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Przcmysl, falloel i komunikacye.
Cła.

- .Birżewyja wiedomosti" donoszą, że
komisya do rewjzyi taryf celnych rozpatrywać będzie. ",krótce taryfy dla materyałów drzewnych.
Towarzy.stwo leśne
przeGiwne jest, 'Yszelldm .cłom opieknńczym,
zarówno dla przywozu, Jak wywozu materyalów drzewnY$.
Drogi wodne.
- W Sofii zawiązuje się nowe to warzystwo . żeglogi ,uli. Dunaju; rząd przyrzekł
subwencyę·
..
.
- Z Cetynll donoszą, że prOjekt towar~y~~wa żeglugi ~est .bliskim' urzeczywistn leDla; domy knpl~~kle z 'Petersburga maJą ~ostarczyć kapltalu w sumie 2,OM,000
rubli, . .
.
. .
- MlnlStery~m komu~.. kacYJ, Jak donosz~ .Peterb. Wledomostl , ZB:m.ler~a UI'Ządzul nad 'yołlfą! w górnym Jej biegu,. ~ap~spwe zbl~rUl.ki wody, w celu zapobleze·
ma zbyt Ulzklemu stanowI wody podczas
lata..
•
Drogi ula~n8.. .
.
.,.
.
. -: "lIoskowskija .wledomo~tl • .zapewn!a~
Ją, ze kwestya ~qlel syberyjskle~ .Jest JUz
rzeczą ostatec~,nle postlinowloQą I ze robot~ rozpoczną ~ię na :'YiOSDę 1891 r. Mi~
mster ~karbu znalazł z1"l~dł~ fundus~ów na
llokrycle kosztów przedsl~blerstwa l porozlImiał się jnż w tej mierze z ministrem
komunikacyj tudzież dóbr państwa. Budżet przyszloroczny obejmie już kredyt na
powyższe roboty, lubo niewiadom o dotąd,
czy prelimlllowaJlY wydatek zostanie przyjęty przez radę pańs,twll, która w roku
z eszłym odmówiła pi(ffiiędzy, żądanych już
wtedy przez ministra skarbu na budowę
rzeczonej kolei. .Obecnie wiele powag
wojskowych oświadcza się za jaknajrychlejszą budową tej linii, jako naj pewniejszym ~rodkiem poskromienia cltińczyków,
którzy w ostatnich czasach coraz znchwa·
lej naruszają nyze prawa graniczne."
- W dniu 30 z. m. otwarto ruch po·
ciągów osobowych i towarowych na odbudowanych odnogach kolei riazańsko-kozłowskiej, od Bogojawlefl kil., 1111. Ranienburg, do pankowa i Leblediani, na dlngości 1,076 wiorst.
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.Petet'b. wiedomostl" OhOszą że-o!lcóW-Z-ziiCho, aniem prT.eplsów ogólnych.
początkn roku 189 L minlsteryulh komuni- W środkowych guberniach Rosyi , dla
kacyj ustanawia stllłe systematyczne coro· usnnięcill. masy pośredników z handln zboczue rewizye inspektorskie dróg zelaznych. żowego i organizacyi taniego kredytu rolNajpierw po<ldane bjdą rewlzyi drogi, wio- niczego, mają być urządzone przea ziemdące do gl'anicy zac lodniej.
stwa publiczne składy zboża.
- .Jużny; kraj" donosi, że z inicyaty·
- \V ostatnich czasach domy handlowe
wy zarządzającego drog,. żelazu!} kursko- w Odesie otrzymaly liczne zamówienia Uli.
charkowsko - azowsk!}, przy zarządzie t ej dostawę znacznych partyj żyta do Nie ·
drogi w Cbarkowie ' urzl}dzona będzie bi- miec.
blioteką. dla użytku oficyalistów i robotni·
- Dzienniki petersbnrskie donoszą, że
ków kolejowych na całej linii.
rząd ruski zamierza zał~żyć niezadługo na
-- ZllrZlłdzający ogólnym zjazdem przed- wyspie Cejlon stat!} agenturę handlową, w
stawicieli kolei w Królestwie i .Cesal·stwie celu zorganizowania dowozu do Rosyi herzwrócił się do zarządów wszystkicb, kolei baty z tej wyspy.
z ią~aniem ~a~esl~ia za trzy ~biegłe laPieniądze.
ta WIadomoścI: Jakle materyały I od kogo
_ Na ruzach u adłe ' fi 'm lond 6.skie·
zakopywane byly za gr~J?-icą, c.o ~ skłouiło braci ładng- p~wst~l ! tl!!nuw/ ban~
żlIrz!}dy do. tego kupna I tle wynOSiły op!a- pod tąsamą fil'mą z kapitałem zakładowym
ty . celne I kom~rowe.. Dane te.. po~łnzyć wynoszącym milidn funtów szwrlingów w
mają do kwestyl prOjektu obnlzewa cel 2,000 akcyach 500 funtowych . Założycie.
przywozowych. .
..
. . .
lami i administratorami te o banku s
• -: W zal~!}dzle ~olel .wledeuskleJ po~· trze' Badn owie: Karol To'fnasz i Fran!
meslono prOjekt o§wletłallla elektrycLOollcl!} cisz~k; do'; Hambro i ~Iarchant wziął w
wagonów osobowych.
.
. nim udział. Nowy bank Baringhw odzie.
'7 I?~re~l?ra. ?'ządowego ko~el nad'Yl- dzicza tylko stosunki handlowe, wyrobione
ślanskieJ, JUayUleJ a Tomaszewskle~o, ~Ia- pl'zez swych poprzedników; aktywa i panowauo dodatkow? czaso.wy.m dYlllk~)em sywa dawniejszego bankn nie wchodzą byze. s~rony rządu przy kolei Ol łowsko,wlteb- najmniej do nowego i znajduj!} się pod se~kleJ.
kwestrem do ukończenia likwidacyi przez
Handel.
bank an ielski
-I1Pe~erb. wiedomostiU ' dolloszą, że I~O_ wg Wor~lleżu z ocz tkiem roku
yre przepisy o handlu burtowll1l okOWItą przyszlego otwarty hedzii ba~k rolniczy z
I spirytusem wchodZI} w życie z !lOCZąt· kapitalem 500 000 r~
kiem 1891 r. Otwieranie nowych sk.ladów
p d tk""
burtowych i skle!Jów sllrzedających na
O ~ I.
.
wiadra, poza mIastamI, na odległOŚCI mnfeJ.
- l\<>w~ ~oJek.t do prawa- o poda~u
szej, niż 30 wiorst, od gorzelni rolniczo- od przedslęblerstw przemysłowyc~ .. ml."l.
gospodarczych, jest wzbronione.
steryum skarbn ro.zeslało (\0 opmn izb
- Wedle infol'macyj gazety »Moskow· skarbo.wych.
skija wiedomostl", rząd hiszpań6ki wystąpił
Przemysł.
do rządów: ruskiego, francusldego i angiel- .Moskowskija wićdomosti" donosz!},
skiego o przedsięwzięcie środków przeciw- że władze zamierzaj!} ustanowić taką od.ko komisyonel'om, pośredniczącym przy wwo· powiedzialnoilć fabrykantów za kalectwa
zle i wywozie towarów. Jl!ianowicie za· robotników IV fabrykach, jaka istnieje na
wiązał się syndykat, który pragnie otwie- drogach żelaznych .
rać faktorye do sprzedaży hiszpańskich to·
- Do ministeryum dóbr państwa wnle·
warów kolonialnycb . Hiszllanla proponuje siono projekt wybrania komitetu z łona
wymienionym trzem państwom , aby i one właścicieli plantacyj tytoniowych, który
nawzajem zorganizowały swój wywóz do miałby pieczę nad uprawą tytoniu w gnHiszpanii z usnnięciem komisyonerów.
berniach południowych.
- Minlsteryum dóbr pailstwa 'wydało
- Projektowany zjaz<l. chmielarzy rupozwolenie na przewożenie przez komorę skich zajmie , się wyjaśnieniem przyczyn ucelną IV Grajewie świeżych roślin i owo· paltku chmielarstwa w Rosyi.

