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K westya alkoholowa. 
-e(n-

i 

ROZPORZ4DZENIA. RZ4DOWE. 

PRZEPI~Y 

statystyka tak samo jak alkohol jest rze· zagładą w bliskiej przyBzlo~ci, jak faBy I 
czą, której należy używać z wielkiem u- dzikie, zanikłe przez wod~ ognistą,. I 
miarkowaniem i kt6rej nadewstystko nie. Wielokrotnie twierdzono, że alkoholizm 
nalezy nadużywac: może to pomiE;jszac i powiększa liczbę samobójstw, co nie daje 
sfałszować pojęcia .. Prawda, że napastnicy sil;) dowieść, powiedzmy nawiasem, chyba, 
lk h l . l k . d ź l' k' ź lk b l d ' 'b o stemplowaniu na kollWracn. towaróto i pakltnków a o o u Wie o rotm8 na u ywa l statysty 1 e a o o izm uważać bę zIemy za sposo towarowych i o opłatach za 8tem.plowanie. 

a co_ może najwięcej wypływa z cyfr, któ- samobójstwa. Jest to przynajmniej samo- , . , 
N ' d w I'Ś I' f a cu kl' em Re ue ' . FI' d "d . l t .. t bó' t l k ó' k t t (Zatwierdzone przez p. zarzą,dllają,cego mlIllster· 1e awno p m e r n s " v remI lm p. aIX o pOWIe zla ,- O, •• e s a- • JS wo powo ne, t re. SIli) ,,!ymy a s a y: I stwem llnansó\v 31 lipca 1&86 roku). 

scieutifique" pomieścił p. Fournier de Flaix tystyka w tej mierze ani za, ani przeciw styce a co do zadawama sobIe dobrowolneJ I Dl b' , 'dl h dl t 
t k ... kt' y obudZl'ł nI' do "'olenI'e l'e d d b ć' • N t t t k ś" .. k 'l'}' 1. a za ezpIeczema praWI owego an u 0-ar y Ui, or eza.. w - owo em y me moze. a s a ys y ę w ~llerCl, to P1J~ o te:.;n Dle myś l;. WO l on warami zagraniczncmi w obr!)bie Rosyi, te z nioh, 

lu publicystów, poczynajtlc od samego na- tej sprawie powotywać si~ można w jednym plĆ. Oyft'y tez p. FlInx: zaprzeczaJll! oskar-I które li powodu wysokiego oclenia mogił być przed
czelnego redaktora "Revue." Przyjmuj1.Jlc tylko punkcie. Przeciwnicy alkoholu ze- żeniu temu, dowodzą.c, że niema żadnego I miotem p:z~myBł!l ~rzemytnicze~o, a z po:vodu 
ten artykuł, uczony Karol Richet opatrzył brali i pod1creślili mnóstwo CyfL' dla wyka- zwiqzku między spożyciem alkoholu ililęzbą. swych. Wl!,SClWOŚCI me naatr\}czsJIJ tI'UdO?ŚCl do 

l ere . , k' r d k' . ~ h k tkó 11 h l . b" k '. k . . I prllylozema stempla lub do oplombowl'llla, wy-go ca ym sz glem przypIs ow e a cYJ- zaDla zqc s u w a w o u, a przynaj" samo ~Jst.w ta sa~o" J~ go nIema mlę- puszczane Sił z pod w?ady;y komory nie inaczej, 
nych, w których nietylko :z;ostawia autoro- mniej tych skutków, których st.wierdzenie dzy uZyClem wódki l hczb,! przestępstw. jak po ostemplowaniu, r.: zaohowaniem naBt~pUj~-
wi odpowiedzialność za jego opinie, za je- do pewnego stopnia jest możliwem; nigdy A jakkolwiek to dowodzenie jest przeczlb-\ oych przepisów: . • 
go genialne pą.radoksy, lecz silnie potępia nie uwzględnili jego skutków dobroczyn- cem ma OIlO jednak znaczenie' jest to za- . 2. Oste~plowame wydaw~ny~h z komor towa-
t nl'ch które mu SI 'A w da.ia szc e 'I l' h dd h . ł N' " . . ;. d 'r.J'. Ź ' t . t" row z9.l1ran. 16,l!:nych uskuteczma SI~: albo za po~o· e z, li Y Ol ~ z go n e nyc ,o awanyc przez mego us ug. a Je- pewne JUz co~. o:W1e"", e. w ej ma eryl Clł wyc'iŚnI!)ma na nich stemplem pewnych znakow, 
dziwacznemi. dnę szalę nałożyli mnóstwo ciężarów, dru- statystyka me me dowodZI. ,)Z tem sa- albo }lny pomocy obimderolowania z przyłozeniem 

Z drugiej strony jeden Z utalentowauych gili zostawili pustą. Ozyż tak si~ sądzi? mem prawie spoźyeiem alkoholu, mówi na u8tanow~onej bander?li t~9zowego etempl?- ko-
ekonomistów, krytycznie osą,dził tezę, pod- Fournier de Flaix używa i kolei staty- Flaix, Francya i Anglia przedstawiaj Ił ró. mory celne], lI:lbo za posredmctwem opatrzemR to· 
trzJmywanq, przez Fournier'a de Flaix, któ- styki do dowiedzenia, że złe skutki z al- żnice znaczne co do urodzeń, śmiertelności waru ustanowlO~1IJ plombę, celnf,l. 
rt} nazywa niebezpiecznym paradoksem. koholu, jeżeli nie Slb wprost wymysłem, nie i przestępstw. Francya spożywa muiej a1- I. O W!jrMIkolIlych specyalnJJ!1~ 3templem. 
Krytykowany autor oddaje się, podług nie- s~ w żadnym razie tak wielkie jak utrzy~ koholu, a jednak stoi niżej pod względem o S l kz~kac~'k t l ' k 

• UŚ l' k' . v . U '. . t d ... d" .' d l d ś' t l i). • pecya ne zna l, Wy0l8 ane 8 emp em, Ja o go, peWnej rozp c e nau owej, poza,,-owa- mUJ1.JI. SI:tUJ6 on nawe oWIesc pewnego ur,o zen ~ w~zeJ p!>. wzg ę ~m mIel' e nO-I dowód zagranicznego pochodzenia towaru, używajlł 
nia godnej. Co więcej, jego wnioski były- związku między spożyciem alkoholu i nie- ŚCI,. krymwahstykI l samobÓJstw. Włochy sill li tyLko dla przywożonych z zRgranioy sztabek 
by dziwne i obrzydliwe, gdyby nie miano któremi pomyślnemi zjawiskami, jak np. spożywajq, mato alkoholu, ich kryminalisty- metali drogocennych. 8am 8tempe~ wysylany jest 
wzgl~du na jego dobrq, wiar~. małq,liczbljs przest~pstw, małlJJ śmierteIno- ka. jest przerazaj'llcą,. Szwecya Norwegia. na. k~mory z deP:'";tamentu dochodo!,. oelnych co-

J k··... . b d' t ~. . Izb' ~ . D" .'. ' , . ( 'z rOC2\nle, Wysokosa zapłaty za wyblole tego stom-a leJ:t. WIęC z ro Dl s 3:t SIę wmnym ścilJJ, wi~ksz~ ic 1.JI urodzeń 1 sta"-JIn wzro- 1 anta spozywaJIJJ .3 razy Wl~C~J. m. pla na sz;tabkach, oznaoxonll. jest taksą, załllozoną, 
Fóurnier de Flaix? Jakąż popełnił kary- stem ludności. Lecz nie posuwa siE} tak Francya) przy ludnOŚCI trzy razy mmeJszeJ, do § 21 tych pr1.episów. 
godnI! herezyę, jakież dziwne postawił pro- daleko, aby utrzymywać, że to alkohol czyli różnica wynosi 1,200 na 100 a mimo 11 O banderolaclI.. 
pozycye, niemoralne ,i antyspołeczne, kt6re- zmniejsza liczb!} przestępstw i śmiertelność. to ich kryminalistyka, zważywszy na lu- 4. Obauderolo~aniu podle~ają,: a) IJukier rafi-
by usprawiedliwiały wyroki tak surowe? Wystarcza mu dowodzenie, że alkohol nie dno§c, przedstawia stosunek 40 do 2,470. nowany w głowaoh, b) trunkI spirytusGwe, przy
Smiał on ogłosić sięchwalclJj alkoholu i przyczynia si~ wcale, jak go często oskar- Hiszpania spożywa trzy razy mniej alko- wowne \V butelkach i innych naczyniach, prócz 
przeciwnikiem tych, kt6rzy oskarżajljs alko- zano, do powilijkszenia zamachów przeciwko hQln niż Włochy, jej, kryminalistyka jest drewnianyoh, 1.') wiua szampańskie, musujlllle, i d) 
hol O najczarniejsze przestępstwa, aby po- osobom i własności i że nie wi~cej umiera d~tazy~_",iększtł niż włoska. Rosya spo-; wyr~bYB~a::::~:' naeuJcier nakładane 8I!n9.st~pu
zyskaóprs.wonłezakazania-go, lcCZ',-taki łf:m';ti~l!~jch-- sifJ wysk'okiemoa tych, żywa cztery razy tyle alkoholu, co Francya, ję,cym sposobem: 
go opodatkowania, aby państwo jedynie ko- którzy się od niego wstrzymują. 00 do a liczba urodzeń jest tam dwa razy wię- Na kazdlj głowlI cukru, po zdjlloiu sznurków z 
rzyści stą.d ciągnq,cmogło (monopol wód· urod7.eń, a więc wzrostu ludności, mógł ksza niż we Francyi. Austrya i Francya papieru, w który jest obwini!)tę" naklejaj!} sill na. 
czany). P. Fournier twierdzi, że alkohol bez paradoksu przyznać znaczn"· ich cz"ść maj· ... prawił\ J' ednakow"- ludność i spoży- tym papierze trzy banderole, !; któryoh dwie wzdłui; 

·z "'I> ... głowy na bokaoh, a jedna w pośrodku wokół glo· 
jest artykułem bardzo użytecznym i cen- alkoholowi. Wiadomo przecie, że małżeń- waj" prawie jednakową ilość alkoholu; ró- wy. Banderole takowe należy naklejać, poczynajljo 
nym; oddaje on przemysłowi, sztukom, nn- stwo zawarte przez pijaka, jest prawie zaw- żnica ul'odEeń i śmiertelności wynosi 500/ 0 , w ollległości około g,oh werszków od wiorzchołka 
wet medycynie, hygienie i odżywianiu naj- sze płodnem, zwłaszcza na wsi. I tak wi- różnica samobójstw 100%

0 Niemcy przy głowy, na dół pod zagillcie arkusza opakunkowegG, 
. k ~. Z t d d ' t bl' t t t h FI' ź ż· lk h l 2/ . k ' pod którem to zagillciem obadwa końoe banderGli 

W1§ sze us~ugI. ego pow o u nonsensem ZImy z a 10 s a ys ycznyc p. lUX, e spo yelU. a. o o u,~ 3 W!ę ~zem, IU!lJIb .trzJ: powinny być złljczone tak, ażeby jeden konieo prr.y-
jest obrzucać przekleństwami obIudnemi za w departamencie Finistere, w którym pi- razy mDlej samoboJstw l pIęć razy wlęce,l kryty był drogim, na którym jest wyobrażenie her
to, że kilka tysięcy jednostek używa go jaństwo a raczej alkoholizm (bo lud tam urodzeń niż śmierci. "Tym !fposobem, wuio- bu państwa, nie mniej niż na werBZek. Pl'zytem 
nad miarę. Lecz ta teza wydaje nam siE} nie pija wina), sroży się najbardziej, uro- skuje Fournier de Flaix wszystkie przy- jedoa z ~o.cznych baną~roli, powin!la przechodzić 

. d . , '" . . d . '... d' I d ś" 681 564 . k' ó . b l 'O . l d I pr~ez naJw1llkszlł długosIl l!:wlerzchlllego arkusza o-naJrozsl! meJsz,! W DWIeCle; awno JUu nam zen na u no" z , mlesz anc w pu~~czeD1ll: ,Slb o 8; ona. sta.te~zn1e, ~ y pakunku, pnez utworzony przez ten arkusz klłt, a 
nasuwały si~ uwagi podobne, jak p. Flaix złożoną, jest 4,250. w miastach, a 19,300 naJzywotD1eJsze, n!lJbogatsze, n!lJmoraIDleJ- poprzacznlj bandel"oll) nakleja sil) w ukośnym kie
W "Revue scientifique," a obecnie stawia- wewsiach,-podczas gdy w departamencie sze spożywajljs najwięcej alkoholu." Naj- runku, tak, ażeby przez ni!} objllte były tak górne 
my :filantrop6w i hygienistów z jednej a LoteŁ Garonne, przy ludności o połowę silniejsze, najżywotniejsze i najbogatsze,- jak i dolne arku8ze opakunku. Na ~towlI cnkru 
finansistów' z drugiei strony, w pierwszym mni~'szei i zużywai"ceJ' zaledwie 11/4 litra I zgoda', naimoralnieJ'sze,-to J'eszcze pytanie, wagi 10 fontów należy naklejać dWI~ banderole 

J J J'I> J zamiast trzech - jedn!) podłużną a drugą, poprze-
rz~dzie tych, którzy od pewnego czasu nad- alko olu na głowę (spożycie w Finistere bo dotychczas, o ile nam wiadomo, nie wy- cznlj. mowy rozbite na kilka cZ\lśoi obanderolo
używaj1.Jl alkoholu. Dodać wszakże w;'uniś- wynosi 6 litrów na głowę), urodzeń w mia- nale:dono narz'ildzia, któreby pozwalało choć waniu nie podlegajIł: 
my, że dowody, któremi się posługiwał stach jest 1782, a we wsi~ch 3,677. Za· przybliżenie mierzyć a wi§c .i porównywać 6. Na trunki spirytusowe przywozone w na-

l l h b 'li . lk h l ' i ź d' lk h l' l M: l d6 (D ~ ) ollyniach (próoz drewnianych), niezależnie od ich p. F aix d a zre a l towama a o o U l rZUCili mo e, e uro zema a o o lCzne Sili mora n01:1\.i u w. Olf.. nast, objlltośei, nakleja sili po jednej banderoli na każde 
os,!dzenia potwarzy i prześladowań, któ-· podłego gatunku. Przypuśćmy, lecz zawsze naczynie, w ttln sposób, ażeby banderola przecho-
rych przedmiote~' stał się ten produkt,- ~q, ~o urodzenia, k~óre p~mnll:źajlł ludno~6 dzita przez podłuzne strony szyjki naczynia i aże-
nie były wszystkIe dobrze dobrane. Jest 11 wobec których nle mozna JUż poważme by wyobrażenie herbu państwa przypadło na k.or-

.. . l d . , ż}' . ku po nad lakiem, gdzie przykłada sill pieczl)Ó 
ou statystykiem i zdawało mu SIę, że SIę utrzymywać, ze u y OŚWIecone, Je e 1 SIę właśoioiela towaru lub jego pełnomocnika; poczem 
może głównie oprzeć na statystyce. Otóż nie będlb miaty na baczności, Sll! zagrożone zndne pieczl)oie lakowe lub nDklejania na bande-

Z TYGODNIA. 
-e(n~ 

Na niemieol,tiem kazaniu .. - WraZ~nia z wystawy 
nasion. - Zastój w przemyśle rozmajtem,:r.. wyjlłt-
kiem tkackiego. - Drobne kweatye łódzkie. - Bie· 
dna kasa miejska i wielorakie stlld kłopoty. ,
Najskoteczniejszy środek anty-oholeryozny, !; nawIa
sem o reklamie. - Telegram teatralny. - Teatr 

niemiecki. - Odezwa na czasie blldlłca. 

I dze opiera się jego hodowla nasion bura.-kraju, na jakim zna.jdujlb się okazy wysta- Dych miastach europejskich, gdzie Slb szpi
czanych. Jużcić laboratoryum takie nie wowe-i gdy koszty wytwórstwa b~dą tańsze tale specyalne na choroby zakaźne, przy-
imponuje naszym fabrykantom cukru, któ- niż Sil! dzisiaj, wówczas rolnictwo nasze puszczam, że starą, bielizna "niewinna" mo
rzy muszlJJ je znać przecież, wątpię jednak, przestanie narzekać na ciężkie czasy. Głę- że być spl'Zedawauą" lecz .w Łodzi, gdzie w 
czy znajll! takowe nasi rolnicy,' trudniący boklb tlJ sentencyę polecam rozwadze eko· Jednym budynku szpitalnym znaleźć moźna 
aię produkcYIlI buraków, a już co się tyczy nomistów krajowych! caIll! nomenklaturlJ dolegliwości ludzkich, 
przeciętnych gości wystawy, ci z pewności1łl Niestety, do narzekań rolników łączl1s s:ili) nie powinno być chyba w!JItpliwości co do 
nie maj!} pojęcia o tych rzeczach i dlatego z wielu stron skargi na zastój w przemy- postępowania ze starll! bieliznIb. Tymczasem 
laboratoryum pana Braune ma swój cel śle. Tu zamykaj q fabryki, owdzie zmniej- oto słychać, że po siedmnastu latach ist. 
na wystawie, jakkolwiek znalazło si~ tam szaj~ produkcYI!: i co zatem idzie, liczb fil nienia szpitala, kwestya ta znalazła si~ na 

Słyszałem w tych dniach aż dwa kaza- gwoli rtlklamy. robotnik6w. Najgorzej idą. liprawy cukro- porzl1sdku dziennym. Zatem stara bielizna 
nia niemieckie!' Niemieckich kazań, czyli objaśnień pana wnictwa, gorzelnictwa i piwowarstwa, sło- szpitalna była dotychczas sprzedawan,? 

