Uważam was wszyst
kich, którzy zajmujecie się tem - mówit 
składajlłc stuguldenową monetę-za praw
dziwych aniołów... Ja sam jestem etfll'ym 
żolnierzem, więc mogę ocenić, jalde dobro
dziejstwo czyuicie dla tych biedaków ... I jA 
walczyłem w wojnllch z 9-go i l3-go roku, 
to wiem najlelJiej ilu umierało takich, kt6-
rym na czas przyniesiona pomoc urato
walaby życie. Ale uam nie przysyłano szar
pi; nie było pątryotyczllych stowar7.SSZeil; 
setkami też ludzie konali z rozpaczy. Sa
mi .nie wiecie, jaką macie zaslugęl 

I dwie łzy splynęly po twarzy starego 
żołnierza. 

W sfłSiednich salach powstał naraz ruch 
wielki, szen.ko otworzono pod woje i jeden 
z slużących zaanonsowal: 

- Jej cesarska moś~. 
Wiceprezydent pośpieszył na przyjęcie 

tak dostojnego gościa, II ja z nkrycia przy
glądałam się młodocianej cesarzowej, jesz
cze piękniej wyglądajlłcej w zwykłym ko
styumie, niż w dworskim stl·Ojll. 

Cesarzowa oznajmiła baronowi, że otrzy
mawszy tego rana list od cesarza, donoszą
cy, jak potrzebne i mile przyjmowane są 
dary • Palryotycznego stowarzyszenia', sa
ma chciała obejrzeć instytucyę i wyrazić 
komitetowi podidęk6wanie cesarza. Poczem 
pytała o różne objaśnienia, Iwztgląflałll 

poczytnośei. 25. Bykowski 215 3,3% 
Z og{jlnej liczby abooentólv czytytelni 26. Jordan 215 3,3% 

6,584 przypadało na kategOl'yę 1-2,480, 27. Dzierzkowski 124 1,9"/0' 
czyli 37,63%, na. 11-2,926, czyli 44,38°/., 
na 111-1,104, czyli 16,76% i na IV-84, Wszyscy inni powieściopisal:ze polscy 
czyli 1,23°/0' Wszystkie III kategorye mlo- byli jeszczce mniej czytani od Dzierzkow-
dzie«y ra7.em obejmowaly 930 głów. skiego. 

Stopień pl'zeciętnej poczytno§ci autorów Nietrudno dostrzedz, że przytoczone po-
ohrachowywał p. Bl". w ten sposób, że do· wyżej cyfry, jako stopnie poczytności, s~, 
dawa1 tlo siebie cyfry poczytności każdego jeżeli ni~ dla wszystkich, to plozynajmniej 
we wszystkich 8 kategoryach i otl'zymaną dla. większości Ilutorów, zanizkie. Kto 
SUlIIę dzielił pl'zez 8. Metoda ta mogłaby bowiem np. z ludzi, czytających wogóle 
być użyta. tylko", takim razie, gdyby licz- powieści polskie, nie zna. ntworów Sienkie
ba czytelnik6w we wszystkich ka.tego- wicza? Z pewuościlł ba.rdzo niewielu ta
ryach była jednakowa i gdyby do glównych kich się znajdzie. Tymczasem wedlag na.· 
kategoryj nie byly dodawane poddzialy, szej tabelki, czyta.ło go zaledwie okol o S7 
ohejmujllce jednostki, raz, a niekiedy na- na stn. Pochodzi to stąd, że większość 
wet 2 razy (lIIłodzie~ żydowska.) już po- czytelników obznajmia Rię z utwora.mi bar
pr7.ednio liczone. Wobec tak wielkiej ró- dziej poczytnych antorów Z& pośrednictwem 
żnicy liczb, jak 2,926 i 84 traktowl\ć np. felietonów gazet i bibliotek prywatnych. 

ieliznę, w koncn od a i a się z wicepre- na postęp ro 1'10 u achowego wyl' za 
zydentem do dalszych sal. tego ducha npadek. 

- '1'0 prawdziwie piękne, pa.tryotyczne A ojciec mój pragnąl, myślałam po raz 
zadauie-mówiła, stojąc jnż we dl"Zwiach- trzeci, aby dła dobra narodu wojna. trwa-
a biednym naszym żołniel·zom... la lat trzydzieści... 

Reszty nie dosłyszalam. .Biedni nasi żol- - Więc ile panu idzie? - wmięszalam 
nierze" - słowa te długo dźwięczały mi w się do rozmowy. 
uszacb-7.apeWnQ, że biedui i czem więcej - Czy mnie tyłko? Prawie wszyscy ua
niesie się im pociechy, tem lepiej ... ale rzekają. hskawa pani. Oprócz liwerantów 
gdyby ich wcale nie posyłano, nie byłoby przy armii, uiema knpca, który nie po
tych rannych, cierpiących biedakbw, czyż nióslby znaczuych stt'at przez wojnę. Wszę
to nie byłoby lepsze? dzie zlIstój: w rołnictwie, przemyllle, tysią-

Odepchllęłam na.suwlljącą. się myśl. Prze- ce lndzi bez zajęcia i chlebe.. Papiery spa.
cież tak być musi, tak musi być. '}'e tl"Zy dają, agio się podnosi, ginie chę~ tworze
sł6wkll jedynie mogą wytlómaczyć okro- nia nowych przedsiębierstw, mnóstwo firm 
pności wojny. bankratuje, słowem to nędza, og6ln& nędza! 

Wyszlam na ulicę. Chciałam jeszcze od- A ojciec mój pragnął... powtarzałam w 
wiedzlć znajomą, mieszkającą w pobliżu. myśli i wyszłam ze sklepu. 
Po drodze wstąpiłam do księgarui w celu " " " kupienia nowej mapy Włoch północnych; 
nasza byla cilłgtem oglądaniem i ZIlznac7.a
niem szpilkami ruchów armii zupelnie po
dziurawioua. 

- Czy także kartę wojny? - 7.lIpytal 
księgarz, gdy po dtugiej ch wili czekania 
przyszła moja kolej. 

- Zgadłeś Pili]. 
- '1'0 nietradno; prawie uic więcej nie 

sprzedaje się teraz. 
Przyniósł i.ądaną kartę i zawijając ją w 

papier, mówił do stojącego przy mnie męż
czyzny: 

- Widzi pan, panie profesorze, teraz 
ile się dzieje tym, którzy piszą łub wydA
ją książki beletrystyczne i naukowe; nikt 
o llie nie zapyta. DOllóki trwa wojna, nikt 
nie dba o pokarm duchowy. Nlljgorsze to 
czasy dla literatów i k ięgarzy. 

- Najgors7.e też i dla narodll - odpo
wiedzia ł profesor,-w którym ta obojęlnoiló 

PI"Zyjaciólkę moją, hra.binę Lori Gries
bach, zastałam IV domu. Pod wiela wzglę
dami losy lIasze były podobne. I ona. była 
córką generała, niedawno poślllbiła 06eera 
i byłll teraz jak ja. słomi&lllł wdową. W je
dnem przewyższała mnie: oprócz męża, 
millła na wojnie jeszcze dwóch braci. Ale 
Lori była o nich znpełnie spoltojll&; powie
rzyla nkochanycb opiece jeduego !Ul świę
tych, do którego czuła. szczegółne u&bo
żeń two i pewlllł była, że 8JCZIlŚliwie po
wrócą· 

- Marto, witam cię serdec:&nie; co za 
cud, że zajrzałaś do mnie-z r&doKlą wo
lała Lori. - Ale wyglądasz trochę blado, 
czy jakie zle wieści z polll bojo? 

- Chwal" Bogu, nie, łecz. .. to wnYjtlto. 
!.ak smolne ... 

(D. c. tł.). 
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Cyfry więc po)!/yższe mogą .się tylko na
dawać do porównania względnego, o ile je· 
den z autorów cieszy się większem, lub 
mniejszem powodzeniem u publiCZIlości niż 
iuny ; dla znalezjenia zaś rzeczywistego 
stopnia poczytnośc i należałoby zapewne 
otrzymane l"'zez uas odsetki dla antorów 
stojących na czele pomnożyć pI'Zynajmniej 
przez 2 do 21/., a dla da!szych przez 1'/. 
do 2. Trzeba przytem pamiętać, że anto
rowie otworów, wydanycli w ostatnich cza· 
sach, mają tn tp, nad nielliszącymi już od 
dość dawna przewagę, że nowości Slj- chwi
lowo więcej czytane wskutek reklamy, 
kiedy utwory dawniejsze zdobywają sobie 
lloczytność głc1wnie dzięki swej wartości 
istotnej . • 

\V każdym razie jeduak cyfry, zebrane 
przez p. PI'., są tak interesujące i pod 
wieloma względami pouczające, iż życzyć
by nałeżało, żeby za. tym dobrym przykła· 
(lem )lO szło więcej czyteIii, nadewszystko 
prowincyorralnycb, J.."tórych abonellci mają 
zapewne cokolwiek odrębne od warszawia-
k6w gust.y. Ws. 

