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PBENlJJlERATA: 
w-Łod.z1: 

JtN\y.nie . . • .'. • . rEf. 9 k -
l\Jlroczn,j~. •.. . • l ,,·.4 1<. !in 
JnvnrtalD18 . . . • . • .; 2 .k. 50 

w KRÓLESTWIE I, CESARS'@'IE: 
l~)cznie.. '~ .•• rs. 12 k.-
1" ćlrocznie • . • • .' • " 6 k. 50 

• ni tt4E$!22 A • , , • ~ < .' t 

()EN&. OG~OSZEN: 
-Żll .Jeden wiersz pełltem lub za Jego 

mlelsce .6 k., z nst~pstwam: za. 2 razy 

ó{l/o, za3 razy lóO/ć"u.;~4 razy 20 ·/~, 

ElL li razy 25%. n 6 Lra;r:y i wi\jcej 

BOD/b" 

Nekrologi: za. kaMy wierno 10 kop. 
Reklamy: za każdy wiersz 12 kop. 

Słał. 3 wierszowe _ ogtoszenia adra· 

Prentimerat~ tiR "Dziennik:r.ódzki" 
\Ii WarszawIe przyjmuje . .skład Henry ka 
] Iir.szfelda, przy ulicy Mazowiecki,ej, 
N ". Ił?, wprost Towarzystwa Kredsto
w.'go' Ziemskiego. Tamżenabywaó 
mozna : p{)jedy~(lze numery ,})zien.nika," 

"':'iCena poiedynczeg~numerll5 kop. 
pism() przemysłowe, handlowe' i ' literackie. 

IIOw& po tli: 2 ńliesięezpie. 

Od naleznoścl przewybZl1jłoyeh 10 rB. 

1Jstllpst,wo dodatkowe ogólne 6% , 

" --_._,-------'--~------'----'--_--..:..~-:------_--..:..~---'----'---'-----

j I3iul'oRedakcyi i Adulinjstru,cyi . Ogtoazeniil prr.yjmowane Bił: W A<lrnini~~raoyi"Dr:iennik~" KALENDA1tZYIL 
lh:iś: ·,N.15-a. ')?Om ~ :t.ady.sława 'z Gieln. 
J.Iltro:ł'rzeneisienie św. Stanisława. : 
WB!Jhó<1 stolica o godg.ó min. 28. Zilchó!lo go!l:<. 6.min. 2&. 
D!ugośćdnia godz. 12 min.óS. Ubyło dnia godzin $ miriut óe. 
E • 

. , 

Numer. n.ast'JJmy wyjdzie' we·' wtorek; 

z TYGObŃIA. 

. l!lBim." F'iotl"li:owska, hotel .1:lau'-burski Nr •. 273. oray. w Biurach OgłoRlCeil ltil.johmn.na i FI'emUera w WarBT.!lWllI 
, . . 'l i w .l:.odzi. . . 

Adres t.a egrnfic7.lIF -'-', -'-, ~'. ,--_ 
:E::UŁ..A.::E::O""'VV"S:E::I.· LÓ:,::>Ź. lt~kopjBy JJaueslane ,bez ,y.aBtriei&enia,-nie hlla!) y,wracane. 
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h . d b' 55/s, Peru moc1el'. rough fair 515/151 Peru mOGer \V cil.Jigu .zimy, zamiast pop?łudnio:wych. mie si~podają;c 
Kurlandyi: , 

Mitawa 
Libawa; 
Goldiri'gen 
Tukum' 
Windawa 

i t. 

* 
d., " 

tylko. główniejsze miasta 

1836 1869 1881~ 
mieszkańców 

10,469 22,~90, 28,531 
,10,110 10,227 29;611 
. 4,699 4,601 8,072 
3,085 3,398 6,Ua 
1,759 3,701. 5,872 

i t. d. 

* 
. * 

Nieda~Do ,obchodz~la rosyjsko-balt;ycka 
fabryka 1Vagonów . w :aydze uroczyście wy
gotowariie,lO,OOO'go wagonu. Fabryka ta, 
bezwarunkowo I?becnie najlepsza w Rosyi, 
założon~ .. zostala w roku . 1ą6~. przez koloń
skI! :firmęYan der Zypen et Oharlier, a w 
roku 1874 odkupiona przez obecne tQ:wa
rzystwo akcyjne, które rozpoczęło swą. dzia
lalnośćz kapitałem 1 milion rubli. Obecnie 
grunt fabryczny wynosi 15,000 słJJżni kwa
dratówych, 'z których 3,721. zajęto pod za
bU,dowania'fabryczne, Zakład, ten jest w 
stanie budowac jednocześnie 200 wagonów; 
wyrabiairoc'znieod 2,400 ido 3,000 wago
nów, towarowych i 300 pasri.żerskich. '.Za
trudnia280sób wyzszych stanowisk iod 
1,200 do 1,300 'rob'ótników.Prócz wago
nów, .. W fabryce załatwiają i' inne obstalun~ 
ki'-jak np. ż'rdbiono 6,000 wozÓw dla ar
,tyleryi~' Interesy. zakładu' 'id~ dobrze-po
dobho"obecnie znaczny 'obstalunek otrzy
ma! od kolei warszawsko-wiedeńśkiej, gdyż 
oferty jego znacznie byty tańs7.emi ąd ofert 
zakładów w· Królestwie Polskiem Lilpopa, 
Rau'a j-Loewensteina. ' 

W tym' smutnym' !fakcie,'; jeśli" rzeczywi
ście mial' ón miejsoe;, widzimy wyt~umacze
nie, dlacze1So interes:Y' fabryki warszaw
skiej tak, źle idą;. 

* * * 
Stan urodzajów w guberniach nadbaltyc-

kich hędzie wogóle, .według przewidywali. i 
sprawozdań -- średnim; wielezaszkodziły 
długotrwale. i częste deszcze. W niektó~ 
rych powiatach Liflandyizbiol'Y są dosyć 
dobre; . w Estonii zaś wogóle s~ dobre, lecz 
jakościowo złe. . . 

: - . A. R08set .. 

swego pozbyć się niec ce l z równem upo ? a.mBm d h d nauk nl'edzlelnych, odbywać SIP bpdzle co jak dawniej, nabywa renty pomimo wysOkICh k~r- rough good fair 63ltsI Pem mo er. raug goo '.: '.: 
sów. Z nadchodz~c:'JI zim~ oźywiąj~ się zwykle ~Il- 63/S' czwartek nabożeństwo wieczorne o god;duie 
teresy gieldowe, lec2' w warunkach obecnych OZY~ 'Bawełna,. H a. v r 6,' 22 o września. Sprzedano wpół. do ósme.j. D,nI.· a 3 .. paździerD,ik~ od. 

. . t k' d ' , l' • • a chuba 3,048 bal. Bardzo ordynarYJ'na Louisiana G4.50, gOL'- , l b ' °Wlema' a lego spo Zlewao B ę. me mozu , ,J.'. d b""dzl'e SiA vi tymze koscle e na ozenstwo 
że wrwołaj~ je wplywy zewnętrzne. ~asp?koJe~la sza. 59.00, Georgia dobra I)rdynaryjna 66.5?, . Ol' y- 1:1 - ... • 

potrzeby żwa.wszej działalności, pomimo meprzYJIl' naryjna 64-.50, :na wrz. 61.00, na paz.-hst:-gr: poranne z okazyi ukończonych żmw, przy. 
znych warunków, spodziewa Ri§ gielda z'innej s.tro- 91,00, na stAt.-mr. 61.00, na. kw, 61.90, na maj czem zbierane będ!1' ofiary na rzecz ochroQ. 
uy. Ponieważ istniejący zasób papierów t~klego 62,50, na cz. 62.75. Oomra dobra ordynaryjna 46.00, ki dla. dzieci należących do gminy. 
zaspokojenia dać nie maze, a tworzeaie nowych Bl'oach dobra ordynaryjna M.OO.. M 't t ł' d k' . 
rent jest również niewyatarczaj,,!!cem, przeto obu- Wełna. Od e s a, ]8 września. Zapasy są pra~ (._) licytacya.. agls :a . O ~ l ZaWla,-
dzić sill musi powoli ochota do ~akladania nowych wie zupełnie wyczerpane i obejmuj~ jeszcze ty!ko damia źe w dnIU 11 pazdzIermka r. b. o 
przedsi'ijbierstw. Słabe pocz~tki tego ruch11; były 20,000 pudów welny merino zapoconej, za ktor.'li godzidie 12. W polu~nie odb\}dzie się. W kan
widocżne już na wiosnę, przyczem okazało SIę, . ~e wlaściciele żlłt{laj% cen nadzwyczaj wysokIch, t~k, celaryi m.aglstratu hc, ytac.ya W druglm ter . 
U"I' ".,II·we . "rllnki nowego prawa' nie stanOWI" że I'akup'l S" niemożliwe. SprzedanO 4. ,000 pudow 