Powiecie czytelnicy, źe nic szczególnego Braune sCucJlał<:! :wraz zem~ą" kUk!! panów, we~ przemysI6w wpływają,cych na. losy Ni~ch~j ~e wolno mi będzie, wyrazić si§ ~ 
niema w tym fakcie? Naturalnie. Kazań którzy bynaJmmeJ na rolmkow me wygl!!- rolmctwa. uWIelblemem dla notorycznej zdrowotnoścl 
niemieckich słuchamy, chcąc nie chCIbC, o~- dali. Przyrz1.Jldom pra~own!, ~o lu?et .po- .•.. • • • • łódzkiej, gdyż ma o?a widocznie rog~tą, d~-
dawna, w najrozmaitszej formie i treśCI. dobnym,. przygląd~ło Slfil tez Cle~awle kll~a SlyszaJ:em, iż podczas ostatnich rewizyj szę, ~kor,!. przy takICh warunkach kpi sobie 
Jednakie te dwa o kt6rych mówię zasłu- warszawIanek. NIe chcę podeJrzywać, Ja- w instytucyach slłdowych pOl'URzOn!il byla z epldeml1. 

ujl! na uwagę 'z powodu ł>warzyszl!cych koby nadob14e te istoty slhdzily, że maj!} kwestya formalności przy wręczaniu po- A. czy wiecie państwo, że u nas dzieci 
fm okoliczności. nrzed sobą 'panoramę· Owszem, zauważy- zwów, respective wezwań. Mają być w tej zmarłe na oSplj) WOŻlfs w dorożkach na cmen-

Jedno z tych kazań przyjechało do Ło- lem,' iż jnteresuj~ silj) ogromnie ,wystawą, ~nierze zaprowadzone przepisy ob?wią,~u. tarz,- i że tru.mien~i ąpocz~wają na ko
dzi wprost z Londynu i ofiarowi''16 było nasl.on: kaźda mIała przy paltO?Ikll kłos JI1C~ wo~nych do wręczama pozwow, Ile lanach małoletmch, ~leraz tuz. P?d. samym 
specyalnie izraelitom. Co do nich, to na- ~boza). zerwany ze ~nopków stOjących tu mozno.acI, do własnych r!!~ poz~anym. Obo- nosem? Zap~w.ne me zauwazyhśC1e t~g() 
słuchali sie oni w ostatnich czasach nie· l owdZIe •. To o~tatDla moda. '. st~zeme tych fo~ml.'lnośC1 pO,zą~a,nem blil- f~ktu? OhcIeJcIe tylko, prosz~, a. zauwazy
mało kazań w rozmaitych języka:ćh, .a mam ~ prz;pemnośC1ą, odnala:le~ pszemce, zy- dZJe. d:a wsz~stklCb, a szczegolllleJ. dla ro- Cle. b!1rdzo latwo, . gdyż wszystkIe z,ma.de 
to przekonanie, że strawilJl niemieckie rÓW-I ta l łubmJ:' pana Dobrz~nsk1e~o Edmull?~ bOt~llkow, ,ktorz~ ?ardzo cz~s~o me otrzy- dZ.l~C1 tra?sportowane SIJl w ten sp?sob na 
nie dobrze, jak każde inne. z NadolneJ or~z . burakI pam S~checkleJ mUJ'ł zawla~omlell o ~ermID1e sprawy. z mIejSCe 'Y1e?znego spoczynku, pOllllmo za-
. Drugie kazanie niemieckie miałem za- z R~zpr~y. N1ew.le.le to wprawdzIe. z gu- pracoda.WCl1l I przegrywaJlh proces zaocz Ule. kazu pohcyJneg? , 

szczyt słyszeć w Warszawie - w owych sa- berm. plotrk,owsk1eh ale skoro :takIe Su- •• •.••••• . Ba! gdyby IllIasto na~ze ?~ło gub~rnlll:1-
lach, kędy gości obecnie pierwsza krajowa wal~kl~, m~J~ce dobrą, glęb~, Dle zdobyło W miasteczku n::iszem powstajlJl czasami nem, -: gdyby .p~zynaJmmeJ. odpowledmo 
wystawa nasion. Kazanie to wygłasza dla. się ~Dl na Jednego wysta~cę, to "nas~a gu- kwestye, co do których, zdawałoby się, że do swej ludnośCI l rozl~g~oścl urządzone~ 
wszystkich, którzy słuchać go pragną, pan b?rDl~ prz~mysłowa popisala SIę Jeszcze nie mOże być wą,tpliwości, a jednak znaj- było pod wzglfJde!D pohcYJno-sl!Jd0v.:Y~, me 
Braun e z Bierndorfu w księztwie Anhalt, lllenaJgorzeJ.. ,. duje się takowa. Do t~kich należy np. pra~tykowałyby ~H.l zapewn.e, .n~duzYC19; r?
który zaj1}1 centrum pierwszej sali wysta- Z. wystawy naBlOn ,,!yDlosłem. to przek?- kwestya, co robić ze starllI bieliznl} szpital- Zffi!ute. Mała lIczba., straznlkow ~ohcYJ
wowej i roztasował się tu z calem labora. nanI~, że gdl na takIm stopnIU .rozwoJu nq" czy niszczyć ją, czy też sprzedawać. n~ch ~ystal'cza zaleąwle ~o ~bsłu~l. urzlil
toryum doświadczalnem, na k~órego powa- staDle przecll~tna produkcya zbozowa w Ozy może tu być jaka w4tpliwość? W in, dow 1 do obsadzeuIa naJkomeoznleJszych 

Nr. 238. Dnia 24 Października. Niedziela. 12 (24) Pazdziernika 1886 r. 
iŁ 

.PBElriJBEBJł.Tll. : 
"N" Łodzi.: 

H:;e.>.nio . . . . . . . 1'8. 9 k. -
l'óh'ocznie . • . " . 4 k. !lI) 
li. w9rta1nie. • . " !ol k. 50 

w KRÓLESTWIE I CESARSTWIE: 
H )clIuie , . . . • • . rs. 12 k. -
(,ćlrocznie . . • .. 6 k. 50 

Prenumera~ na ,,Dziennik Lódrcki" 
'" warszawleprzyjmnJe skład Henryka 
llirszfelda, przy ulicy Mazó,.,ieckiej, 
Nr. 16, wprost Towarzystwa Kredy to
w "go Ziemskiego. Tamże .nabywać 
ulotna pojedyncze numery ,,DziennikII.." 

Cena poiedyncrcego numeru 15 kop. 

KALENDARZY!{. 
llz,iś: N.19·Q, ~ Iw. ,Jana Kantego, 
Jutro: Kryspa 1 Krysplana M. 

.. LA 2 
(JEN Ił. OG:t:.oszEŃ: 

Za Jeden wiersz petitem lub za Jego 
miejsce 6. k' l z us~pstwem: $II. .2 razy 
5~/o, za S razy 115%, za 4 ra1.y 20 %. 
za li rll.z1 25%, za. 6 ras;r i wi\)cej 

80010' 
Nekrologi: za lta*dy wiersz 10 kop. 
Reklamy: z& kaMy wierslI J2 kop. 
Stałe S wierszowe ogłoszenia adre-

pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 
Bowe po 1'8, 2 miesi\}cznie, 

Od naleinolci prl'.6wyzszaJ%oych 10 rs. 
ustllpstwo dodatkowe ogólne 5%. 

Biuro Reda.kcyi i AdIllini~tra.cyi 
uliea Piotrkows)ul, Jlotel Hłl.wburski Nr. 273. 

l Ogłoszenia przyjmowane sę,: w Administracyi "Dzie~nikll:" 
orar. ~ .. .Biura.oh OgłosKeń R/l.johmana i Frendlera. VI' Wnrsl\awU'J 

i w Lodr.i. 
\\ 8chód stonca o godz. 6 JJlin, S4. Zachód o gotll<. 4 min. lili. 
IHugoŚÓ. !lIlia godz .. 10 min . .21. Ubyło dnia godzin 6 minut 18. 

Adres telegraficzny: 
E:UŁ..A.E:O"V'V'SXI. ŁÓDŹ_ It~kopisy nadesIane bDZ zastrzeżenia-nie bIld!} zwracane. 

NUme1' następny wyJdzie we wtorek. 

K westya alkoholowa. 
-e(n-

i 

ROZPORZ4DZENIA. RZ4DOWE. 

PRZEPI~Y 

statystyka tak samo jak alkohol jest rze· zagładą w bliskiej przyBzlo~ci, jak faBy I 
czą, której należy używać z wielkiem u- dzikie, zanikłe przez wod~ ognistą,. I 
miarkowaniem i kt6rej nadewstystko nie. Wielokrotnie twierdzono, że alkoholizm 
nalezy nadużywac: może to pomiE;jszac i powiększa liczbę samobójstw, co nie daje 
sfałszować pojęcia .. Prawda, że napastnicy sil;) dowieść, powiedzmy nawiasem, chyba, 
lk h l . l k . d ź l' k' ź lk b l d ' 'b o stemplowaniu na kollWracn. towaróto i pakltnków a o o u Wie o rotm8 na u ywa l statysty 1 e a o o izm uważać bę zIemy za sposo towarowych i o opłatach za 8tem.plowanie. 

a co_ może najwięcej wypływa z cyfr, któ- samobójstwa. Jest to przynajmniej samo- , . , 
N ' d w I'Ś I' f a cu kl' em Re ue ' . FI' d "d . l t .. t bó' t l k ó' k t t (Zatwierdzone przez p. zarzą,dllają,cego mlIllster· 1e awno p m e r n s " v remI lm p. aIX o pOWIe zla ,- O, •• e s a- • JS wo powo ne, t re. SIli) ,,!ymy a s a y: I stwem llnansó\v 31 lipca 1&86 roku). 

scieutifique" pomieścił p. Fournier de Flaix tystyka w tej mierze ani za, ani przeciw styce a co do zadawama sobIe dobrowolneJ I Dl b' , 'dl h dl t 
t k ... kt' y obudZl'ł nI' do "'olenI'e l'e d d b ć' • N t t t k ś" .. k 'l'}' 1. a za ezpIeczema praWI owego an u 0-ar y Ui, or eza.. w - owo em y me moze. a s a ys y ę w ~llerCl, to P1J~ o te:.;n Dle myś l;. WO l on warami zagraniczncmi w obr!)bie Rosyi, te z nioh, 

lu publicystów, poczynajtlc od samego na- tej sprawie powotywać si~ można w jednym plĆ. Oyft'y tez p. FlInx: zaprzeczaJll! oskar-I które li powodu wysokiego oclenia mogił być przed
czelnego redaktora "Revue." Przyjmuj1.Jlc tylko punkcie. Przeciwnicy alkoholu ze- żeniu temu, dowodzą.c, że niema żadnego I miotem p:z~myBł!l ~rzemytnicze~o, a z po:vodu 
ten artykuł, uczony Karol Richet opatrzył brali i pod1creślili mnóstwo CyfL' dla wyka- zwiqzku między spożyciem alkoholu ililęzbą. swych. Wl!,SClWOŚCI me naatr\}czsJIJ tI'UdO?ŚCl do 

l ere . , k' r d k' . ~ h k tkó 11 h l . b" k '. k . . I prllylozema stempla lub do oplombowl'llla, wy-go ca ym sz glem przypIs ow e a cYJ- zaDla zqc s u w a w o u, a przynaj" samo ~Jst.w ta sa~o" J~ go nIema mlę- puszczane Sił z pod w?ady;y komory nie inaczej, 
nych, w których nietylko :z;ostawia autoro- mniej tych skutków, których st.wierdzenie dzy uZyClem wódki l hczb,! przestępstw. jak po ostemplowaniu, r.: zaohowaniem naBt~pUj~-
wi odpowiedzialność za jego opinie, za je- do pewnego stopnia jest możliwem; nigdy A jakkolwiek to dowodzenie jest przeczlb-\ oych przepisów: . • 
go genialne pą.radoksy, lecz silnie potępia nie uwzględnili jego skutków dobroczyn- cem ma OIlO jednak znaczenie' jest to za- . 2. Oste~plowame wydaw~ny~h z komor towa-
t nl'ch które mu SI 'A w da.ia szc e 'I l' h dd h . ł N' " . . ;. d 'r.J'. Ź ' t . t" row z9.l1ran. 16,l!:nych uskuteczma SI~: albo za po~o· e z, li Y Ol ~ z go n e nyc ,o awanyc przez mego us ug. a Je- pewne JUz co~. o:W1e"", e. w ej ma eryl Clł wyc'iŚnI!)ma na nich stemplem pewnych znakow, 
dziwacznemi. dnę szalę nałożyli mnóstwo ciężarów, dru- statystyka me me dowodZI. ,)Z tem sa- albo }lny pomocy obimderolowania z przyłozeniem 

Z drugiej strony jeden Z utalentowauych gili zostawili pustą. Ozyż tak si~ sądzi? mem prawie spoźyeiem alkoholu, mówi na u8tanow~onej bander?li t~9zowego etempl?- ko-
ekonomistów, krytycznie osą,dził tezę, pod- Fournier de Flaix używa i kolei staty- Flaix, Francya i Anglia przedstawiaj Ił ró. mory celne], lI:lbo za posredmctwem opatrzemR to· 
trzJmywanq, przez Fournier'a de Flaix, któ- styki do dowiedzenia, że złe skutki z al- żnice znaczne co do urodzeń, śmiertelności waru ustanowlO~1IJ plombę, celnf,l. 
rt} nazywa niebezpiecznym paradoksem. koholu, jeżeli nie Slb wprost wymysłem, nie i przestępstw. Francya spożywa muiej a1- I. O W!jrMIkolIlych specyalnJJ!1~ 3templem. 
Krytykowany autor oddaje się, podług nie- s~ w żadnym razie tak wielkie jak utrzy~ koholu, a jednak stoi niżej pod względem o S l kz~kac~'k t l ' k 

• UŚ l' k' . v . U '. . t d ... d" .' d l d ś' t l i). • pecya ne zna l, Wy0l8 ane 8 emp em, Ja o go, peWnej rozp c e nau owej, poza,,-owa- mUJ1.JI. SI:tUJ6 on nawe oWIesc pewnego ur,o zen ~ w~zeJ p!>. wzg ę ~m mIel' e nO-I dowód zagranicznego pochodzenia towaru, używajlł 
nia godnej. Co więcej, jego wnioski były- związku między spożyciem alkoholu i nie- ŚCI,. krymwahstykI l samobÓJstw. Włochy sill li tyLko dla przywożonych z zRgranioy sztabek 
by dziwne i obrzydliwe, gdyby nie miano któremi pomyślnemi zjawiskami, jak np. spożywajq, mato alkoholu, ich kryminalisty- metali drogocennych. 8am 8tempe~ wysylany jest 
wzgl~du na jego dobrq, wiar~. małq,liczbljs przest~pstw, małlJJ śmierteIno- ka. jest przerazaj'llcą,. Szwecya Norwegia. na. k~mory z deP:'";tamentu dochodo!,. oelnych co-

J k··... . b d' t ~. . Izb' ~ . D" .'. ' , . ( 'z rOC2\nle, Wysokosa zapłaty za wyblole tego stom-a leJ:t. WIęC z ro Dl s 3:t SIę wmnym ścilJJ, wi~ksz~ ic 1.JI urodzeń 1 sta"-JIn wzro- 1 anta spozywaJIJJ .3 razy Wl~C~J. m. pla na sz;tabkach, oznaoxonll. jest taksą, załllozoną, 
Fóurnier de Flaix? Jakąż popełnił kary- stem ludności. Lecz nie posuwa siE} tak Francya) przy ludnOŚCI trzy razy mmeJszeJ, do § 21 tych pr1.episów. 
godnI! herezyę, jakież dziwne postawił pro- daleko, aby utrzymywać, że to alkohol czyli różnica wynosi 1,200 na 100 a mimo 11 O banderolaclI.. 
pozycye, niemoralne ,i antyspołeczne, kt6re- zmniejsza liczb!} przestępstw i śmiertelność. to ich kryminalistyka, zważywszy na lu- 4. Obauderolo~aniu podle~ają,: a) IJukier rafi-
by usprawiedliwiały wyroki tak surowe? Wystarcza mu dowodzenie, że alkohol nie dno§c, przedstawia stosunek 40 do 2,470. nowany w głowaoh, b) trunkI spirytusGwe, przy
Smiał on ogłosić sięchwalclJj alkoholu i przyczynia si~ wcale, jak go często oskar- Hiszpania spożywa trzy razy mniej alko- wowne \V butelkach i innych naczyniach, prócz 
przeciwnikiem tych, kt6rzy oskarżajljs alko- zano, do powilijkszenia zamachów przeciwko hQln niż Włochy, jej, kryminalistyka jest drewnianyoh, 1.') wiua szampańskie, musujlllle, i d) 
hol O najczarniejsze przestępstwa, aby po- osobom i własności i że nie wi~cej umiera d~tazy~_",iększtł niż włoska. Rosya spo-; wyr~bYB~a::::~:' naeuJcier nakładane 8I!n9.st~pu
zyskaóprs.wonłezakazania-go, lcCZ',-taki łf:m';ti~l!~jch-- sifJ wysk'okiemoa tych, żywa cztery razy tyle alkoholu, co Francya, ję,cym sposobem: 
go opodatkowania, aby państwo jedynie ko- którzy się od niego wstrzymują. 00 do a liczba urodzeń jest tam dwa razy wię- Na kazdlj głowlI cukru, po zdjlloiu sznurków z 
rzyści stą.d ciągnq,cmogło (monopol wód· urod7.eń, a więc wzrostu ludności, mógł ksza niż we Francyi. Austrya i Francya papieru, w który jest obwini!)tę" naklejaj!} sill na. 
czany). P. Fournier twierdzi, że alkohol bez paradoksu przyznać znaczn"· ich cz"ść maj· ... prawił\ J' ednakow"- ludność i spoży- tym papierze trzy banderole, !; któryoh dwie wzdłui; 