PrzelllJsl. handel i komunikacye. 

DZIENNIK Ł6DZKI. 

skiewskiego i warszawsko - pohtdniowego'j administracyą dóbr br. K, o dostawę drze
Taryfy od Warszawy w gląb palistwa, jak wa dębowego za 3 miliony rnbli. Dęby bę
donosi • Kraj", podwyższono według sza-I dą brane z olbrzymich lasów w guberniach 
cunku taryf wwozowych, co stanowi nie- miIlskiej i witebskiej. Wedlug kontJ-aktu, 
mai 50'!. podwyżki dla nielttól'ych towa- wycinanemi być mają tylko sztuki .cecho
rów, nIl. wYl'obów pl'zemysłowycb, taryfy wane", czyli zllkwalifikowane do wyręb n 
zag w kierunku przeciwnym pozostawiono przez gospodal'stwo leśne i wysylane będą 
bez zmiany. do Francyi w odpowiednich partyach dl'o

- W sobotę odbyło się w Warszawie gą woduą. 
ogólne zgromadzenie akcyonaryuszów drogi Podatki. 
żelaznej warszawsko-teres]lolskiej, zwołane - W .Zbiorze praw i rozporządzeń" 
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przed sortowaniem winna być mytą mYdii. 
nami, a następnie sortowaną w stanie wil
gotnym. Mohair, alpacca i ka zmiI', któI'ym 
tego rodzaju operacya szkodzi, winny byt! 
sortowane w lokalach o(ldzielnych przy za. 
chowaniu przepisów, ustanowionych IV tym 
przedmiocie. 

na skutek polecenia departamentu kolejo- wydrukowano całkowity spis dokumentllw 
wego, w celu upoważnienia rady zarządza- i aktów, podlegających i niepodlegających 
jącej do przeprowadzeuia układów z rzą- opłatom stemplowym. W liczbie niepodle · 
dem o konwersyę 5% obligacyj to warzy- gających opłatom, pomiędzy iunemi, wy
stwa z odpowiednią zmianą ustawy i doko- lnienione są następujące dokumenty i akty, 
nania tejże kouwersyi, według wskazówek mające znaczenie ogólne: akty darowizn na 
rządu z warunkiem zmniejszenia corocznych rzecz zakładów nankowych i skarbu, akty 
opłat od obligacyj . Zebrani przyjęli wię- wydawane przez departament heroldyi, 
kszością 241 głosów wniosek p. W olskie- świadectwa slużbowe urzędników i żołnie 
go, w którym tenże proponował upoważnłć rzy niższych stopni, jakotei świadectwa 
radę zarządzającą do traktowania z rzą- wydawane przez zakłady naukowe, upo
dem o konwersyę- 5°/. obligacyj towarzy- ważnienia dla Jjędziów pokoju i zjazdów, 
stwa z odpowieunią zmianą nstawy, oraz oraz od gl'omad wiejskich, kontrakty naj 
do dopełnienia tejże konwersyi według mu robotników wiejskich, kwity na pożycz
wskazówek rządu, z warunkiem zmniejsze- ki w kwocie mniejszej od 5 ciu rubli, 
nia corocznych opłat od obligacyj, jak kajety obrachunkowe z notlltami liwemu
również upoważnić !'adę do działania przy kowemi na zakontraktowaną dostawę ma
wykonaniu tego postanowienia na prawach teryałów, patenty na żeglugę pod flagą 

- Z Sosnowca pisze kOl'espondent .Ku
ryera codziennego": Dwóch młodych kup. 
ców, wychowańców szkoły handlowej Kro
nenberga (Malinowski i Sokołowski), otl
knpiło tu od uiemca mocno zachwiani], ma. 
teryaloie fabrykę śrutu i mininm. 'rym spu
sobem jedna z fabryk tntejszych w swoj
skie przeszła ręce. - Pośród tntejszych fa. 
brykantów niemców wieje obecnie prąd 
filant..opijny. 1.'u i owdzie fabrykanci pou
rządzali w zakładaclt swoich ogólne stoly 
dla robotników, dzięki czemu taniej olli 110-
żywieuie otrzymują, owdzie otwarto szkolę 
dla biednych dzieci robotników; poza plI_ 
sem granicznym, gdzie wolno jest wznosić 
nowe budowle i poprawiać stare, powstają 
liczne domy dla pmcujących. Dotkliwy 
brak jednak sklepu spożywczego, jakich 
setki cale powstają we wszystkich niemal 
miejscowościach fabrycznych. - Potl Będzi. 
ncm powstallI. niedawno fabryka blachy 
cynkowej Reifa, zbywająca wyroby swoje 
W Cesarstwie. Ponieważ jednak sama ta 
fabryka konkurować musi z istniejącą tu 
już cynkownią Kramsty, krążą tu tedy pIJ
głoski, iż Kramsta cynkownię swoją wy
dzierżawić ma fabryce będziilskiej. Na po. 
czątek nowa fabryka zatrudnia 50 robotni. 
ków, wyłączuie prawie miejscowego pocho. 
dzeuia.- W olejarni Strahla i Kinsa w Mi· 
łobędziu, jeden z robotników utracił był 
przy pracy prawą rękę. Nie chcąc pozba
wiać chleba licznej rodziny, właściciele fa. 
bryki powierzyli mu inkaso. Przed kilku. 
nastu dniami wszakże, po zainkasowaniu 
kilkuset rubli w jednym z sosnowicki~h 
domów bankierskich, zniknął. Schwytanego 
w drodze odstawiono do Sosnowic, dla fa
brykantów jednak słaba to pociecha, zain· 
kasowanych bowiem pieniędzy nie znale· 
ziono. 

- Z początkow&nia niektórych czlon· 
ków towarzystwa popierania przemysłu i 
handlu w Petel'sburgu ma być urządzony 
bazar wyrobów drobnego pl·zemysłu. Do
chód z tego bazaru będzie przeznaczouy na 
ntworzenie funduszu , od którego procenty 
posłnż/} na wydawanie premiów drobnym 
przemysłowcom za ulepszenia w wy twór-
d~~ , 

Z MIASTA i OKOLICY. 

Drogi wodne. ogólnego zgromadzenia, w przewidywaniu, rusk~, wszelkie dokumenty wydawane 
_ . Kapitaliści z polndniowej Rosyi sta- że przez to w niczem nie będ~ osłabione przez ruskie poselstwa i konsulaty, świa

raj~ się u ministeryum skarbu o pozwole- gwarancye i prawa akcyonaryuszów, wyni- dectwa zarządów rzemieślniczych wydawa
nie na zalożenie towarzystwa akcyjnego kające z umowy nadawczej i z ustawy to- ne czeladnikom i uczniom, dokumenty 0-
pod fil'lną • Wschodnie towarzystwo żeglu- warzystwa. bo wiązkowego wzajemnego ubezpieczenia, 
gi parowej", z kapitałem zakładJ>wym 6-n - Prezesem komisyi inżynierskiej, wy- kwity opłat celnych, dokumenty wydawa
milion6w ruuli , poc1zielonym na 12,000 ak- znaczonej przez ministeryum kOllllmikacyj ne przez instytucye miejskie, ziemskie i sta
cyj po -600 rubli każda._ Celem towarZy- do wytknięcia kierunku i sporz~dzenia pla- nowe w sprawach osób prywatnych, które 
stwa jest organizacya prawidłowej j taniej uów nowej kolei żelaznej Białystok-Łolllża · mogą być nieprzedstawiane zal'ząuom skar
komnnikacyi z pOlOtami zagranicznemi, 01'- Ostrołęka-Ostrów-Małkinia i odnogi Łomża- bo wy m, skargi i prośby podawane na imię 
gauizacya kredytu na towary wywożone z Małkinia (na miejsce p. Kllźmienki, prze- Najjaśniejszego Pana, oraz skargi i proź
Rosyi, oraz skierowanie dowozu towarów znaczoneg,; na innp. stanowisko), mianowa- by podowane urzędnikom wyższym pod
zagranicznych wylącznie na ryn"i rnskie, ny jest p. Gutt, inżynier ministeryum ko- czas objazdu guberni, douiesienia o nadu
dla uniknięcia po!h'ednictwa Londynu i Ram- munikacyj. życiach przynoszących szkodę insteresom 
bnrga. 'rowarzystwo przewozić będzie po- - Brak rolnty, jak donosi .KUl"'·clr co- rządu lub interesom towarz}stw, zlecenia 
cztę, pasażerów j towary pomiędzy porta- dzienny", sklOluł zarząd kolei lIatlwiślail- kasowe, czeki, przekazy pieniężne, wysta
mi Rosyi 611ropejskiej, Indyj wschodnich, skiej do zmniejszenia godzin pracy IV war- wione w granicach państwa, kwity wy
Chin, J a ponii, Syberyi wschodniej, OI'az Sa- sztatach na Pelcowiźnie clo 3/. dnia. Per- dawane obowiązkowo przez instytucye rzą
chaIiun. 'rowarzystwo budować będzie 0- sonel robotniczy pozostaŁ jednak w kom- dowe, świadectwa w sprawach powinności 
kręty w granicach Rosyi i obowiązuje się plecie. wojskowej, napisy na wekslach, wszystkie 
utrzymywać pal'Ostatki z tym . waruukiem, - Podniesiono znowu kwestyę budowy doniesienia podawane na zarządy gminne, 
że w razie wojny, flota towarzystwa, skła- odnogi kolejowej pomiędzy miast.em ugli-I sprawozdania przedstawiane skarbowi przez 
dająca się z 10 Inb więcej wielkicb i sil- cr.em i stacYą drogi żelaznej rybil\sko- bo- osoby i instytucye prywatne, bilety adre
nych parostatków, oddana będzie do roz- łogowskiej Rodzieuowo. W tym celtl ma sowe, oraz bilety na wyjazd w granicach 
porządzenia władzy . 'l'owarzystwo rozpo- być utworzone towarzystwo, ktMe zaprosi powiatn, wydawane mieszczanom i włoś
cznj(l, kursy w dniu 13 llIarca 1892 roku i do udzialu pierwszego inicyatora projektn, cianom, paszporty wydawane wdowom i 
obowi~zuje si~ utrzymywać wszystkich ofi- fabrykauta wyrobów bawełnianych War- sierotom po oficerach, projekty i budżety 
cya1istów i slnżących, tak na okrętach, gunina. budowlane przedstawiane skarbowi, skargi 
l .. k "'" wszY"~\<.\1'h swych iustytucya.c\I, - Po porozumieniu się ministeryum kil- podawane instytucyom opieknńczym, zakła
wyłącznie poddanych J'uskich wyznania munikacyj z ministeryulll wojny, na dl'o- dom naukowym i wogóle wszystkim zarzą
prawosławnego. Zarzą.d towarzystwa slda· gach żelaznych południowo·zachodnich do- dom na. przestępstwa osób urzędowych i 
da się z trzech dyrektorQw i ma swoje konywane są obecnie roboty, mające na prywatnych, książki i kajety robotlucze, 
siedlisko IV Odesie. celll powiększenie zdolności przewozowej zapisy do ksiąg kas oszczędnościowych, (-) Na pamiątkę cudo,wnego ocalenia 