" op- . Wc.< '. .' "li, - "& ml'nl'e na ,wydzierż. a wienie budek do sprze. wcale niezwalcz011ej przeszkody w tworzeDlU no- krymskiej merino zapoconej po rs. 9.60. i 2,000 
wsch towarzystw akcyjnych. 'W ostatniem dziesię- pudów dwustrzyżnej merino zapoconej po rs. daży sodowej:.. wody, znajdujących si~ na 
cioleclU,powstaly wprawdzie niektóre towarzystwa 10.25. , . rogu .. Nowego .Rynku i ulicy,Sleduiej. Cena 
przemysłowe, w ogóle jednak powiedzieó rnożn~, Wełna. L o n d y n, 22 września. ~~ukcJa. U- ł l b dk d t h 
że przed~em tak ożywiona dązność stowarzyszema sposohienie?jbardzo mocne, ruch ożywiony. wywo 'a na na u ę zajmowaną o y~ czas 
kapitałów w celach przemysłowych, ocl roku 1873 Węgiel kamienny. S z 1111 s k G ó rn y, 22 wrze- przez Maasa rs. 200, na budkę Goldberga 
pozostawała w zllpelnemuśpieniu, po części skuto śnia. Wysylki w'.}gla kamiennego drogą zelazDI1i rs. iOO kop., 25 rocznie. Dziedawa trzyle
kiem szkodliwych następstw nadprodukcyi w la~ powilikszyty się znowu z 175,000 na 180,000 me~r. tuia: ód 13 stycznia 1887 do tegoż dnia 
tach 1871 i 1872, a po części Bkutkiemuolę;żIIW,rch tonn tygodniowo. Odkę,d nastąpila zmiana pOWle- l' 8',90 ro'ku. vVad.yum. wymagane. d. o licy
warunków nowego prawa. Obecnie jedI!.ak wszyst- trza, ohudzil si§ źwawszy popyt na średnie gatun-
ko się, składa, by ją, znowu obudzić: obtitoŚó swo- ki węgli plonllenuych i chud} ch, poszukiwanych tacyi ustanowiono na 1/10 ceny wyw?ła.lnej. 
bodnych kapitałów/powodzenie jakiem cieszyly si~ do ngrzewania.Przeciwnie wysyłki w~gli grubych (-)Z domu gimnazyalnego przy UlICY 00-
liczne towarzystwa przemysłowe. wIatach osta- (w kawałach i kostkowych) drogą wodnlb slłl jesz- giehianei zdJ'pto J·użrusztowania. ,Od góry 
tnich, niemal nl1omiel'llie wysokie kursy akcyj CZA nieznaczne. Także obroty wykonywane w~gla~ ,.I 't' • l 
Łych towarzystw, wreszcie bralt. materyału na giel- mi koksowemi pozostawialy wiele do życzellia;Po, : aż po okna parterowe budynek gImnazya. 
dzie,która dla rozwoju swojej działalnośoi, potrze~ zakontra.ktowe ceny bęc1~ podwyższone z dnie»;t lIY jest już zupelnie odrestaurowany na. ze· 
buje Dowych~przedmiotów; ,'. ,,' ,';'. . pierwszy!n przyszłegoJ miesillicą· • wb.ątri.Wewnątrz cale drugie piętro jest 

Gi6łda. Pe t e r a.b u r g,' 22 wrześ'\lilł", .. lJspo- . • dk k' h sufit bia 
Bobienie giełdy berlińskiej począ;tkowobardzo sta- JUz uporz!1 owane; w .po oJac y-
be, wzmocnHosifl pod koniec, Ruble nabywano PRZEMYSŁ I HANDEL.' ła ściany j-e.sno z,ielone. Na piel'wszem pię· 
po 196 i 196 1/4" Notowania niektórych papierów trie uporządkowano dopiero pokoje od fron-
państwowych, obniżono o 1/10 %' Na tutejszym . ~- . tu; w pokojach od dziedzińca robót malar. 
Itargu wekslowym kUfSy pozos~aly na poziomie Nowatabryka.W .WarS7.awieWZmeslO- sk. i.ch i lakierniczych J'eszcze nie ro.zpoczęto. wczorajszym: 233/16 na Ltmdyn, ~97 1).8. Berlin, b b k h . 
2441/4 i 244 na Paryż. Zlotonabywano poS rs: no now~· fą, rykę wyro ÓW try otowye . Pierwsze piętro ma su:fityrównież białe, a 
50 kop. za półimperyał. Na targu papierów pu- Na poczl!tek zatrudnia ona 100 robotni- ęCiany blado-bl~kitneó N~tjwjęcej roboty jest 
hlicznych ruch był nadzwyczaj mały, lecz utrzyma- ków. ., jeszcze na parterze,gdzie dopiero stare podlo-
lo się usposopienie ,mocne. Tylko pożyczki pre- Wywóz obuwia. Berlińska .,jGewerbe Zei- ,. . S . t'" . t d t t· k roiowe ąpadajlli cię,gle; płacono zaemisyę pierwszą . gl Są pozrywane. WlaJ a Jes os a e w ca~ 
2401'S., za druglli 2251's. (obie tańsze o 11/, re.). tung" uskarża się w ostatnim numerze, iż fym ,budynku, a nawet na korytarzach, 
W dziale akcyj bankowychohroty 'zaczynajlli. ma- znaczna ilość obuwia: dostaje się' z War:' gdyz drzwi od klas po obu stronach zosta
leć. Nahywano akcye prywatnego. ,banku handlo- szawy na rynek berliński drogą przemy- ly o~zkloue., Uszkodzone części ~chodów i 
wego po .329 rs., dY8lrontowego po 772 r8., między- t . t '. b . . , 'l . d 
narodowego po 490 rB., rosyjilkj~go dla handlu nIC wa, czymąc wyro om mleJscowym. sl,-poręczy,~ast~piono nowemi; zaprowa zono 
zagranioznego {lo 331 rs., wołzko-kamskie po 581 n!1 konkur~ncyę. '. też nowe ruryzlęwowe. Bądź co blldź, 1'0-
rs., ilybirskiegó handlowego po '440 rs., charkow- 1 Połą,czeme kolejowe. '. PrOJekt umowy co boty jest .. jeszcze wszędzie dosye i wt1t pi6 
skie~o ZlB?1skiego P9 33~ 1'8., petersuursko.tuls.kie- do poł~czenja drogi żelaznej iwangrodzko- mozna, aby gmach szkolny we wszystkich 
go zlemsklęgo pO,?20 rs.,besarabsko:tauryclnego dą;browskiej z kolejami górno-szląsk!1 i au- cZAściach mógŁ by6 zupełnie gotowym przed 
po 426 1'13. Z akCYJ towarzystw ubezpleczen od 0- .' F ' d . . d " "'-. '<! 
gnis.,popyt miały: akcye piArwszeg'o towarzystwa stryacką ?esarza er .ynan a zos~ał. JU~ opra- 15 października; musianoby . śpi~szyć siEJ 
r .. 0. ByjSkieg.o. po 1,405 rs., a .. kCyetowa.r.zystwa. "Sala~ \ cowany l przedstaWIony obecme ml111ste- bardzo. RestauracY<il budynku. gllnnazyal
mandrall p~ 600, r8., akcye ~andlowego towarzy- ryum spraw wewnętrznych. . . . nego oddano w przedsi<ilbiorstwo p. Frisch-
Btwaubezpleo~enpo 1121's. l a~Gye towarZYBt~a Formilt'listów'frachtowych koleJ'owych ma m.anowl'. ' 
"Rosya" po 360~S61 rs. Z akCYJ towarzystw ze-I' _.' . 
ghigi parowej. popyt miały: czarnomorBkie po 845 bycz[Jllemony. Obecne ,lIsty .fr,achtowe, Umeb~owanied1a obu gimnazyówjest już 
rB.,' "Kaukaz l Merkury" po 520-527 rB. i akcye sporządzone wedługwskazowek mInlsteryum na' ;miejscuj lakiernicy pracują obecnie oko
towarzJst:va. ~egl?gi.naDnieprze P?'~OarB, .. W.dzia- ,komunikacyj, nlaj!1 format wielkiego arku· lo ławek, katedr i tablic, gdyź meble te 
le pa.p,lerow ko.l~Jo~ych,ruchzmUleJsza B:tl ~lągle. 'sza co utrudnia manipulacyę i pomnaża przysz"'y z. "lT'arszawy pogruntowane tvlko Nabywano ryblllskHl po 973/, rs.,. earycynskle po l' d' :I. H J 

1331/:f-13Z rB, i poludniowo-zachodnie po 108112 koszty ?an lowe przy przesylcetego b~r- ria żólto i czarno. 
"', . T R' GOi rB." , ' . dzo waznego dokumentu, W celu lJ,sumę-, ( .. ,.. .. ) Komisyalprzemysłowa~ Korespondent 

,SPRAWOZDANIA '. A . El' Bawełna. L i v e rp o o l, 2S:'września Notowa- cia tych niedogoanościkupcy ,warszawscy warszawski .gazety"R,usskij Kuryer" roz-
, o. . ilia ur~\jdo.we. Upland good o!dm.ary 4