l
I

ośc Ił" szol(a bym mlerCI ecz jeże i.ty'
masz być uratowana, w takim razie nie
C~IC'ę nmi~rać. PI·agnienie.śmierci, to ncz~·
cle przecIWne naturze; Ule może zbudZIĆ
się w piersi szczęśliwego człowieka. Je·
żeli ty żyjesz, a ja powrócę, ileż skal'Mw
szczęścia ofiarować nam może jeszcze ży·
Powieść z życia.
ciel Pragnienie życIa i szczęścia rozpiem
pierś moją I
II'
.Dziś po raz pierwszy spotkaliśmy się
(Ij(LlBzy ciąg - pq,trz Nr. 271).
z nieprzyjacielem. Dotychczas szliśmy pa- A ja - przerwał ojciec w politycz- sem zdobytym, z którego nciekli dnilczycy.
ny ch kwestyach mocno klerykalny, le<\z Dymiące wioski, stratowane pola, kalnże
w praktycznem życin nie sympatyzujący krwi, trnpy koni i grobowce poległych, to
z poglądami siostry - ja napisałem do ślady zwycięzców, za którymi my dążymy
Wi~dnia (lo dl:a BI'auna i ten ci życie IU'a- z celem szerzenia nowych mordów i znisz·
lowat
czeuia... Rozpoczęliśmy dziś to dzielo : poNII,stępnego dnia, czynIąc zadość nsilnym zycya zajęta, a za nami wieś w płomie.
pl"oś60m, pozwolono mt odczytać kilka li· niach. ~a szczęście mieszkallcy uciekli,
stów Fryderyka. Pierwsze byiy to kl"ót.! ale w jednej stajni pozostal koń zapomniakie powiadomiMilI. o odbytych potyczkach uy; slyszałem jak riał i rzucał się l'ozpai dalszych wymarszach. Pierwszy dłuższy ctllwie... Wiesz co zrobiłem? To mi za·
list miał na k0l!ercie napis: .Oddać, gdy pewne nie da orderu, bo zamiast zabić kilwszelkie niebezpieczeństwo minie". Prze- ku dończyk6w, poskoczyłem odwiązać bie·
czytalam go najpierw:
dne zwierzę. Lecz było jnż zapóżno : slo·
.Mój skarbie jedyny I Czy będziesz te ma paliła się pod jego kopytami, grzywa
słowa czytała kiedykolwiek? OstĄtnia wia· w płomieniach... Wystrzeliłem dwa razy
domość doktora brzmIała: Chora. w ' silnej z rewolwern i zabiłem na miejscu. Potem
gorączce, stan gl·ożny. Może utył tego wróciłem do szeregów i dalej w . who mOI'wyrażenia, chcąc mnie oszczędzIć, napisał dów, krzyków i jęków bolesnych, śród gra·
,groźny~, ~amiast .beznadziejny" ... .;reżeli dn kul i duszącej woni prochn. Większo~ć
ten list odbierzesz kiedykolwl~k, będ'Ziesz żołnIerzy naszych i uieprzyjacielskiclt ogarjuż wiedziała, że niebezpieczeńs~wo prze· niał szał wojenny; ja tylko zachowałem
minęło, a pomyśl, w jakIem ja byłem uspo- nieszczęsną trzeźwość. Na nienawiść wzglę·
sobre.niu w " przeddzień bItwy, myśląc, że dem dnńczyków zdobyć się nie mogłem. Cóż
uwielbiana źona umiera, że wola: mule, wy- 001 robili, napadając Uli. nas? Spelniali obociąga ramiona... Nie pożegnali~my się na- wiązek. Myślami byłem przy tobie, Marto...
Wet prawdziwie; a nasze dziecko, kt6rem Widziałem ci~ ehOl'ą na Miku i pragnąłem
się tak cIeszyłem - nIe :tyje t Ja sam, śmierci; lecz nagle zablysnął promień tę·
może jutro ugodzony ~dę knlą. Gdybym sknoty i nadziei: .Jeieli ona żyje, jei:eli
pl'zedtłlm wIedział, że już nie żyjesz, z I'a- ja powrócę ? .• "
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WYstawy:
'
.
- Od warszawskiego komitetu wystawy
środkowo-azyatyck.lej w Moskwie, otrzymaliśmy komnnikat następujący:
Wystawa
środkowo-azyatycka w Moskwie budzi coraz
większe "Zainteresowanie w kołach naszych
przemysłowców i fabryk&'ntów. Najznaczniejsze firmy w kraju zadeklar.owały jut
w niej udziaŁ. Ponieważ plan sal wystawowych, w . których umieszczonym będzie
oddział wystawców z Królestwa Polsk.lego,
znajduje się IV kancelaryi komisyi (Krakowskie-Przedmieścle-- 66), byłoby rzeczą
bardzo piJzl}daną, aby znaczniejsi wystawcy
obrali sobie na nim odpowiednie dla siebie
miej~! ~ak,jak to uczyniło jut kilka firm
powazDleJszycb, gdyż w ten tylko sposób
~omisya byłaby w st,:ni~ z,:d~wollJić swo·
Ich w.r~tawcó w: .Nadmlema SIę J~ne:k . przytern, I~ tl.'ch n;tl6JSC do wyborn Jest JUz bal'dzo Dlew~ele I wystĄ.wcy, . p~a~ący ~orzystać z tej d~go~nośc!,. ~JUDI Się śpIeszyć.
Dla. udogodmema ~IDleJszem. fabry~antom
ndzlału. w rzeczonej wystaw.le, komlsya n·
stan0.IVlla osobn!} taryfę w Jednostk~ch: l,
2\ 3 l t. d .. arszynowych z 'Włąo~eDlem d~
Illch wszelkich kosztów ~rz.ewozu, msLal.acYI,
agentury, reprezentacyl I t. p. , która to
"!,orll!0waua za ,,:~y~tko opłe:ta nie po·
ClągDle 'W przysztosCl zadnych lUuych wy- ,
datków. Dla spraw wystawców z Królest~a P(\lskieg~ ~gentem generalnym komiSy'1 wa~,!skleJ, om~cowanym .w.obec komltetll miejscowego, Jest właśCICIel domu
bandlowego i komisowego firmy Llebrecht
et C·ie w Moskwie.
- o..,. ....
e _
wptaWt
Hrodkowo·azyatycką w Moskwie, kOny8tają, tak przy wysyłce do ll[oskwy od 20
b. m., jak i z powrotem IV ciągu c:lterech
tygodni po zamknięcln wystawy, z 50°/ .
rabatu od taryf kolejowych. Przy wysyłce
do Moskwy, z jakiejkolwiek staoyi, należy

_.I...

1.apłacić całkowi~ należność wedłog ~ry

fy; polowa tej sumy podlega ZWrotoWI ()Q
przed.itawieniu oryginalnej ceduły z ~o.
świadczeniem komitetu wystawy o P~YJę
cie przedmiotu na wystawę. t . P-I'Z)" p«?W ro •
cie przedmiotów Uli. stacyę pierwotne] wysyłki, drogi żelazne pobieraj ą piJłOWI} na·
leżnej opłaty, po okazaniu im ś wiadec.tw"
komitetu wystawy. ' Wystawcy, uilaJ4cy
się na wystawę jedynie tylko ll[-ą ~Iasą,
otrzymaj!} z powrot.em bilet wolnej Jazdy,

• alka trwała ze wie godziny ł jak m6· Ja ebeę ł usz
e~e raz,. ZIRl~"
."
wiłem, zajęli śmy pozycyę ~ nieprzyjaciel ofiarą, zawołać z calej piersI : .menawld~
nciekł; nie ścigali~mJ: go, bo na miejscn wojn~·I. ~yby wszy~cy ~uJ,ey .~odob.D1e
było dużo do zrobiema. O sto kroków od odwazyh Się to WYPOWiedZieć, Jaklz grozny
wsr znajduje slp; folwark Iliezniszczony protest wznió8\oy się do nieba I \ tedy
ognIem, z pnstemi mieszkaniami i sta.jniaml; rozbrzmlewaJ!}ce obecnie .bo1"a!
wt,u,
tam odpoczniemy pl'zez noc i tam złożymy ' z hukiem armat, byłyby przytŁumione ok.r.zyrannych; nmarłychjutro pogrzebiemy. A mię· kiem ludzkości, spragnionej praw ludzkich.
dzy nimi znajduje się wielu żywych, gdy t • Wojna wojnie 7ft
•
ranni czę'sto bardzo wpadają w letarg.
.Godzina 4 rano. Powyższe słowa p!Wielu też zostawimy żywych czy umar-' sałem wczoraj w uocy. Polożyłem Się
łych pod rninami domów i ci, jeżeli nmarli, później spać DA kilka godzin. Za pół gorozkładać się będą powoli; jeżeli rauni, dziny wymszamy; ptzedtem będę DlÓgł
umrą z brak.n pomocy, a żywi skonaj!} jeszcze wysłać list. Wlzystko jaź przygoz głodu. A my ltnl'a I naprzód I prowadźmy towaue. Biedni ludziska I Nie odpocllęli
dalej tę wesolą wojnę 1...
po wczorajszym zmęczeniII, nie nabrali sil
.Następne spotkanie będzie krwawe za- na dzisiejsze trndy_. Zwiedziłem piJ~tap~wne. Podług wszelkiego prawdopodo· jący tu lazaret, widziałem kilku rannyeb,
bieństwa, spotkają się głównie korpusy którym pragn~łbym, jak temu kóuiowi,
wojsk obn , a wtedy rallUych i polegtych kolą roztrzaskać głowę. Jedell z nich 1114
liczyć będzie można do dziesięciu tysi~cy, całą szczękę oderwali!}, drugi - ale dobo glly annaty grzmieć Zllczną, pierwsze syć... Ja pom6dz oie mogę, nikt nie I/QszeregI z obn stron odrazu się pokładą. może , prócz śmierci. Niestety, nadchodzi
Jakie to świetne urządzenie I Ale jeszcze ona, gdy upragniooa, tak wolno... Glllcb ..
lepiej będzIe gdy wymyśl!} taką broll, że na proŚby eierpi~cych, zabiera tych, kt6jeden wystrzał całą armię nieprzyjacielską rym życie mile, II" kt61'ych w domu czeka
zmiażdży. A może wtedy nie byłoby wo- ukochaua żoua I
jen, bo jeżeliby obie strony równe miały
.Mój koń jui osiodłany, trzl\b .. więc
szanse, przemoc nie mogłaby rozstrzygać kończyć. Bądź zdrowa, Marlo! jeżeli ty·
sporów. Ale na co ja ci to wszystko pi jesz I"
szę? Czemu nie śpiewam, jak przystało
na tołniel"l.8, hymnów pochwalnych na cześć
wojny i jej czyn6w? Dlaczego ? Bom spra·
Na szczę 'cie znalar.łam listyopóźniej·
gniouy prawdy, niczem nie kl'ępowanego saej dacie... Po owej walnej bitwie pisał
wynurzenia swych myśli; bo zawsze nie· mi Fryderyk:
nawIdzę kłamstwa, a 'i chwili, gdy jestem
.Zwycięztwo ()Q naszej lItrouie; jll nie jetak blizki śmierci i mówię do eiebie rów· stem raDRy - oto dwie dobre wiadomokl,
nież może llmiel'aj'lCej, podwójnie pragnę pie,wsza dla twojego ojca, drnga dla ciewypowiedzieć to, co mi na sercu cięży. bie. że tysiłWm innycb dzillli tell Lysf4ee
Niech tysIące Indzl inaczej myślą, lub mó- bolekl (lrzyniól!ł, nie chę o te. lIIyślet" .
wią tylko Ilwa:tłJąc to za swój obowiązek,
(D. Co tł.).
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DZIENNIK ŁODZKI.