- Ministeryum skarbu wniosło do roz- dróg. świadectwa ubóstwa i tożsamości osoby. NAJJAŚNIEJSZYCR PANSTW A w dniu 
patrzenia 'rady panstwa projekt nstawy Handel. Przemysł. 17 (29) października 1888 rokn, nczniowie 
nowego .Ruskiego towarzystwa baltyckiej -- .Nowogti" donoszą, że władze odnoś- - .Swiet" donosi, że dla zapobieżenia i uczennice wyznania mojżeszowego gim-
żeglugi parowej," którego parostatki ou- ne zatwierdziły nstawę towarzystwa akcyj- chorobom i śmierci robotników w fabry- nazyum łótlzkiego zakupili zasłonę dla no-
11ywać będą kursy pel'youyczue pomiędzy nego pod nazwą .ruski handel drzewem". kach wyrobów wełuianych, departament wej synagogi łódzkiej. Uroczystość za wie· 
Libawą a Rawrem. Zgodnie z projektem Ustawa towarzystwa zastosowana jest do medyczny ministeryum spraw wewnętl'z- szenia tej zasł~ny, Najmiłościwiej zaszczy· 
towal'zystlyo otl'zymywać będzie subsydynm p1'awa o ochronie lasów z roku 1888 i ma nych ustanawia przepis, na mocy którego conej NAJWYZSZEM oglądaniem na sta· 
rządowe po S ruble od mili, któl'e wogóle na celn prawidłowe prowadzenie gospodar- wańtnchy z welną w żacłnym wypadkn nie cyi Jeleń drogi żelaznej iwangrodzko·dąb· 
nre pOWinno przenosić 144,000 rubli rocz- stwa leśnego. Zalożycielem towarzystwa powinny być otwierane w sortowniach, rowskiej w dniu 26 września (8 paździer-
nie. • jest pewien leśniczy. lecz obowiązkowo poza fabryką i prócz nika) r. b., odbędzie się dzisiaj w nowej 

Drogi żelazne. - W tych dniach, jak donosi .Knryel' tego pod nadzorem lekarza policyjnego i synagodze przy ulicy Spacerowej. 
- W tygodniu ubieglym zakończyły s i ę codzienny", bnwili w Warszawie przedsta- weterynarza. 1'ylko materyał nznany za (-) Akt otwarcia szpitala dla izraeli· 

obra~y komisyj kolejowych w IJI'zedmiocie wiciele paryskiego towarzystwa handlu zupełnie nieszkodliwy dla zdrowia, dopusz- tów fundacyi pp. Poznańskich, odbędzie się 
reformy taryf zWiązku warszawsko -mo- drzewem, IV celu podpisanhl kontraktn z czany będzie tło dalszej przeróbki. Welna dzisiaj, o godzinie 2-e5 po pohtdniu. Na 

- - & - I Zdawalo mu się, iż miłość kardy z oczu stawiiiłsobie piedestał, który go postawi głów. Potem marzenia Jego dalej sięgały; 
""':"--'rT! oClziński. jego wyczyta, że zdradzi Sill. dźwiękiem na równi z nią. dokonywał cudów odwagi, pl'zeskakiwał 

CARITAS. 
Przekład z francuskiego. 

(Dą,l'izy "iąg-patrz Ni'_ 242). 

XIV. 
Rok blizko upłyu/}ł od tego czasu. Pew

nego dnia Jt[:\Urycy Raymond, siedząc w 
swoim pokoju na ulicy 'rOlll'1I0U, otrzymał 
następujące zaproszenie: 

" Margrabiostwo Croixvaillaut mają zasz
czyt prosić pana Maurycego Raymond na 
wieczór tańcujący, we wtorek, dnia 23 
maja." 

Szczęśliwy był, że pamiętano o nim. Nie 
widziai jej od tak dawna: od chwili owej 
fatalnej pl'Zechadzki nad brzegiem rzeki. 
Oumieune warnnki życia, zmiana miejsca 
zamieszkania całej rodziny margl'abiego, 
wspomnienie swego wstydu, zajęcie w Pa
łacn Sprawiedliwo§ci, trzymały ich w roz-
łączeniu . . 

Teraz zastanawiał się, czy będzie miaŁ 
dosyć §miałości do ukazania się całemu 
temu pięknemu światu. Chłopiec ten, prze
mawiający doskonale przed haLkami, po
eta, marzący o slawie scenicznej, jak 
dziewczyna rumienił się w salonie i nie 
mógł znieść na sobie. wzroku kobiety. A 
spojrzenia te spoczywały na nim z przy
jemnllścią. Był wysoki j smukly; miał 
oczy śliezlle, marzące, pelne blasku, białe 
wysokie czolo, śliczne pelne usta pot! jas
nym wąsikiem i do tego byl szalenie za
kochany. 

głosu, a prago/}łby przeciwnie ukryć uczn- Niestetyl zstępował szybko z tych nad- Konno największe przeszkody; jednem 
cia swe przed ludźmi, a nadewszystko ziemskich wyżyn. Nie był w stanie już pchnięciem szpady przebijał pierś Roberta 
przed tą, która była ich przedmiotem. uadać swoim myślom formy. Wzniosłe Kervałha, lub też sam padał z imieniem 
Żył z obrazem jej w głębi serca; imię jej wiersze poematu układaly mu się we śnie, .Caritas" na nstach. 
wzbudziło w nim pierwsze dążenia poetyc- lecz jednocześnie z pl'Zcbudzeniem znikały. W tym to czasie napisał pierwszą poe· 
kie. l'amięta~ iż w kolegiu.m w Vaunes, Godzinami całemi siedział przed białym zyę, tchnącą powiewem młodości i uczu· 
często w klasie na książce wypisywał niezapisanym arkuszem papieru. Niemoc I cia, melancholią jakąś i smutkiem rozma
słodkie imię "Caritas" i dorabiał rymy. Po- ta była dla niego męką piekielną. Wal- rzającym. Obraz tej, którą nkochał, pano
tem widywał ją na wakacyach, już jako czył z ni,ą zapalczywie, mając nadzi~ję waŁ między wiel'szami niellodzielnie, jak 
dorosłą. pannę, coraz piękniejszą, do ma- zwyciężyć. Była to dla niego praca Sy- uroczy cieu Beatryczy. Wydawca jaki~ 
doony MlII'iIIa podobną. zyfa, która kamieniem przytlaczała jego znany wydrnkował pierwsze jego poematy 