·z "'I> ... głowy na bokaoh, a jedna w pośrodku wokół glo· 
jest artykułem bardzo użytecznym i cen- alkoholowi. Wiadomo przecie, że małżeń- waj" prawie jednakową ilość alkoholu; ró- wy. Banderole takowe należy naklejać, poczynajljo 
nym; oddaje on przemysłowi, sztukom, nn- stwo zawarte przez pijaka, jest prawie zaw- żnica ul'odEeń i śmiertelności wynosi 500/ 0 , w ollległości około g,oh werszków od wiorzchołka 
wet medycynie, hygienie i odżywianiu naj- sze płodnem, zwłaszcza na wsi. I tak wi- różnica samobójstw 100%

0 Niemcy przy głowy, na dół pod zagillcie arkusza opakunkowegG, 
. k ~. Z t d d ' t bl' t t t h FI' ź ż· lk h l 2/ . k ' pod którem to zagillciem obadwa końoe banderGli 

W1§ sze us~ugI. ego pow o u nonsensem ZImy z a 10 s a ys ycznyc p. lUX, e spo yelU. a. o o u,~ 3 W!ę ~zem, IU!lJIb .trzJ: powinny być złljczone tak, ażeby jeden konieo prr.y-
jest obrzucać przekleństwami obIudnemi za w departamencie Finistere, w którym pi- razy mDlej samoboJstw l pIęć razy wlęce,l kryty był drogim, na którym jest wyobrażenie her
to, że kilka tysięcy jednostek używa go jaństwo a raczej alkoholizm (bo lud tam urodzeń niż śmierci. "Tym !fposobem, wuio- bu państwa, nie mniej niż na werBZek. Pl'zytem 
nad miarę. Lecz ta teza wydaje nam siE} nie pija wina), sroży się najbardziej, uro- skuje Fournier de Flaix wszystkie przy- jedoa z ~o.cznych baną~roli, powin!la przechodzić 

. d . , '" . . d . '... d' I d ś" 681 564 . k' ó . b l 'O . l d I pr~ez naJw1llkszlł długosIl l!:wlerzchlllego arkusza o-naJrozsl! meJsz,! W DWIeCle; awno JUu nam zen na u no" z , mlesz anc w pu~~czeD1ll: ,Slb o 8; ona. sta.te~zn1e, ~ y pakunku, pnez utworzony przez ten arkusz klłt, a 
nasuwały si~ uwagi podobne, jak p. Flaix złożoną, jest 4,250. w miastach, a 19,300 naJzywotD1eJsze, n!lJbogatsze, n!lJmoraIDleJ- poprzacznlj bandel"oll) nakleja sil) w ukośnym kie
W "Revue scientifique," a obecnie stawia- wewsiach,-podczas gdy w departamencie sze spożywajljs najwięcej alkoholu." Naj- runku, tak, ażeby przez ni!} objllte były tak górne 
my :filantrop6w i hygienistów z jednej a LoteŁ Garonne, przy ludności o połowę silniejsze, najżywotniejsze i najbogatsze,- jak i dolne arku8ze opakunku. Na ~towlI cnkru 
finansistów' z drugiei strony, w pierwszym mni~'szei i zużywai"ceJ' zaledwie 11/4 litra I zgoda', naimoralnieJ'sze,-to J'eszcze pytanie, wagi 10 fontów należy naklejać dWI~ banderole 

J J J'I> J zamiast trzech - jedn!) podłużną a drugą, poprze-
rz~dzie tych, którzy od pewnego czasu nad- alko olu na głowę (spożycie w Finistere bo dotychczas, o ile nam wiadomo, nie wy- cznlj. mowy rozbite na kilka cZ\lśoi obanderolo
używaj1.Jl alkoholu. Dodać wszakże w;'uniś- wynosi 6 litrów na głowę), urodzeń w mia- nale:dono narz'ildzia, któreby pozwalało choć waniu nie podlegajIł: 
my, że dowody, któremi się posługiwał stach jest 1782, a we wsi~ch 3,677. Za· przybliżenie mierzyć a wi§c .i porównywać 6. Na trunki spirytusowe przywozone w na-

l l h b 'li . lk h l ' i ź d' lk h l' l M: l d6 (D ~ ) ollyniach (próoz drewnianych), niezależnie od ich p. F aix d a zre a l towama a o o U l rZUCili mo e, e uro zema a o o lCzne Sili mora n01:1\.i u w. Olf.. nast, objlltośei, nakleja sili po jednej banderoli na każde 
os,!dzenia potwarzy i prześladowań, któ-· podłego gatunku. Przypuśćmy, lecz zawsze naczynie, w ttln sposób, ażeby banderola przecho-
rych przedmiote~' stał się ten produkt,- ~q, ~o urodzenia, k~óre p~mnll:źajlł ludno~6 dzita przez podłuzne strony szyjki naczynia i aże-
nie były wszystkIe dobrze dobrane. Jest 11 wobec których nle mozna JUż poważme by wyobrażenie herbu państwa przypadło na k.or-

.. . l d . , ż}' . ku po nad lakiem, gdzie przykłada sill pieczl)Ó 
ou statystykiem i zdawało mu SIę, że SIę utrzymywać, ze u y OŚWIecone, Je e 1 SIę właśoioiela towaru lub jego pełnomocnika; poczem 
może głównie oprzeć na statystyce. Otóż nie będlb miaty na baczności, Sll! zagrożone zndne pieczl)oie lakowe lub nDklejania na bande-

Z TYGODNIA. 
-e(n~ 

Na niemieol,tiem kazaniu .. - WraZ~nia z wystawy 
nasion. - Zastój w przemyśle rozmajtem,:r.. wyjlłt-
kiem tkackiego. - Drobne kweatye łódzkie. - Bie· 
dna kasa miejska i wielorakie stlld kłopoty. ,
Najskoteczniejszy środek anty-oholeryozny, !; nawIa
sem o reklamie. - Telegram teatralny. - Teatr 

niemiecki. - Odezwa na czasie blldlłca. 

I dze opiera się jego hodowla nasion bura.-kraju, na jakim zna.jdujlb się okazy wysta- Dych miastach europejskich, gdzie Slb szpi
czanych. Jużcić laboratoryum takie nie wowe-i gdy koszty wytwórstwa b~dą tańsze tale specyalne na choroby zakaźne, przy-
imponuje naszym fabrykantom cukru, któ- niż Sil! dzisiaj, wówczas rolnictwo nasze puszczam, że starą, bielizna "niewinna" mo
rzy muszlJJ je znać przecież, wątpię jednak, przestanie narzekać na ciężkie czasy. Głę- że być spl'Zedawauą" lecz .w Łodzi, gdzie w 
czy znajll! takowe nasi rolnicy,' trudniący boklb tlJ sentencyę polecam rozwadze eko· Jednym budynku szpitalnym znaleźć moźna 
aię produkcYIlI buraków, a już co się tyczy nomistów krajowych! caIll! nomenklaturlJ dolegliwości ludzkich, 
przeciętnych gości wystawy, ci z pewności1łl Niestety, do narzekań rolników łączl1s s:ili) nie powinno być chyba w!JItpliwości co do 
nie maj!} pojęcia o tych rzeczach i dlatego z wielu stron skargi na zastój w przemy- postępowania ze starll! bieliznIb. Tymczasem 
laboratoryum pana Braune ma swój cel śle. Tu zamykaj q fabryki, owdzie zmniej- oto słychać, że po siedmnastu latach ist. 
na wystawie, jakkolwiek znalazło si~ tam szaj~ produkcYI!: i co zatem idzie, liczb fil nienia szpitala, kwestya ta znalazła si~ na 

Słyszałem w tych dniach aż dwa kaza- gwoli rtlklamy. robotnik6w. Najgorzej idą. liprawy cukro- porzl1sdku dziennym. Zatem stara bielizna 
nia niemieckie!' Niemieckich kazań, czyli objaśnień pana wnictwa, gorzelnictwa i piwowarstwa, sło- szpitalna była dotychczas sprzedawan,? 

Powiecie czytelnicy, źe nic szczególnego Braune sCucJlał<:! :wraz zem~ą" kUk!! panów, we~ przemysI6w wpływają,cych na. losy Ni~ch~j ~e wolno mi będzie, wyrazić si§ ~ 
niema w tym fakcie? Naturalnie. Kazań którzy bynaJmmeJ na rolmkow me wygl!!- rolmctwa. uWIelblemem dla notorycznej zdrowotnoścl 
niemieckich słuchamy, chcąc nie chCIbC, o~- dali. Przyrz1.Jldom pra~own!, ~o lu?et .po- .•.. • • • • łódzkiej, gdyż ma o?a widocznie rog~tą, d~-
dawna, w najrozmaitszej formie i treśCI. dobnym,. przygląd~ło Slfil tez Cle~awle kll~a SlyszaJ:em, iż podczas ostatnich rewizyj szę, ~kor,!. przy takICh warunkach kpi sobie 
Jednakie te dwa o kt6rych mówię zasłu- warszawIanek. NIe chcę podeJrzywać, Ja- w instytucyach slłdowych pOl'URzOn!il byla z epldeml1. 

ujl! na uwagę 'z powodu ł>warzyszl!cych koby nadob14e te istoty slhdzily, że maj!} kwestya formalności przy wręczaniu po- A. czy wiecie państwo, że u nas dzieci 
fm okoliczności. nrzed sobą 'panoramę· Owszem, zauważy- zwów, respective wezwań. Mają być w tej zmarłe na oSplj) WOŻlfs w dorożkach na cmen-

Jedno z tych kazań przyjechało do Ło- lem,' iż jnteresuj~ silj) ogromnie ,wystawą, ~nierze zaprowadzone przepisy ob?wią,~u. tarz,- i że tru.mien~i ąpocz~wają na ko
dzi wprost z Londynu i ofiarowi''16 było nasl.on: kaźda mIała przy paltO?Ikll kłos JI1C~ wo~nych do wręczama pozwow, Ile lanach małoletmch, ~leraz tuz. P?d. samym 
specyalnie izraelitom. Co do nich, to na- ~boza). zerwany ze ~nopków stOjących tu mozno.acI, do własnych r!!~ poz~anym. Obo- nosem? Zap~w.ne me zauwazyhśC1e t~g() 
słuchali sie oni w ostatnich czasach nie· l owdZIe •. To o~tatDla moda. '. st~zeme tych fo~ml.'lnośC1 pO,zą~a,nem blil- f~ktu? OhcIeJcIe tylko, prosz~, a. zauwazy
mało kazań w rozmaitych języka:ćh, .a mam ~ prz;pemnośC1ą, odnala:le~ pszemce, zy- dZJe. d:a wsz~stklCb, a szczegolllleJ. dla ro- Cle. b!1rdzo latwo, . gdyż wszystkIe z,ma.de 
to przekonanie, że strawilJl niemieckie rÓW-I ta l łubmJ:' pana Dobrz~nsk1e~o Edmull?~ bOt~llkow, ,ktorz~ ?ardzo cz~s~o me otrzy- dZ.l~C1 tra?sportowane SIJl w ten sp?sob na 
nie dobrze, jak każde inne. z NadolneJ or~z . burakI pam S~checkleJ mUJ'ł zawla~omlell o ~ermID1e sprawy. z mIejSCe 'Y1e?znego spoczynku, pOllllmo za-
. Drugie kazanie niemieckie miałem za- z R~zpr~y. N1ew.le.le to wprawdzIe. z gu- pracoda.WCl1l I przegrywaJlh proces zaocz Ule. kazu pohcyJneg? , 

szczyt słyszeć w Warszawie - w owych sa- berm. plotrk,owsk1eh ale skoro :takIe Su- •• •.••••• . Ba! gdyby IllIasto na~ze ?~ło gub~rnlll:1-
lach, kędy gości obecnie pierwsza krajowa wal~kl~, m~J~ce dobrą, glęb~, Dle zdobyło W miasteczku n::iszem powstajlJl czasami nem, -: gdyby .p~zynaJmmeJ. odpowledmo 
wystawa nasion. Kazanie to wygłasza dla. się ~Dl na Jednego wysta~cę, to "nas~a gu- kwestye, co do których, zdawałoby się, że do swej ludnośCI l rozl~g~oścl urządzone~ 
wszystkich, którzy słuchać go pragną, pan b?rDl~ prz~mysłowa popisala SIę Jeszcze nie mOże być wą,tpliwości, a jednak znaj- było pod wzglfJde!D pohcYJno-sl!Jd0v.:Y~, me 
Braun e z Bierndorfu w księztwie Anhalt, lllenaJgorzeJ.. ,. duje się takowa. Do t~kich należy np. pra~tykowałyby ~H.l zapewn.e, .n~duzYC19; r?
który zaj1}1 centrum pierwszej sali wysta- Z. wystawy naBlOn ,,!yDlosłem. to przek?- kwestya, co robić ze starllI bieliznl} szpital- Zffi!ute. Mała lIczba., straznlkow ~ohcYJ
wowej i roztasował się tu z calem labora. nanI~, że gdl na takIm stopnIU .rozwoJu nq" czy niszczyć ją, czy też sprzedawać. n~ch ~ystal'cza zaleąwle ~o ~bsłu~l. urzlil
toryum doświadczalnem, na k~órego powa- staDle przecll~tna produkcya zbozowa w Ozy może tu być jaka w4tpliwość? W in, dow 1 do obsadzeuIa naJkomeoznleJszych 
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• . . d k t b wezwawszy dwóch innych do pomocy, przy-rol~1 ruoO'l!0e zakrywaó choćby CZ\jBÓ banderoli, nie le popyt i ozrwia silJ obroty. Na targu panuje l' baw. W dniu pOdmeSlema ~s on a kanI- l k" , 
8~ dozw~lone. w ogóle usposobienie mocne. ku niemieckieO"o do 3 t / z% najlepsze we s e wr6ci i apo OJ. .' 

7. Obander?lo,,:anie win mUBuj~cyc~ .w bu~el- ,_, _____ ._ tylko po 301 ~nożna było dyskontow.a6 W (-) Restauracye wj Paradyzie obrali so-
kach uskutecznia 81~ przy pomocy nakleJema dW0Ch I ' . Ot ieJdzie tutejszeJ lecz bie złodzieje za cel szczególnej swej opieki, 
banderoli: jedna z nich, podłużna. przykleja Slg do PRZEMYSŁ I HANDEL ruchu, prywa nym na g, l n~ le _ gdvż w noc. z czwartku na piątek okradli 
korka, spuszcza wzdŁuż 8zyjki butelki z obudwóch ' 10d tej pory. dyskonto prywatne 0(. .J p J J , 

stron i przylega końcami bezpośrednio do szkła I --o -'- • szych wekslI zeszło na 23/lJ:u/o fi. plen1ęc1~y znów bufet tamtejszy, już po raz trzem w 
(lecz nie do kapsla lub paku); druga, poprzeczna, I Warszawa. Terrmny. Czwarte zwycza.l ne n'L koniec miesit:!ca można dostać obfiCIe cit1gu kilku miesięcy.'Vyłamawszy okno 
o?ejmuj~ szyjkę .Im~elki i przechocIzi. pr~ez końce zgromadzenie akcyonaryuszów towarzyst~a ~ 33/°1 od sali bilardowej,. zabrali tym razem za-
~l~rwsze~ ,(P?dłuz:18J) tak, ~e przy~l~.1a S}\l w czę I fabryki cukru Ozęstocice" odbędzie SIę p 4 O' pasy cygar i papierosów z bufetu, skarbon. 
sm do koncow teJ banderolI, w CZ~SCl zas do szkla. d' 3 l'"t d d ., d', ., k 12 kt6 l' bł'tl'l, W 
Nr.. znak skasowania tej banderoli, przed nakleje- tu W lll~ 18 opa a o go Zlllle mgI6J ę z rs., rą zna eZlono roz '-II o-
uiem jej, wyciska si~ na niej czarny stempel tu- po połudnm. Kronika Łódzka. grodzie, dalej naczynia i bieliznę stolową, 
szowy komory celuej. W dniu 10ym listopada odbędzie się 0- z l:iypialni palto- zimowe z lornetką i skrzyp-

(Dalszy ciq9 nastąpi). gólne zebranie akcyonaryuszów towarzystwa ce z sąsiedniego lokaln towarzystwa "przy-
.. ---- fabryki cukru i rafineryi "Józefów." I (-) Dziś po nabożeństwie "~ k?ściele jaciół śpiewu." Skrzypce te, raz już po-

SPRAWOZDANIA TARGOWE, Ogólne zebranie akcynaryuszów towarzyG Wniebowzięcia. N. M. P. odbędzIe SIę ze- przednio skradzione, znaleziono później pły
stwa "Leonów" odbędzie się równiei w branie parafian) celem powzię?ia decyzyi wające w stawie za ogrodem. 
Warszawie dnia 12-go listopada o godzinie w sprawie b~dowy nowego koścLO.ła. Przy- (-) Towarzystwo lekarskie. Paragraf 862 