2
bezpłatnie.

Dla I10zyskania tej ulgi mają
]lrze<l wyjazdem wyjedna~ sobie świ ad ec
two komitetu wystawy, że SI} wystawcami
wystawę. Swiadect"o to
i udaj, się
majl} IHOZy ndawanlu się do lIoskwy plozellstawić naczelnikowi stacyi do poświadcze
Di1\< ! znnoto'lfanla numeru biletu; w MoRkwie to ~wiadectwo ma być. poświadczone
znów przez komitet wystawy i oddane kilsie stacyjne] wzamian za hilel bezpłatny.
- _Rusk ija wiedomosti· donoszą, że pl'aee przygotowawcze do U1'ządzenia wystawy środkowo-azyatyckiej IV Moskwie, SI}
już zupelnie nkoilczone.
- l'\a wystawie suszonych owoców i
jarzyu, urządzonej przez towarzystwo wollIoekon"mic:.ne w P-etersburgu, plozyzuauD
między innemi następujące nagrody: wielki
srebrny medał St. i':T. Bieliilskim z m.
Dzierycz, w pow . jllUlpolskim, guberni podolskiej za śliwki suszone, jabłka, gruszki,
i wzorowe 11I'owadzellie tego przemysłu;
lOaly srebmy medal: St. Perkowskiemu 7.
Radomia za różne jarzyny i ekstrllkt,y do
znp, pr3S(ljllalle i nieprasowane, -Oil~nllcza
jące się (lrzyjewnym smakiem i zapachem,
oraz A. B~l'IIat,owiczowj ze wsi 'KozIowsk,
w guberni wileńskiej, za· ekstrakt do ZlIlty;
medal bronzowy: J. Kołakowskiemu z KazimiprzJl nad Wislą, za suszone jablka,
grnszk i i wit'nie.

1,,"
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Z MIASTA i OKOLICY.
-(_) Urzlldzeniem bazaru na korzy~ć
towllrzystwa dob .. oczynności, jak już donosiliśmy, zajllllljl} się cztel'y komitety,
w nast~plljącym s~łauzie: kOJllitet 1- panie: L?lu:cr i 9Is~ewska,. "auowie: Brol!ikomItet II
I)O llle·
k o wsk.1 I. G Il,le WICZ
.' ;. '
. ,~.'
~escl!lch I 1tfarklewlc~, panOWIe. A. :O~e ;..
"III~ I A, St!'enge; kom.ltet. ,III -, jla":le:
"·b QIz! . \tano wle. J . 'l • ,Ue
fi lIenelllano I"",
•. 1uzel, G. F~lkmann ! E. Huelfer; k?nlltet
.17e~'n l-Al\
v-dlel" p'a I10 wle·
IV - \~aOle: '\
. , H.
Ehmel' ~ ~. Res.lge.... .
.,
PowyzeJ. wY,!,lellJelll <:zlón~o\Vle koulI.tetó~ wskaZl} mleJRC3 palliom. I panom dyzurUJącym. Dl" !lzłQllk.6'Y .konlltetu przygQtowane sI} znak! ~u",~zllJ"Jlłce: kokarJy cze!'wo~e-.dla pan I blaIe-dla panó,!. Pan~e
dyzUl'uJą~e otr~ymaJI} , o~ członlu5w komltetu oddZIelne bIlety we~ścla.(p~e-lllu·~~n.L},;
panom sło~yć będą, J:"k.o bilety weJs~la?
przesłane lm ~al't.Y dyznrowe. Panowie ~
panie przybędą ua bazar w kostynmach
wizytowych.
(-) Sea,a pall opiekunek oehl'oulli katolickiej przy ulicy Widzewskiej udbędzie
się w /liedzielę, dnia 7 b. m" O godzinie 3
po polndniu.

,

g lti~AW:~dO~:iścLrkS:bi~~~~gd:lj'pe~ht~~I~i
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Scheiblel', a wllzol'aj 1'. Ed ward Herbst.
(-) Zebranie techników. W sobotę o
godziuie 8 wieozór odbędzie się dl'Ugie 7.6branie czlouków ~ekcyi technicznej oddzialu łódzkiego towal'zystwa pop. przemysłn i
haudlu.
(-) Zarządzający stałą wystawą I,lr6b
i wzorów w W8l's7.&wie, rozeslał (lo przemysłowców tutejszych scbematy, 7. pro~bą
o nadesłanie lO\!. danych statystycznych, dO_
tyczących ich zakłaą6w.
Znaczlla czę~ć
prZemYSłOWCÓW. nie d1\la. (lotychczas żadnej
odpowiedzi.
(-) Pebór wojsklt-wy. Dot.ycliczas sta~