3
/4, Upland zwrócili się do komitetu giełdowego ż:zą~ p'is. a .. t s. iA ,d ... ość,.,obsz. ernie, o,kom, iS.y1o·" .lecz nie 

Z. ··u'.iełd. ,., b6T. likkWi do. n"0. sz;"" n.od. dniem.'. 2.3 .wrzą.. low nllddhng 51/. U pland mlddlmg 55/t Odeana d' b k 't t . d '" -,'. . '<! 
~ " "t ..' . d' 6j, l 'd 6'. 3/' amem a Y . oml e wYJe na1zmme]SZ~file p'od, .ał z· a.'d,nv,ch nowo ych" sz·cz.ego' lO' w, .. ę. wieI" 'śnia. . Zas.tanawiaj~c sit) obecnie nad, rozwojem good Ol' lllary 4 8' Ol' eans . LOW mI d,lmg .6 j 61 j f' 'r' f . h' h' :M·····' i.' J' :1.', 

czynników miarodajnych dlajnteresów gieWowych, Odsans middling 5"/8' Orleans middlingfail' t ormat~ . lS.tow rac to~yc . . " 1ll1ste~yu~' znanych przedstawi! w świetle Jalszywem. 
latwo, zauważyó można, że zaufanie w rozwój po- 6, Cearll.' faIr, ;53/8, ' Ceara goOd fairó 9/1fi' Pernam' I kOqlumkacyJ uwzględmło . przedstaWienIe Szc-zególniej śÓ1iesznem jest podejrzewanie 
kojowy jeatwprawllzie. dosyć, powszechnem i nie· fliir fj.3/8,.P~rnan31 goodfair 5i1ltą,.BahI3·afair no~., l kon~itetu i .lis,tyfrach~owe . po wyczer, p~n. ,iu . 1: ' t . h t 
łatwo nawet dałoby Bi~zachwiaó? lepz. z drugiej MaCelOfall' 6/s,-= Mar~uhaIn falI' ,5/s, E~yp,tla.n 'got6wych"JUZi;: zapasów bpdlll drukowane przemy,:s owco~ '. uteJszyc .0 autorswo ar~ 
strony kurBY, szozególniej rent zarówno krajowych brown. fau 67/~;1iigyptla~ brown good falI' 73/s, I .... , . '. . ~ .. 'Ii. ;, o '" tykulów ,o komisyi,pomjpszczonych w 
jak i zagl.'anicznych, akoyj ,bankowych, wreszcie Egyptianbrowngood 75/8• Egyptian wh~~(I fair d~obll1eJ~zymdru.kIem ~. na?leuszy~.pa- "Schlesische Zeitung" j ii:m;yo,h pismach 
także papierów przemyatowvch, z wyjl:JJtkiem gor-511/tś,Egyptian white good' fair: 516/16' EgyptianpIerze, CO znaczmezmUIeJszy'lch rozmIary zagranicznych. ;" ',. ' 
niozyoh, zajmnjlb poziom tak wysoki, ze znaczniej. w,' .hitego,od 6.11 .• ,M • . G.Broao.h: .. gO ... Od 4

11
/.(.6' M .. G .. , i .. wagę· . . . " " (_), TramwaJ'e.. R. obot'y' oko.l'o .budowy .Bzy rUQh zwyżkowy,' nawet w pomyślnych warun- Broach nne 5, Dhollerah falI' .3 1/2, Dhol1e rah, . . , ' . .'. . 

kach jest prawie, niemozliwym i skutkiem tego za-' good fair 31/8, D~ollerah good 43/161 Dholler~h :/ine I '. ,. kolei konnejroźpocz~te będlll jeszcze W ro-
kres interesów giełdowych jest na.dzwyozaj ście- 4,l1/Js, Oomra fatr S 1/2' Oomra go od falI' 37

/S1 KrOnl"'ka' . Łódzka. ku bieżącym przed zimą. 
śnionym. I Nie bezpodstawnłl S'1J przeto usiłowania Oomra good 4b/u" Oomra fine 4. 11/16, Scinde good " " . 
spekulacyi, 2mierzają;ce do obmzenia kurąów, i.wy- fair iFIrSI Bengal g?od fair ';P/tó ' Be~gal good SIl/Ut l . (---) Browar braci Gehligów doczekał Bi~ 
tworzen~a tylp sposobem zdrowszych warunkow dla Benga1.fine 41/16, Tmnevelly good faIr 41/ 2, Wester,n (_) Wkościere :ewangelickim ŚW.' Trójcy w krótkim przeciągu czasu dwóch zaszczyt-
d~ak°jdó~;~~ri:!~'iadr:!~o:;~itu:e :d;bjra1:6s'~:ir~ ~~'o~~~~ ,3;~~~h W ~~~dnf!i~od6 ~:~~' p~~~u r~~~!h g~~~ 'I popołudniowe. na~ki dla. dziepi . ~o~czą: si~. ny(Jh?dz~aczeń. ża ~rani~ą.. Nieda wn~ 
bierny OpÓl! publiczności prywa.tnej, ' która. mienia. 63/s, Peru smooth fair pl/w Peru smooth good fait' I w przyszłą medzIelę, dma 3pazdzlermka~' wspomInalIśmy, lżbraCla Gehhg otrzymah 

iffz~ą występQwaćkol?jn~, z,pr,etensyą?o r~~ien: d.o :za~wierdzeni~whid'źy. ,J eźeli t~k ,p?td~;ów, nie dostało się na stóf .. sędziego "-:- Nie odmówił, naturalnie? 
pr'asy" . ażeby pozost~wlła, .l<lh w SP?~oJu. Jęstw IstOCl~, to moze da~o~y S.lę, z~mm ., s~edczego... ~, .. " - . Oczy\Viście t . ,Opowiadano. ,mi"ie oso-
Zą;dania tych ludzlbylybysłuszmeJsze,ustawa .zatwlerdzoną zostanIe, wyJednnc po- ,,-:-ZRClekawlaąz mDłe pan;' _, ha ta udała się w samej rzeczy zra.na na 
gdyż sprawy ich nie maj~ ścisłego chara- zwolenie tymczasowe ~a or~anizacyę przed- .-: Opowiem, jak słyszałem: ~o' llliesz- dworzec .. ' 00 się z nilłl dalej stało, nie 
kterujnstytucyjpublioznyob, ,ani tetgro~ wstępn!!, na odbywame óWlCzeń wewla~ka;ntapana Iks wpada-.w tychdmach mlo- więm.Stysząlem,iż niejedna uczciwa dziew· 
Bza:pu~liczneg? ,nie żądają, a. jednak. wszy- snymlok:a1u., 'Ysz~k na tejże , z~sadz~e~a dzi~w.czyna i .pros~ .0 s9hronienie,. gdyż, czym!. dostała śi~ w· ten sposób na bruk 
BeyoU! uważaJą;' zastos~wne podda6s1ę wolno zblerae. SHi1 1 odbywać eWlczema Jak mowIła - Jest sClganą, a chCIałaby łódzki i ostatecznie pogodziła si~ z losem. 
ko.ntl'Oli te.go. al'kusz~ . bibu~y , .druk. owa?-e. d, e~~o~. k. om vere.inów::tutejszych, .. mog~ib.r~m.y I rannym. poci!1giem ~ciec. d? ,vars.zawy .• ~ks Bo i cóż. miała robić? Kto j~ raz, widział 
za . którą,' powmno Sllj 'plaC1o kwartalnle z pOJ~oza dobrym przykładem 1 urządzlCBlę byl natur~ln~e z~umlOny Wl~!t~ w tu,k·dzlW- w,lokahl'podobuym"teunie uwierzy, iżby 
góry t'. .' . tak s~m. o... :' " . . • ,ny.cho.~oh~znoś.Clac~, a., o, fiar?w, a'Y. szygo- miała .pozost~6 , ,hieskalanl.Ji. I: cóż pan 

Sądzę; że wytlomadzyłem wam wszystko Posta~aJ,C1~ s~~'pal:l0wlechocby' () szc~y- ś~lllność llleznaJomeJ,uwaZ~rSlEi} 'za upr~w- na tor.' . . . 
jak nie można· lepiej; ~ądźcie teraz grze- pt~,o CH~n zY.Cl~zbloroweg?! towa~zy8kI~- lllonego do zapyt~ma o 'bhzsze szczego~y. '-' J a~.~ nIc. 
czni, akocha6 .was będzlemy~ gO,L.,.... bo gdzlezmychodzlC' blildzremy w "Jestem naUCZyCIelką, 'z zawodu, odpOWIe. - Jakto.injc? 