Roskoszą dziwną, bolesną i słodką jed- piersi. bretońskie. 
nocześnie, napawało go to uczncie, ktÓre Od dnia, w którym nad brzegiem rzeki A jedn!lk od kilku mtestęcy mieszkali 
budzące się namiętności młodzieńcze spro- Caritas rzuciła mu błagalne spojrzenie, w jednem mieście. Sekwana tylko ich 
watlzały na ziemię, gdy jednocześnie mi- aby ratował dziecko, a rywal jego blady dzieliła. 
styczna egzaltacya jakaś nnosiła ~o w prp- wskoczył i przyniósł jej małą Noemie, za- Przebiegając kronikę zabawarystokra· 
mienne sfery ideału. Pragnął tylko ją wi- czął siebie nienawidzieć. Dźwięczały mu tycznych, spotykał często nazwisko Cl'oix
dzieć, słyszeć, oddychać temsamem co i ci/}gle w nszach ironiczne słowa Roberta: vaillaut, poprzedzone lub w towarzystwie 
ona powietrzem; lecz raz znalazłszy się .Oto sposobność, mój drogi, w której przy- nazwiska barona Kervalho; spoglądal na 
IV jej obecności, drżal, odpychając, jak tlaloby ci się nmieć pływać. " te dwa nazwiska, to trawiony zazdrością, 
świętokradztwo,' sposobno ść, IV której mógł- Odtąd staral się zwalczyć wstręt fizycz- to podejrzywając jakiś dramat rodzinuy! 
by wyznać jej tajemnicę swego serca. ny, skutkiem którego drętwiał wohec nie- który przepaść tworzyŁ między rywalem I 

Dla niego miłość ta była poematem. Na bezpieczeństwa. Zaczął się oddawać roz- ukochaną· 
jej cześć tworzył tysiące sonetów, z któ- maitym ćwiczeniom fizycznym, aby ciało Teraz spoglądał na kartę zapraszającą, 
rych kaźdy mógł był zacz/}ć się od znane- nabrało hartu i sily. Umiarkowana pen- niepewny, wahający się, gdy naraz ozw~ł 
go wiersza: 'sya, jaką mu ojciec wyplacał, szla teraz się dzwo.nek i ukazał się w pokoju mę~

na naukę fechtunku, jazdy konnej i ply- czyzna może dwudzies~ięcioletui, wysokI, 
"Dusza ma i serce me posiadaj/} tajem- ~ania: C~uł w sobie jakby nowo wstępu-l tęgi brunet. Rysy miał ostre, a oczy gł.ę· 

nice." ]ące SIty. zywotne, radość taj emuą, że po· boko osadzone. Syn szewca z przedl~lI?' 
Przesadzał skrupnły bezinteresowności i dobnym Jest cło innych mężczyzn. ścia Vannes, ukończywszy z trndnosClą 

dumy. Gdy kto nazywa się Maurycy Z dumą przechadzał się po ulicach Pa- szkoły, przyjechał do Paryża. Jak ka~dy 
Raymond i jest synem notaryllsza, nie mo- ryża. Marzył teraz o wzajemnej miłości. bretończyk, był uparty, a w głowie śWIta' 
że konkUl'ować o rękę dziedziczki Croix- Czekał z najwyższą ni~cierpliwością na ło zawsze pełno projektów; postanOWił 
vaillaut'ów i to dziedziczki milionowej. chwilę, w której będzie mógł nareszcie wziąć siJ do hyle jakiego rzemiosła, byle 

.Marzenia jego biegły wówczas kn sła- wyznać jej pierwsze słowa miłości. tylko mIał swoje sto sous. 
wie. Widział siebie w wawrzynach na Wysłucha go niezawodnie z tym slod-
skroni, oklaskiwanego przez tłumy. OJ- kim nśmiechem, który on tak nkor.bal.j 
śniony, nniesiony fantastycznym prądem Może i ona kochała go oddawna. Weźmie 
swych marzeiI, czuł w sobie gęnillsz, ZdOI-l ją za ręce, które do ust swych poniesie. J 
ny (10 tworzenia arc:yilziel.. W wyobraźni Dreszcz ro~koszy przebiegał go ocl stóp do 

(D .. c. 11.), 

sd 
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;;ystość tę zaproszono przeszło 100 
ób. Spouziewa ni są: J. E. kurator okrę

<111 naukowego l". t. Apnchtin, .T. E. gn
herllatol' piotrkowski rz. r. st. Ivliller, pro
kurator izby sądowej warszawskiej, 1·1.. r. 
sł. Turau, gubernator tulski rz. r. st. Zi
powiew i wice-gubernatol· piotrkowski Pod
goroduikow. 

(_) Zmiany w urzędach. Młodszego re
ferenta piotl·kowskiego rząd n gubernialne
go, wydziału administracyjnego, asesol·a 
kolegialnego, Maksymiliana Kuleszę , miano
lIauo starszym referentem tegoż wydziału, 
na miejsce zaś jego Pl·zeniesiono referenta 
wydziału . wojen~o-policyjnego, p. Włady· 
<ława UDlszewsklego. 
- (- ) Zjazd sędziów pokoju dnia 4 listo
Ilada r. b. osądzi 2 sprawy cywilne apela
cyjne i 25 spraw karnych, a mianowicie: 
J) przeciwko Janowi Franciszkowi Katałe 
oskal·źonemu o udział w kradzieży, 2) J u· 
lioszowi Lange, o wykroczenie przeciwko 
ustawie tabacznej, 3) Bai Busch, o utrzy· 
mywanie tajnego przytułku dla kobiet złe· 
go prowadz~nia, 4) Ałeksandrze Staszczyk , 
o pobicie Alltoniny Krieger, 5) Ignacemu 
Orzechowskiemu, o pobicie Józefa CierpiiI ' 
skiego, 6) Fra;;ciszkowi Kanasz, o pobicie 
Franciszka Som mera, 7) Fryderykowi Kasch, 
o samowladnośil u Jakóba Ul mer, 8) Sta
nisławowi i Właclysławowi Czesnym i Ale
ksandrowi GałiJiskiemu, o pobicie i zobel
ienie Konstantego Bukasa, 9) Maryaunie 
Z-oda, o słowne zobe1żenie Anieli Miro
~~wskiej, 10) Antouiemu Kamińskiemu, 

( --) Wypadki w guberni. W ciągu pierw. 
s~eJ polowy. bitl;żącego mie.siąca zdarzyło 
SIę w guberlll Ill.otl·kowskieJ pożarów 18, 
z który~ 5 wrrukło z podpalenia, 2 z po. 
w~du llIeosll·oznego obchodzenia się z 0-
gUlem, 2 z powodu wadliwego urządzenia 
kominów, ~ od pioruna i 8 z przyczyuy 
niewiadolDE!J; strat poniesiono ogó lem na 
sU?lę. rs .. 28,426. Zabójstw pOI/ełniono 2, 
dzIeCIobÓjstw I, salllobójstw l, zgwalceli I, 
napadów I, kradzieży 11. 

(-) Nieostrożność. W oficynie domu p. 
H. Ill·ZY ulicy Dzikiej zapaliła się ściaua 
drewniana od piecyka żelaznego, zbyt bli. 
ko przy niej ostawionego. Spostrzeżouo 

to. d?piero .wtedy, I!"dy ogień buchnąl pło· 
m/elllem. Kilku ludZI rozebrało ściauę i u· 
gasiło pożar, który mógl był Ill·Z) brać zna· 
czne wymiary, zwłaszcza, że cała oficyna 
jest dl·ewniana. 

(-) Wydalenie. Dwunastu robotników z 
majstrem na czele, wnioslo skargę do są
dn przeciwko fil·mie .Schneider, Bauer i 
Goldblum", o wydalenie ich z fabryki bez 
uprzedniego wypowiedzenia i o zatrzyma
nie z&l·obków. 

(-) Przez pomyłkę (l) obito okrutnie 
przed kiłku dniami niejakiego K., idącego 
do domu ulicą Widzewską. Spostrzegłszy 
nareszcie, że biją nie tego, na którego cza· 
towali, napastnicy przeprosili K. najuprzej. 
miej, a pouieważ nie mógl utrzymać się na 
nogach o wlasuej sile, odpl·owadzili go do 
domu, poczem umknęli. , 

(-) W czwartek daną bęuzie w teatrze 
Victoria, komedya IV 5 aktach, p, t •• Gęsi 
i gąski," M. Bałuckiego. 

KRO N I K A. 

o samowolue paszeuia bydla na cudzem 
poln, 11) Mateuszowi Czesnemu, o pogr6żki 
Antoniemu Bubasowi, 12) Stanisławowi 
Czeanem u, o pobicie Autoniego Bubasa, 
13) Antoniemu Gierczyuskiemu, o pobicie 
Fryderyka Griger, 14) Pawło.vi SZymCZYń., 
skiemu, o samowolne paszenie bydla na - W listopadzie do wszystkich gubernij 
cudzem polu, 15) JózefOW I i GI·zegorzowi i okręgów Rosyi rozesłaue pędą nowe mar
Cabankom, Stauisławowi Barallowiczowl KI (I· a I:iszczania opiat sądowych, termin 
i Walentemu Boguslawskiemu, o zakłócenie wprowadzenia których przypadnie w listo· 

16) Froimowi Posenwald, o nie· padzie 1891 roku. Marki te są już przy
rozporządzeń policy i, 27) J ano- gotowane i podzielone na 5 kategoryj: w 
, oniewykonanie rozpor7.ądzeil cenach 25 kop., 50 kop., I rubel, 3 ruble 
Józefie Jankowskiej, o pobicie i 5 rubli . 