wali do poboru wojskowego młodzi ludzie
z rewirów: IY, TII i n. Nienawno podaM y liczbę rekrnt.9w JlI,zyjętych do wojska
z rewil'u IV. Z rewiru rn stawało do supel'ewizyi 365 młodych ludzi, pl·zyjęto zaś
/12. Rewir ten składa. się z gmin: Chojny,
Wiskitno, BrQjce, Żeromio, Czarnocin, Gospodarz (w obl'ębie tej gminy znajduje się
mia8teczko Rżgów) i Górki, do klórej nakiy miasteczko 'l' uszyn. Wczoraj ukoilczo110 eZyllnollci pohorowe dla I'ewirll n, który składają: Zgierz i gminy: Radogoszcz,
Bruiyca. Łagiewniki. Lućmierz, Dziel'zą.zna
i Kowosolua, Stawało <lo supe .... ewi7.yi 484
mlodych łudzi, a I'rzyjt;to 147. Og61em do
tlllia wczol'ajszego przyjęto d.o wojska 34l
re.krut6w_ W s.obotę przypada pierwszy
dzieil losowania młodych ludzi z rewiru I,
.obejmujl}cego miasto Łódź .
(-) Nowość . WCZOI'l\j po ulicy Piotrkowskiej biegał kilkunastoletni chłopak ze
. bł
k
6
.
szczot k II l yszezem w rę II, o al 'o lVuJąC
si~ z c~szczeni e m obuwia. Usług~ tę cbętnie przyjmowano i chi opiec do poludnia
zarobil okolo 30 kop.
(-) Wypadek. Oneglłaj wieczorem dorożka,l'z ,niewiadompgo nazwiska, najechał
ua Szlamę linera "kaleczył go dyszlem
W głowę·
(-) Jubileu8z szynku. Wczoraj jeden z
szynków jJl'zy nlicy Głównej obchodził 50
lat swego istnienia. Z tego IJOW PIllI go.
SPOI!iU'Z wydal bal dla swych gości.
(_) Kradzież . Wczoraj , o gouz. II, kupiec tntejszy, p, 'l'. przechodząc ulicą Piotrkowską, obok domu p. Rosenblatl\, liczył
piellil}lize. W tej ch wili nadbiegł l6-letni
wyrostek i wy .. wawszy 11111 pieniądze z ręki, zacząl uciekać. Przytrzymał go strażnity policyjny.
·
Ś
, . ( -) Dzi
w teatrze Victoria daną bę'dzle • Wi,lowa llIalab"rska, " opem-IJUtfo IV
ił aktaclI. Muzyka Herve'go.
.
\V Plryszlą sobotę teatr U;l~Z wystawIa ~o
.. az piel'wszy niegrsną jeszcze lu komedyp,
Dumas'a (syna) .Przyjaciel kobiet". Sztuka ta, pełna humoru wykwintnego, cieszyIII się ogromne m powudzeniem. w Warszawie (z panią Mod ..zejewskl}) i w Krakowie
(z pauną Alltolliną HoJl'mano wą). Rolę ty.
tulOWI) odtwol'zy dyrektor teatru, p. Kopczewski. Reży"ery,~ komedyi I'rzygotówn.
je uadto .Nitk.ę jedwabilI" Saruou, "Panię
podkomorzynę" Zalewskiego, omz tak bardzo na czasie QędllCI} "Emigracyę chlopską" Auczyca.
_ _ _ _ _-,===~==,...--"""'=".
_ Na rzecz kasy wdów i sierot, istniejącej IlI'ZY stowal'zyszenill wzajemnej pomocy snbjektów handlowych m. Łodzi,
ofiarowali w z. m. Pll.: H. L. rs. 3, B. Ko·
wIlIski I's. 2 k. 72, I. S. rS. 5, Dawid Prussak I'S, 2, J, S. rs. l, J. B. rs. 2, Ew. B.
rS, 7, Hen. z. rs. 2, Sz. F, kop. 50, St.
M. S. 1'8. 2, S. Ant. I'S. l, _ ogółem I'S.
28 kop. 22. Za powyższe ofiary zarząd
stowarzyszenia .s k/ada sza
. nownym 06801'0- '
dawcom uprzejme podziękowanie. Prezes:
Henryk Birn.oottlll _ sekretarz: Bwlh
'
,

Odesa.
- "Kowosti" donoszą , że je>ili wiadomoś" o bankructwie pewnego bogacza be·
sarabskiego na 3 miliony rubli oknie się
prawdziwą, Odesa stać 8i~ może widownią
wielu upadłości.
Z IIterat~ry. . . 1.
.
. .
•
- <?st~t.?.,\ .pow~esc ~oh! .Plellląllz ,~kaz~la SIę JUZ ~ fehetome Jedn.ego z <IzI~n:
IIIk6w paryskIcU. \~ l ozmo":16 . z któr) OlS
z kOI'esponde,utów gazet zagl alJlc~nych l)(ldał Zola tr~~ć ?gólnl} now~~o dZI6~a, opartą I!a dluglch I po~oLn.o zl6dlow)ch st~l
dyacll . A.utol' dalekIm Jest Ild up~trywalJla
": ~1~moDle przyczyl~y ~ł~ ~szelak~ego; prz~
CII\IUe,. !"~ o~a I s\\~Je .~?ble stlQn~,
szczegollJl,ej w ~,erun~u OZf'wI8J,!ceg o Wł~)wu na dZlalalnosć OIgaOlzmu społecz n e~o .
Zola rysuje w powiegcl kilka typ6w ludzi,
.robil}cycb" w pieniądzach j pomięt1zy innymi fiuansistę, który żywi \lla zlota uczucia
koc"allka dl. kocilalIkI·. Człolvl·eko\vl· temll
u
jeden i>.!:zedmiot zaslonił sobl} ś wiat caly.
Nie odczuwa 011 aui pięknoścI majowego porauku, ani wzruszeil estetycZllych, wywo·
lanych dziełami sztnki IV jakiejkolwiek fol'mie. Nawet zdobycie uśmiechu ko1)iety jest
dlań zbytkiem, na który subie nie może pozwolić, on, niewolnik złota. Człowiek. ten
pędzi życie w niepewno$ci i kwodze,' a jednak nie oddałby s'woich ml}k za naj~ub- W teatrze Wielkim w Wal'szawie teluiejsze roskosze bezkłopotliwego i"tniewprowadzoną będzie upwość, (logodna lila nia. Zły to, czy dobr)' człowiek? Na to
publiczności. Każdy z widz6w I'osilldający pytanie autol' nie odpowiada, uważa raczej
bilet na miejsce numerowane będzie m6g1 swego bohatera za niepoczytalną w pewkorzys tać hezpłatnie z lometki. Jeden z nych razach ofiarę siły wyższej, z ducha
wlaścicieli skladu plozyrZl}dów optyoznych czasn zrodzonej, Pieniądz IV pojęciu Zoli
w Warszawie, (l. I!'elsenhardt, zllpropouo- jest siłą elementarnI}, na równi z ogniem,
wał dyrek/yi teatru, że Ilostarczy tyle powiet ..zem, wodl}, • Wierzaj mi pan-wy10l'lletek, ile osób pomieścić się może w raził się Zola w .. omansie-myśli bank];llta
teatl'ze, j~żeli l)J'z.ez lat '12 otrzymywać W wipzI'euiu nie o wI·ele "óżnil> si" otl rel d .
5 k
. d k .d
,·'1 t
~
,
.. ~
tę 7.le IlO
ol'. o
az ego vI e n Spl-ze.. fleksyj Napoleona na wyspie ~w. Heleny.
dane.gdo. Po lllptywś~ ttegto ozasn, lornetki Wobec ude ..zenia krwi dd' !!łowy w)'radzają
przej ąIVlIa waSIlO"
tY"·l ęd ea
· ru. I
.. k' . myśl J- ednę.· gdybym pośwl';Jc'lł
, kl'łka
o
k.r~zpodrz,~ zenIU ..a., y mblel~s le~ cy istnień łudzkich, Inb ,kilka milionów
war.sza.ws
.leJ .' ovrocz,yllllOŚC
I . .pu IczneJ
~r'nków \>I·pce,i, (Iotol'łbym
do celu nl·ecll"d
I
J
l;
p
J
znaj ,uJą . SI!): t~zy nllglo( ~ z zal)l~~
anI' buie. I najbiegłejszy psycholog nie będzie
~a.cll.a,r.~lewlcza dla lokal. wyzn.aOla ch~ze- w stanie napewno stwiel'dzić, czy ma do
śClallskl~~?, za dł'!.oletllll}. stnzbę w.Jed- czynienia z łotrem, czy teź z człowiekiem
n~~ ~leJscu. Na"lOd~ sI} n~tępuJące: w ~woim I·odzaju uczciwym. Ruina akcyo~Iel wsza za 20 !at .słu~by 150 18" d~ug~. naryusz6w w czasie przesilenia finansoweza, 15 lai 75. rs, I .tlzecla z~ 10 lat 4" ~8'1 go również 108010 znaczy, jak śmięrć żoł
Plośby wnosIć mozna do dOla 17 styczll1a. nierzy w czasie , wojny. Tak fiuansista, jak
Petersburg.
.,
. . strategik patrzą na marndtrawstll'o życia,
:- Ośm wycbowaUlc gJlnna~yów zen- spokOju i sumienia, jako Da zło konieczne:
sklCh w Peter8~u~·gu, które nk?ncz!ly kl)"J's Bezwątpienia - konkluduje Zola - w imię
uauk w I'oku blezącym, zwrÓCIło SIę d? t~- pieniędzy dopuszczajl} się ludzie podlości.
!Decznych ap~ekarzy z prośbą o P10ZYJę Cle Ale czyź szczythe skądinąd pojęcie mrto~ci
Ich za uczenDlce do aptek.
nie bywa też pl'zyczynl} spodlenia".
Koło. W tych dniach w m. Kole, gub,
-kaliskiej, spełniono zbrodnię, która poruszy
R O Z M A [ T O S O I.
ła cale miasto, ze względu ua dzikie okl'ucielkistwto'd z Jd·akiem byla dokOdula!la. .Niex Sygnały elektryczne. Elektrotechnik
wy ".y Y otą mol' derca. w~ze .. o mleszkama blacharza Rosenstr~lt~ra ~v n~ c!, warszawski p. Zielonka, przedstawił zarządowi
wtedy,. g~y ~\'s~yscy pogl:~zeDI lIy)! w sn~e kolei warsza wsko-wiedellskiej projekt z,,"tosoglębQklID I .sleklerą !lOzabIJal: Rosenstre!- wania do pociągów sygnałów elektfycznych, utera, ~on~ Jeg~ , dZIecko vółtor~ roku I~- rz"dzonych w ten SIJOsób, ii osoby wiozące z
c~ące I l o-Ietlllego chłopca, Celmka, terml- sob" wi~ksze Bumy, mogIł sekretne sygnały
uatora blacbarskiego. Wszystkie ofiary trzymać w r~ku lub kieszeni i w k<ttdej chwili
mOl'du majl} potrzaskaue głowy, a nadto bez poruszenia z miej~ca, byłyby w mo2ności
Celnik ma poderznięte noźem gardło, Ro- zaalarmować słut~ pociągu. Oprócz tego w
seustreiterowa pomimo dwu uderzeń sie- katdym przedziale wagonu ' byłyby umieszczoIle
kierą w czoło i twarz, przeżyła do rana za szkłem guzilIi. W razie potrzeby szkło sig
- Ministeryum oświaty wydalo rozpo- i przed śmie rcil} powiła dziecię. Ponieważ tłucze, naciska spr~tyn~, a dzwonki ' eloktryczrządzenie, zabraniajl}ce nauczycielom dedy- zamordowani byli ubogimi Indźmi, przy- ne wi~kszych wymiarów zawiadamiaj'l nadkonkowania swych dzieł bezpośrednim zwierzch- I\us~czajl} powszechnie, że pobudką zbrndni duktora i maszynist~ o wypadku w wagonie.
nikom.
była czyjaś ~msta osobista.,
Druty elektryc~ne miesUlZł si~ pod ~wagoruuni.
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\lIozeilhl'aiiJill}, m6wiąc: - - Domyślasz się zapewne, że nie uczucie zwykle sprowadziło mnie tntaj i że, je:ieli opuściłem stauowisko, 1Ia. któl'em Qbe- cność moja jest tak niez\lędną w tej chwili,
jeżeli wybralem się IV podl'Óż z Kl>nstallPrzekład S. E.
tynopola do Bellagio, to tylko ważne Jlqwody mogły mnie zmusić. do tego.
(D(I~J ciąg - lJal!·z N,·. 271).
- '1'0 jest przyjemność zakłócenia. mi
- DolIl'Z8, .zacznij, jednak uprzedzam spokoju i wypoczynko.
- DOtl}d uie bylem mężem aui wymagacię, że 1.11 pełnie bez pożytku wyglosisz
przygotowanI} mowę.. Z\\peWlUl wypowiesz jącym, ani zawadzającym, ale nie będę dłu
żej
mężem śmiesznym.
jl} nawet pięknie, bądź jednak pewnym, że
- Zawsze jest się tem, czem się być
nic- 1\ niC nie wplynie ona na 100Je "ostanowienie. Wiesz, że jestem stanowczl}: je- chce.
- Gdzie tylko byłem, uie moglaś mieszżeli będę uważała, że powinuam tu zostać,
kać ze 111111}.
zostanę, nIlwet po twojej przemowie,
- Dlaczegóź IJrzebywasz zawsze W kra- 'l'ak dlugo, jak pan Bonoldi zostanie,
jach oozludllych?
prawda?
- Wiedziałaś dobrze, wychodzl}c Z/l, dy- Co t.o znaczy?
Powiedzii&łll to z wyniosłą dumą, któ- IJlomatę, że nie będę m6gł dowolnie wybierać
sobie l'ezydencyi taKiej, jaka się tobie
ra jednak nie poruszyła. jej męża.
- Zaraz dowiesz się; lecz przedtem IW- spodoba i że będę zmuszonym, że będzie
proll7:ę cię, żebyś kazała niewpllszczać 110 my zmuszeui iść tam, gdzie hędą tego wysiebie tego aktora, dopóki ja uie wyjllę magaly sJlrawy mojego stanowiska, \V KoIteohadze nudzisz się .
z hotelu.
- Bo można się nudzić.
Pani de Chamaliere8 ·zatrzęsla się cała,
- W Madrycie zachlodna zima, w Listłnmiąc widoclInie 8woje oburzenie, ałę po
bonie
zacieple lato, IV Rzymie bywa febl'a,
olIwili wahania, slowa nie wyrzeklszy, zaw
Konstantynopolu SI} turcy, kt6rzy są dla
dzwoniła.
ciebie tak nudni, jak byli duńczycy prr,ed
Pokojowa weszła.
- Nik<>go nie mogę PI"~yjąĆ, dopóki pan jedenastu laty. ClIcialati wrócić do Fl'ancyi i pOI)limo moich per~wazyj i prośb, wyhrabia nie odjedzie.
jeżdżasz. Fakt ten jl'st tak rażący, że I\~
OsilIdia rozparta w fotelu.
DD zali wzburzony, rozgorączkowauy, uważano za stosov>ne powiedzieć mi i poclwdzil po pokoju, to znowu stawIll \)I'ZY kazać to, na co ja nie umiałem patrzeć,
okni<l i patrzał okiem, które nic nie wi · Z natury jestem miękki, ciel'pliwy i lIladzlalp, na bł~kitll4 powierzeImię je.iora, rzyciel...
- .Ttiżeli zaczniesz opisywać swhj ChlLJla ueloaoat brlegu przeciwltglegu.
Wrlll!zcie utl·~ymał się o kilka kroków rakt!'I', to ~hyba llie wybrniemy z tpgo, bo
2)