Obydwa zebrania, o .których mowa pO~. zimie,jezeli, co bardzo jest prawdopodo- działa nieznajoma~ Pl'zedkiIku . dniami, - Mogę, conajwyźej, podać opowieść 
wyżej, aktótedo~6 ni~fOl:tu~nie zaiitaugu. bne,illie bę~ziemy mielinawetteatru! . pr~ybyłado VYatszawy jak~ś' paJli,pos~u~ pańską, do wiadomości ogólu;nie. wątpię, 
rowaly.sezon' posledzen l' narad, okazały Rzecz dZIwna. doprawdy! ZdawaŁoby SIę, kUjąca młodej guwernantluj zostalamJeJ .zezaintecl'esuje każdego" a może i ubaw! .. ; 
si~ :temsatnem złowróźbnemi dla dalszej ze pr~dy w ostatnich czasach wynikłe po- poleconą;, zawarłyśmykrótk~umowę ustn!1 Zar§czampanu, ze' kaidy' źuśrriiechem me· 
dzialalnóści obywatelskiej· weią;gumiesi(Jcy winnyby .powstrzymać przedsiębiel'ców wi~ i tego samego dnia wyjechałam z nilł'do 'dowierz~tiia przeczyta opis'tego zdarzenia, 
zimowych. A jednak d~ia:talność ta uwy- do wisk niemieckich od najazdu w nasze Łodzi." . . . .' . . ' aznajdłJJ się ta;cy, co nie uwierzlłl w lstaie-
datni się może korzystnie.,;· " .,., ',' strony. Tymczasem . ·będziemy mieli wŁo- - . A nazwisko tej pani -zapytaJ:· Iks~ ni~' Ik~a, któryby pierwszy nie . pomógł mto-

Najprzód powsta6ma niebawem nowa dzi aż :dwie operetki niemieckie, a,;pogło- - 'Mniejsza o nie, --- odrzekla, gdyż mam deJdztewczyniedo pogodzenia się z losem ... 
szkoła : fabryczna; slyazędalej o.projekcie ski o wyplenieniu ~zansonetek z I bruku aż nadto powodów pl'zyprrszczać;' żebyJ:oJeźeli zaś okazał się już tyle ptawym, to 
otwarcia trzeciej klasy przy.szkole;dla miŁo- lódzkieg9 na ziI?-ę,. o t,rle znalazły 'echo w zmyślone.. ,Po przybyciu· na miejsce ,dano po~inien był; . z cał~ dyskrecy~.dla łiono~u 
dziez~. ętarozakonnejr władze towarzystwa praktyce, .. że dZIŚ JUż wtrzebh lokalikach mi pokój osobny, p'arEJ jakiehś ksi!1zek,:za" dŻlewezyny; postarać się> o zdemaskowan~e 
kredytowego ua,c·seryoupomnialy się o uprawianą; jest ta międzynarodowaimiel'z- spakajanowszelkie moie potr:leby, ah~ nie oszustki przed sądem. 'W.kaŻdym' raZIe 
otynkowanie 'domów,--:-, wreszcie:docliodzą wa taneozuo-śpiewna---a' jesteśmy 'dopiero spieszono się z przedstawieniem uczeriliic zdarzenie to niechaj h~dzie pde:1trogą, dla 
mnie;wieści o 'staraniach,celem zawiąza- 'w pierwszych' dniach sezonuJ' 'moich, zawsze bowiem znalazła sili1 jakaś in1'odych nauczycielek i gu~ernantek, że na· 
nia towarzystwa muzycznego. :, ' . . -- .Hal mówiłem ,pa?u - rzecze mój przeszkoda. Moja chlebodawczynidotrzy- leży mieć się na ostroznciści,"a; Ilie . ufać 
, Nie;obniźam:donios~Ości szko~y;.jednej znajomy,', a, :(JoIitykllielad·a·- że z s!!,an- \ my wala mi upornie towar:zystwa . i teraz ślepo nP~niom»z 'prowincyi;·.· '; 

i 'dr~giej, owszem,:óświadcżam inicyafor6m 'sonetkaml'melatwa. sprawa, Z góry nie dopieroprzyohodzi: mi na myśl,że· byłam . '-:- Wlesz, pan 'co? :WybioręsJę w ty~h 
najwyższe moje kronikarskie uznanie ,i za- wierzyłe~ W banicy§ ioh z Łodzi; rozważ niejako pod ci~glym dozorem.' 'Nareszcie, dUlach umyślnie z wizytlll dotingel-tanglow' 
dowolenie, ale najwięcej.- interesuje mnie w pan tylko, gdzieby przep§dzały wieczory pewnego wieczorn, owa 'pani' zjawiasilJw tutejszy?h,celem sprawdzenia., czy tez ow~ 
tej -chwili, wieśĆ o towarzystwie muzycznem. zimowe powagi łódzkie, gdyby szansonetek moim po~oju i prosi mnie do salonu. W cho· naUCZyCIelka rzeczywiście odjechała, czy te;?; 
Więc bJlibyśmy'~nare8zcie tak 'szczęśliwi nie stało?, . . .,' .' • " .dz<ill lecz 'na progu omal że nie padłam bez ugrzęzła' w Łodzi. ., , . 
oglądać,tendnstytutnietylkona-papierze? '-:, Jest wtem cokollViek prawdy,:ani·lzmysłów. Szynkowniany odór, kilka kobiet ,~Dobrze pan zrobisz a teraz .bywaJ 
Widz~,już przed oczyma duszyriodżien- słowa! ,.. "", .' ,:' niechlujnie ubranych, kilkunastu, Iri~źcży~n zdró~\\bo. ~~sz~ 'jeszćze':na ~a~ońc:enie 

ne: zebr~nia,słyszęćwićzehia muzykalno- - o Met odnośnie ,do' szansonetek;, opo- pijany~h i jakaś muzyka rozpasqr;tt wśrod kronIkI dZlsIeJszeJ pOlnÓW1C O' mektorych 
wokalne, ":wieczorki muzyezne'co miesil!c, wiem panu zdarzenie prawdziwe i nouaj· dymu l w!,zaw~, - wszys~ko ~o 'me 'Pozw~- drobiazgach; ,.' .' . . ' 
koncerty na dobroczynność, popisy artystów mniej ~ciek'awe. Rzuca; óho nowe świa- lało w~tplC am na Ch~Ilę, ze s,tal~lll SH~ . Czytelnicy pomną zapewne;'iźp'rz.e~ ~a" 
przejeżdżajfAoych,. którzyby nadto zna~eźli t~o namol'a.tn,f!: pr:acowito~ć . przedsiębier. o~ar~ 4ezecuego oszustwą. ~ ak m~l~pan ru tygodniami wsponinialem' "O ,meJaktill 
pomoc cżyhn~ i poparcie, słowem "WIdzę cow, wyla:Vl~JfAcye~ zyski z szumowin ~l?Z~SZ"wracam prosto' stamtąć\~ '. Nl~ WIem I Fmnz'u Kositza zPolnisck, 'Warteilbel'g. 
już to og!lisko ty~e, p,otrzeb~e i l>?z!Jldan~ l ochrypłego ŚPIe.Wll ,1 kankana. . ',' .. Juz,Ja.kl1~ sposobe,m potr~fiłal~ ,UCle~, .~~," 'I' B.Jł to jeden z liczn dh 'przykładów germa-
~la p. rz.eC.lłd. tn~go "mtel.lg.entai., a w ra?,oś?~. . ..... S. t. ~re to 1. z.nane. l'Z,ecz!. '" ...... , kam S.lę. Je.~. nak, .. azeb. y .. mnIe . me w.rt.r?.p,lO-. n.lzacyi polskich naz~I,·.Sk. 'O 'cze. mś. -podo" 
Jest.e~. t,ak mep. o~a;~.o.w., a~y, I.Z ....... tr.udno mI .. l .... ~'N.l .. e .~am.e... ~aa. rze.n.le, ;któr,e. ' .opo: no ..•.. WIdZIałam p.~na raz .p.rz,YP. adkO~. tr w bnem,' ale .Iia wi ksz s.kalęd. ,on. os.i kore. 
uW1er~~c W spełmeme' d~teła! '_ '. wtem, kwa~lfikuJe sl~wp:ostprz~d' kra,tkll okllle ~egodomu . l' p~zybyła~ tu na: ~os I spond'ent z Łask~ d~WiekU/' . : " 