Machuiskiej, 19) Janowi Krat, - Do rozpatrzenia ministeryum skarbu, 
20) Marcinowi Kaczmarek, jak douoszą .Peteru. wiedomosti," wniesio

o samowolne paszenie bydła na łące Ro- uo świeżo wynaleziouy sp~sób przygotowa
malla Ossowicza, 21) Józefowi Stasiak i 22) uia marek stemplowych o specyalnym skta· 
Karolowi Śpiewak, otosamo, 23) Au- dzie chemicznym, dzięki któremu marka 
dzejowi Strzelcowi, o wykroczenie przeciw. raz już użyta, przy zdjęciu jej lub znisz
ko prawidłom polowauia, 24) Herszlikowi czeuiu śła(łu pieczęci, traci w mgnieniu 
Działowskiemu, o zakłóceuie spokoju, 25) oka swoją barwę pierwotną, co wykrywa 
~ajDholdowi Szmidt, o tosamo. jej niez,latność. -

(-) Komisya poborowa powiatu brze· - Departameut spraw duchownych ob-
zińskiego zawiadamia, że pobór młodych eych wyznalI ministeryum spraw wewnętrz
lodzi do wojska, stawających w roku bie· nych wypracowal projekt zreformowania 
iącym, odbywać się będzie z rewiru I-go nadzoru nad kościołami rzymsko-katolic· 
w dniacu: 24, 25, 26, 27 i 28; z li-go: kiemi i protestanckiemi. Wszystkie działa· 
18, 19, 20, 21 i 22; z Ul-go: 13, 14, 15, nia rad kościelnych, dotyczące rOzpl)l·zą-
16 i 17 listopada r. b. dzauia kapitałami, poddaue będą kontroli 
(-) Rekruci. Z powodu zbliżającego się rządu, przyczem kapitały te w żadnym 

terminu, w którym komisya poborowa po- razie nie mogą. być wydawauu na potrze· 
wiatu łódzkiego rozpoczyna swe czynności, by misyj duchownych, korporacyj lub to-

poniżej informacye, tyczące się warzystw zagraniczuych. Sprawoz!lauia 
ludzi stawających do wojska IV z poczyuionych wyuatków, z odpowiednie

W terminach ogłoszonych mi doknmentami, przedstawiane być win
poborową winni się stawić uy corocznie do rozpatrzenia departamentu 

scach oznaczonycb: l) młodzi ludzie, spraw dncuownych wyznail obcych. De
wiek ma być oznaczony z powierz· partament podniÓSł kwestyę zmniejszenia 

109 i 112 ustawy o powin- liczby klasztorów rzymsko· katolickich, o· 
woi.kow'p.i 2) ci, którzy podlegają trzymujących pensyę od rządu. Obecnie 

do bez losu (§§ 158, 217 takich klasztorów jest 34, w tej liezbie 
ustawy); 3) ci, którzy uzyskali 4 glasztory żellskie. 
następującego poboru i 4) wszy- Warszawa. 

wniesieni są na listę pobo· - .Prawit. wiestnik" ogłasza, że wy-
te~o,,~,cZ/I" z wyjątkiem: al młodych dawca-redaktor wychodzącego w Wal'sza

po zapisaniu na listę po· wie pisma .Przegląd tygodniowy", p. Wi
duchowieństwa wszystkich I ślicki, I!trzymał pozwolenie na zamieszcza· 

chrześciailskich, ·b) tych, którzy nie w piśmie i w miesięcznym do niego do· 
odroczenie terminu: wskutek spraw datku objaśniających tekst rysunków, o· 

(§ 52\, do ukończenia wy· brazków i map geograficznycu, narysowa
(§ 53) i wskutek zuajdowania nych tak czaruemi, jak kolorowanemi far· 

służbie na okrętach fioty handlowej bami. 
tudzież c) młodych ludzi wyznania ~ Pofesorem nadzwyczajnym na kate· 

korzystających z ulgi I drze geologii i paleontologii uuiwersytetu 
rzędu, jeśli o powołaniu icb do wojska uie warszawskiego mianowauy jest p. ,Analic
będzie wydane specyalne Najwyżej za- ki, docent uniwersytetu petel·sburskiego. 
twieruzone rozporzlłdzenie rady państwa Petarsburg. 
(i 152). MŁodzi ludZIe wyznania mojże· - W duin 22 p&żdziernika rozpoczęly 
sz.owego korzystający z ulg I-go rlędu się, pod osobistem przewodnictwem p. mi· 
Winni się stawić na równi 1. iunymi powo- niska skarbu, rz. r . st. I. A. Wysznie· 
lanymi. gradzkiego, zajęcia Najwyżej zatwierdzonej 
(-) Targi zbożowe. Wczoraj na stacyi w dniu 28 sierpnia r. b. kOqlisyi dła ogól· 

towarowej sprzedano: pszenicy 300 korcy nej rewizyi taryfy celnej . Komisya składa 
po rs. 5 kop. 85 do rs. 6 za korzec. się z 36 czlonków, w tej liczbie 16 przed· 
_Na Starym Rynku sprzedano: pszenicy stllwicieli ministeryum skarbu, d wócb z mi-

2W korcy od rs. 5 kop. 80 do rs. 6 kop. nisteryum dóbr palistwa, po jednym z mi
-; żyta 180 korey od rs. 4 kop. 60 do nisteryów spraw zagranicznych i wewnętrz
ts. 4 kop. 85; jęczmiellia 200 korcy od rs. nych, oraz kancelaryi państwowej. Oprócz 
3 kop. 85 do rs. 4 kop. 5; owsa 80 korcy przedstawicieli zarządów skarbowycu, w 
od rs. 2 kop. 40 do rs. 2 kop. 60 za ko- komisyi wezmą udział przedstawiciele: 
ł'tec. szłachly-obywateli ziemskich i przemysłu 

Popyt wogóJe bardzo dobry. wiejsltlego 1)0 Jeunym, rady haudlu, prze-
Ceny siana od 90 do 1'8. 1; słoma od 80 mysłu i )ej moskiewskiego oddziału po dwu; 

do 85 kop.; koniczyna od rs. l kop. 40 do iW&ll,owo-woznill iwiskiego komitetu handhl 
ts. l kop. 50. i przemysŁu, oraz komitetów gieldowych: 
be (-:) ~o Cesar8twa przesie~lają się z .gu- petersbl1r~kiegv, .. mosk~ew8kiego, .niższo.no, 

fOl pIOtrkowskiej następujące rodżmy: wogrodzklego, kIJowskiego, odeskiego, char-
l) Samuela Werżela ze wsi Babczew gmi- kowskiego, ryskiego i warszawskiego-po 
ny Kobiele, 2) Krystyaua Paula. ze. wsi je~nym od k!"źdego ..• NolI'ojo wremi.a" .po. 
Przyr.yszew tejsamej gminy, 3) FrauCls~ka daje nast!lp'nJl}cy SpIS człollków komlSyl z.e 
~btelJlgelbeJ"a ze wsi Karolew gnllny strony lllllllsteryum skarbu: towarzysz ml-

tll.!J. Jlil!tra 8lau:b~ r. t. '1'.e r, dyl-ektorzy de· 

partamentów: handłu i przemysłu, r. t. Ber 
(wice-prezes komisyi), opłat celnych-r. t. 
l'uchołka, kolejowego - rz. r. st. Witte, 
podatków nie tałycb-r. t .. Jermołow; wice
dyrektorzy departamentów: opłat eelnych
rz. r. st. Zabugin i handlu i przemysiu, rz. 
r. st. Timiriazew (zarządzający sprawami 
komisy i); czlonek koini"tetn naukowego mi
uisteryum skarbu- r. t. Skałkowski, czło· 
nek rady handlu i przemysłu - r. t. !lin 
(wice·prezes komisyi), członek honorowy 
tejże rady--rz. r. st. Mendelejew, członko · 
wie tejże rady - rz. I·. st. Labzin i Bel· 
steill, profesorowie instytutu techuologicz
nego: Afan&siew, KrUI18ki, 'l'awidorow i 
WyleżYlIski. Przedst:1.wiciel 8Zlachty·uby
wateli ziemskich ma być zaoominowany 
przez ministra spl·a IV wewuętrznycu, a 
przedstawiciel przemysł o wiejskiego przez 
mini~tra dóbr pailstwa. Pnedstawiciele in
stytucyj handlowo - przemysłowych winni 
być wybierani przez też instytucye, przy
czem te ostatuie b~dą mialy Pl·awo wybra~ 
większą od. wskazanej powyżej liczbę 
przedstawicieli dla brauia kolejno udzialu 
w posiedzeniach komisyi przy rozpatrywa
niu oddzielnych co do specyalności grup to
warowych. 