272

- Gazety ruskie podają ciekawe zestawieuie dwóch cyfl', wykazujących ogromny
wzrost wysokości dlugów. obciążających
większych właścicieli ziemskicb. W roku
1861 obdlnżeuie to wyno ilo 400,000,000
rnbli, a w 20 lat później 1,100,000, 00 rs.
Warszawa.
_ Prezes kolei iwangl'oaZko. dl}brOw-1
skiPj i fabryczno-łódzkiej, p. J. G. Bloch,
wyjechał do Petersburga.
_ 'I'ermin skladania egzaminów na
stopnie nauczycielskie wyznaczono w Warszawie na dzieil 13 b, m.
_ W poniedziałek odbyl się w Wars7.awie koncert pożegnalny p. Szłezygier6wny.
Publiczność natloczona w sali przyjmowała artystk'1 nadzwyczaj serdecznie,
_ Lucca wystl}pi z koncertem w W'u'szawie w dniu 8 b. 1Il.
tarszym zgromadzenia mlynarzy
k' I
t
II'
Ixal'szaws le I na lias ę[H1e tl'zec I eCle obrano l>. Paulina Urbański~go, a polis tar87.yll1 p. Jana Waukego.
_ W tych dniach otwarta będzie IV sali
warszawskiego towarzystwa zachęty sztuk.
Itiękuycb wystawa. obrazów ze zbiol'u p.
Lud.wika 'l'emłel·a. Z.bi61' składa się z 70
przeszlo plócien, między któremi są dzieła
wszystkich prawie celniejszych malarzy
krajowych.

obawiam się, ze na bardzo wiele punktów
będę musiała niezgodzić się: najgorzej znamy samych siebie.
- Kochałem cię, temu nie przeczysz,
tak? 'l'em więcej wytłómaczonem być może
moje postępowanie. To jeQnó 1'0 winno cię
utwierdzić IV przekonaniu, że bez żalu oddałbym ostatnie dni swojej młodotci, gdyby la zima, która przeszła, była. snem
tylko.
- Czegóż więc możeaz chcieć odemuie,
o której wiesz, że nie podzielam twych
uczuć? Postępuj tak, jak gdyby to był sen;
wróĆ do Konstantynopola, z którego niepotrzebnie wyjechałeś.
- Z tobą i z mojl} córką.
- Ze mną, nigdy. Co do Gabryeli, to
jeszcze kwestya.
- Na tym punkcie oie mogę doznać ża
dnego opOl·U.
- Jakiemś dziwnem ucznciem zazdrości
kochasz to dziecko, które nigdy .}je roz~ta
wało się 7.e moą, a które tak ltiewiele chowało się przy tobie,
- Czyja IV tern wina?
- Nie o lo chodzi. Zostawiałeś mi jl}
dawniej, co zuaczy ta oryginalna chęć porwania mi jej dzisiaj?
- Znaczy to, że ja wiem, dlaczego i dla
kogo ty tntaj jesteś; moglem jl} powiel'zyć
matGe, ale mnszę jl} odebra~ kobiecie, która zapomina; że rua męża i córkę. U pewn,iam cię, że mi pokazano Lo, czego sam
uie wiilzialem; wiem, co się stalo 0<1 czasu, kiedy opuściłaś zamek mojej matki i
pod pozorem ratowania zdrowia, zamieszkalaś IV Nicet. Czy mam ci powiedzieć?
- Ciekawa jestem.
- Glly przyjechałaś do Nicei, 11(lZnała~,
gdzie i jak, nie wiem, c1o§ć że poznałaś

jakiegoś śpiewaka-tenora, tego BonoMi, za

którym włóczysz się odtl}d. Kiedy 011 wyjechał z Nicei i udał się do Medyolanu,
tyś tam także pojechała, a IV dzieli jego
pierwszego występu w .Scala·, siedziałaś
IV jednej z pierwszych lóż i biłl\Ś brllwo
w kompromitujl}cy sposób. Gd.)j skończył
się sezon w .Scala", przeniosł/l,ś się znowu
do Bellagio i zamieszkałaś w tym hotelu,
gdzie ten aktor znowu spotkał się z . tobą·
-