Giełda. Petersburg, 19paźd:dernika. Na l-ej po południu. Tegoż samego dnia o pominamy, lŹ do prawomocnośCl ~chwały w "Zbiorze praw i rozporzt1dzeń rZfbdo
tutejszym targu wekBlowym: ~ursy ut~zrmaly SlEJ godzinie 2-ei po połuClniu, odbędzie się je- potrzebn~ jest wi~kszo§Ć 2/3 CZęŚCI para- wych" obejmuje zezwoleuie na utworzenie 
dzisiaj bez zmiany na pOZlOmle wczor:'Jszym. Pa- szcze ogólne zgromadzenie towarzystwa ży- f jan uprawnionych do głosowania. towarzystwa w Łodzi. Wiadomość wifJc pierami państwowemi i hypateczne;nl ,",:yk?uywa-
no nieznaczne obroty, po kursach llleZmleD10nych. zyńskiej rafineryi cukru. (_) straż ogniowa. Delegowani z ramie- podana przez nas za "vVarsz. Dniew." 
Wyjlbtek tworzyły tylko 50f0pożyczki ~onso!idowa- Licytacya, Vv dniu 4 listopada od~ę- nia zarz~du łódzkiej straży ogniowej och o- dziś nie ulega najmniejszej w~tpliwości. 
ne nabywane po 159-1593/8 na zlecema zagramcz- dzie sip. licytacya przedmiotów zastawlO- tnl'czeJ', rozpo. c. zn~, od J'utra zbieranie doro- Ustawa towarzystwa zostala zatwierdzonn. ne: Przedmiotem bardzo wielkich obrotów, cho·"ol k oz 'Z 
oiaz po cenach niskich, hyly akcye banków Naby- nych w składach warszawskiego antom cznych składek na: ,potrzeby straży'. Od- wWwsokiem Litewskiem jeszcze 31 sierpnia 
wano akcy~ pierwszęgo prywatnego banku handlo- banku państwa. nośnie do tej wiadomośoi przypominamy (v. 8). 
wego po 1328-;.328 1/1 rs., dyskontowe po 780-781 Listyza8tawne towarzystwa kredytowego ostatnit1 odezwę zarządu, w kt6rej tenże (_) Dziś w teatrze Victoria drugi koncert 
rB., mi\jdzynarodowe po 487-489 rB" rosyjskie (lla. ziemskiego, wylosowane w dniach 1 i 2 b. zarzl'l,d skarży sip. na brak wS3elkicb fun- orkiestry włościańskieJ' pod dyrekcyl.ll p. 
handlu zagranicznego po 3301/2-331 1/2 rs, Z akcyj ł b d d d 22 d' b 'Z ... 
towarzystw ubezpieczeń od ognia nabywano tylko m., sp acane ~ t1 o .gru ma . r'duszów, potrżebnych na 'sprawienie najnie. Namysłowskieg~. Orkiestra ta składa się 
petersburskie po 430 rs. i ,,:Jłosyal • po 367 rs. Za granicę.. Jak donosi ,~Kuryer War- zb~dniejszych ubiorów i rekwizytów. By- ,z 24 członków; są, to wszystko gospodarze 
Akcyami koleiowemi nie obracano wcale, szawski," przed paru dniami znów jeden z loby do życzenia, aby delegaci straży ognio- z Lubelskiego, którzy po skończonych 1'0. 

Z giełdy zbożowej berlWiSlciej dono8zł1! pod dniem warszawskich dystylatol'ów wysłał zna,czny weJ' doznali w każdym domu J' aknuJ'lepsze. boŁach w, polu wybrali si~ na kilkutygo-
21 poździernika.Z A:meryki nadesianodziś Blab- t t 'd k 1- dk' h d N' . k 
Ilze Dotowania terminowe i wiadomość, . że WyBO- ranSpOl' wo e SiO 10 . O· lemlec, go przyjęcia, a co ważniejsze? ażeby nie dniową' wędrówkę artystycznl.ll po raju 
kość jawnych zapasów mniejszy. ~ply,w .teraz wy- P1'acownia tapicerska została otworzoną odchodzili z próżnemi rękoma. wraz z dyrektorem swoim, również rolni-
wiera, ponieważ zaczynają zmmeJ3zac Bl~ dowozy w Warszawie przez jednego z tapicerów (_) Szlifierza, któryby umiał oszli:D,owa.ć, i k. ie, m, z .zawodu. Orki.estra włościańska wy-
z okr~gów zachodnich. Głównie skutldem pod wyż- wara skich d d K l 
ki frachtu z Ameryki do Europy z 2 BZ. Da 48, zaw • dl odpolerować delikatniejsze narzędzIa, .lak Jez za Jutro ,o alsza. 
BZ. od kwartel'u, czyli na blisko 101/2 m. od węc- liib li n, KsifJgi g01'zelniane. ,We' ug "Ga- np. narzędzia chirurgiczne, niema w calej 
pla pszenicy, powstały wielkie reporty z terminów zet y lubelskiej" zarzl!d gubernialny docho· v d' t k' k . d b t t I 
tegorocznych na wiosenne. Ponieważ z, Anglii' idów akeyznych zawiadamia właścicieli go- ,uO ZI, a, ze z az fJJ rp ° ? ~ po rzeb)a 
Francyi nadeszły dziś lepsze sp~awozdania., podnio- l" , , 'd' udawać się do Warszawy. oząCłanem y-

KRONIKA 
KRA J O W Ił I Z A G R A N J C Z N A. • • 3/ rze m, ze zwrocone po ZI'eWl QWanIU przez łoby, aby, znalazł SI' A J'alrl- człowl'ek, natu:' sly się tutaj notowama pszemcy praWIe o ł m., . b t l' k" d 1869 1 "ol " !l 

Żwaw. ie; obra.cano żyt.em. Niem,ozliwo,ść nowych.. lZ ę kon 1'0 uJt1ctl Sll~gl za czas o r. l'alnl'e zna]'!'I.cy f:ach 'grnntownie, któryby tu S 'd ' t 
OJ d 1884 1- ' t' b ie da oz - lublin. pISy po - ymnego z mIRa opłacajl}cych B~ę za,k';lpow w ROSYI, wYJ~tkowo 1?-1- o w:!.:JJczme, zos aJt1 o ecn wy - o!:iiadł, a nie. ulega kwestyi, że miasto tak d . 

skie ceny tutejsze l zwawy popyt nR ZIarno kraJo- wane Termin zwrotu ogłoszono dwumie- ł b d zostały ukończone i operaty prze staWIOno 
we] zmuszajlb zniźkowców do pokryć. Ceny tutej- sięcz~y; pO uplywi" tego czasu, nie odebra- tWeicezlnkyie zjaarkobneaks.ze, zapewni o y mu osta- do izby skarbowej. Skarb państwa otrzy-
sza są, tak niskie, że nietylko z Rosyą i Austro- k" l . . ma z calei guberni lubelskiej o kilka ty-
Wpgrami .. lecz nawet z Szczecinem i KrólelV.cem ne SIęgl U egn'tk zmszczenIU. (_) ·KI·lka sklepl'ko'w z materyałami pi- " 

" . h b t' KI" I Z K 'lest r ewiozl w sipcy rubli więcei niż lat poprzednich. stosuuki s!lJ niemożliwe. Wśród zwawyo o 1'00\'1' O eJe ze a ne 1'0. wa p z . y smiennemi zaŁoźono 'przy ulicy Oegielnia- ... " 
podniosfy Bię dziś notowaniaźyt& o 2-1 m, pierwszem półroczu r. b. towarów idących . Projekt kanalizacyi. P. Juliusz Frick 

Wełna, .B r a d f o r d, 21 październiku.. Wel- Z zagranicy do Cesarstwa w komunikacyi nej, z powodu sąsiedztwa gImnazyum. współwłaściciel fabryki parowej piwa, wspól-
na spokojnie, lecz stale, przędza spokojnie, tka.- zwykleJ' bezpośrednieJ', przesiło 14 milionów (-) Pierwsży śnieg, wcale obfity, spadł nie z technikami opracowywa plany i an-
DiDY bez zmiany. . tk . b t 'k ł d ś' 1 . k t' k l' . L bl' , Wełna, ,13 e r lin, 21paździellnika. Firma nad- pudów.' w nocy z pH~ u ~a so o ~ l P? ry ?' c sz agI OSZ owana lzacyl u ma. 
reńska zakupila w tygodniu ubiegłym okolo 300-, D .. I d "'I ' k' dl da- grubym całunem bIałym dachy, JakkolWIek - Kalisz. Odbyły się tu dwa przedsta-
40{r etr. cienkiej W('lny ,wBchodnio~pl'uskiej i pol- roga ~e ~zna na WIS ans. a,~o ug. d I na bruku nie zdołał się utrzymać. Tem« wienia amators,kie, na wpisy dla niezamoż-

. . 'l J! b k 't nych z mm18teryum komulllkacYJ, posla a . '. d . 
skiej, po ~O tal. i,me~o .wyzeJ, ecz la ry anOI '.1- dl Ś· , t 50.7 0'1 d chód . 'teJ' peratura spadła znaczme w C1ągu . wu dm nych uczniów miejscowego ginmazynm. ' 
tejsi są, CIągle oboJ\jtm, l ,zakupy nowe odk~adaJ~ d ug? Cli 1wlOrs t : 18g8oS ny dO 1 l' ostatnich. Rok 1886 dobiega wiA. c do koń· JaJ"llla1,1c. W zeszły wtorek odb~ł SiA w do czasu nadeJ'ścia wiadomości z aukcyi londyń- rogl oc go S yczllIa r O go lP- 'li" J 'li 

... . t" -k l" .. 16'719'78 l'S- cz'lł" ca wśr'o'd cI'~,glych nl'espodzianek atmosfe- K l' . k kt6' h l' . l' akiej. Spl'zedano jod~ak lk~~~ l~rt~ ~e~ny ~le- ca egoz f O u, wyn OSi ,., ., y h'~ a lS~U Jarmar ,na ry zJec a l SIę l· 
mieckiej, węgierskiej 1 po s lej a ry an om z u- na jednę wiorstę -przypada 3,288 1'., mniej rycznyc :. . ..' czn~e kuper, ~robni przemysłowcy i okoli-
źyc i.Lucken~aldu) p,?cenae~ ~awnjejszy~h; Wo- n'l'z' w· tym samym czasl'e 'p'op'rzednI'e'go 'ro- .,{-),Nlelu,dzk,1 posttlpe.k .. Rozterkl fam,l- czm .wło.śC1a.me. Pokup był znaczny na statmej chvl'lh wlaSClClel s!"skleJ rrzędzallll. welny 'I: b 
ozesaukowej nabył od tuteJszego domu komIsowego ku O 1,96 procent.' hJ~e me nalez.1! wp~awdzlC do wypadkow o uw~e l kozuchy. 
okolo 8G(} ctr.welńy pomorskiej d, d. po blisko Finanse W~gier. Smutny stan, w jakim wYJątko.wych, Jedna~{ze. w pewnych. r,azach I ?ozaJ'y spowo~owa!y znaczne s~raty, 'Y9 
60 ~~wełna. L i v e r p o o 1,21 październiIra No- znajdujQ/ się finanse Węgier, powiększ:ył I za~ługuJ& na. potępl~nle prze~ op~ruę,~ wSI.ach; Oharłup~a-wlel~a. (pow. SIeradzkI); 
towania urz§dowe. Uplaud good ordina.I'Y 45/s, Upland nieurodzaj tegoroczn!, . a 'za te~ u'padok Ib.lIczną. Teg,o . rOd. zaJu I. '?zter~I powtarzaJą,. Z~Jączkach, (po:vmt, k3:1Is1n) oraz w Gale
low middling5 1[IG' Uplaud middling 5511&. Orleanlł wywozu zboza. ObClązona nadmIerme lu- Sl~ ?zęst~ pOlluędzy rodz.wami pp. ~., ~ła. WIcach (pow. wIelunskl). 
good ordinary 413116' Odaans .ow middling . 61

/t , dnoś6 nie jęst, w stanie oP. l,acić l)OdatkóW .. , l Ś~lClela:ml domu. przy U.hC.Y ~ołud. UloweJ, a - Kielce. ,V nadchodzącąr sobot'i}, odb~
OrleanB middling IF/tlin Orleans middling faIr które zalegająs na 70 milionówfl., podczas cO~'k, ~ch z,am~zną M. Pa~l M. wraz z, dzie si\& przedstawienie teatralne, na ko-
~~:t1t3~~a~:~~~3~~o~ef:~ ~ol~t6;~~h~~trai;el~~ gdy kasa jest bardzo wyczerpantl. Podo- dZle~ml, me mogąc zapłaCIĆ komornego rr.yś6 niezamożnych ucz'ni6w gimnazyum 
Maceió fair. 53/s, Maranham fair 1P/s, Egyptian bno grupa Rodszyld6w udzieliła już 15 mi- rO~~lCom, wygn.anl.ll zost.ała .na poddas~e. kieleckiego. 
brown fair 61/~, Egyptian brown good fair 6

D
I81 lionów fi. zaliczki na rent~ węgierską, jaka qtoz w ty?h ~n~ach pl:oslta ojca, aby dZle- Spl'o8towanie. Podana w "Kur. War." 

Egyptian brown good 7, Egyptia.n wh~te. fair ma być wypuszczoną celem . pokrycia nie- CI przynaJ.m~leJprzYJął tymcza~o:vo ,do wiadąmoM jakoby w Kielcach we wskaza.-
!~ite E:JtJian6,wh:~ G~B~oa~~r gO:~/'4~1~~Ył1~iG. doboru w r. 1887. Niedobór ten. ma być do~u,. gdyz ZIębną n.a stl'y~hu. OJclec,zgo- nych przez dora Weinberga ,miejscach do
Broach iine 5, Dhollerah fa.ir 31

/ 2 • Dhollerah ogromny. Projekt budżetu przygotowywa- dZll ,SHJ zrfl:zu, . g,dy Jed.n~k~e matka stauę~ kopano się wody, jak donosi gazeta miej .. 
good fair fF/~, Dhollerah good 4