. A iedDalksly~zalemd' ZtO' ~8tatwakJuż g.lotdo~ t !3ąb~ut'lkrkYk'~lllalDegok' 1 . sz~oda, d~e z hWl~y sż~Zęk~clda.. Wszak' mI pan' rue .odmóW!i:lz l Do gorliwych· krz.ewi~.ieli niemczyzny w 
waj ue me omam prze s aWll:b . a ową. a a! z y e lego' tra,towama po obnye . wy- Ople l o Jutra? , tera miasteczku n:.llezy pastor" który przy 
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zloty medal za piwo marcowe na nieustaj;- 14 wrze§nia w posesyi Augusta Grenica. . - Pożar w Piasecznie. Przed kilku dnia- lli emisyi 60,20,4% poźyolllro. 1. 1880 r. SG.9i1, óOfo 
ce) w'ystawi~ l?ndyńskiej, -: C!becnie do- spłonął domdrewni!"ny mieszkalny, komór- mi s~erzył się w Piasecznie groźny pożar. listy lIMtawus ronyjskis 97,10, knpony MI"" 822.70, 
władujemy SlA ze t pl o d k t d ł' b d hl N' S li! . 13 d - . k l h ó% pozycv.h. p"emi~wa li 1864. roku 147.00, t .. k.u: II 
'. ."". '. O samo . w nagro. ZO°. aj s o o a, o ora 1 wac. ewy. . leru- pa o SIę omow m lesz. a nyc t 5 o- lS66 r.138,OOj ... !coys hankn ha.ndł~wego 83.2li, dy-

na zOR~ało wielkim meda!em. ztotymna chomości -~e ?yły ub~zpieczona n~ 70? rs.; bór, 2 s~ajnie, śpichlerz, synagoga i łaznla. ~kontowego 73.50, dr. ŹS}; ........... .:. wled. 297.~5; ak
wystawIe w ~eapolu. DWIe plerws~e na- ruchomośCI nleUbeZpleczonychspahlo Sl~ za WszystkIe ta budowle ubezpieczone były cyekretly'tb""f<ustryack18 -.':'-,na.jnowu a.poiY6Zku. 
grody na dwoch wystawach zagraDlmmych 1,140 rs" ~ razem 1,840 rs. Przyczyna. na. 8,768 rs. Straty w. ruchomościach' wy- rosyjska 98.80, 60Jo renta \"OAyjSk& 112.30, dy,konto 
daj~.b.ardz?ładne świadectwo. produ.kcy~ pożaru ~iewi;:tdoma:'. nosz'1l przeszło 15,OOOrs. Według wykazu SO/l~~~~~;~n~r~~iI:~'", poludnie. KonRols 1011/16, 
b~'am ęe?hgó'Y' Ale dlaczego pll:nowle CI W ~zgowIe (gmma ?-~spodal'z) ~nia 17~rzędowego 36>rodzin pozostało bez dlł.chu pruskie4,o/.i!:rm.olIt1O!t1/2,t.urec, konw.151/2t rOBJJ
me wZlęh udZIału wzeszłorocznsJ wyata- w~ześDla wybuchnął oglen w posesyl Igna- 1 chleba. " BkapO~. li 1873 r. 9S '/,; 4,1/0 renta złota w~g. 

· wieprze~ysłowo.rolniozej W Wcarszawie? cego ~a;kiewicza. Spalił sit;) dom drewnia- - Szalony skok. 'W tych dniach .Michał 8!t11s, egipsks!. 151
/8 , ba.nku DŁtDmll.ń~ktego 9

1
' ••• 

· . (-:-) ~a jarmarku w Łowiczu pawien agent ny mles,zkalny, stodoła i obora z dwiema Wernitz, dekarz, pod stacyą, Łapy, ua ko- ł::ri~:!ly 8
3
/" a.ko1~ kanału auellklego 79/u 

Ż 'Łódżi nabył piękrilll czwórkę wałachów kro'!aml.. Zgorzał:y też wszystkie narzl,'ldzia lei petersburskiej, .wskoczyl do wagonu w Warszawa. 24. wrzełrlla. Targ nalllaou Witkowlkie
,gnia.dych za, 1,200 rs. dla jednego z tutej;. rolru.czelsprzl,'lt tegoroczny, nagromadzony pełnym biegu; pociągu. Gdy pO(lifligni~to go. Pszenica sm. i lIt·d. ---, prll'!!. i dobru. --
szych przemysłowców. w stodole, a w domu 40 rs~ gotówk!!i .w go do odpowiedzialności, tlómaczył się, iż 670, biaŁa. 685..,.615, wyhorowa 630-645; Ź]tn 

( ) T 
., b k t h N' h ś' b' b' d" , .A wyborowe. 450-480,. .średnie 420-435, wa.dli· 

- arg. na bydł,o w \V M:8zawie we ,an no ac . lerUC omO elu. ezpleczone aWlą.c przez czas ~uzszy w meryce, we ---'j j~6~miJ3ń Ił i4-orz~d. 390-420, owies 270> 
czwartek był bardzo ożywiony. Przybyło był:y na 170 rs.; szkodę w ruchomościach przyzwyczail silil do takiego zajmowania -31ó,gryka----, nepiJe: letni ---, zimowy·· 
kilku kupców 'z Łodzi, którzy porobilidośC otaksowano na. 600 rs., - razem 810 rs. miejsca w pociągu kolejowym, gdyż zwycza.j -, rllepak rap1lzim. ----,groch polny ----, 
znaczne: zakupy ,wołów na tak zwanymru~ W ~oDstantynówku (gmina Rszew) 19 ten jest tam w doŚĆ częstemużyciu. onkr.----, f8,sola ---..., :lalcouel.l; k&Szaja-
skim ta.rgu.. . ' . . wrześma. spłonll!l dom murowany i obora. , __ Podniesienie pensYJ'. Urz<,dnikom poczty gllr.na --"--, jllollnuenDa --.grycz. gruba -dr . .., - -- za pud.· Dowisziono pu;enioy Soo, źl-

{-)Zimna, panujące w, ostatnich dniach, .. e,,:mana ~erdynanda. ~wasta;. ubezpie- i telegrafu majlłi być podniesione pensye od to. soo, JllCWlienia 60, owsa 600, grochllpolnsgo 
bardzo silnie dały ·się we 'żnaki ogrodom; czeme. wyn.oslł:o 650 rB., meubezpleczonych Nowego Roku.' , .. , ' - korcy. 
Wiele' . 'delikatniejszych: : .roŚlin ucierpiało ruc.homośclzgorzalo za' 250 ,1"s., -- .raze~ -- Departament medyczny polecił urzędom Waruawa,24 września. Okowita 7Sd

/e 1: akcyzl} po k. 
znacznie, .t .. o. też ogrodnicy z wielkim .po- 900 r.s. P.oiar powstał z po, dpalemaj Wl- lekarskim zebranie danych statystycznych o 9°/c• Stosunek garnca. do wiadra 100-307

1
/2, Hurt. skład za. wiadro kop. &20'':''S271, lIR. garn. 267 

śpiechemuprzątajflitego r.odzaju rośliny. nowaJcy me wykryto. liczbie znajdujących się w calem państwie 26R.Szynki .zo. wiadro kop. 830~-8'22,zalto.rnieo 
(_) Zdolnych modelatorów do pracowni t-:-) Wypadki w powiecie. W Jr0nstantr~ lelfarzy, weterynarzy, aptekarzy, felczerów, kopiejek 271-,274, (Z dod. na W]aohn. 20}0)' 

stiukówb.rakuje w~<łdzi, na co żalą. si~ nOWIe wy.darzyła S.l~, Jo:wawa bóJka. W ~~IU I de?tystów i aku8zerek P. ochodzenia żydow- Berlin, 24. wruśnla. ·h.rg r;botowy. . Patenie. 
bardzo pryncypałOWIe. ..: 9 wrześma r. b.! które] ofi. arlłi. padła n.leJa.- sklego. niżej, w miejscn US-16S, na wrz.-, na wrz. k M paź. --t na pat. list.15fJ1!2' na list. gr. 152JJ •• 

(_) Ulica Cegiehlianaod budynkn ;gimna.- a. a:ya~~a Sch~lc;. pobIto Jąs t!lk meml- . ' , '.' .' na.. gr. at. -, na kw. mJ. 161. Zyto ospale, 
'zyalnegoku Piotrkowskiej jest. obecnie loslerme, l~ przywlezlOn!" dOszpltala Ale: T E l E G R A M Y w m. 124-131, na wrz. -, na. wn. pat. 128, na pat. 

Przebrukowywan~z gruntu .. Okolo ,niektó- kS,a,n~~OW8kIeg? w. Ł. OdZI,. zmarła w 4 dm . • ,\list. 127!/.,nsliat. gr. 127
3
/., na gr. st.-, nast.lt. 

p d li K -, na .l~ mr. -, na mI'. kw.":', na kw. mj. 131. 
,ryc4 posesyj prowadz~, si~ dalej róboty. pozmeJ •.. ' (} eJ:zan~ są .Ja o sprawcy: a- S ł .23 wrz' ~I!nl·a. (Korespondencya .J~czmlenw m.l13-IS0 .• ' Owies w zaniedbaniu, w m • 
. s"f' 'lt '.'" . ' .' . , roI Sztembort I Wlllhelm Hoffman. Spra- pa a, t:lS 110 8 a a owe . . ·14 • na wrz.:-, 118. wrz. paź.l09·h,!;la paź. list. 