Co rozumiesz przez to?
bynajmniej, żeby on z toprzecież ty' nie będziesz
twierdziła, że go tu niema ...
- Ja zupełnie nic nie będę twierdziła,
- I ie go przyjmujesz co dzieli, źe co
dzień z nim spar.el'Ujesz, I ty może )ll'zypuszczasz, że ja pozw01ę mojej córce PIItlozeć na takie prowadzenie się.
Podczas gdy to mówił, ona kiłkakrotnie
otrzl}Snęła się z wyrazem pogardy, w końcu
powstawszy i zbliżywszy się do męża, który teraz s~ał oparty o kominek, spojrzała mu w oczy, mówiąc:
- Odkl}d to fantazya, czy też waryactwo męża jest · IV lIrawie zabronić żonie
bić brawa śpiewakowi, którym ona zachwyca się i przyjmować artystę, kt6rego (\ziwuym zbiegiem okoliczności spotyka w podróżach? 'rak jes~, I1rzyklaskiwałam panu
Bonoldi; dobrze widzieli i prawdę po .vledzieli. Prawda, przyjmnję go, A jeszcze
tego ci oie powiedziano, że wieczorami, kiedy zechce przyjść .iq mnie, ś"iewa.m z nim .
Bl}dż pewnym, że nie wyrzeknę się tej ZI\b!

Nie mówię,
mieszkał, ale

żyłości.

I

stąd wyjedziesz.
prędzej, aż mi się
ode~zla od uiego.

'l'y
Nie

..
spo(loba,

(D,

c;

11.)

N.272

DZIENNIK

Ko&zty urqdaenia sygnalów elektrycznych wy_
nosiłyby po n. 40 Da
osobowy i n. 15
00 10kOlDotY"'t·
>< KIIIIIU1Ilkacya telefóniczna rozwin~la
si~ zUllcznie w roku bict'lcym w Berliuie. Stolica l\iemiec posillda obecnie przeszło 14,000
telefonów, pośrednicZllcych " , mniej"i~cej
650,000 rozmów dzienuie. We wszystkich millstodl Franc)'i natomiast jest r""em tylko
12,000 telefouów . Berlińska sieć telefoniL"lna
przeprowadzona jest podziemnie; druty, które
rooglł być stosownic ,lo potrzeby, pomna1.ane,
spoczywaj, .. rorach 2elaznych, a te zoów w
kaoalach cementowych. Koszty przeprowadzenia komunikacyi tej po,l ziemi'l wyniosly 2'/.
mil. mor.
-ojno ..sze i najbardziej ulepszone
telefony IRa Hamburg, który ich posioda 5,600
"tuk.
X T_ Starr, postoć otoczona dzikim czanajkrwaws~ej

romantyki, umarl, przetyw-

Il',i !l7.25 ~,d, ID seryi lit. B 00.00 ~.,t; V oery; I
lit. A B 90.40, ~, 60, 70 np.; 5 1.
auta...... \
miasta Warszawy T 99.25 '\d., 11 98 50 hd., Ul

lU.,

TEL: E G R A M Y.

".J1

rem

ŁÓDZK].

syi 106.50 p~ac"

I roku

Berlin 5%, (,ol1dyn 6t1 / .. ,

o
Teatr

Łódzki.

_ VIC'rORIA.

4".

G

Paryż

31'11., Wiedei& .\111., l>e·

terohllrl( 6"1.. WartoU kuponu • 110t.njC. S'/,,: U.ty
zft,..'4lawue ziemHkie 211.1, wanz. I i II 80.5, f,ol:,.i

40.8, li,ty likwilaeyjue 1.0,
183.ł,

pożyczka premiOWĄ

II 104,.2.
PtJle rsburg, 2 grudnia. WekjJ e 111\ f,oullyu 85.20,
If . Vożyt!zka \Y~łI~h()I l ui& J048 .. , n r poi.y~zka w:łeho· I
tlDI& 1061/41 .4'/,0/g listy zut.&wne kredyt.. zielUfłkie
137.00, a.keJe IJankn n&kieęo lila uandlu 1u\grl\uicxnego 278.00, petenborskiego bankn dyHkolltO\"6~O
608.00, hauku . mię,tzyut\ro,lo\vel;'o 507.0), ''f':\r .. 'u . \Y .
skiego IU\I1k n dYHkontowego - .-.
alrUn, 2·go grudnia.. Ib.nk..llot.y rMkie s~rl\x:
2.')8.00, 11& dost.awę 238.50, WekMlft 111\ \Va.rlfza.".,
237.60, UR. Pelerslmrg kr. 231.25, 11& Pet.er~l.H1r~
dł. 236.00, IłĄ LondYlI k rllŁ. 20.35,
11& I,ollllyll dl.
20.15, na Wietleu 1·76.50. kupony eelu8 3·M.GO;
5°'" lisl.y zastawne 70.8!), Aft/.. liny likwith\eyjue
61.50, pozy l~z kR. ruskfL 4.°/. z ISRI) r. 97.10, ł Ul x
1887 r. - .- , 60J0 rent.a. ~ota 107.60, il- r. 101. :t; l hl
r. 104:.90, Iloż y ln"ka \V8chotl ui& U e m. 77.60. n I ellli1'0Iy i 80.10, 5% list.y z.a.stł\wUe rnski~ 1.)7.75,
tyezka. premiow" z 1864 rok n 174..00, LAka! z l&id
r. 16U.OO, a.keye drogi iel. warsZ&wlłko -w il!.l,eillłkiej
2'29.25, ft.kcye kreuytowe l.uijtrył\eki6 - .- . a.kcJe
"al8't~W8ki~go bł\ukn bo.u(ltowego - . - , dyiku llw ,
"ego -.- , tlyskonto lliell1i e~kie1!o h"ukn V..f1it\'łł\
5 1/ 211/0 prywl\tue
oJfI'
Londyn. 2. grUdnia. Poiyaka. fUrf"l\ 7. 1 AA~ł ro)u
II 6111. ~nl/4'
KOU!iwle &Ugifdl1kie 9a TI..
Ber lin, ~ grudnia P ~zellil'l ll 185 -1~ lU" gruda.
192.25, 11 1\ kwiec. maj. 19'1.5O. "JUJ 177 - 185,
111\ grudz. 182.25, na. kw. mj. 171.25.
'ł,' arszawa , 2 grudnia. ' rtLr~ 111\ l,ta..:1l WitkuW'skiego. Puenie& sm . ł'lrd. - . }h'trł\ i fl oltri\ 510520, b ift.ł ł\ 530-550. wJborowa 1\70 -600, Iyto
wyborowe - -4.70, srelluie - - - , WJ\fllh,.p, - -,ję~zmień :l i 4-0 r~l1. - - - , owi~ 225 2.5U, g ryka. - - -', rzepik leuli - . ximC)\vv - , rzel,a.k 'Ą l lił zim. - - - , ęroch 1)01n1 375 1.1\ kor1.He,
- , cnkrowy -- - - , (łUtol", - - -

r.-,.

'*'I..
'1"',°/_

Juun:a. ja...gla.ułl. - - - , olej rzelH\kowy lnia.uy - - za lJUII.

(La veun de Malabar)
Opera buffo w 3 aktach, H . CremielU i Delacoor, uzyka Herve'go,
przełożył z francuskiego M. Rożański
OSOBY :
Bool1houm, wlMci.iel
magazynu mód
p. Willkler
N.bab Km-Kale
p St.szkowski
Zizibar, subjekt Boul·
!bou",
p. Y. Trapszo
Radaab
p. Gorzkowski
Bitoby, odźwierny
p. Ceremurzyński
Bacari

I

I przyjatiele p
Nababa

Maea8I&łj

l

2

3
4:

. .

braminI

p.
p.
p.
p.

%.75. Slabo.

Re.-

111\ p ażdz.

15.42.

E

Majster tkacki

N

Towarzystwa Ubezpieczeń

"Pomoc"

IEdward Kremky & C~
ŁODZI

Ikita

p-ni

p-na Lewandowska

W powołaniu się na powyższe ogioszeniemallly l.onol.zawiadomili, że lH'ZyjęliŚlllY

jl-na Rawicz

na

Linda
Aissa

Iroe
Bengali

p.ni Kowalska.

bajaderki

ZtI.iOllzyńak&

p-ua Prawdzie

p.oi !di. halowska
p-u .. Gerard

Zizi

p. Bartoszewska
Żona je nago z tłumup-ni Ceremuż.l'ńBka

Dobos.
p. Chyrczakowski
Wykrzykiwaeh public. p. Walento,.. ki
B"amini, słllżba Boulbouma i Nababa, Fakirzy, Sipaje, Bajaderki i
Muzykanci.
We wszystkich gałęziach gosjJodal'lltwa. domowego doświadcz on a

g O S PO d Yn i

na

8.50
3UO
74.70

Za papiery p.hlwow •.
92.05
91.75
'0250 1102.91.90.25
96.45
96.25
96.15
96.9ft.50
0025
94.50
95.00.-

Li!fty likwiJaeyjne I{r. P ol. .
Itłlsk, !,oiyezka WS ełl (H (lIil\ •

,. 4·I.l,oi. wewłlz. r. 18 1ł7
l.i6tJ l.a..~t. ziem. Seryi r

"

,.