t
/s, Dholler.ah fine ny p.r.:t.:e.z hr .• Szap, arego,.jest oczekiwany ,z ~a n,a dr,ugI d3:1en ~, dZleC?l.l u,progu, prz~-Iscowa, okazała się falszywą. ' 

~~~~a o~:~a!ti!~ o~~;a. o~:r~tl~;,o~oi~d:g~~~ wielkfł ciekawościt1. . . . J~ł Jt1.w ~POsO? llleludz~l, poprost~ OblI Zbrodnia. Niejaki Grabowski stawał 
fair 31/1fi"Bengal good faIr 31/ 16• Bengalgood 3lt/16, Podwyż~a dysk~nta ban~u ~ngielsk~ego~ 31/7- ~ez .IJl1I0S1erd~la swt1co~kę. Dod~c nal~-I przedk~a~kami kieleckiego okręgowego st1-
Bengal fina 41/16, TinneveUy good fa.ir 49h6' Wester.n na. 4°~o me ~roblła w~azenla na gl~łdz~e tu- zy, lZ 1;>' M. Jest w pow~znym sta~lJe. ~.l.e IdU, ObWl?lony o to, że pozostajfłc w miłó
gOOd fair 8 J3!t s, Western g?9d 4

1/s, Peru tough falr teJszeJ, chomaź P, an,uJ,e' przeko,name, ze z, a WC?Odzlmy. W pO,wody te,J, rozt.erkI famll1J- snY,m zW1t1zku z rodzonn,siostl'n Juli~" za. 
61/" Peru ,rough good faU' 63

/" Peru rough good k" d l k t kbk neJ przykro to Jednak ze sprowadza on oz 'li 'V 
6tb/16 . Peru smooth fa.h~571t6j Peru smooth good fair pr~y ~a em . a~gle S lego, a ze an, me- , , . . .,. a męzną Peter, usiłował zabić jej męża. 
5b/S ' Perumoder, rough fair 61/8, Peru moter mleckl pO?ll1eSle ~y8~onto do 4% Jeszc,z6 tak gors:~ce sc.eny. . . . . P~8zukiwania. W Jaworznie pod Kiel-
rough good fair 67

/161 Peru moder. rough good p:ze~ koncem mleslfłca. . Dla, stosunkow (-) BOjka ul~ezna ml!1la mIejSCe w P~lJJ- c~ml; w dawnych kopalniach bŁyszczu oto-
6

tt
/ t tp-qgiel kmni&f//'II2/. S z 1:JI B k gór n y, 20 pll~- p1emli!znych dosyć pewn.t1 mlarQ/ Jost, dyskon; tek o~oło g?dz~ny ! ~ wlec~ore~ 'przy ZblO- wla.~ego, prowadzone są obecnie poszuki. 

dziernika. 'Skutkiem większego zapotrzebow8.m8. to prywat,ne,.a ostatme porus~ell1a tegoz g11: .ulIc Oeglelm.aneJ l,~scho~ll1eJ. W tpo~ wama, mająsce wykazać czyby si~ opłacała 
węgli do użytku domewego, poprawia si~ dosyć ata- dowodztl, ze mema powodu do zadnych o- blIzu znalazł Ellę, strazmk polICYJny, ,:;t za~ dalsza produkcya. ołowiu. ' 

S'FMIf"E i"'YM1fii8 ' , t· 

posterunków, a na: uli.Cy pry~cyp~lnej' .nie-I tnie,. ni~ zatrzy. m.uj:}c _sili! nawet. i. zmyka I t:Jehliga et. cons?rtes, d~,.my ju~ sobie r~dę konkurencyą magdeburskt1. Raz jeszcze 
raz ,n.a wiorsto,!eJ prz~~tl'Zen.l, me, WIdać da~eJ, me ogl~daJt1c SH~ po. za s!eb!e. ~a- z cholertl, - .az~ rad?sc będZIe stąd wlel- pOyttar,zam, ~e teatr niemiecki jest w Ło
strazmka. we dll1e~ a. ?OZ dopl~ro . ~ no?y! kaz na. to ra~a.? Albo st~az polICyjną trze~ ka w ~arodZle PlWO~Z?W, to ~ewne. ,By lo- dZI, na~zupelmej zbytecznym. Niższesfery 
Przypommam soble,.tz w grom.e OJcow lUl~- ba powl~k,s_zyc l .ustanoWIĆ stał'~ pos~erul1~! b! moze naw:et , własClwem, .aze~y bro~ar- ?on ,nle ucz'Jszczają, a sfery średnie oraz 
sta poruszony był n!egdyś prOjekt 8tar~m~ po W~Z!S~klCh ~hcach, alb~ tez zmewoh c mey posta:rah SIę .0 odpOWIedme etykiety mtelIgentne niemieckie, rozumiejtl dosko
się u władzy.o powlększeme etatu ~ohcyt wlaśC1c~eh d?~ow do Ob?Wlą~kowego. utrzy- na butelkI, np. "pIWO. marcowe, p~t~ntowa- nale a nawet mówhl dość biegle po polsku. 
nego w. Ł?dzl, ze ,!zg~e~u . na ,bezple,cz~n- myw~ma strozo:v, odp0w.ledmo uzbroJony~h,: ny środek .dezy.nfekcYJny." BrzmIałoby tu Za~en~ potrzeby wrażeń artystyczn ch l'ze
stwo m~ellla, zdrowla l zyC!a.· mles~kanc,ow, z ktorychby kazc1y' ~ol~Jno odbY,.-wał waIt,ę wcale przYJemnIe. A coby to ~ył za tryumf, w~zneJ wi~kl3zości niemców tutejIz chP mo. 
ale proJekt ten utonął ~dzIe§ w Jednej z noc~ą n~ prz.estrzem ~llk.u domowo gdyby rekl~l1la. do wozu swojego .wprzęgła gą być najwyborniej zaspoko'one wy teatrze 
onych' fal, co to plynQ/ l plynt1, a do brze- . OJCOWIe mIasta powlllmby stanowczo po- choler~! N!eoklełznanata zbrodmarkaum- oolskim a dla owych 'edno~tel' b 
gu dobić nie 'mogą. Wiadomo zresztą, że myśleć o załatwieniu sprawy bezpieczeństwa kuęłaby: w najdalszezaklJJtki Azyi, przekli~ ~ysoko 'sztandar niemc~yzn r, !l~o~ącycl 
projekty angażujące fundusze miejskie, koń- mieszkańc§w, w, ten lub ów sposób. . , nając wynalazczy spryt przemysłowców dzie- skieIn nie potrzeba chyba Yd wb ml~ .ele

t 
PtO -

CZ& się'za~w~czaj piosnką, że kasa m~ejska Cosi~ 'tyczy z3;bezpiec.zeniaŁ.od~i n'a więtnastego wieku. .' cyi sztuk pięknych. o r§ neJ ms y u-
nie ma pleUlli!dzy. Słychac wprawdzIe, od wypadek cholery, me będZIemy mleh pod. Roklama oparta na naJnmvszych prawi-Urządzane obecnie t· d t . 
Paru lat o nowych źródłach dochodu dla tym względom nic do życzenia, skoro tylko elkach amerykańskich nie zaaklimatyzowała nie amatorskl'e na rze rzechle. Pkr~e dSlawkle .. , . "... . t t ..., t> d ' ..., . . cz oc lon l a a-
miasta, .1~cz te me otworzy~y SH~. Jeszcze, a pIwowarzy warszawscy. o worz~ u swoJe iSlę Jeszcz~ w.!Li? Z,l, pl'ZeClwme, daje się lek, - której to ochronce . k . " 
kasa mleJsk!" odesłała za rok ubl.egIy tylko sklady, co podobno Jest pr?J~ktowallem.sp{}strzegac mekiedy ZWf?t ku tradycyom kilku innym kwest om dobrja Dl~ll?-ll1e~ 
72 000 rublI do banku na kapltał zapa- Znany badacz cholery azyatyckieJ, dl'. Kochzastarza.łym. Tego rodzaJU tradycyom hołft mierzam poświ~cić y t ł ~czknnosCl za 
so~y. ,.'.', ' z Berlina, stwierdził, źe bakcylepowodujt1~ duje widocznie p. Puchuiewski, gdyzami~9t szłej kronice _ ot"!~ ~pn: s ow o w prz~" 

Złodziej łódzki ~acza,sprzystawi6 dra· ce straszliw~ ~ę . chorob~ nie znoszą ,piwa. zwykłego ogJ:oszGni~ t~atl'alnego, rozlepić trzecie przedstawien~:' urbtądz~~e (}facn~e 
binę d~ okna od nllCy~ wy~amac cegły przy- Dla lubowmkow t~go ~lektar.uodkry?Ie do- ,~::zał. po rogach ulw "Telegl'amyl7 o przy- mi przypomnieć dobr a:; a or8 la na r,azuJ~ 
trzymuJące kra:tli!! wyłam~w kratę ~amą, do ktor~ Koch~ ,będzl? mIało mepospohte zpa-. Jezdzle ~wego ~o~varzyst~a ~raln.atycznego panom, tż istnie't1 'uź ~ z~nnym p~lllOlll l 
cz-ego .pr~y naJwlęks~ychzdoln~ŚClacb po- ozen~e,. a wl~ksż~ Jeszcze. dla plw0'Yarow;dp~odz~. ~akleJ reklam;r ,Jużdzis źa,denw Łodzi, źe zn;'d J si wa no:e. gllntlazy~ 
trzebuJe dobreJgodzmy czasu, 1 -' doko- powmmby om międzynarodowy pommk. wY:-lflaglk me uzywa, a przeCl6z p.Puchmew- uczniowie i ucze~ ~ ft}. w ty? guunazyac. 
nywa tego wszystkiego bez przeszkod} . W stawić uczonemu berlińczykowi. Zrobiwszy .ski do magików się. nie liczy. Możemy su opłacić b iob mee . nIe maJQ,ce. c~em WP.I; 
ci~gu kilk~, .dn~ . ostat~ich u~ządz?~o trzy jedn? .tak ważn~ o~krycie, dr. Koch bad;tl/ n;tU oświadc~yć, że dobry rep.ertual' i dobre się na ko;z ś~ te.Y 71ęC I?a czasl~ zabaw~o 
n~pady .zboJeckle, .w~ro~ okohcznoscl nader da~eJ .1 ,spraWdZI!, ze }?odczas c~~lery Wle- slly ~apewll1ą ~u. powodzeme rzetelne,. w wią. też, że ~z ital b ~d.nf. b1,łodzle~y. ~o~ 
DlepokoJ~cych; DZIeJe Sl~ to samo w War- densklej w r. 1883, me byto. am Jednego przeCIwnym raZie 1 telegramy nie pomogą. dny, Inst tug Im.eJ,s 1 a~dz? Jest bl~
szawie, lecz nie tak często i nie tak zu- wypadku choroby w browarach • .feżeli wi~c Zresztą najlepsztl reklamę robi p, Puch- sposobnosl do ye , wyzej. wym!-elllone dają, 
ch'Yale., A co ~ajważniejsze,to, że g9Y pod b~k:cyle s~ronj~ ?d br.ow.ar6~, t?zd~je si.~ nięwski~mu te!1tr niemiecki,gorszy) aniżeli I koncertów i tea~~~ąd~ellla c~~ego szeregu 
kazdt1 memal wIadomostk:} o łotrostWIe rze- me ulegac wątplIwOŚCl, ze rOWllle menawl-j wszystkle,ktore tu były w ubiegłych la- taty zab.ł.w t h ow a:matorsklCh, a r.ez~l~ 
z~mies~ków wal'Bzawsłdc~, c~.v:t~mr: "spraw- stne stl im :vsz~lkie s~ła~y piw!l" a w p~erw. tach. ?ierwsze pr~edstawien.ia wy.padły har-lepsze, ~ rac!~' znaJ~ąd .tu bezwątplema. 
COW, Ujęto," - n. nas nalczęS?le,l pISZą: ~~zl.o- szym, _ rzędZl. e ZOI.t1?kl PIWOS~O~ •.. :J~o~ąd~ .. -1.4ZQ .. l. I. ch. ~; operetka.' p.ra,ytl,o., .. ,be,z .chó.r.ó.w., nie, aniżeli gd;i ?p~~~v:e hwsze zastosowa .. 
c7.y~?a zdołał z~ledz bezkarlllG." <?czywlSCle, ne~ Jest prze~o, a~e?yśmy mIel~>w. JalmaJ- t ~r~y,' ?rklestr~e fata!neJ lnieszczególnych ' eIne ZleJ. , 

Kt~z g? ~ędzle trZYmał?, Strazy, rzadko kr~tszym czasIe, ml.1.1.ony. ant~ł. ko~ J, uoga' .. 1 SP,' lew. ~ .. ks .. '. ch; mo Z:Ob.l. " k.onk. u,renc. yi te, a. trow ... i. ' 
gdZIe wIdac, a na bohaterow prywatnych 1.0- KIJ oka, Haberbusza, Lentzklego l t. d. Z polskle~u. Wogole dość to jest dziwnem . 
trzyk tutejszy ma n6ż dc;>brze wyostrzony" takiemi zapasami, przy pomocy Anstadta., ze teatr polski musi liczyć si~ . W Łodzi. ~. SI11'lnatieus. 

DZIENNIK ŁODZKI. Nr. 238 

• . . d k t b wezwawszy dwóch innych do pomocy, przy-rol~1 ruoO'l!0e zakrywaó choćby CZ\jBÓ banderoli, nie le popyt i ozrwia silJ obroty. Na targu panuje l' baw. W dniu pOdmeSlema ~s on a kanI- l k" , 
8~ dozw~lone. w ogóle usposobienie mocne. ku niemieckieO"o do 3 t / z% najlepsze we s e wr6ci i apo OJ. .' 

7. Obander?lo,,:anie win mUBuj~cyc~ .w bu~el- ,_, _____ ._ tylko po 301 ~nożna było dyskontow.a6 W (-) Restauracye wj Paradyzie obrali so-
kach uskutecznia 81~ przy pomocy nakleJema dW0Ch I ' . Ot ieJdzie tutejszeJ lecz bie złodzieje za cel szczególnej swej opieki, 
banderoli: jedna z nich, podłużna. przykleja Slg do PRZEMYSŁ I HANDEL ruchu, prywa nym na g, l n~ le _ gdvż w noc. z czwartku na piątek okradli 
korka, spuszcza wzdŁuż 8zyjki butelki z obudwóch ' 10d tej pory. dyskonto prywatne 0(. .J p J J , 

stron i przylega końcami bezpośrednio do szkła I --o -'- • szych wekslI zeszło na 23/lJ:u/o fi. plen1ęc1~y znów bufet tamtejszy, już po raz trzem w 
(lecz nie do kapsla lub paku); druga, poprzeczna, I Warszawa. Terrmny. Czwarte zwycza.l ne n'L koniec miesit:!ca można dostać obfiCIe cit1gu kilku miesięcy.'Vyłamawszy okno 
o?ejmuj~ szyjkę .Im~elki i przechocIzi. pr~ez końce zgromadzenie akcyonaryuszów towarzyst~a ~ 33/°1 od sali bilardowej,. zabrali tym razem za-
~l~rwsze~ ,(P?dłuz:18J) tak, ~e przy~l~.1a S}\l w czę I fabryki cukru Ozęstocice" odbędzie SIę p 4 O' pasy cygar i papierosów z bufetu, skarbon. 
sm do koncow teJ banderolI, w CZ~SCl zas do szkla. d' 3 l'"t d d ., d', ., k 12 kt6 l' bł'tl'l, W 
Nr.. znak skasowania tej banderoli, przed nakleje- tu W lll~ 18 opa a o go Zlllle mgI6J ę z rs., rą zna eZlono roz '-II o-
uiem jej, wyciska si~ na niej czarny stempel tu- po połudnm. Kronika Łódzka. grodzie, dalej naczynia i bieliznę stolową, 
szowy komory celuej. W dniu 10ym listopada odbędzie się 0- z l:iypialni palto- zimowe z lornetką i skrzyp-

(Dalszy ciq9 nastąpi). gólne zebranie akcyonaryuszów towarzystwa ce z sąsiedniego lokaln towarzystwa "przy-
.. ---- fabryki cukru i rafineryi "Józefów." I (-) Dziś po nabożeństwie "~ k?ściele jaciół śpiewu." Skrzypce te, raz już po-

SPRAWOZDANIA TARGOWE, Ogólne zebranie akcynaryuszów towarzyG Wniebowzięcia. N. M. P. odbędzIe SIę ze- przednio skradzione, znaleziono później pły
stwa "Leonów" odbędzie się równiei w branie parafian) celem powzię?ia decyzyi wające w stawie za ogrodem. 
Warszawie dnia 12-go listopada o godzinie w sprawie b~dowy nowego koścLO.ła. Przy- (-) Towarzystwo lekarskie. Paragraf 862 

Giełda. Petersburg, 19paźd:dernika. Na l-ej po południu. Tegoż samego dnia o pominamy, lŹ do prawomocnośCl ~chwały w "Zbiorze praw i rozporzt1dzeń rZfbdo
tutejszym targu wekBlowym: ~ursy ut~zrmaly SlEJ godzinie 2-ei po połuClniu, odbędzie się je- potrzebn~ jest wi~kszo§Ć 2/3 CZęŚCI para- wych" obejmuje zezwoleuie na utworzenie 
dzisiaj bez zmiany na pOZlOmle wczor:'Jszym. Pa- szcze ogólne zgromadzenie towarzystwa ży- f jan uprawnionych do głosowania. towarzystwa w Łodzi. Wiadomość wifJc pierami państwowemi i hypateczne;nl ,",:yk?uywa-
no nieznaczne obroty, po kursach llleZmleD10nych. zyńskiej rafineryi cukru. (_) straż ogniowa. Delegowani z ramie- podana przez nas za "vVarsz. Dniew." 
Wyjlbtek tworzyły tylko 50f0pożyczki ~onso!idowa- Licytacya, Vv dniu 4 listopada od~ę- nia zarz~du łódzkiej straży ogniowej och o- dziś nie ulega najmniejszej w~tpliwości. 
ne nabywane po 159-1593/8 na zlecema zagramcz- dzie sip. licytacya przedmiotów zastawlO- tnl'czeJ', rozpo. c. zn~, od J'utra zbieranie doro- Ustawa towarzystwa zostala zatwierdzonn. ne: Przedmiotem bardzo wielkich obrotów, cho·"ol k oz 'Z 
oiaz po cenach niskich, hyly akcye banków Naby- nych w składach warszawskiego antom cznych składek na: ,potrzeby straży'. Od- wWwsokiem Litewskiem jeszcze 31 sierpnia 
wano akcy~ pierwszęgo prywatnego banku handlo- banku państwa. nośnie do tej wiadomośoi przypominamy (v. 8). 
wego po 1328-;.328 1/1 rs., dyskontowe po 780-781 Listyza8tawne towarzystwa kredytowego ostatnit1 odezwę zarządu, w kt6rej tenże (_) Dziś w teatrze Victoria drugi koncert 
rB., mi\jdzynarodowe po 487-489 rB" rosyjskie (lla. ziemskiego, wylosowane w dniach 1 i 2 b. zarzl'l,d skarży sip. na brak wS3elkicb fun- orkiestry włościańskieJ' pod dyrekcyl.ll p. 
handlu zagranicznego po 3301/2-331 1/2 rs, Z akcyj ł b d d d 22 d' b 'Z ... 
towarzystw ubezpieczeń od ognia nabywano tylko m., sp acane ~ t1 o .gru ma . r'duszów, potrżebnych na 'sprawienie najnie. Namysłowskieg~. Orkiestra ta składa się 
petersburskie po 430 rs. i ,,:Jłosyal • po 367 rs. Za granicę.. Jak donosi ,~Kuryer War- zb~dniejszych ubiorów i rekwizytów. By- ,z 24 członków; są, to wszystko gospodarze 
Akcyami koleiowemi nie obracano wcale, szawski," przed paru dniami znów jeden z loby do życzenia, aby delegaci straży ognio- z Lubelskiego, którzy po skończonych 1'0. 

Z giełdy zbożowej berlWiSlciej dono8zł1! pod dniem warszawskich dystylatol'ów wysłał zna,czny weJ' doznali w każdym domu J' aknuJ'lepsze. boŁach w, polu wybrali si~ na kilkutygo-
21 poździernika.Z A:meryki nadesianodziś Blab- t t 'd k 1- dk' h d N' . k 
Ilze Dotowania terminowe i wiadomość, . że WyBO- ranSpOl' wo e SiO 10 . O· lemlec, go przyjęcia, a co ważniejsze? ażeby nie dniową' wędrówkę artystycznl.ll po raju 
kość jawnych zapasów mniejszy. ~ply,w .teraz wy- P1'acownia tapicerska została otworzoną odchodzili z próżnemi rękoma. wraz z dyrektorem swoim, również rolni-
wiera, ponieważ zaczynają zmmeJ3zac Bl~ dowozy w Warszawie przez jednego z tapicerów (_) Szlifierza, któryby umiał oszli:D,owa.ć, i k. ie, m, z .zawodu. Orki.estra włościańska wy-
z okr~gów zachodnich. Głównie skutldem pod wyż- wara skich d d K l 
ki frachtu z Ameryki do Europy z 2 BZ. Da 48, zaw • dl odpolerować delikatniejsze narzędzIa, .lak Jez za Jutro ,o alsza. 
BZ. od kwartel'u, czyli na blisko 101/2 m. od węc- liib li n, KsifJgi g01'zelniane. ,We' ug "Ga- np. narzędzia chirurgiczne, niema w calej 
pla pszenicy, powstały wielkie reporty z terminów zet y lubelskiej" zarzl!d gubernialny docho· v d' t k' k . d b t t I 
tegorocznych na wiosenne. Ponieważ z, Anglii' idów akeyznych zawiadamia właścicieli go- ,uO ZI, a, ze z az fJJ rp ° ? ~ po rzeb)a 
Francyi nadeszły dziś lepsze sp~awozdania., podnio- l" , , 'd' udawać się do Warszawy. oząCłanem y-

KRONIKA 
KRA J O W Ił I Z A G R A N J C Z N A. • • 3/ rze m, ze zwrocone po ZI'eWl QWanIU przez łoby, aby, znalazł SI' A J'alrl- człowl'ek, natu:' sly się tutaj notowama pszemcy praWIe o ł m., . b t l' k" d 1869 1 "ol " !l 

Żwaw. ie; obra.cano żyt.em. Niem,ozliwo,ść nowych.. lZ ę kon 1'0 uJt1ctl Sll~gl za czas o r. l'alnl'e zna]'!'I.cy f:ach 'grnntownie, któryby tu S 'd ' t 
OJ d 1884 1- ' t' b ie da oz - lublin. pISy po - ymnego z mIRa opłacajl}cych B~ę za,k';lpow w ROSYI, wYJ~tkowo 1?-1- o w:!.:JJczme, zos aJt1 o ecn wy - o!:iiadł, a nie. ulega kwestyi, że miasto tak d . 

skie ceny tutejsze l zwawy popyt nR ZIarno kraJo- wane Termin zwrotu ogłoszono dwumie- ł b d zostały ukończone i operaty prze staWIOno 
we] zmuszajlb zniźkowców do pokryć. Ceny tutej- sięcz~y; pO uplywi" tego czasu, nie odebra- tWeicezlnkyie zjaarkobneaks.ze, zapewni o y mu osta- do izby skarbowej. Skarb państwa otrzy-
sza są, tak niskie, że nietylko z Rosyą i Austro- k" l . . ma z calei guberni lubelskiej o kilka ty-
Wpgrami .. lecz nawet z Szczecinem i KrólelV.cem ne SIęgl U egn'tk zmszczenIU. (_) ·KI·lka sklepl'ko'w z materyałami pi- " 

" . h b t' KI" I Z K 'lest r ewiozl w sipcy rubli więcei niż lat poprzednich. stosuuki s!lJ niemożliwe. Wśród zwawyo o 1'00\'1' O eJe ze a ne 1'0. wa p z . y smiennemi zaŁoźono 'przy ulicy Oegielnia- ... " 
podniosfy Bię dziś notowaniaźyt& o 2-1 m, pierwszem półroczu r. b. towarów idących . Projekt kanalizacyi. P. Juliusz Frick 

Wełna, .B r a d f o r d, 21 październiku.. Wel- Z zagranicy do Cesarstwa w komunikacyi nej, z powodu sąsiedztwa gImnazyum. współwłaściciel fabryki parowej piwa, wspól-
na spokojnie, lecz stale, przędza spokojnie, tka.- zwykleJ' bezpośrednieJ', przesiło 14 milionów (-) Pierwsży śnieg, wcale obfity, spadł nie z technikami opracowywa plany i an-
DiDY bez zmiany. . tk . b t 'k ł d ś' 1 . k t' k l' . L bl' , Wełna, ,13 e r lin, 21paździellnika. Firma nad- pudów.' w nocy z pH~ u ~a so o ~ l P? ry ?' c sz agI OSZ owana lzacyl u ma. 
reńska zakupila w tygodniu ubiegłym okolo 300-, D .. I d "'I ' k' dl da- grubym całunem bIałym dachy, JakkolWIek - Kalisz. Odbyły się tu dwa przedsta-
40{r etr. cienkiej W('lny ,wBchodnio~pl'uskiej i pol- roga ~e ~zna na WIS ans. a,~o ug. d I na bruku nie zdołał się utrzymać. Tem« wienia amators,kie, na wpisy dla niezamoż-

. . 'l J! b k 't nych z mm18teryum komulllkacYJ, posla a . '. d . 
skiej, po ~O tal. i,me~o .wyzeJ, ecz la ry anOI '.1- dl Ś· , t 50.7 0'1 d chód . 'teJ' peratura spadła znaczme w C1ągu . wu dm nych uczniów miejscowego ginmazynm. ' 
tejsi są, CIągle oboJ\jtm, l ,zakupy nowe odk~adaJ~ d ug? Cli 1wlOrs t : 18g8oS ny dO 1 l' ostatnich. Rok 1886 dobiega wiA. c do koń· JaJ"llla1,1c. W zeszły wtorek odb~ł SiA w do czasu nadeJ'ścia wiadomości z aukcyi londyń- rogl oc go S yczllIa r O go lP- 'li" J 'li 

... . t" -k l" .. 16'719'78 l'S- cz'lł" ca wśr'o'd cI'~,glych nl'espodzianek atmosfe- K l' . k kt6' h l' . l' akiej. Spl'zedano jod~ak lk~~~ l~rt~ ~e~ny ~le- ca egoz f O u, wyn OSi ,., ., y h'~ a lS~U Jarmar ,na ry zJec a l SIę l· 
mieckiej, węgierskiej 1 po s lej a ry an om z u- na jednę wiorstę -przypada 3,288 1'., mniej rycznyc :. . ..' czn~e kuper, ~robni przemysłowcy i okoli-
źyc i.Lucken~aldu) p,?cenae~ ~awnjejszy~h; Wo- n'l'z' w· tym samym czasl'e 'p'op'rzednI'e'go 'ro- .,{-),Nlelu,dzk,1 posttlpe.k .. Rozterkl fam,l- czm .wło.śC1a.me. Pokup był znaczny na statmej chvl'lh wlaSClClel s!"skleJ rrzędzallll. welny 'I: b 
ozesaukowej nabył od tuteJszego domu komIsowego ku O 1,96 procent.' hJ~e me nalez.1! wp~awdzlC do wypadkow o uw~e l kozuchy. 
okolo 8G(} ctr.welńy pomorskiej d, d. po blisko Finanse W~gier. Smutny stan, w jakim wYJątko.wych, Jedna~{ze. w pewnych. r,azach I ?ozaJ'y spowo~owa!y znaczne s~raty, 'Y9 
60 ~~wełna. L i v e r p o o 1,21 październiIra No- znajdujQ/ się finanse Węgier, powiększ:ył I za~ługuJ& na. potępl~nle prze~ op~ruę,~ wSI.ach; Oharłup~a-wlel~a. (pow. SIeradzkI); 
towania urz§dowe. Uplaud good ordina.I'Y 45/s, Upland nieurodzaj tegoroczn!, . a 'za te~ u'padok Ib.lIczną. Teg,o . rOd. zaJu I. '?zter~I powtarzaJą,. Z~Jączkach, (po:vmt, k3:1Is1n) oraz w Gale
low middling5 1[IG' Uplaud middling 5511&. Orleanlł wywozu zboza. ObClązona nadmIerme lu- Sl~ ?zęst~ pOlluędzy rodz.wami pp. ~., ~ła. WIcach (pow. wIelunskl). 
good ordinary 413116' Odaans .ow middling . 61

/t , dnoś6 nie jęst, w stanie oP. l,acić l)OdatkóW .. , l Ś~lClela:ml domu. przy U.hC.Y ~ołud. UloweJ, a - Kielce. ,V nadchodzącąr sobot'i}, odb~
OrleanB middling IF/tlin Orleans middling faIr które zalegająs na 70 milionówfl., podczas cO~'k, ~ch z,am~zną M. Pa~l M. wraz z, dzie si\& przedstawienie teatralne, na ko-
~~:t1t3~~a~:~~~3~~o~ef:~ ~ol~t6;~~h~~trai;el~~ gdy kasa jest bardzo wyczerpantl. Podo- dZle~ml, me mogąc zapłaCIĆ komornego rr.yś6 niezamożnych ucz'ni6w gimnazyum 
Maceió fair. 53/s, Maranham fair 1P/s, Egyptian bno grupa Rodszyld6w udzieliła już 15 mi- rO~~lCom, wygn.anl.ll zost.ała .na poddas~e. kieleckiego. 
brown fair 61/~, Egyptian brown good fair 6

D
I81 lionów fi. zaliczki na rent~ węgierską, jaka qtoz w ty?h ~n~ach pl:oslta ojca, aby dZle- Spl'o8towanie. Podana w "Kur. War." 

Egyptian brown good 7, Egyptia.n wh~te. fair ma być wypuszczoną celem . pokrycia nie- CI przynaJ.m~leJprzYJął tymcza~o:vo ,do wiadąmoM jakoby w Kielcach we wskaza.-
!~ite E:JtJian6,wh:~ G~B~oa~~r gO:~/'4~1~~Ył1~iG. doboru w r. 1887. Niedobór ten. ma być do~u,. gdyz ZIębną n.a stl'y~hu. OJclec,zgo- nych przez dora Weinberga ,miejscach do
Broach iine 5, Dhollerah fa.ir 31

/ 2 • Dhollerah ogromny. Projekt budżetu przygotowywa- dZll ,SHJ zrfl:zu, . g,dy Jed.n~k~e matka stauę~ kopano się wody, jak donosi gazeta miej .. 
good fair fF/~, Dhollerah good 4

t
/s, Dholler.ah fine ny p.r.:t.:e.z hr .• Szap, arego,.jest oczekiwany ,z ~a n,a dr,ugI d3:1en ~, dZleC?l.l u,progu, prz~-Iscowa, okazała się falszywą. ' 