(_) 'Głtięhoniemy,23-letni mężczyzilaśl'a- wę oddano',rędt:ieinu ś~edc~emu. . . "PrawitielstwiennegoWiestnika.") We 109 nom., na list.. gr. 109, na gr. 8t,-,ina kw. maj 
dniego' wzrostu, o włosach .. c.iemno-b1Ibd, • W Dlbbro .. wce. StrUl~llaneJ ,(gmlI~a D~ef,~" .c .• zw .. art~k rauo . racz. ył. Naj.jaśniejszy Pan 112, na maj cz. -. Groch.warzelny 160--200, pa-

h d 
.. . k ) -t l t 10 l t A t .. stewny 185-::-}4/), Olej l~iil.uy w m.-, nepllkowy w 

,nie,wiaqomegopoc o. zeTIla I,nazwl~ u, prz:r- zązna, ... o:~~.w ,s, aWle -C1O e n~ . n O.Ul wraz. i Wielkim Ksi~~ierri. Wloązimier:>;em m. b. }180';. 43.2. OkOWIta w m.be'Z hec;;. 37.8. 
ares~towaay został Jako wloczęga w gmlme Gluszczak, powodem byla własna 'Jego me- . h " n' T 'kt6 h" " T SZCZfcin, 24. wrześnla.f'lll<Auicll benmiany, w m. 
8zydł:ów, powiatu piotrkowskiego. Osoby ostrożnośćprzykąpaniu ?ydła. . wYJe~ ~c a. oWYt.z.,:rye,p'0w§oCll. o 153~157, ~a.,!r~;p.at.)55.00,·na kw. maj 163.50. 
któreby :wiedziałycośk,oIwiek O p0cb,odze~ W Ale~sandrowla (gmma Brużyce). dma g04~lme 10',eJ .do Sp~~y. ~~ .Spozy~lU śma- Żytl).bllt1:mlany, w 1lł' •. 116~122,.A:wl'z.paź. 124,00, na 

nI'u lub' pokr' e-wl'en'stwl'e" w. zmiankowaneg·o·· 18. wrześ .. lll.a zmarł nagle sze.wc, 28-mlO l.e- dama, udah Sl~ NSJJaśnteJsl'Panstwo nĄ kw. maj 129,00., ,Olej rzepakowy be!: zmilloy, na wrz. '.f. pu.t. 43.00, nil kw.maj 44.60.. Spirytus ospale, w m. 
człowieka, zechclll zawiadomic o temmagi, tmAnt?m Jadczak. Dledzt,wo natych~la~ polowanie. We czwartek powietrze było 37.60,nllwrz. paź.S'I.60, na paź. list. 31,30, nakw. 
strat . łódzki. . . ..... . stowe me~ykrylo żadnych sIadów śmIerCi pochmurne i chłodne." maj 39~40. Olej s'talny oclony w m.l0.80. 

(
. ) p • . •.. W .' gwałtownej Londyn, 23 września. Cakiel' HaTa.naNr.12 nomi-=- ozary. w pOWieCie. '.' p:zemągu '. .' . .• Odesa,24 września.. Z powodu szerzą- nalnieI2,oukierburakoWJ1P/ł;IDoono. 

dwoch tygo~m, od8.d~ 211'dwrkb.eśma 1'; ~., n(-) lDow~dy sl~Y: .Pewl6J:lk~l!ld~!emec, cej się w Austro-Węgrzech epidemii ge- Glazgów,2olwrzBśnia. ~urowleo. Mixed numberr 
wydarzyło Sl~ w pOWIeCie o z lm 6 poza- z any w ca5.em mIeSCle z WIe lej Sls.y, po- . " ...' warru.nts S91\!:. llt/:l p, ' 
rów: .' kazywał: w tych dniach w pewnej restau- nerał-gnbernator uznał za właściwe ustano- liverpoOl 23 ~r~~lIia. Sprawozdanie POolllitkowe. 

We ws.i Srebrna (gmina Rszew) 8 wrze- racyi. w kó.łku znajomych jej .. dowody. Mi.~- w,jc'na granicy'. 11 punktów kwarantanno- Przypus~czalny ohrot.12,OOO bel; moono. Dzien-
d ł: ł b k d b ny dowoz ł,ooO bel. 

śnia. wyb'uchnlbł: ogień we mł:ynie wodnym zy mneml lI;ma gro e IJe. ę owe Je- wy ch. ł.lvarpool 25 września. Sprawozdanie ItOńCOW9. Obrót 
Frańc~szka Fejfera; oprócz młyna zgorzała ~nem uderzeDle~l o swą własną r~k~! 0r:a~ Konstantynopol, 24 września. . Sułtan po- 12,000 b«:l, z tego na. sp6lculaoYIl i WywÓlI 1,000 hel. 
także obora. Nieruchomości te były ubez- Jednem ude:ze~Iem. palca lamał OłOW~l l ..' . . . ..' Amerykanaka mocno. Suraty stale. Middling 

· . 740 bl', t t' . ... h 0- grube kantowkl uzywane przez nCZlllOw nowme przyjmował wczoraJ kS1lłiżąst an- a.mery.kańs~a na wrz:'515
/G" na wrz. paź. ÓI/-2, na pleczone na ru l, s ra y . w ruc om . . , , . 1 ki h . ". . . k' . Ź l t 6.1 r t "II ~ 

ściachnieubezpieczonych wyniosly 860 rs.,-:- na dWle CZęŚCi. .., •.. .. gle s c na uroczY8t~m posłuchamu, . t~ rt~ ~:'B 55/~/'~. na l~. gr .... 16' ~aat. lt. ~J/15' na 
:razem.lt600rs.Pożarp~wsta.ł:zpodpalenia,.",i- (-) Jut~o '. O ~odzl!lle szos~e.l wleczo;em re:tr~ało około g.odzmy. St1~tan udZIelIł New-York, 23 wrześnIa. Bawelna 91/ •• w N. Or-
nowaJcy dotyc~czas me wykryto. odb~d~ Sl.~ Ć~lCZell1a. o~dzlału ~r~glego kSIęCIU edynburskIemu ozdoblonlł brylan- 1ear,le 9 1/ł • Ol~j .kamy rafinowany 70% Abel Test 

W Dąbrowie (gmina Rąsbień) spalił się strazy:>g.nloweJ ochotmczeJ przy Wlezy dla taini gwiazdę ordem Osm anie a ksi~- ::!!t;pr;~a1i~!l :~i; ~~r~:~le~ 8~.o.Jn.:. ór~~ Cc~~: 
dnia 10 września. dom mieszkalny i 'obora. topormkow. . ' .. "'J' , .... ak' k'" d 'k' . t ż ono. pszenioa oEimu. W miejscu S6 tt. o., na WfZ • 
. Frańcisika Figiel, ubezpieczone na 2ÓO "rs. (-) Jutro o go~iriie ósmej wieczorem w ClU erzamu ozn, l' oman ors le ego. 841/. o., na paź.8ól/, o" na tilaj 951/, O. Kukllry
Nieubezpieczonych ruchomościsplonęło za domu zg:omadze~latkaczy~. zW!l'nym do- orderu. dza (nowa) 471

/ •• Cukier (fair raflningMnscoTsd'B) 
30 rs.Przyczyna.pożam uiewiadoma. J;llem n;raJstro:vsklm odp~~zte Sl~ nara~a DŹQrdźewo, 24 .wrzeŚnia.Depesza rZlłdu (I', •. Kawa (fair Rio) 11 l/t. Uj(Wileox) 7.40. 

W TUBzynie(gmina Górki) 12 września w8~ystklch wyzszych stopm. str~zy, <?gmo- bułgars~iego zę.pewniao wyjl}tkowym tl'yum- Slonma 7'/8' Fraoht zboiowy 3'/. 
wybuchn~ł ogi~ńw. bro~a.rze ,~elwi?ha. weJ. Zarząd s~l'ażl uprasza o lIczne rpun- fie stronnictwa swego na wyborach do· wieI- TJilLE. GB . .uIY GIE .. L. DOWE. 
Straty :mał:e,zaJ~łasl~ 'mlanowlclesClana ktualne zebrame SIę· ..' ..... '. . 
dr ·· .' e' s' 11'1 SI' A (-) Operetka niemiecka w teat. rze Tha- .klego .zgrómadzema. PrzyszlI deputowam zo-ewnlana w suszarnt, przycz m pa ..,. " ... . . . " 1'" '. .. b' "h" . • . , 
patent wisz!!cy na ŚCIanie. Ogień powstał ha, r.ozp?czme· przedstawl~?la. z. dDl~m ~6 stil. l z góry wyznaczem 1 wy ór ~c Jest .meza- . Gl.łda Warszawlka~ 
z powodu nieostrożności robo~ika Wincen- ~azdzlermka. J,Lodz. Ztg. dowladuJes!ę, wodny.Opozycya wszędZIe Jest usuwana .i"danozkońcłł~giełdl. 
tego 1ro~odziejcz.yhJ którego pocilłignięto ze magdebur~kl dyrektor ~ ehn zaangazo- lub teroryzowana. Stan ob1~źenia nie bę-· Za wakcl. ~t4Ikoł.rmlnow. 
do odpo,!iedzialn?~ci. .; .... • .', .. w~ł znąne, pIerwszorzędne sIły. Tak sl!:mo dzie'Zniesiony. ażw przeddzien:' wyborów, na. Bsrlin .lIo. 100 ror. . • . 
WeiwSIAńarzeJow (gmma W18kltno) dma śpIewano w roku zeszłym przed przybyCIem. . h' .. :. .<3··k S d k ".Londyn" 1 li . •. '. 