..
V .
:ier. I .
li
V.
Łod si Seryi l .

lłilłtl I:ut. ID. \V.rlłz .
n
r.il'łtJ :t.:\...
11

l'

"t. In .

.. U .
.. lU

Giełda

-.-

93. -

92.-

92.-

93.50

Berfihka.

8anknoty mskie zaraz

•• aety i banknoty:

236.r.o
5'/,'1.

238.75

5'/,'/.

Not. nrztll

[mper,a!y i p6timper,aly l
zr.
Emisyi '7 grudnia 1!!S5 roku)
P-ólimperyałJ

23R.40

ta8 ... -

OJ8konto prj'"at:: :ło~t&w .

Not.

t.

UillltU.

stare

Funty sterHn. W' ba.u.k.notaeb
lIa.rki uemieckie
. . .
AUitryackie ballkuotl. .

Franki • . . . . . .

\Vartó=i6 ro b!a kred. vr Jiłóe ie
Kupouy celne . . . . . .

LUDNOŚCI.

DZIENNA STATYSTYKA

w duiu 3 grudnia:

1I.,te'słwa za.."ar~e

Starozakollyeh 3: N.... u łle isaud row iez z Haj~
Gutermau, leek Majer Wllhehns z Alajtią Brzezló.
s ką, Raral Hers. Szpita z Surą R,fką Kou.
Z.arli w du tu l i 2 grudnia.:
..Katolicy It,) lat 15 tu ~tło 2"2,

a,

chłopcó w

".iewcząt

mężezyzn

licz.bie

8,

3, ko hiet l,

Vf

t ..j linhie

doroslycb 4.
&

... tej

mianowicie:

Teofil Szybylski, lat 8i, Teresa HoCfm.uu, I.t 41.

Józef

Bożycki,

lat 07.

lat 16,

Fra.nciszek WolniakiewiC'.&,

zmarł J 5, w tej liczbie
f·h}Opcó w 1, dziewcz}t 4., dorosłych liczbie m~tczy tl - kobiet a mia.nowicie: Słarozako.ni : dzie ci do lat la- tu ~m IrIO 5, l f tej
lh'zbie chlopców 3 1 dziewcząt 2, dorosŁych l, w
t.l>j liczbie męż ·...yzn - kobi ~ t l , a miAn Iwieie :

Ewangelicy: .lo

15~tn

Bajla Rozenfeld, lat

"te,

ł;.

LISTA PIZYJEZDNYCH
Hotel Polsk i H MUller'i P. Melt'bier z TOmf\810".,

L. KuoU z Berlin., M. Turkier z Bialego.toIm.
Gr •• d ". teł. K. h-bl • lIoek ..." W. B<i<tcker •
Hobeoburga, H8lmer s Leóliena, 0_ Heo.er z
Berlia~

K,,·wewlIIri i StopcaJk z W ..r ....wy.

Hllel •• nleulrel. Barun Romiszowski. bu Dri8eu

A.

Salach Domu Koncertowego

korzyść łódzkiego towarzystwa
dobroczynności
przez k omitety damskie

BAZAR
na ktepy .. sprzedawane bę4~ .&gra.auou w wlełkl. w,bom n&jrozmaitsze przedn,loty, które wszystkie służyć mogą , jako
_ _ Każdy przedmiot będzie oszacowany podług rzeczywistej.
wartości i sprżedawauy .bez naddatków.
BA.Zi\.R otwarty będzie codziennie od gotlz. 4 (lo poludniu rIo
10 wieczorem.
Oplata ~ wejście do sali ~O kop., daje pi'swo przebyIVanl~ n3
bazarze ił gQdziuy od 4-7 lub od 7-10.
Policz aś trwan ia bazaru przygrywać będ orkiestry.
Uprasza się Sz. Publiczność o liczne odwiedzanie bazaru

Ko."dtet.

l28~:E;INa podarki ___•
Zabawki-Gry tow.
u ..y.lowe.
24 obrazy do nauki o rzeczach.
ZtJj~dlł

Ubezpieczeu.

"P oMOC:'

O~d~by 11& ch~iDktl2. Książki dla dzieci
poleca ~. J. "isniakow ki w War za
wie, :t,"'ębacka róg Nowo-Senatorskiej ~ł 2. Kata
Jog gratis. - Pp. Haudlująeym rl\bat.

w St. Petersburgu
poszukujemy zdolnych agentów

2201-5-1

a) w branży obezpie~'Zeń ~d niesz()Zęśliwyoh wypadków,
b) w b"lIniy ubezp ieczeń szkła.
Reftekt.'\nci ,?,echcą s i ę ;\glaszsć do biura Głównej Agentury
w Łorlzi nI. Piotr'kowska XI'. 93.

Ed ward Kremky

42J1,~

42.50
853
3U5
75.-

(r.

n .. Wietleu z:a 100 11.

odbędz ie s i ę nrządzony

gubernię Piotrkowską Agenturę Główną
Naj wy zej Zatwierdzonego Towar1.yst.wn

posiarlająca dobre rekomendacye
lub świadectwsj moie oll'zymać od
Nowego Roku 1891, samodzielne
i trwale miejsce. Osoby sla"sze,
mówiące 110 polsku i reflektujące
na to 'miejsce, zechcą złożyć NWÓj
adres IV redakcyi niniejszego lIism:ll~• • • • • • • • • • • • • • • •
pod lit. 8. 2.
2254·3·1 I

lIa Paryi ... 100

I
W

i lIprasza, z wszelkiemi interesami tegoż Towarzystwa IV pomieniOl,ym rejonie zglas7.ać się do wyżej wymienionej firmy.

Tama.ris

Nioika

kriłk"er~l ..... p.

podarunki gwiazdkowe.

ma hOIlor zawiadomi ć, że :\ ~eDtnrę Gł'Ó'WII'ł na g ubernię Piotrkow8k'ł powierzyla firmie

w

w.klle

Od piątku dnia 5 do p on iedziałku dnia 8 grudnia wlącznle roku b.

Warszawska Jeneralna Reprezentacya na
Królestwo Polskie

p. Bartolilze,vski

Jedeo z tłumu
p. Szymboroki
Tata Liii
p-ni Brunikowska
Co.orilla, modniarka p-o" Calory
Zoloe I
p III' Pi.hor6wna
Djelmy
p-ni Solska

z.

na UerJiu za 100 IQr .
Da r.ondyn x., IŁ..

j Bendeston z Warszawy.

ayant encOl'e quelqlles hem'es de obznajmiony specyalnie z wyrobem
Iibre cherche des lecons. S'adres- kamgarnów fJOSZU kuje mlejsea
ser a. la Redaction du "Dzieunik"
Oferty (lod lit . A. O. p"zyjmuje
lettre K.
2222-3- 1 "Dzien nik Łódzki" .
2253-5- i

Zdzieslyilski

Giełda Warazawłks .
~~dauo • koócem giehly

-.

Dowieziono ~szelli()y 600, iyr,1\ 300, jęt·:I.llliellil\
OWSl\. 300, groehn I.olllego - knrcy.
Warszawa , . 2 grudnil\.. Oko)vi,0ł4. 78'1. " a.keY'-ą
po k. 9 1,%. Hllrt. sldlt.d. ZI\ \viaJro k0\r. s.t.~ -851 1•
...,1;Yllki ' l.łi wiłl.tlrv ko!). SOUl -863' ( I: dOlI/VI. DIL
wyschu. '}./I/ u ) '
Havre, 2 grudnia.. Kawa gooll l\.ver .. ~e StlllV;~
Ul. "rud; 1 0 ł.25, UR. lDarzec UI91 r. 91.75, 111\ maj

s z

o

Ł

Une fraftł;ai6e

Olszewski
Wislocl<i
Zaboroki
Witgiliusz

-

l

W e czwartek, d. 4 grndnia1890

WDOW! lALABARSKA

I

I

llverpool, 1 grudnia. Ba\Vełnft.~ Sllr&wozuauit.
koucowe. Obrót 8,000 bel, z tego lU\, slIekn1a.eyę i
w,w6z 500 bel. Ospale. Amerykaóska niżej. Mo G.
Broach fine 5 1/l6' lliddliug amerykańska.: na. grutlziel1
-=- - - - -, na grudzień styczeń 5'/" nabywcy, na styczeń luty 5 '/. nabywcy, na luty m~
rzec fiU/u nabywcy, na marzec kwiecień 51/ 12 nA"
bywcy, ua l-wiecień mł\j 5 1/ . nabywcy, na maj
czerwiec 5 1' /" cena., Il& czerwiec lipiec 5 21 /'4 Dabywey, na. lipiec sierpi eń 5 23/ " Dabywcy. na sier
pleń wrz esień 5~J' nabywcy.
New-Y.rk , 1 grudnia. łł&welua 9T/lł~ ." S. Orlea.we 9 1/16'
New-York, ł grudoi•. Ka .... (Fair - Rio) 19.2S.
P?iyuka. \Ve wll ę~rzlllt z 18M7 KAWA Fl\ir·Rio .Hl 7 lo" ort liuł\ry nl\ sierp. 1642.