- \V uzupelnieniu powyżej podanego 
spisu składu osobistego aj wyżej zatwiel·
dzouej IV ,Inin .28 sierpnia 1890 roku ko
misyi do ogółnej rewizyi tal·yfy celnej, 
"Świet' przytacza nazwiska reszty człon· 
ków komisyi, prócz tymczasowych zastęp
ców. Mianowano pl·zedstawiciełami: mi· 
nisteryum dóhr państwa r. t. L Archipo
wa i rz. r. st. W. Czerniajewa; spl·aw za
granicznych I·. t. A. 'fołstoja; spraw we
wnętrzuych -- r. t. Krywoszeina; kaucela
I·yi pailstwowej - rz. r. st. G. zamszy· 
na. Przedsta wicielem przemysŁu wiejskiego 
mianowany jest Ill"zez ministra dóbr pa:i
stwa baron Korf. Przedstawiciełami 
instytucyj handlowo - przemysłowych, z wy
boru tychże instytncyj, są: przedstawiciele 
rady handłu i przemysin : F. Sau - Gaili, J. 
Nieczajew . Małcew, baron G. Gincburg, K. 
Wargunin i K. Pał; moskiewskiego oddzia
lu rady handlu i p,·zemyśłu: N. Najdieuow 
i S. l'retjakow; i wauowo - wozllieseńskiego 
komitet!! band lu i przemysłu, M. Gareliu. 
Przedstawiciele komitetów: giehlowych: pe
tersburskiego - K. Winberg; moskiew
skiego - G. Krestowllikow; niższollowo
gl·oclzkiego - W. Menzelincew; kijowskie· 
go - N. Barsukow; odeskiego - M. Ko
żewników; charkowskiego - A. Ałczew
ski ;._I'yskiego - P. Wettichel·, warsza.w
skiego - D. Rozenblum. 

- .Swiet" clouosi, że od 13 Iistopad/\ 
tłom bankierski Henryka Blocha rozpocz
uie sIlrzedaż pożyczek premiowycb na 
raty. 

r E L E G R A M Y. 
Petersburg, 26 października. (Ag. płn.) 

Biuletyn z .A.łnpki z dnia 12 października 
donosi, że kurcze nie ponawialy się jUi u 
Jego Cesarskiej \Vysoko~ci Wielkiego Księ· 
cia Mikolaja Mikołajewicza Starszego. We 
dnie uspokojenie przerywało chwilowe roz· 
drażnienie. Noc przeszŁa spokojnie, odży
wianie dość zadawalniające. 

Petersburg, 26 października. (Ag. płu.) . 
\V cz,)l'aj rozdano nagl·ody eksponentom 
wystawy warzywnictwa, hódowli 01\'.9C6w i 
ogrodownictwa. 'agrodę 'aJjaśnlejszego 
Pana, dwa wazony porcelanowe z bronza
mi, w greckim stylu, wręczolfO pl'zedltawi
delowi ogrodu pomologicznego warszaw
skiego, zostającego pod zwierzchuictwem 
ministeryum oświaty. Złotych medali przy
znauo 47. 

Petersburg, "26 paźilzieroika. (Ag. płn.). 
Zatwierdzono ustawę tOW81ozystwa pomocy 
lekarzy kobiet. 

Budapeszt, 26 paźtłziernika. (Ag. p.). 
Skutkiem rezultatów Jloboru, który wyka
zał bardzo znaczny procllDt niezdolnych fi 
zycznie do służby wojskowej, węgierski mi· 
nister oświaty wydał rozporządzeuie do 
władz szkolnych, aby zWl·acały 8zcaeg61oą 
uwagę na .fizyczny rozwój nC7.ącej się mło
dzieży. Projektowanymjest.zwł&Sicaa ncWał 
coroczny uczniów gimDazyalnyc~ w kon
kursach gimuastycznycb. 

Paryż. <16 października. Ag. p.). We
t1łu~ wniesionego do izby projektu nowej 
taryfy celuej, Francya zastrzega sobie zu
pelną swobodę co do obrania maksymalnej 
lub lDillimaln~j taryfy na bydło. WełnII, 
skóry, jucht, bawełna, len i konopie wolne 
są od cia. Clo na drzewo zwiększone. 

Paryż, 26 p&żdziernika (Ag. V.). Dzisiaj 
nastąpiło podpisanie kontraldU ślubnego 
córki tutejJ!zego posł!\- l-llskiego, barona 
Mohrellheima. W liczbie mnogich uczestni
ków znajdowali się wszyscy posłowie za
graniczui. Córka. Freicineta 11ftarowala na
rzeczonej w npominku srellr,.') łardioierę 
z kwiatami. Panna Floquet naileslala l"ÓW
nież koszyk kwiatów. Plozyjęcie było uie
zmiemitl okaza.ł.e. 

Berlin, 26 października. (Ag. p.). We 
wczol·ajszym !lochotlzic z Jlochodniami D 

czeić 1foltkego uezeat.nlezp.o i!Q,OOO 011611, 

należących do wszystkich warstw spole
czeństwa i bez różnicy stronnictw. Pochód 
zorganizowany .był pl"&82; m&l.auy i l'zeŹ
biarzy, którzy rozłożyli go ua obrazowe 
grupy: OdpowiadajltC na mowę przewód ni
czącego komitetu ol'ganizacyjnego, }loltke 
podziękował za wspaniałą manifestacyę i 
dodał, że wskrzeszenie cesarstwa, k~óremu 
Berliu z,awdzięcza dzisiejszy swój rozkwit, 
Germania winna jest cesarzowi Wilhelmo
\Vi I-mu. Jeżeli i jemu, Moltkemu, pl·zypi
suj~ udział. w ~1D dziele, to llal8'Ay. uczcić 
tak ze paDuęil w lernych i bohaters·kich to· 
warzyszy. któlozy głow4} położyli za ojczy
znę· 

Ostatnie wiadomości handlowe. 

Waruawa, '}fi paździeru. Welulle krót. tonn. na 
Berlla (2 d.) 40.70 i\d., 40.55, 50, 45, 36, 32'/. kop.: 
Londy. (3 ... ) 8.18 i~d., 8.16 kup.; PUli (lO d.) 
32.85 ż~d., 32.67'/., 85 kop.; Wiedeń (8 d.) 71.80 
ż~, 71.55, 50 kup.; 4'/, Ii"'l Iik .. idaeyjne KróJ. 
J'olskiego d. 89.50 ż~; male 88.50 żłd~ 5'/, poiy· 
e.ka .. oobodni. I emisy; 102.00 iąct., II enmyi 
102.00 Żąd., m .misy; 103.75 Żąd.; 4'/, I,oiye.ka 
w."nętrz ... 1887 roku 88.00 ąd.; 5'1 i.ty .... 
sŁawne si6lllskie [ &eryi 9.\.55 itd., 9o\.,w knp .. m 
""ryi lit. B 9 • . 30 Żąd., 93.10, 15 kup.; 5'/, lioty za· 
Btawn. miaata WILl'8 ..... y I 98.75 ą.l, II 97.75 
żad., lU 95.25 iąd., 9ł.75 kup., IV 93.40 ąd., V 
9:1.00 żąd.; 5'/. listy ... tawn. mwta Łod,i seryi I 
95.00 ill'l, 11 •• ry; 93.00 żł'l., Ul sery; 92.00 ąd., 
rv .. r. 91.00 źąd. Dy.kouto: Berliu 5·'" LoDdyu 5'/., 
Paryż 3'/ .. Wied.ń 4'1., P.t.rsburg 6'.. WartoM 
kuponn z pou. bel.: Ust Y ustawne zieu18kie 1M.9, 
"ar.,. I i II 31.3, Ło,l.i 232.2, li.ty lik .. id. 15\.1, 
poiyezka prewio"a I 137.2, li 68.1. 
Pełerab.~g, 27 paździorn. Wol<flle Ul. Lo",ll,~81,45, 

II poly.,ko. ... ebodoia [()]. !ro, 1[[ p~:'y""t " .. bo· 
dnia 103'/., 4'/,'/. listy .... ta".e kredyt. Eiemilkie 
133.5O, akoJ. bauk. r .. k.iego t1la baD!lIu zagro.uiez
nego '}fI0.00, petersburskiegQ hanku dy.koDl.!>wego 
596.00, ho.nlra międzynarodow.go 48~.OJ, "aroza,v· 
skiego bauku dy.kouto"ego __ ._. 