• m.· .•.• ,.'. .• . '; .. " • towarzystwa Anerltacha, a jednak 8ukcesna:l:nac~o~y~ n~ 3 ~a:6Uzler~l a. ,ro e " .. ~:;;:~ń ',', i~ ~:: . : '. 
chrZCIe; z~l1ell1a,~am.0wo.blle polskIe. D!l'ZWI- artystyczny był wcale nieszczególny. Zre- ten daJe rząsdowl . mozność meogramczoną, " 

Zdnla:24.l Z dnia2ó 

ska dZIeCI, 'na, nIemIeckie.' I ,tak dZ1ecko sztlll-zobaczymy. śledzenia i prześladowania swych przeciwni- Za ~api8ry palilłwClIII11: : 
Słodwiński~gko.zOStll.Nlo ,zhat.pisil-Ir;,ed· w .. mketryce (-). Dziś W I.etnim teaktrze Selklina poHraz Mw politycznych;' '. Współubieganie si§ ~~8:; .P~i~~~~::dnr:~~:.;·.: :, : 
po nazwIs lem " ac 19a, . Zlec o ro- ostatmw sezon,leoperet a w 3 a tach I'lr-'. ł . S ht: . :. . Listy ~as. Ziem. z 69r. sarI., . 
dzicówCep6w, otrzymalonazwis~o "Flage]," ve'go "Nitouche." Ka~awe owa 1 t-am ~ o~a ozapeWll1e~le .,.":;,, Sąr.Ii:.doIV 

93.30 93.30 
lGO.~ 100.-
100.70 100.60 
100,10' ,lUO.60 

]łrankpwakich -:Frąn.ck..Pomp;no. prote7 • Skład towarzystwa dramatycznego p. sobIe prezydentury wle~kiego zgromadzęma, Ust,. ZRllt. M. WarRE. Hsr: l 

stacyi. z8"Btrony.rod.z1cóf' nadu~yc~a . te~o Grabińs~i~go 'powil,'lksz!ł. p. H.alicki, joden pr~eradza si~ w otw.~rtą walk~. Pogłoski "" 1J' "II 
9!).50 99.50 

.. 98.75. . 98.50 

,rodzaJu. powta~zaJ~ Sl~ meust,:nIl1e - 1 me- ze.zdo~meJ~zych a!rto;ow p~owmcyonał~ych, o ró~nych kandydatura:ch do tronu bułgar- " " ,", "W 
stety, m!l. znalazł .. slę leszcze niktt ktobL~a- znanypubl}cznOŚCI !odzk!eJ z wyst~pow w skiego nader s!łlsprzećzne powszechne atoli [,~t! Z~t. ~ Eód~i 8;1'. ,1 . 

.. .9S,,..- , 9B.10 
- ,9S . ..,.., ' 98.-

,96,{j0 96 50 
u?~yl wl~lebnego pana pastora, ze Zml(Ulla- towarzystWIe PuchmewskIego przed trzema . ' k . ż' 'k~.td k d d "." .,..". II 
me naZWIsk w aktach urzędowych; d~'pro- laty~ , ' panu~e pr~e onan:e, .. e = y an y at " ". " .. ',; m. 

·95.2a 96.25 
,91>.- 95-

.wadzić go nio~e do kolizyi z wład~ll;~ll BIlI~ ROSyl b~dzle przYJ~ty. Giełda Berlińska.' 
doweDii -:- i źe . mamy już w kraJu. dośćKR.ONIKA Paryż, 24 września. Telegramy z Ma- Banknoty rosyjBkis zarall. . 

~ 

19ó86 "9ó.S5 
oryginalnych "Na~h~lgalówt a~eby potrzę- , KRA j O W A I Z A GRĄ N I C l N A. drytu donoszą" iż nią 300, jak pisano u,. Ws~le na W:JrBza,;.,;ak:.oat. 
·ba było wł't~a.rzac ICh, sztuCZll1e. . .. rz~downie lec.zl 800 ź.ołIiierzypiechoty i 5 II J?etersbnrg kro 

195.75 195.60 
191';..16 195.46 
195.16 195.06 

UzupełmaJąc notatkI z Łasku, nadmIe- " '. .• " "dł. 
n.iam,żew'naszY9h stronach ptllktykuje się - ZSosnowic donoszlll, że d.21 b.m. w po- szwa~onów ka,:a~~ry~, brało udZIał w po;. " lJOndyn' kr: 

'. 19420 194.-
20.39 20.38 1/ 2 

nietylko : germanizacya . nazwisk os?b, ale ludnie. wszczllIł się pożar we wsi Pogonia. wstalllU. ObaWIaJą. S1(;). upadku Sagasty 1" " dl. 
także ulid: miejscowości, za pośredmctwem Naraturiek przybyło 12 sikawek.z :B~dzina., utworzenia· militarno-dyktatorskiego gabi. Dl'.k~nLo pr~:t:! h. 

20.27 20.27 
1623l;i 162.40 

tutejszej ':Pr~y :niemiecki~~.'~.ą.my tu' Q1fel- z Sosnowic od p.Kram8ty, z Solca od p. netu. PrzywÓdcy p'ow&tania, znajduj Ił si~ 
Jlwrk, Z którego utarlfł81'il. JUz Dlewłaśclwa Renal'~a, .oraz z fabryk pobliskich, na ńie- 'uz w r kach "oUci 
nazwa park,u. Kwela,.dalej . 8pinnlinie, Bo- 8Zcz~ścle Jednak. brakło wody;, gdyż rze· J ~p ,y. 
mu'ąhc Linie; Bahnstrasse, Watd8oJt~08cken, ,czka, .przeply,!a)l!ca przez wle~, ~yschła '--'----. -
Neudofi (Nowy pw6rJ:i t.d., .bez)~ku. A ,zupe~n1e, Sk~t~lm.n suszy. Spahło Sl~ ośm OSTATNIEWIAllOMOSCI HANllLOW'&; 
SKlbdto pochodZI? stlLd otoJze~lelę no ~omow. Oglen spowodov:any ~ost~ł przez --
wych :rilic naszego mia,sta me ma. doty?h-Jednego z g?sp?dar,zy, ktory przewlercal 0- Berlin, 24',września, Wobec bezbarwnych 
czas stałej nazwy, sfabrykowano Wl~C .nte~. tVfór: w. ścul.nte.zelazem rozpalo~em d.o doniesień z rYi.lk&wzagl."a.nicznych . giełda 
mieckie, te:dostaly się.~o'~pras~ ,Jiie~iec;. drugIeJ .Izby, gdz1e by~a ~łoma ~ z~pabl tutejsza rozpocztlła dzień. d:dsiejszy nad
kie' i' 'nietzadko 'figurriJllI Ju;&wQglos7.ema~h ta~ową. . Podobno spalIla Sl~ takze Jedno zwyczaj cicho, kursyzinienily sil,'l bardzo 
ko~ornik6~, ja~ourz§d?we •. Reszta: ulIC dztecko., . .... ..;" malo. WidocznE) zes2tywnienie rynku pie
i pla.ców.me pqslada, t~bh? ~ nazwa~ll; za; - Z. Brzezl~ _ do~osz!!i do "~Ieku. ,,~a- ni~żnego, ja.ko·żja.\visko pow~arzające się 
teIą' wolno prasle niemlecklej germamzowac r!l'fraz.uJI!c.łacm,skleprzysłow18 "n~lla dIes zwykle przy.zmianie kwartału, nie wzbudza 
je, o ile się da. Jak,dlu.go to ,potrwa? sm~ 11ll~a" .z;bolem·serc.a ~onosz.ę" ze.wna; niepokoju, leoząslabia och6tę do interesów, 
Możeby sz~nowne kolezan,h nasze do.bro" szeJ . mla.śC~n1e "nu,lia. ~les 8me 19~e." ponieważ może utrudnić regulacye końco
wolnie odstąspily od tej niewlaściwej prakt~- I dZlś mlehśmy . ~ozar , medaleko kOŚC1?la miesięczną,. ,Takowa .. mał:o . xązwinę;ła się 
ki która prędzej. lub później skończyć Sl~ farnego, lecz mmeJ grozny od poprzedmch dotychczas, 'idzie, jednak stosunkowo po
m~si.. .. . . ..,. . ", ' . . dzi~kid~diystej pogodz.ie.. SpałUy się za- myślnie. Zdaje·: się, że pokrycia sąs już 

Oprócz gęrri:ianiZa(lyi,c.Z(Jstokroc spotyka bud?wa~ta 'gosĘloda.rskle 1 dom. S~az~cy skończone, gdy'żożywienie ,przeznie·wćzci. 
sit.> 'w Łodzi dowody &każ·enia.ji;lzykapol- w sH~rmlę~ach l chałatach' ratowah. Jak raj wywołan:~, zni~ło dżi~ ,zupełnie.: . Gieł-

.., d ód' ł li C eka ecz śl d d da zbozowa była. .dziś,usp.osobioną,bardzo 
skiego -smutny ow~ ,ze we·' W asnym mog ~ . l ~ wa rz . , czy wy e ząs I!.0. - ospale, notowauia pszenic, v' i ··,żyta O'bniźono 
kra 'u' mozna go. zapommec. ", . . palacza>kt~r~go mal.uczcy d~ch~m. uwazaJ~ J 

. . Giełda Londyńska. 
Wekęle na. l'et.ersbllrg. . 
Dyskonto 3'/2 

21/. 