00.20 są.d.: 50/fI Ju,ł.Y Z&lłtawue SIłUl lIskló- J

GlEIJDłlWE.

IV "'.75

Wlle m,asta Łodz, sery1 I 96.00 .,d., II 86ry1 9i.OO
'ąd.,. III sery; 93.00 żąd·, IV 92.00 żąd· Dyskonto: I

..y lat 94. Do ostotniej chwili uosił betnie
glowQ, okolon" prawdziwym losem dlugicb, białych włosów .
Chwila w której młodemu Toroowi w walce z szeryfami zabito ojca, byla
pocz'ltkiem krwawej jego karyery. Przysiągł
.. tedy, 2e nie spocznie, polllld uie zgiU'l z jego r~l<i rzlookowie owej trupy szeryfów. l w
,traszuy sposób spełn it sw", "rzysiQg~: w prze·
ei~gu dwooh lat 2.<Ien z nich ju:t nie żył. Tom
Storr ston,ł potem na czele bandy zbójeckiej,
jakiej ziemia iod yan jeszcze oig widziała. St.arr
sam opowiadal, te włos n" r~k", zabił pięćdzi e
si~ci u lud.j. I nietylko z bialymi toczył wojoy; ściga ł takte indy.n, a za gło ... ~ strasznego
.bójcy lIakład.no wysokie nagrody. Pomimo
to oteoil si~ Tom St.rr, a jego dzieci, dwaj
synowie i córka, prawie prześcignWY ojc
Miauowicie córka, BeUa Starr, stala si~ prawdziwym postrllchem okolicy. Zll8trzelila przy••jmniej IlÓł tuzina uiewiJlrnycb kochaoków,
jefdziła wspaniale; sŁrzelba i lasso hyły IV jej
r~ku igra.zk", 11 na tysi",c
mil woko ło nikt
jej nie sprostał w wykrad.niu koni. Onl1 i
obaj bracia umarli śmierci!} gwałtowną. Wtedy
Tom Starr ;razi ł si~ do :tycia zbójeckiego i
posłał
do n.czelnikó", "lemienia Cherokee
p.rlameotarza, który przedstawił " imieniu
Sta..a ugode. Nacz"'nicy wybaczyli rozbójni·
ko wi pod wllI'unkiem, te tyć btdzie odtqd jako spokojoy obywatel. I Tom St.rr dotrzy- zdumiewający.
roaJ s łowa. Strzelby, która nigdy nie chyb iła,
ul.ywal tylko do polowań i zakończy ł tywot
Os lał,n i' wialloIDCI.;ci handl()w!!.
juko przykIadny właściciel fermy.
-0X Wytrwały więzień . Niedawno zmarł
. t grudnia. Wtlk!łlp. krÓL. t er lII. u.:
w wi~zieniu w Geclong (Wiktorya) IV Australii BerWarazawa
liu (2 lł. ) 4250 tą.1ł., 42.30. 'l.7 1{" 'la, 20, 17 1/ ,
stanec, licqcy 101 lat. Zmarly skazany był 15 kUli.; I.(III.IYII (3 III. ) 853 ;':).11 •• 8.4.5, 51 kup.;2
w roku 1819 na IVi~cnic doiywotoie, IITze- ł'ar,' (10 d.) 34.25 1.,.1.; \V.e,lei. (~ 11.) 7Ó.OO Żąll.,
74.75 kUJł.; ł fu li-c'y Ii"kwidaeyjlle Kr:,1. I'ohłkiego d.
był wi~c w niem 7l lat.
91.70 ż~. , 91.60 kUf'; f,fl/.. potyczka. w !ł~hf)lhlla. I
emlsyi 104.50 żąd.. [ emisyi iOł.50 ż~d. , Ul emill

'!!'i.,

y

T~iQIU

,,,,I., V 94.30 ą4, \Ił.iI; knP4
6'/. obhgi m. Warszawy. 91.00 żąd.; 5'/. listy ..... ta96.00

Kair, 1 g,·udnia. (Ag. p.l. Jego Cesars ka Wysokość Cesarzewicz l\astępCiI '1'1'0nu pospolu z towarzyszami potl,· óży )Orzy~ył do Ass.uanu, zlVied~ał ruiny Filoe
1 wyspę Słonr6\v.
P"awdopodobnie w sobotę będzie z pow"otem w Kairze.
~allZyngto\l , l g,·uduia. (Ag. (I.). Orę
dz,e (l"ezydenta Stanów RalTison& do
kongresu stwie"uza (l"zyjacielski sto~u llek
z państwam i zag,·anicznemi. Znaczny zapas złotR IIlatwi zawarcie ko,~wency i mię
dzyna"odowej o nieograniczonym użytku
sreb,·a. \V sprawie bilu Mac·Kiuleya puwiada prezydent: l\ie byłoby rzecz/ł sluszuą proIlonować zmiany
IV
bilu, zanim
próIJa w.a,·togci jego będzie uskutecz nioną.
Dotąd 111 3 Jest rzeczą dowiedzioną, że 110 ·
wa taryfa p"zyniosla szkodę handlowi Stanów ~j~dutzonY~l, "zecz ma się nawet
przeC'Wnle.
Berlin, 2 g rudnia. (Ag. p.). Przywóz'
trzody chlewnej z Cesarstwa i Królestwa
Polskiego do TO"unia, Bytom ia i Mysłowic
jest czasowo dozwolony, ale lJotl wa,·un ·
kiem, aby trzoda byla za"az szlac hł.o wana
IV bydfobójn iaeh miejskich.
Kair, 2 grudnia (Ag. (l.) .•Jego Cesarska
Wysokość Cesarzewicz Następca 1 "'01111 i
Jego 'l'owarzysze pour(,:<y przybyli do Edfy, oglądali świątynie i udali się wprost
do Assuauu.
Petersburg, 2 grudnia (Al!'. p.). Zamierzon em jest zaW<lrcie z Serbią kQ'J\\'euc)'i
o konsulaty. Przedtem two~zy s ię )dlka
kon ulilt6w ruskich IV Serbii i serbskich IV
rllskich portach czal'llolllo,·skicb.
Peters~urg~ 2 grudnia (Ag. j,.j. W'I1i'ora,i
w towarzystwie ochrony zdrowia (lublicznego, lekarz Uspenskij przeczy tal spmwozdanie z Pl'ób leczenia suchot, czynionych
przez siebie zapomocą plynu Bl'own-Seqnarda. Chorzy na ~uchoty, k tórym lekarz
zrobił kilka Z kolei zastl'zykllie,i, zaczęli
liebaweln nabierać wagi. tempemtllra st.opniowo się obnitalit, (lo~y nocne lIstaly i
ogólny stlln pOJlrawiał się nieraz IV sposób
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zwłok zmarłego

Pochowanie

nam tak wcześnie, niewymęża, ojca, syna, brata, wuja; szwagra,
teścia i dziadka

gasłej pamięci

odbędzie się

w czwartek, dnia 4-g'o grudnia, p~nktualnie
o godzinie l-ej, z kościoła ewangelickiego św. Jana. Na
smutny ten obrzęd zaprasza uprzejmie wszystkich Krewnych i Znajomych

w głębokim smutku
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nadchodzące święta:

wielkim wyborze. PIERNIKI

z plel"W'szyclt renomowanycb f'abryk. Warszawy,

WIlla

l'łIoskwy

l Tornn,ia.

odstałe: węgierslde, reńskie, hiszpailskie, szampańskie, ru~y, koniaki, araki, likiery

krajowe i zagraniczne, oraz towary kolonialne: rodzynki sułt&llskle, eleII', lIli8iały; cykatę, wanilię, ;ollwę prawdziwą Nicejską, mllsztardy francuskie i krajowe; oety francuskie, ('zekoladę, "1Ilączkę cnkrową zwaną pufer z cukru ory8zewskiego,
rzniętego nR maszynie tu na miejscu, oraz wszelkie inne towary w zakres kolonialny i delikatesów wchodzące_
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zamówienia na reperacye, strojenia i transport instrumentów.
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wiktuałów

z ul·zą.dzeniem i towarami. Oferty
proszę składać w administracyi
"Dziennika" pod lit. A, _
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