BerU., 27 pa:idziernika. Rulmoty r .... ki ...... az: 
U~.40, D& 'ostawę 248.25, .... k.l. u.. W.ro,.w~ 
247.95, Ul. Peterd"rg kro 24.1.9O! na .I'.teub~rll; 
dł. 245.50, .... Londya kr~Ł '!O.:łl, •• Lo"dYlI oli. 
2O.1~, Ul. Wiedeń 177.00, kapony oelu. a·ł4.60; 
5'/. listy ... tawa. 7J.5O, 4'/. liIoty likw;'la.yju. 
68.00, poi;y.,k& rask .. 4'/, z ISM r. 97.20, 4'/ , 
1887 r. 67.80,6'/, reu"ulota l09.łO, 5'1. r . .t. E IIłs\ 
r. lOń .50 , poiyczka """bodlIi .. li .1>1. 7lS.25, nI emi· 
syi 79.75, 5'/, listy .... ta .... ru.ie 1il8.00, 5'1, po· 
życzka premiowa z 186-\ roku 179.00, takaż, z JlSOti 
r. 167.2'), &ke1e drogi keL. w&rsza:mdro."iĄlleń.llkiej 
228.25, .. k.ye kradytow ..... trywi. 161.75. ak", • 
............ ki.go bauk. haudlo",e$"o 95.75, tly.kouw· 
"ego - .-. dyskonto uiemiet:klego b&okn państWA 
5'1. pry,,~t.ue i'/.'/ •. 

LOldyn, Z7 patd.ziern. Pożyczka. ruska z lR89 roku 
[[ em. 97 ł/2 • "I.I/,o/~ Konsole n.ogieli!lkie 9111/ 1,. 

Beflla, Z1 'plłŹdziern. Pszeuiea. 180-197 UH. paźdz. 
198.75, n" IiBtop. grudz. 187.00. Żyto 170 -- 179, 
n. patdz. 179.<Y.l, na kw. mj. 161.75. 

HavrII, 25 pt.ździern. K&\'f" gooll .. ,er&ge S~ntol 
Ul. paźdz. loB.50, u~ grad. 10~.50, na marz"" 1891 
r. 99.50. Spokojnie. 
Lłverp"l, 25 paidziem. Bawełua. Spr .. "oz<łaoie 

końco .... Ubr6t 10,000 bel, & tego " .. ipeknla.eyę i 
wyw6. 1500 biJl. Spokojni •• lIiddliDg &IIleryk.i .. ka: 
n. październik -- -- - -, D. J"idzi.rnik li.to
pa(l 5" /12 sprzedawcy, nA listoc grudzień 5"/" 
!lprzed&wey, Da grudzień atye. 5 /" sprzeda.wcy, na. 
8tyczeń luty 5u /" na.bywcy, na. lut1 marzeo 6 11/ 21 
8przedAwCY, U& Dl&l'1. kwi8C. 5'/1, spned&wcy, na 
kwiecień maj 51'!n 9Pueda.wC1. na. ma.j czerwiec 
55/. sprzedawcy, na. czerw. lipiec 6"/12 sprzedawcy. 

New·York,25 październ. S .... ełu .. 10'/., w X. Or· 
1.&I1ie 9'/ •. 

New·York, 25 paździ.ru. K" .. " (Fair· Rio) 20'/,. 
K.,. .. Fo.ir-Rio J6 7 lo .. oTdiutJy D.a 8ierp. 17.77. 
na paidz. 16.52. 

TELEGlUMY GlEtDO\\'Ii. 

Giełda Warszawska. 
1:,dLDO E końeem giełdy 

Z <lui. '}fil Zolui" 28 

Z. weki le królkater.l .. we 

na Berlin A. 100 II'lr. 
na. Londyo ... 1 Ł .. 
na Puy. sa HlO fr. 
n. Wiedeń ... 100 I . 

Za papiery pahlwewe. 

Lioty likwidacyjne Kr. 1'01 .. 
ll".h pozyosk. """bodui. . 

" .'1, poi. W.Wll&. r. 1887 . 
Liaty .... t. siem. Sery; I . 

u ,. " V. 
[~iiltl sut. m. W.raL Ser. l . 

" " _ 1! " V. Liat.y suto m. LOO.Ji Beryi l . 
u II. 
n lU. 

'altlda Barlliaka. 

4a.7u 
8.18 

:tl.85 
71.80 

lS8.5O 
102.
SS.--
94.55 
93.30 
~875 
9a.-
95.--
93.-
92.-

4u.4.5 
8.17 

32.60 
71.60 

88.60 
1112.
bS.7'; 
9t75 
93.60 
~f
W.W 

Baakuot, rooJUe Aru . . 
" la .~"'w. 

~ł8.łO 2łl1.!iO 
7.50 

Dy to pry"atn ... 41 ,<t, 

IIODMy I ~ .. k .. ty: Not. n,.~,1 N.I. ui ...... 
lonperILIr i p6łimp.ry .. lyl Er. i. 
emisJi 17 ~dDia 1883 ""ka) 
PGlimpety&ly .tar. 
Fnnty s!Mli .. .., b&!lkno'Ąelo 
llarki neueckie 401/, 
AU3tryackle b .. llkn.ty. • n 
FrlJllti • • . . . . • :\:1 
Wartoj4,ob!~ laed. " .Io.oi. 
Kupouy eelne. . • . . . 

LISTA PRZVJEZDNY.c 
Holel "-'Ikl OUo & Piotrkow.,.K u r, li. 

Oltas ••• 1li i BuesGwsl<i a W.,.. .. ,., A. R ..... · 
aweig • lInwałek, J. Le..-it&ll • lo .. ,., br. 00· 
biń.ki a hu. 

Sru" Iletel. er i O. Don. BlJrhl .ull 
biJrger I Gt.lieyi, G. W .... er a Tomauowa, III. 

Jelwie es ł •. 8&lJnn&ru1 E W.nsa .. " E Sd>"ara 
a Bial~. B. Bibentein & • -iND..,. 

1I .............. H_lUI.ŁotW, wolr. 
DeeMr • CrełeldD, SdJreiber & DremL 



, 
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Teatr Łódzki. 
Vlcr'ORIA. 

w ..... artek, dnia 30 )l8td<ieruika 

G~si i GasIł , 
KomedY3 w 5 aktach, oryginalnie 
napisana przez Michała Balnckiego. 

OSOBY: 
Kłopotkiewicz, dzier· 

ża..... p. li. Trap.&o 
Barbara, jego żona p-ni ·Barws ..... llft 
Jo&S~ reb córka p-na T. Traps",! 
Cioci ... Belci.. poDi Trap,aso .... 
Doktór Fignrn1fski p. GOrJlkow.ki 
NataJj .. , jego żdna p-lIi JaDo".ka 
Ciep-"'kl! ' emeryt, 

stary 'Profesor . p. Winkle}' 
YarY., .. ,)ego córkA p-ai Solok":. 
Hulaly'óllki p. J.no .. ~lu . 
lIarźycki p. Dobrzauskl 
Panto.leon D\lrnic.ki p. Danielewski 

z powodu 

DZIENNJ.K ŁÓDZK1. 

-u S z E N , 

5 sztuk 5 kop. 
pojawienia się w handlu falsyfikatów, zaopatrzone zosŁa]y 

każdep;o pudelka pod deldelll, w llallis rosyjsld : 

244 

we\\' J1 ątrz 

Brygid.., słnż'łea cioci . ga.{,a.cz,""", ~a.(,t. .. La.11o.j; 
~ -~-. 4 r O J .. ioll, p"",bek p Ceremlll'Zl~ki f 

Teresal sJui\ee Klo- p-Di Cerem\liyó~ . .G'f. hlt. S'"",..,. '00""' '"7',/1''''; "',0"'" 
Hanka połluewiCJ:ó" p-ni Zdzieozyuska' '--'" :; \,- ~\N r ..y - y v v.. I' U' ~ 
Rzecz dzieje się w domn Klopotkie- . 

wiczów. · " w g'aef,~~f,t«- , 

Test,· TiJl,fiI 
We grod9 d. 29 paidzier'!,il<a 1890 r. O t! a jednocześnie znal<OlIlit.y ich gatullel{ został je~zc:t.e ul_epszollY. ~ 

Wielkie przedstawienie tI.- ~ 2033~5- 1 __ 

BALETU OO<>OOOOOOOO<>IOOOIOOO~O~ 
. ~z-z-~"'z---Z""z-s-z~~z"'~-2:~~r~ Dr. med. E. Sack 

W ki . Ik'J O tpotru .~ .. , ~ ,a; A - - - ~-~-~~ ... 'A:!! ~~~~~,",=,".A~"j go odhytych s~u<lyaoh w Berliuie i \Vii,,· 

arszaws. cgo WIC lug u "Ił~ . \V SOBO'fĘ, dnia 2Ó JJaź(\zieruika (1 listopada) 1890 roku dan)'m będzie r...~ 1:1:~~:~W{;!~~k. ~~)r!~~ŚĆ~d ~~d~:r, 
zlozonego I z 40 osób. f li O N f.1 E R r.(1 r ;bl~ ss? d~!d ł;';:',b~~~:.ł. ~;r~\V 