~~~~a o~:~a!ti!~ o~~;a. o~:r~tl~;,o~oi~d:g~~~ wielkfł ciekawościt1. . . . J~ł Jt1.w ~POsO? llleludz~l, poprost~ OblI Zbrodnia. Niejaki Grabowski stawał 
fair 31/1fi"Bengal good faIr 31/ 16• Bengalgood 3lt/16, Podwyż~a dysk~nta ban~u ~ngielsk~ego~ 31/7- ~ez .IJl1I0S1erd~la swt1co~kę. Dod~c nal~-I przedk~a~kami kieleckiego okręgowego st1-
Bengal fina 41/16, TinneveUy good fa.ir 49h6' Wester.n na. 4°~o me ~roblła w~azenla na gl~łdz~e tu- zy, lZ 1;>' M. Jest w pow~znym sta~lJe. ~.l.e IdU, ObWl?lony o to, że pozostajfłc w miłó
gOOd fair 8 J3!t s, Western g?9d 4

1/s, Peru tough falr teJszeJ, chomaź P, an,uJ,e' przeko,name, ze z, a WC?Odzlmy. W pO,wody te,J, rozt.erkI famll1J- snY,m zW1t1zku z rodzonn,siostl'n Juli~" za. 
61/" Peru ,rough good faU' 63

/" Peru rough good k" d l k t kbk neJ przykro to Jednak ze sprowadza on oz 'li 'V 
6tb/16 . Peru smooth fa.h~571t6j Peru smooth good fair pr~y ~a em . a~gle S lego, a ze an, me- , , . . .,. a męzną Peter, usiłował zabić jej męża. 
5b/S ' Perumoder, rough fair 61/8, Peru moter mleckl pO?ll1eSle ~y8~onto do 4% Jeszc,z6 tak gors:~ce sc.eny. . . . . P~8zukiwania. W Jaworznie pod Kiel-
rough good fair 67

/161 Peru moder. rough good p:ze~ koncem mleslfłca. . Dla, stosunkow (-) BOjka ul~ezna ml!1la mIejSCe w P~lJJ- c~ml; w dawnych kopalniach bŁyszczu oto-
6

tt
/ t tp-qgiel kmni&f//'II2/. S z 1:JI B k gór n y, 20 pll~- p1emli!znych dosyć pewn.t1 mlarQ/ Jost, dyskon; tek o~oło g?dz~ny ! ~ wlec~ore~ 'przy ZblO- wla.~ego, prowadzone są obecnie poszuki. 

dziernika. 'Skutkiem większego zapotrzebow8.m8. to prywat,ne,.a ostatme porus~ell1a tegoz g11: .ulIc Oeglelm.aneJ l,~scho~ll1eJ. W tpo~ wama, mająsce wykazać czyby si~ opłacała 
węgli do użytku domewego, poprawia si~ dosyć ata- dowodztl, ze mema powodu do zadnych o- blIzu znalazł Ellę, strazmk polICYJny, ,:;t za~ dalsza produkcya. ołowiu. ' 

S'FMIf"E i"'YM1fii8 ' , t· 

posterunków, a na: uli.Cy pry~cyp~lnej' .nie-I tnie,. ni~ zatrzy. m.uj:}c _sili! nawet. i. zmyka I t:Jehliga et. cons?rtes, d~,.my ju~ sobie r~dę konkurencyą magdeburskt1. Raz jeszcze 
raz ,n.a wiorsto,!eJ prz~~tl'Zen.l, me, WIdać da~eJ, me ogl~daJt1c SH~ po. za s!eb!e. ~a- z cholertl, - .az~ rad?sc będZIe stąd wlel- pOyttar,zam, ~e teatr niemiecki jest w Ło
strazmka. we dll1e~ a. ?OZ dopl~ro . ~ no?y! kaz na. to ra~a.? Albo st~az polICyjną trze~ ka w ~arodZle PlWO~Z?W, to ~ewne. ,By lo- dZI, na~zupelmej zbytecznym. Niższesfery 
Przypommam soble,.tz w grom.e OJcow lUl~- ba powl~k,s_zyc l .ustanoWIĆ stał'~ pos~erul1~! b! moze naw:et , własClwem, .aze~y bro~ar- ?on ,nle ucz'Jszczają, a sfery średnie oraz 
sta poruszony był n!egdyś prOjekt 8tar~m~ po W~Z!S~klCh ~hcach, alb~ tez zmewoh c mey posta:rah SIę .0 odpOWIedme etykiety mtelIgentne niemieckie, rozumiejtl dosko
się u władzy.o powlększeme etatu ~ohcyt wlaśC1c~eh d?~ow do Ob?Wlą~kowego. utrzy- na butelkI, np. "pIWO. marcowe, p~t~ntowa- nale a nawet mówhl dość biegle po polsku. 
nego w. Ł?dzl, ze ,!zg~e~u . na ,bezple,cz~n- myw~ma strozo:v, odp0w.ledmo uzbroJony~h,: ny środek .dezy.nfekcYJny." BrzmIałoby tu Za~en~ potrzeby wrażeń artystyczn ch l'ze
stwo m~ellla, zdrowla l zyC!a.· mles~kanc,ow, z ktorychby kazc1y' ~ol~Jno odbY,.-wał waIt,ę wcale przYJemnIe. A coby to ~ył za tryumf, w~zneJ wi~kl3zości niemców tutejIz chP mo. 
ale proJekt ten utonął ~dzIe§ w Jednej z noc~ą n~ prz.estrzem ~llk.u domowo gdyby rekl~l1la. do wozu swojego .wprzęgła gą być najwyborniej zaspoko'one wy teatrze 
onych' fal, co to plynQ/ l plynt1, a do brze- . OJCOWIe mIasta powlllmby stanowczo po- choler~! N!eoklełznanata zbrodmarkaum- oolskim a dla owych 'edno~tel' b 
gu dobić nie 'mogą. Wiadomo zresztą, że myśleć o załatwieniu sprawy bezpieczeństwa kuęłaby: w najdalszezaklJJtki Azyi, przekli~ ~ysoko 'sztandar niemc~yzn r, !l~o~ącycl 
projekty angażujące fundusze miejskie, koń- mieszkańc§w, w, ten lub ów sposób. . , nając wynalazczy spryt przemysłowców dzie- skieIn nie potrzeba chyba Yd wb ml~ .ele

t 
PtO -

CZ& się'za~w~czaj piosnką, że kasa m~ejska Cosi~ 'tyczy z3;bezpiec.zeniaŁ.od~i n'a więtnastego wieku. .' cyi sztuk pięknych. o r§ neJ ms y u-
nie ma pleUlli!dzy. Słychac wprawdzIe, od wypadek cholery, me będZIemy mleh pod. Roklama oparta na naJnmvszych prawi-Urządzane obecnie t· d t . 
Paru lat o nowych źródłach dochodu dla tym względom nic do życzenia, skoro tylko elkach amerykańskich nie zaaklimatyzowała nie amatorskl'e na rze rzechle. Pkr~e dSlawkle .. , . "... . t t ..., t> d ' ..., . . cz oc lon l a a-
miasta, .1~cz te me otworzy~y SH~. Jeszcze, a pIwowarzy warszawscy. o worz~ u swoJe iSlę Jeszcz~ w.!Li? Z,l, pl'ZeClwme, daje się lek, - której to ochronce . k . " 
kasa mleJsk!" odesłała za rok ubl.egIy tylko sklady, co podobno Jest pr?J~ktowallem.sp{}strzegac mekiedy ZWf?t ku tradycyom kilku innym kwest om dobrja Dl~ll?-ll1e~ 
72 000 rublI do banku na kapltał zapa- Znany badacz cholery azyatyckieJ, dl'. Kochzastarza.łym. Tego rodzaJU tradycyom hołft mierzam poświ~cić y t ł ~czknnosCl za 
so~y. ,.'.', ' z Berlina, stwierdził, źe bakcylepowodujt1~ duje widocznie p. Puchuiewski, gdyzami~9t szłej kronice _ ot"!~ ~pn: s ow o w prz~" 