231J/ 16 

DZIENNA STATYSTYKA lUONOSCł. 
Małżelistwa zawarte "dniu 24. wrzsślliu.: 
W parafii kat.-

21f. 

2su/Ił 

W ]larafii ewang. 1; II mianowioie: 'Bogumił Adolf 
Henzel z Natali'ł Wegner. 

Starozakonny -
Zmarli w dniu. 24 września: 
KatoUcy: dzieci do lat 16-tu zmarło ~, w tej 

liczbil'l chłopców 3,' cl2;iewczlłt 4j dorósłyoh 2, vr tej 
liczbie mt)zczyzn 2, Kobiet -, a miauowicie: 
JanOllrzanowski, lat ó6; Franoiszek Krll. nzs, lat 
M. .' . 

Ewangelicy: a,deoi cłu lat l)1..tl1 ~mlirlo 7, lM' tej 
l~czb!e (lhl~pców 4,d~iQw!lz'At Sjdór?plych). w tlij 
hozbl~ m~2:czyzn -, koblet 1, ,a mlanqWloie: 
KarolInII KesBler, lat 15.' .. 

starlIzakonnI: rbiitoi do lll,t liS"tlt l'ańarlo~, "ł' tej 
licz~ie ch~opcó'V-, (17.i~l\"'OZ%t:-:-i ~()ro~!oli l, w tej 
kzbm mllzozyzn:-, k,pblet l, a."nllanowlo~e: ' 

'. 6to przy~lad: .'. ." . za.. Cz~od~leJa. Mleszczam.e. l kumosz.kl o l m. ..' . '. ',',." '. '. 
. Bl'l'et. na z. abawA. Gr, ona przyjaciół za- tWleJ."dzlłi., ,ze po.dp~lac~a gOlllh1• ale on me' Petersburg, 23"wrześóia. Wek8ie~~. ;Londy~ 28·/32~ LISTA.. ,PR'ZYJ' EZD·NYCH . 

• , . 'tS • t t' d l k l C 11 pozyczka. wschodnia. .. 99~/., Jll. p'(jzyozb w8cho-
prasza sil}inajl1cąodby? d~ia. 1,8 w;zeŚlll.a se'y zapa 3: ,SIę l ~nl a. , ~em~o~a na- dnia 99a/ł, 6% "rentazłpta. lS.

"
li% listy Ilasta- Hotel VictorIa. Samlll'er't Warszawy, Har-

1886 r.' o godzinie'9 wlecZOr w;sah ,MeIo s~eJ l/l~nq~cl J.est wlelk~, a~radzleze po- wnelq:ed. ziemsko 16()1/g,.akcye banku rosYJsklego mann z WsrBzs..-ry,Salzma\1n z'WArszu.wy, DenleL'. 
sterhaiis".' .• . : ,.. .' w,tąrza~~ ,S~ę cUl:gle; Mleszhncy lVystJ;asz~- dla handlu zu.grnni{lin~llo S31, banku dyskonto. Poznimia,. NowatsehebBut.schoWitll; Bemar ,Ii itTe. 

Glicensztejn Chaja. Gł,~la, lat ~. " 

".L·u·dz·.l·e .... · CI' mieli SZCZ!}l'a. .ch. I,'l. 'ć.·,na.plsac·p.'a- Ul. pt:.z,ez Clągl,e.pozar,y n~ g'Yałt .. , 'asek. ur.qJ'ł. wego:' petersburskiego' 770, warszawskiego 312, nowa, Felg z: Ttyestu. . . ..'. ," 
"II .t h ś N kt- dk petersburskiego bauku mi\}dz.Y,narodowego 490. 

rę 'słóW 'pcipolsku, ,ale ...... nIestety -- JU.. sw~ .. !Uc, omo CI. ~ . le orymzy o~ PQ- BtrUn, 24 września. .Bilety banku rOllyjskiego 
.' ,..:..' znlzano zbyt, wygorowane OBzaCOW9.ma do- 19ó.iiój fOl, listy zastawne 61.S0, 4.% listy likwi rl~-

me umIeJą .. · 8a1'maticu8. mów." . oyjne 66.75, 6"1, poz~czka.w80~otlnia li em. 60.30, 



NI'. 214 
~~4~==============================~~==~==~==~~D~Z~rE~~N~T~N~L~K~Ł~O~D~Z~.K~l~.~~==~~~====~==~==j(===================='_~ 

QGŁO'S'Z ENIA. 
W;;szkolcllkla,sowfljmezkicj' :Obwieszczenie.. Qd 1.paździerhika 

filologio~nel . . ·DYrflkGX~~~!;IS~~d~~d1t9~B[O. . P I'W, .. O: , 
prz.y ul, Cegi~lw.anej; :~<!~ GOll(lD~~rgal 1.V zastosowanIu się clo· § 22. .,U·IIiiiI __ 1III1I!IIII1III1B 

'zapis llczniów trwa6 będzie do stawy, podaje dopo:IVszechiIej 'w. Z~ 'warszawskicn browaró~ 
tzęcia'leJi,cyj w gimnaźymn mości, iż zażądam~ została pozycz-
wem, .. Wykład na.uk. pr.owna'·Jiietuchomosl}, 'Pod N .. · B10 . .;; -}{ I J O ł{ A . 

. . .•. ulicy .·W.ólcz.ań. skieJ· ... poł:o. żoną, .:. '.: .'.... '. . .... ....•.... .'. b'§dzIe "przez' nauezycieH,' pORl~i).(}a,'-ID.r:li . 
j~cych:::dyploIllY uniwersyteckie. . 'li' Mateusza :i: .Karoliny m8.l~ 

. . Przeł:ożollY . lŹ01Llk'óiw' .Plihal, V(:. ilości rs; .. 2QOO~ LAGROWE 
. 7fiIt... ; Wszelkie 'zarzrltyprzeclw ko u,.. 
. J. .I1.11l:e.Jer. dzieleniu zaiądanej pozyczki, .stowa-flaszka opatrzona etykietą . 

. ' ~098~3-:-2. rzjszenizeohcrą p~zedstawi6 dyrek~' po5'kop. . 

'-==--=-'--~~~--'-------::::.łw~r·d 'lrwlll'l «Jrlw'le;acmi~,a.gu :d~i. 14,:odb ~aty Fil:' B·ERM .. A:N 

, . 

.. Izydor Littauer 
'Łódi,.rilic~ Piótrkowska Nr.~ 275. 

Na sezon, jesi~nnY'I;oleca w wi~lkil1l wyborze 

angielskie i. francuzkie tiu~e;kor~nki i. wstążki. Wy
.' .. roby: pasamonłczne, ponczoszmcze I trykotowe. 
. Welwety,' plu$ze, pióra' iJaśmy ,w różnych kolorach. 

. IzydQr. 'Littauer 
:Łódź~ .u1iGa,~iótrk9'vska Nr .. 275. 

i:"i. ..' 'mm6JS,zego o Wle~z· , . ,. . 

~_,Pfukk~sb~2rol~!~~~=~~~~~=~~~~~~~~~~!~ , ". w domu A. ,{Johna. J{I 
. l097~1~2. Niniejszem' mam zaszczyt polecić Szanownej ~ub1i(\zności 

. mój doskonale zaopatrzony skład rozmaItych ....... ;'W'IN' 
............. fabrykiYlyrri~~~zŻElAZAIM'EDZl zRgranicznychtlldzież st~rych węgierskich 

,.. d·" .anTo·h· . . ..'" . :'~.Jla.jIepszych "ZbIOrow" ... ' . .... . gwoz ZI'; lllRszyno".w J .' '. RównoczesIiie uprMzam o raskawe zwroceIlle uwagI, ,że :znaJ-
W .K·O NIE V P O L 'lJ.~. . ,.duj~się.u mniena,skJ:~dzie:.~ielkietransporty . ' 

., " '. '. ': . rozma.itychwin rdsyJskich, ki'ymskichi k'au.~azkiChr zaszczyt.zawiadomi& oso ,by, interesowap:e, ze .a.g~ntąr.§,ą,yych ~ , . 
,na Łódź ;ioko1ic~ pmvlerzyl pana~ , c' • : Zapewniając rzetelot}.i ~aąii:!l obsługę poleca~. SIę 

. " .,r,,: .<. z wysokim szac;unklem 
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