ZABAWA 'l.'AKCERSKA M ' n '. .J I~, r 
:~~~~~~~ ~~. na korzyp~~ \~p~~!2~~f ; Łodzi ~ ff~~:~~;5~~~~ 

WIEKI D~JlTISE.E,"· ł Warszawskiego Tow. Śpiewackiego "LUTNIA' ~ . lekcye Tańców l1t\111ł1 Ullllbi. · ! skladająceu!, się z 70 osób '&ł ndzielam u siebie, w domach PIT-
I n"" li . 1 f pod dyrekcyą ~" watnych: ua pensy' ach i wszelkiell Bra1uDy i TWauOW! .eto ~ I'IO'.I'I.IA. M&8ZY5liiiIUEGO zakładach nankowych. ZAPISY 

oraz meznanego w WarszaW;'ę baletu łł Ił PI'Zy'J'muJ'e zakład fryzyerskl W-go 
pjękna Galatea. Ii oraz l" 

,.. lo SZlI aj dra, Hotel Victoria. 
Bat ... klwy, • .::. Błęklt.y z oper, 8 ~. panny Felicyi Kaszoskiej artystki opery, r. §f~ ~a.ol:6ki, 

ze WSp6ludzi.~~:~al.gO baletu. ~ ~~.. p. Władysława Aloiz (wiolonczelisty) ~.. art_ baletu i nalIczyciel ta~ców. 
Bile'y um.w'ia<! można dQ.god .. 5 po pol. tł " Profesora Warszawskiego KonserwlltOl'ynm \!ł~11 1854-3-1 

II W-go Sch ... ke'~~~/!I, w kasi . tea· tł" i PillUt iję~'y",ą Melcera (pianisty). ~ r3G1lWm3 snticn i otryć damskich 
Celly Teatralne. 2043-1 " . . .~. . M t: WALERYI" , li ... BILETY zaml&wiacli' l)Ioi11!t( w"zakladzle fotograficznym B. Wlłkos~ewsklego . ~ " , 

LEKCYE JĘZY KO W '&.a _"2'i"" CENY 'MIEJSC: Loia I gó piętra na 8 osób rs. 20 k. 40, Loża I piętra z balkonem ~Ił' ulica Spacerowa Nr. 766, dom 

f Ir' . . 117 ' ' "~ na 4 osoby rs. 12 k. 20, Loża I piętra na 4 osoby rs. 1 I k. 20, Loża parterowa " W-go Liirkensa, rancnsdego l 8ngIC Sr.lego _ ~ na 4 osoby rB. 15 k .. 20.-Krzesla IV 1, 2, 3 rzędzie rs. 3 k. 75, 4, 5, 6 rs. 3 kop. 15, 7, 8, 9 ~ 
ndzIera usooa zna' ca e OK n .l'8.. 2 ~. 55, 10, 11 112 rs. 2 k. 10, 13, 14 1'8. 1 kop. 60, 15, 16 rs. 1 kQP. 20. KrzesIlI. na Ił pl'Zyjmuje wszelkie roboty w 
Oferty IV admind~'ac~i "Dzienni: li ~ balko.me. rs. l kop. 3.0, krzesła na balkonie z boków rs. 1 kop. 05, wejście na salę kop. 70. " :~~je!CI~;Z~~~~<;;imie tJ~~~: 
ka" pod lit M. K. 2039-3-1 rM Uczlllowle 11a balkome kop. 15. Ił Ja się ., ek'cyj krojll 

~ L!L. Szczegó1y w afiszach, 2007...,4-1 " 1 najnowszym systemem, po ce-
OSOnA przebywająca dłnższy czas " J .. i 'nac!J pl zysł4 h' b d k ót 
we Fmncyi życzy sobie udzielać ~_Z~Z::Z:::Z::Z:Z:Z~Z=Z:rz""1:"Z":Z:~'l'Z~~ kim cz~sie~pnyc l w ~92~~3-1~ . 

konwcrsacyi francuskiej. Ch . ' ł ~~~~- --:-IIIIIII!I~ ....... ~~~ .. 
Oferty pod lit. B. B. w admini- CąC P~m-Yi kom zapobiedz ! ! Skład herbaty, cukru i towarów kolonialnych 
stracyi "Dzlenni~n". 2040-3-1 F K 
____ . __ "P' ______ Donoszę Szanownej PnliJiczności, że mój • arwowskiego 
~ Stefania Szubert, :nauczy- k. d . t 

cielka śpiewu, posiadająca liwia. /Za.,a /Zega,·tl",. ł"/Zow6ki ulica Konstantynowska Nr~ 317, 
tłeetwo dWI~lJlell stltłyów I ~. B. Istni.jący od rok" 1830, jak dawliej, tak I obeclił, znl',jtluje się przy Illicy Piot.- poleca wszelkie towary kolonialne delikatesy 
LallperUeso z· Drezn oraz wyzszy kowakiej Hr. 752 (115 nowy) nsprzechv Palacu W.go Helnzla. willa krym.kie i kankazkie firm'y Simon i Stec/t! 
patent z konserwatorynm War- . Równocześnie polecam bogaty wybór zegarków kieazoIkowych, zegarów IV Wa,'s::awle przytem zwraca szczególną uwagę na herbatę 
8zawskiego osiedliła się na stałe jc.eoaych, różnego gatunkn dewizek I bUlIeryj. po cenacb ja~ najumia.kowatlszych. firmy OLGI KORESZC.lENKP W Moskwie. 
w Łodzi w celu udzielania lekcyj Robert M"II 'l, • • t ' CE śpiewu. Adres: Nowy Rynek dom U er, zegarmIs rz. __ NY JAKNAJPllZY$'l.'!iPNIEJSZE. ~ 
Kamińskiego, w mieszkaniu W-go 19ł2-6-1 1892 - -1 

Kamockiego Notarynsza. " ", Z~rZ-Z"'Z~-"Z-Z-Z--Z--Z-Z~" __ N!njejs~em m.8m .zaszczyt za 
2010-3-1 .. - '-':_!:.II;' - _ ... ~, . w,adOlw~Sz.Pubhc.uoś, że po. po SZKOŁY 'ABItYCZN'E:J 

-~N=-==------..,.·.c.::..:.=-l':""::'~ AlE D' ' ' li:l wrócl1"'y do Łoiz" nad.l udzielam LEK-auczycle 1ł.J I 'SIE,QI/. iR., CO W Re,· S1l1 ~!~,!~?O~~bi::y~g.n~kła:gw~~:k~: potrzebny jest 

k:;..e~:~~~ę:I.~~, n~f~~;ki~~~ V _ ,lI"n-ą . .' '' m ~ Si."~Ub~~!r:Jai"p~i!9:::j~awym względom NAUCZYCIEL Z patentem, 
fIt. K. K. W. w adminfstraCYi ~,. z,,'mnjltey oli .,ku 1783 HJ z U8zano!,aniem język niemiecki wymagaIn)", 
"Dziennika". 2041-3-1 11 , . . ,- ~ Samuel Nad I pierwszeństwo lll~ kawaler amo 

pIerwsze lUleJsce PQBród Domów Szampailskich li):lIąCyi Hj e bezdzietny. O wa,'unkach do-
POSZUKUJĘ do mego kantoru i . . ., • ~ , Ulica Zawadzka n p. JedlickIego wiedzieć się w PiOtrkowie IV hu-
składn porządnego i uczciwego . poleflJą Szanownej PnbhcznośC1, ł!lzllmpaJlSlile:' w dOmn J). Petera. cie szklauuej. 1878.3-1 

D,b~ ,~~~!!C~~~,. ~~ Monopole, 1 -łlB~~§~~~.u~i:.t;EO~~.1' , ••• 
Max FIscher. r.., M l" ti, M~ WOGA U et c! w Moskwie 

DO SPRZED:~::2-1 ~ onopo e oec ~~ znajduje się w SKŁADZIE WYROBÓW PLA'.CE~DlVA.ijyC.H 
ui.JW~~!.A~!. ~, ~ Nabywać moina ~e wszysikich PierwszorzędnYCh ' HaJldla~h t NO:;~!!u~ą~ymiod~~uj~~ię ~~~zi. 
k-J _ .. .., do W)'II&jtcia. u1i""r::~ WIN w W:u-szaWle. ]954-3-~" Sll~~ l' K 
.t.aa~'I'Qa m, dom Braaowaki .... 1, r. ~ l { nu g owny U arola W. Gehli!!_::..._o_o 
pit"O ua pra... 2OJ.9-,3-1 ~ __ z_<a=Z::Oz'!-" - - '~ lf'IJW 

Wldawea Ste,u l........ Redaktor Selłlław Knlcllewleckl ,l(OlłaoUBO lI,essypolO 16 OKTs(jpa J890 r. W dr_I. 
__ ~ __ ~~~ ____ ~~WL~u~ru~,~,D~z~I.~n~nl~k~.~l~6~dz~k~I.~U~o~".~ __ _ 
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