Złodziej łódzki ~acza,sprzystawi6 dra· ce straszliw~ ~ę . chorob~ nie znoszą ,piwa. zwykłego ogJ:oszGni~ t~atl'alnego, rozlepić trzecie przedstawien~:' urbtądz~~e (}facn~e 
binę d~ okna od nllCy~ wy~amac cegły przy- Dla lubowmkow t~go ~lektar.uodkry?Ie do- ,~::zał. po rogach ulw "Telegl'amyl7 o przy- mi przypomnieć dobr a:; a or8 la na r,azuJ~ 
trzymuJące kra:tli!! wyłam~w kratę ~amą, do ktor~ Koch~ ,będzl? mIało mepospohte zpa-. Jezdzle ~wego ~o~varzyst~a ~raln.atycznego panom, tż istnie't1 'uź ~ z~nnym p~lllOlll l 
cz-ego .pr~y naJwlęks~ychzdoln~ŚClacb po- ozen~e,. a wl~ksż~ Jeszcze. dla plw0'Yarow;dp~odz~. ~akleJ reklam;r ,Jużdzis źa,denw Łodzi, źe zn;'d J si wa no:e. gllntlazy~ 
trzebuJe dobreJgodzmy czasu, 1 -' doko- powmmby om międzynarodowy pommk. wY:-lflaglk me uzywa, a przeCl6z p.Puchmew- uczniowie i ucze~ ~ ft}. w ty? guunazyac. 
nywa tego wszystkiego bez przeszkod} . W stawić uczonemu berlińczykowi. Zrobiwszy .ski do magików się. nie liczy. Możemy su opłacić b iob mee . nIe maJQ,ce. c~em WP.I; 
ci~gu kilk~, .dn~ . ostat~ich u~ządz?~o trzy jedn? .tak ważn~ o~krycie, dr. Koch bad;tl/ n;tU oświadc~yć, że dobry rep.ertual' i dobre się na ko;z ś~ te.Y 71ęC I?a czasl~ zabaw~o 
n~pady .zboJeckle, .w~ro~ okohcznoscl nader da~eJ .1 ,spraWdZI!, ze }?odczas c~~lery Wle- slly ~apewll1ą ~u. powodzeme rzetelne,. w wią. też, że ~z ital b ~d.nf. b1,łodzle~y. ~o~ 
DlepokoJ~cych; DZIeJe Sl~ to samo w War- densklej w r. 1883, me byto. am Jednego przeCIwnym raZie 1 telegramy nie pomogą. dny, Inst tug Im.eJ,s 1 a~dz? Jest bl~
szawie, lecz nie tak często i nie tak zu- wypadku choroby w browarach • .feżeli wi~c Zresztą najlepsztl reklamę robi p, Puch- sposobnosl do ye , wyzej. wym!-elllone dają, 
ch'Yale., A co ~ajważniejsze,to, że g9Y pod b~k:cyle s~ronj~ ?d br.ow.ar6~, t?zd~je si.~ nięwski~mu te!1tr niemiecki,gorszy) aniżeli I koncertów i tea~~~ąd~ellla c~~ego szeregu 
kazdt1 memal wIadomostk:} o łotrostWIe rze- me ulegac wątplIwOŚCl, ze rOWllle menawl-j wszystkle,ktore tu były w ubiegłych la- taty zab.ł.w t h ow a:matorsklCh, a r.ez~l~ 
z~mies~ków wal'Bzawsłdc~, c~.v:t~mr: "spraw- stne stl im :vsz~lkie s~ła~y piw!l" a w p~erw. tach. ?ierwsze pr~edstawien.ia wy.padły har-lepsze, ~ rac!~' znaJ~ąd .tu bezwątplema. 
COW, Ujęto," - n. nas nalczęS?le,l pISZą: ~~zl.o- szym, _ rzędZl. e ZOI.t1?kl PIWOS~O~ •.. :J~o~ąd~ .. -1.4ZQ .. l. I. ch. ~; operetka.' p.ra,ytl,o., .. ,be,z .chó.r.ó.w., nie, aniżeli gd;i ?p~~~v:e hwsze zastosowa .. 
c7.y~?a zdołał z~ledz bezkarlllG." <?czywlSCle, ne~ Jest prze~o, a~e?yśmy mIel~>w. JalmaJ- t ~r~y,' ?rklestr~e fata!neJ lnieszczególnych ' eIne ZleJ. , 

Kt~z g? ~ędzle trZYmał?, Strazy, rzadko kr~tszym czasIe, ml.1.1.ony. ant~ł. ko~ J, uoga' .. 1 SP,' lew. ~ .. ks .. '. ch; mo Z:Ob.l. " k.onk. u,renc. yi te, a. trow ... i. ' 
gdZIe wIdac, a na bohaterow prywatnych 1.0- KIJ oka, Haberbusza, Lentzklego l t. d. Z polskle~u. Wogole dość to jest dziwnem . 
trzyk tutejszy ma n6ż dc;>brze wyostrzony" takiemi zapasami, przy pomocy Anstadta., ze teatr polski musi liczyć si~ . W Łodzi. ~. SI11'lnatieus. 



Nr. 238 DZIENNIK ŁODZKJ. .. 
Siedlce. Pożm', W powiecie bial- kontrakty najmu majlB być inaczej zreda-· cia A.leksandra nie przyjmie, ponieważ to Komitet U:r;erwonego kr:r;yia w 

skim (gub. s!edlecka), we wsi Kostomłoty gowane, a~eby ,wy~ajmujlłicy nie. potr~ebo~ !bezzgromadzenia na.st/lpiło. Jezeliby zaś Łodzi,. p~daj!hc dO .. l~owBzechn~j ~ia(lom~ś~i, ze 
spaliło si~ przeszło 100 budynków wło- wał pOdplSywac sll;l na warunkI, ktorych uznano ze zgromadzenie do nieprzyj§cia konce~t, J!lki lIl1ał mleJsce .. w dlllU 28 WrzeSUIa (10 
ściańskich. nie . d ł'ć Towar st o bpdzie I ' paźdZlermka) r. b. przynlOsl czystego dochodu rs. 

d mo~e " op~ nI. • zy W .., nie jest kompetentne, mówi "Niezawisima"'494 kop. 92, _ dzillkuje za przJj!lcie ndzistlI w - Z Kamieńca PodolskIego donoszą, iż wy awau w.t.asne pIsmo. ." .. takowym koncercie: Towarzystwu śpiewaków ko-
w wielu wsiach okolicznych lud coraz mniej _-Paryż. "Frankfunter Ze~tung" d?nosi, .JIl. Bul'garya, to zaznaczy~ nale~y ~omecz-I ścielny~h ewangelickich, Towarzys~W:1I śp~eWllkó\v 
oddaje siIJ pijaństwu. W kilku wsiach zam- zena odbytym wParyzu zjeźdzIe finanslst6w, l ność powtórnego powolama kSl~cla Ale- a~a~llrow ("K?te"), ToW:llrzystwu splewako~ ."Na. 
kni~to w tych czasach karczmy. którego prze~miotem .na~ad mia~a być kon- ksandra, albo stawi6 do wyboru unilJ oso- ~!~~r~;st~:~~~eWirfuZ~~:e~~1l;~wM~fI~~7IIk~t~;ri~ 
~ P~tersburg •. , W 1l1;inistel'y"um lcomuni!~a. wersya długow rOSYJskICh, prOJekt zostat bistą, z drugiempaństwem balkańskiem, strzowi i ohórowi ekateryubufskiego pulku piecho-

C'JJJ maJIJl nastąplc wazne zmIany. Pomll~- odrzuconym stanowczo. . Ib' ł' rt _ ty, s także wszystkim tym osobom, które sposobem 
dzy innemi powi~kszony bl;ldzie personel "_ Nowość bistoryczna. W tych dniach, a o wreszcle og oszenle rze"czypospo l ej. oddziel~ych d~tlrów lub naddatków Pl'zyc~ynily się 
st~tystyczny i zaprowadzoną" nowa reforma J'ak donoszą. Nowosti" wyszła w Kra.kc,- do pO,!!!lkszema dochodu. - Prezes komItetu, A. 

l· d kl' . . k ", . OllTATNn: WIAD01lfOSCI 11 H1DLOWTI Twn.skiJ. - Członek sekretarz W. Karpow. kontro l na o eJaml. . WIe z dru u monografia konfederacYI· t y- II 111 UlU' u. • 
- lwów. Towarzystwo historuczne zawią; szowieckiej, napisana przez jedu~ z pań na-

zało si§ we Lwowie za głównIl: inicyatywlJl leżlłcych do polskiej arystokracyi, mieszka- Berlin, 20 października. Usposobienie 
młodych historyków polskich; odbyło silJ jącej w Petersburgu, a znanej w literatu- giełd zagranicznych było dzi§ niejednako-

'.l'ELEGIU.:M.ll GIE:ł..l\)O W li·1. 

pierwsze ogólne zgromadzenie. Członków rze pod p'leudonymem "Ludwiki Lpliwy." węm. Tutaj spekulacya była niezdecydo· Giełda Warszawska. 
zebrało si~· około 50-ciu. Przodowali ze- ". - Projekt pobierania pewnej opłaty od waną, w żadnym dziale nie rozwin~ł sil;l 21ldanozkońcom gieWy. 
braniu: ks. Waleryan Kalinka, dr. Tadeusz towarów przewożonych szosami drugiego ruch wilJkszy. Kursy pozostały na pozio- Za weksle królkotermlnowl 
Pilati, dr. Owiklicki, dr. K~tr.zyńskiJ dr. rZl;ldu, powstał w ministerstwie spraw we- mie wczorajszym lub obniżyły sb,} nieco. Da Berlin Zll. 100 mr. . . 
Tadeusz Wojciechowski i wielu in.uych. wlll:trznych, które w tym celu zażądało 0- Gdy później dowiedziano ~iE;) o. artykul~ "LoudJn li 1 .I:J. • • 
Profesor Liske, z powodu ciężkiej choroby, pinii władz gubernialnych •. SUUla stł}:d po- "Jaurnal des Debata" przeCIwko InstalacyI n P,,:y)\ . n 100 fr. . . 
nie był obecnym. . wstała obrócon~ ma być na powi~kszenie Anglii w Egipcie,. usposobienie osłabło sta- "Wluden ,,100 !l. . • 

- Berlin. Towal'zy8twoopieki nad inte- ,,funduszu drogowego," czyli pobieranego nowczo, chociaż podaż nie była naglącą.1. Za. papIery palis!wowe: 
. . k . l' • t . d 6 h d . N" lk' d.1. b ł d· t t Llst.y LI WHl. Kl'. Pol.. . 1'esami wyna;mu;qcyc pomzeaziwnza zawll!- na u rzymame r g szosowyc rugI ego leWIe le 8p~~e .a"L.e y -! OS a ~czn~ .przy- ROB. Po~. Wsohodnio. . . . 

zalo sil;l w środlJ w Berlinie. N a podsta- rz~du. czynIl do obmzema kursowo POZYCZkl ro- Listy Za •• Ziem. z 69 r. Ser 1. 
wie danych statystycznych, skre§lil llierw- - Wydalenie. Z warsztatów kolei dlll- syjskie przeważaly w podaży i notowane ~iJ " "Ser. II do IV 
BZy m6wca opłakany stan w jakim znajdu- browskiej w Radomiu usuni~to cZIJŚć rze- były w końcu niżej. Na giełdzie zbożowej LiBtyZast. M. WarRZ. !:lOl" 1 
jlll si~ wynajmują.cy pomieszkania, szczegól- mieśluików, z powodu zmniejszenia sil;l ro- ruch byŁ dziś bardzo mały, notowania nie ".. " "Ill 
niej z ludności ubogiej. W roku 1864 Mt dostarczanych przez też warsztaty. uległy znaczni ejszej zmianie. ::::': :: IV 
Berlin liczy1: 633,000 mieszkańców w ciągu 1.Dndyn,21 pafdziernlka. Wykaz banku psilBtwa Listy Zll8t: M. Borlzi Sar. 1 
dwudziestu lat następnych przybyło z gÓ· T E l E G R A M y.. (vi' tysillcach fu.nt. szterlingów). Calkowita rezerwa "'J JJ JJ II 

P · b k 10,792 (przyb. ISO}, noty wobiegu 25,107 (ubyło "" " "IIi rą. drugie tyle. rzeCl~tuy przy y te ro- 29ój; zapasy w gooowoo ~0,149 (ubyło 136); portfcl Giełda Berlińska 
czny pomiędzy 1881-1885 wynosU 26,227 • on źd' 'k (A 'ł ) 19,768 (przyb. 315); saldo prywatne 23,695 (ubyło .. .. k' • 
os6b. Największy bra.k mieszkań istniał Berlm, o<l.li pa Zlerm a. gencya po n. 967); saldo paliatwowe 3,043 (ubyło 478}; rezerwa Banknoty rosJJ8 la zaraz. . 
W r. 1881, kiedy sieamiuset ludzi bez dachu Poseł ros"J'ski hr. Szuwalow wVJ'!;lchał do not9,413(pnyb. 114); Il.bezpieozemerZlldowe 14,035 W "~!I nr" , nn ... doat. 

.~, ,oJ, (ubyło 1,90(\). B .... e Da. .. arazQ\>IO Ar. 
musialo szukać pomieszczenia w barakach. Petersburga. Paryż, 21 października. Wykaz bsnku państws (w JI i'etef~burg r' 
Najwil;)cej mieszkań próżnych było w roku Londyn 23 pażdziernika. (Ag. półn.) tysillcachfranków).Gotówka.wzlocial,347,800(ubylQ .. L J' ~ 
1880, mianowicie 20,671. J edn~ z cie- ' . .. ',' 64(0), w srebrze 1,138,100 (przyh.2,9W); portfel " on Jn d' 
mnych stron. mieszkań mnieiszych sil. od- Mocarstwa zgadzaJIJl Sl~· pozostaWlc Rosy! głównego banku i filij 495,900 (przyb. 19,600); noty " w.'d. ~ 

Ol ~ przewodnitfl rol~ w uregulowaniu kwestyi w obiegu 2,717,800 (ubyło 14.100); prywatny::achu- ..., 10 en . 
najmowania. Z 260,000 Il:).ieszkań, 18,313 . . nek bieią,cy 356,000 (ubylo 30,800); saldo paIll't.wo- D1akouto prywatne 
posiada odnajmiIj,!cych; 39,000 daje nocleg, bulgarsklej. we 810,300 (przyb. 55,800); ogól zaliezek 264,800 
z tych 15,065 posiada tylko jeden pokój . Londyn, 23 października. "Times" do- (przyb. 900); odsetki i ?yskonto 6,519 (przyb. 512). 

l N .. . ób .. h " .,.. Petersburg, 21 października. Weksle na Londyn 221/8, 
sypia ny. aJwl~ceJ os sYPlaJ!JIcyc w nOSI, IZ rząd chmskl Zamlerza stanowczo II po;;. wsch. 991/t, II1 poi.wsch. 991/2, 6010 renta ztotll 
jednym pokoju znaleziono ośm, wtem je- wystąpić przeciw dalszemu protektoratowi 186'/t,5% listy zastawne kred. ziemsk. 16~31tl a.k-
dna kobieta. Przecil;lciowo przypada na.. .... cye banku rosyjsklego dla ha.ndlu zagraUlczue)lO 

Giełda Londyńska. 
Weksle lUl, ł'at.oralJurg . 
Dyukonto' 

Z unll~2lł' Z driia23 . ___ .. L __ _ 

51.90 51.80 
10.50 10.49 
4190 41.80 
8460 , 84.55 

94.-
100.-
100.75 
100.75 
99.75 
99.-
98.35 
9835 
96.50 
96.1)0 
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19360 
193.50 
193.25· 
19S.1Ó 
19180 
20.38 
20.25 

16275 
23/, 

9!.-
99.75 

100.7ó 
100.75 

99.50 
98.75 
!lS.S5 
9a.S5 
9650 
95.50 
95-

19B.50 
193"25 
193.-

1192.75 
'191.60 

20.40 
20.24,!{: 

162.85 
27/S 

mieszkanie 4.3 osób. W r. 1880 mieszka- Francyl nad katolurami w Ohmach. BB1, banku dyskontowego petersburskiego 78482' 
ło 10,051 ludzi. w pokojach nieogrzewa- londyn, 2.2 października. Z Filadelfii warsvawskiego 812, petersburskiego banku mi!)dzy- OZIENNA SlttTYSTYKA LUDNOSCł. 

h 478 000 . k' . ł t Ik . t l f . ,. t' d narodowego 4.88. MBUoństwa zawarte w dniu 22 pa.ździernika: \ nyc, , mIesz an mla O y O po Je- e egra uJ'!:, ze spus oszema wyrzą zone Bęrlln, 22.paźdzlernika • .Bilety bank~ rOR~jsk~ogo W parafii ewangelickiej _ 
dnym pokoju nieogrzewanym: N~ mies~ka- tam przez ostatnie burze i wylewy wód sil! 193,60; fOl, lIsty zi1fltawno 60.50, 4% !laty hkwula- W parafii katolickiej 2, a mianowicie: Marcin 
nia male przypada 72% ludnośCI .Berlma. Ib' W" t h 1 k r oyjne 56.20. f}D/) po..:yczka .WAClLO.dma 1.1 em 59.20, Wildemann z Otylilb Hejmann Karol Sturm z MII.-
Miasto to . możnaby nazwać podziemnem, o rzymIe. pl~ClU s annc . ca e o o l~e III emisyi S8.7]), 4% ~o~yc"lrll. z 1880 r. 85.50, 1)°11; l'y/j Kruschel. ' 
gdyz 100,271 Iudii mieszka w piwnicach. zniszczone. W· Nowym-Yorku na wyspIe listy I:lI:stawne r08YJ~kle 96.90, kupony (lolnA 321.~O, starozakonnych _ .. 

. l 29 b d kó t 6% pozy czka premIowa z 1864 roku 144.30. tllkall z Zmarli w dniu 22 paźdzIernlka: 
Na poddaszu mieści si~ 39,000, na czwar- w porCIe ;runI;) o u y:n w, a W8zyS - 1866 r. 134.60; n.kcye hauku halllllo~ego 83.00, dy. Katolicy: dzieci do lat 16.-tu zmllrlo, 4. w tej 
tem pil;ltrze 128,000, na trzeciem 177,000. kie niżej położone dzielnice ;miasta zoata- akantowego 73.50, dr. zel. w .. rq". 'Y1ed. 291.~0, ak- liozbie chłopców 2, dziewcz!;t 2; dorosłych B, w tej 
Takiemu stanowi mieszkań nie odp··owiada ły podmlllone, z'e potrzeba bAdzie znieść cye~eaytlJ"AauBtryaclne -.-:,naJnowqv.al?0zyozka liczhie Dlfizczyzn.-, kobiet S. a mianowioie: 

.., rosYJBlca 98.20. 6°/0 renta l'osyjaka 111.70, dyskouto Barbara Lyżka. lllt 56. Józefa Matusiak lat 53 wysokość czynszu; . w 6,170 wypadkac.b.z domy i stawiac nowe. . \V mieście Sabi~, 3D/o •. pl'v",atne2all .°10' • • Antonina l:'izy~, lat 59.' . " 
dochodu 600-1,200 m. na czynsz mUSIało f " . .." d L d' Londyn, 22 pa~dzlerRlk~. Konsole 101, pozycz- Ewangolicy: d"j"ci dl) Ia.t. lll-tlJ zmarlo lI, VI teJ 
być użytych 24~/10 %, Poprawa· tych st~- na. uratowa~o tylko sze.ś6 omó;v. u ZI ka rOSYJska z 18/~ r. 97/8, • liczbie uhłopców ó, a"iewez!}t 6; doro~łyoh 2, w t"'l 
sUD.ków bAdzie zadaniem to.warzystwa, kto-· zmn§ło, o ile dot!bd oblIczono, 300. Berlin,22 paźdZiernika. PszenIca 145,.-168, na liczbie m~zczyzn _ kobiet 2 a. mianowicie: 

.., O' list. gr-14911" na maj oz. 1601
/ •• Żyto 122-180, na Emilia Erb lat 20 Karolina R~dke, lat 50. 

re będzie także zapobiegać cZlJstej zmianie Wiedeń, 22 października (Ag. póln.). Re- paź. 124'1%. na maj cz. 11101/2, .. l k' I d .' . a l t 16 t a ł . '" te' 
mieszkań bardzo· uci!l.żliweJ· wpływać na . . t d d . d T r Londyn 21 p. aźdzlernlka.CukIer Havana Nr. 12 nomi- . S ~roza onn: IIlec1. o a - u Z10 r 0-, ł 

., .. ~ '. l)rezentanCl mocars W U a zą SIę o y. nalnie12: oukier burakowy 10~/8; oSp1l1e. . l!czb~e uhł?pcow- dr.le~czą,t--; d~rosh~h.~, w tej 
!epsze uwzgIl;ldmeDle warunków. samtarny-ch nowy gdy wielkie zgromadzenie ukończy Liverpool 21 października. Sprawozdanie pOOl!lltltowl'. l~m .. ble ~\lz~zyzn -, koblet l, a mlanOWIOI!l. 
l estetycznych w nowych przepIsach budo- , . b 6 t·' t d t Przvpuszcza.luy obrót 12.000 bel; mocno. Dzienny Szklanklewlcz Brana, lat.65. 
wlanych. Teraz fronty sil! pi~kne i koszto- sprawdzam e wy, or w! ? Jes za wa y- do~6z 12,000 bel. ~_~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
wna, a wewnątrz daje sif;) uczuwać skąpstwo godnie, co wybor kSl'i)Clll. do tego czasu LiverpOOl 21 października. SprawOl~iI. Końcowa. Obrót 
i zan. iedbanie, szczególniei na.podw6rzach., powstrzyma. 12000 bel, :i; tego na speknlacYIl 1 wyWÓ'" 2,00U hel. LIST A PRZYJEZNYCH. 

iJ k A~e1'l'kańska. mocno. Snraty stale. Middling a- Hotel Polski. Chochriaków z Piotrkowa, Towarzys~wo . bl;ldzie si~ stara~ O ase ura- Wieden, 22 października (Ag. półn.). Do mer}kańska na paź. 511/u, na list. gr. 5,. na gr. Kaweoki z Piotrkowa, Sznlborskl z Piotrkowa, Gu. 
cy~ wyuaJmuJ.!!cych ~omleszk~Dla na wypa- Neue freie Prese" donoszlł z Sofii o pa- st. 5, na mr. kw. /)31óu Da oz. lp. bilu, na lp. Bier. liński z Warszawy, Landau z Warszawy, Szulo z 
dek, gdyby rue mogh zapłaClć komorneg~. II '. k'" lk' _ 51/ P Warszawy. 
Maj/) się także utworźyć stowal'zyszema nUJ!łce~ tam prze onamu! z~wle le z~o A~w'YOtk, 21 pafdzlernlkll. Bawełua 9'/14' w N. Or- Hotel Hantauffel. Podezaaki z Piotrko-
wynajnmjąee . cale dómy i ulice. Także madzeme wprost zrze9zema. 81~ tronu kSIIJ- learol!~ 831.. . wa, H. MArer z Warszawy, J. Segal z Wolkowysk. 

~ . r'k kt' b . ł że złoczyńcy, Kasia powiedziała rezolu- ryba, majllca w sobie cał,! maszynę ele-
3) - NIe zna l Ul ogo, ory y mla po- tnie: ktrycznll. TaklJl była. Katarzyna ... kobie-

dobn/l lap~. D b J śl' . ,. ta-sum. JULIUSZ CLARETIE. . h bł' d ć <. - o rze. e l wy me mozeCle go 
Nie można 1C y o o mc posą za . znaleźć a wi~c ja sama sprobuję go po. 00 do mnie, to nie potrzebowałem silil 

.. Il Byli to wszystko porządni i pOCZCIWI lu- szukać' jej dotykać, gdyż spojrzenie tych czarnych 

K A· S· I· A dzia lubilJlcy od czasu do ezasu zaIa6 go- Miaia ona w6wczas jeszcze swą babkl;l,. oczu już mnie elektryz?wa.ło .. Znacie jl) 
. .. . . • rzał~czką robaka ... ale n~c .wi~c~. G~rz?ł- starą wdowlil Ooussac. To także kobieta teraz, gdy ~a lat dW9.~~1~ŚC1~ ośm. :Utyła 

ka przecie nie jest zbro mą· resz !l. za- niezwykla ... od czasu zabójstwa syna, sta- troch~, lecz Jeszcze dZISIaJ Jest co Slfil zo' 
den z nich nie wiedział o tem, źe majster la sil;l niem~ jak głaz i groźnlJl jak zwierz wi:" ~ad~~ kobietkll; .a cóż dopier~ prz~ Pr:ąeklad Z. N. 

-rm-

(DalJlzy ciqg- patrz NI'. 237). 

W prawdzie na, zagonac~ w ogrodzie zna
leziono ślady stop ludzkic.h, obut~ch w ~,e~ 
lazo okute trzewiki... WZIęto z Dlch mla
r~... przy zapalonych latarniach rozpocz§to 
poszukiwania ... 

Przez ten czas stary Cous8ac konał, a 
stara matka, jak furya powtarzała: . 

- Oh! gdyby tenn~dznik popa~ł Vf mo
je rfilce... oczy bym mu paznogClaml. wy
darła język bym mu żywcem wyrw~ła. 

K:tarzyna, nawpól żywa, ~idz!alS:!- tylko 
ciągle w wyobraźni t~olbl'zyml~r~kę.o 
krótkich ucil;ltych palcacb, suwaJ~.clb SI f;) 
po ramie okna jak jaki .gad straszltwy .•. 

III. 

był chwilowo w posiadaniu jakiejś ~il;lk8zej rozjuszony powtarzała tylko ciągle te wy- dZle8II;lClOma laty! KIedy przechodZIła. u11-
sumy pieni~dzy, niż ta, którll! mIał lm wy·· razy:' .. cą W koronkowej chusteczce na swych kru-
płacić. _ Czy nie doczekam JUż tego, aby zM- cz~ch warkoczac~, to tr~eba by:ło b,ć ost~-

Kto u dyabla, mógł mieć tak/) łap~, ja który mi syna zamordowal, okuli w tDIm głupcem, zeby Sl~ za mili ma obeJ. 
jak ta, którl} Kasia widziała? k~jdany? rzec. A co za figural A pleć! Dużo jest 

Pewnego razu, przyszedł do nas c~o- Katar~yna por?iuciJa. swój zawód szwacz- ładnych dziewcząt w Limoye, ale daj~ sło-
pi~c od l'z?źnik.a z . ulicy Aigueperse 1 0- ki, jakim sil;l dot~d trudniła i zażlJJdała wOJ . bez przechwałki, Kasia była najpif;)-
ŚWIadczył, za. mIał. kl~dy~ spr.zeczkę z pe: od pI'efektury pozwolenia na wf;ldrówk~ kmeJsząl.. .. . 
wnym. w?,soklm, menllleJ pOWlerZC!lOWnOŚC~ po jarmarkach w okolicznych miasteczkach. To .tez Clsn!i)h Sl~ .ludZIska, aby ogllflda~ 
Człowl.eklem, któr~, wskut~k tOJ kł6tm Zdziwiło nas to wszystkich niezmiernie, a "Kobl~tę·s~mal" NIe po~rze~a było am 
~hwyClł za nóź; • otoz ch~oplec ten zauv.:a- mnie w szczególno~ci,. gdy po ni.ejakim muzfkl, an! b\lbnó,,! lub tnIl;e~ ~ach\lty dla 
zyl, że był to nóz poch~dzący od N0l!trou~, czasie zacz!i)ly się ukazywać w LImages, publIcznośCI, tak Jak w dZlate~6Zych tea.: 
a r\lka, kt6ra. go. wYJmowala. z. kl~S~eD1, Saint Loup i innych drobnych miaste- trzykacll bywa. Uk!lzywał~. BIll tylko l 

była ko.smata 1 ml~la, c~.n?-J~zlwmeJsze, czkach afisze, na których wraz z. portre- wszyscy, zoba.czyw~zy JIł m?wlh: 
w~zystkle palce pod.Jedn,:1. hmą śCIęte... .:r a.- tem Kasi w trykotach różowych lponso- - Coż to za pl~kna dZle:vczynal 
kIś fenomen! .. A w,lf;lc.noz, ktÓ1"y. zadał CIOS wym aksamitnym staniczku, znajdowała I teatrbyl zawsze zapełmony. 
śmiertelny Coussac OWI, pochodZIł od N~u- się zapowiedź przedstawienia pod tytulem: Pewnego razu, a było to w tłu~ty wto. 
trou'a... Ale rzeźnik nie mógł nam obJa- I rek i ja także poszedłem zobaczyć slll.Wnlł 
śnić skąd si~ zjawił u niego tenczlowiek. " KOBIETA-SUM ! " n Kobiet~suma." 
I ·znowuż rozpoczynało si~ .śledztwo - Kobieta-sum! Oóż to za dziwna nazwa! Stała ona na niewielki~m wzniesieniu, u 
znowu pz:~etrząśni~~o cał1!t okolIcę·. I zaw- Już sam fakt przyłączenia się do jakiejś l stóp któ.rego siedzi ala skurczona, jak jaka 

Moźecie sobie wyobrazić, że wszystko, sze naprozno! A Ja wŚ~lekałem !lIii) z bez~ w!i)drownej trupy sztukmistrzów ze strony cza.rownlca, matka Ooussac. St!\ruszka 
co tylko było moż~a, uc;;yniono, a?y wy- s~lnej złości,.bo. J;>owiedzlalem . r~z do Ka- Kasi był krokiem nadzwyczajnie .śmi~- rzucała z pod. krz~czystych brwi.przenikli. 
naleź~ ślad złocz~ncy, ktory wypra~Ił teS? SI,· patrząc SIę Jej prosto. w oczy. . łym... chociaż przyznam si~ wan;t, ze, me \V~ by-stre spoJr.zema na wszystkIch po ~o. 
pOCZCIwego człOWIeka ~o Louyat •.. Tak Sl~ _ Powiedz mi otwarCie, pa~no Kas,lU, są oni gorsi od innych --: Ci ludZIe, kt~rz~ leI, . .Jakby ~hclała urok na kogo rzUC1~. 
~azy.wa ~m?ntarz w LImoges. ~Slllldz ob- jaką n~grod~ otrzyma ten ~d CIeble, ktol'y śpitb pod golem nieb.em, .Jedzl.} na traWle l Zbhz~tem. SIę. Katarzyna poznala mn!e 
Jaśmł mI, ze ta na~wa pochodz~ od slowa. ci zabóJce Ojca przyprowadZI? nędz~ swojlll przyodZIewaJ l!! w wes~le szaty, od r~zu 1 p~dcz'.\s gdy stoJą.c ~rzed nIl! 
"Alleluja." Ta~! zadnych krokow.! ,mo&llt· Nic mi na to nie odpowiedziała, lecz aby nas rozśmieszyć. Ta~, to JUz byŁo mÓWIłem SOblO y; d~c~u, z~ ślIczme wygI!l" 
cychdoprowadzlC do. tego celu, m~ zame- zbladła jak ściana i gdybyście byli widzie- dziwnlll myślą, aby .stać sl§"artystką Jar- ?~ w,;Y~ kostlUm;e l poz~rałem oczyma 
chano., Ale,powt3.IZam ,!am, me było li wtedy jej oczy, jej pil;lkne czarne oczy! marczuą;. Ale "Kobleta-su~ , to stawało Jej no~kl d~o~ne. J~k u dZlec~a, obut~ ~ 
wsJ;:azowek! .Była wpra:wdzle .pew.ną wsk~- Płakaly... tak, plakały, a :;o;arazem obiecy- ł się wprost komicznem! Kobleta·sum! Ozy wysokIe ~uClkl, uśmlechn~ła SIli) do mme l 
zówkl! ta l'~ka, o kt?reJdow,ledzlałe!ll SI§ wal ... wiele! Tylko, że to wszystko nie wiecie, co to jest być sume~. To znaczy, rzekła dZlWnym ton~~: ,.. . 
od Katarzyny, ale mld w cały.m ~raJu PO- y lo mi do odszukania tej bestyi. mieć własność elektryzowama. To znaczy, - Oh! to pan .... JUZ paUSklej r§kl, to 
dobnejręki nie posiadał. WIedzIanoby. o pomog. . " wid 'ze że nie można się było jej dotkn~ć bez chyba nie potrzebuJ!;l oglądać! 
tem. Wszyscy mularze, pracujący pod kle- . WreSZCie, komeg ~~cow"k zI!lC'koń_ wstrz!1snienia elektrycznego. Sum jest to I coś, .jakby ogień gniewu zapalił sili) W 
runkiem ojca Coussac, byli kolejno wysłu- mkt, począwższYd o Ph °oWdnnaIleaz!c' anł'as ""0- ryba od dotknj~cia której r~ka dr§twieje, jej oczach. (Dalszy ciqg nast'lpi). 
h ·' . . czy wszy na an armac , ...., ." . c lwam. 

Nr. 238 DZIENNIK ŁODZKJ. .. 
Siedlce. Pożm', W powiecie bial- kontrakty najmu majlB być inaczej zreda-· cia A.leksandra nie przyjmie, ponieważ to Komitet U:r;erwonego kr:r;yia w 

skim (gub. s!edlecka), we wsi Kostomłoty gowane, a~eby ,wy~ajmujlłicy nie. potr~ebo~ !bezzgromadzenia na.st/lpiło. Jezeliby zaś Łodzi,. p~daj!hc dO .. l~owBzechn~j ~ia(lom~ś~i, ze 
spaliło si~ przeszło 100 budynków wło- wał pOdplSywac sll;l na warunkI, ktorych uznano ze zgromadzenie do nieprzyj§cia konce~t, J!lki lIl1ał mleJsce .. w dlllU 28 WrzeSUIa (10 
ściańskich. nie . d ł'ć Towar st o bpdzie I ' paźdZlermka) r. b. przynlOsl czystego dochodu rs. 

d mo~e " op~ nI. • zy W .., nie jest kompetentne, mówi "Niezawisima"'494 kop. 92, _ dzillkuje za przJj!lcie ndzistlI w - Z Kamieńca PodolskIego donoszą, iż wy awau w.t.asne pIsmo. ." .. takowym koncercie: Towarzystwu śpiewaków ko-
w wielu wsiach okolicznych lud coraz mniej _-Paryż. "Frankfunter Ze~tung" d?nosi, .JIl. Bul'garya, to zaznaczy~ nale~y ~omecz-I ścielny~h ewangelickich, Towarzys~W:1I śp~eWllkó\v 
oddaje siIJ pijaństwu. W kilku wsiach zam- zena odbytym wParyzu zjeźdzIe finanslst6w, l ność powtórnego powolama kSl~cla Ale- a~a~llrow ("K?te"), ToW:llrzystwu splewako~ ."Na. 
kni~to w tych czasach karczmy. którego prze~miotem .na~ad mia~a być kon- ksandra, albo stawi6 do wyboru unilJ oso- ~!~~r~;st~:~~~eWirfuZ~~:e~~1l;~wM~fI~~7IIk~t~;ri~ 
~ P~tersburg •. , W 1l1;inistel'y"um lcomuni!~a. wersya długow rOSYJskICh, prOJekt zostat bistą, z drugiempaństwem balkańskiem, strzowi i ohórowi ekateryubufskiego pulku piecho-

C'JJJ maJIJl nastąplc wazne zmIany. Pomll~- odrzuconym stanowczo. . Ib' ł' rt _ ty, s także wszystkim tym osobom, które sposobem 
dzy innemi powi~kszony bl;ldzie personel "_ Nowość bistoryczna. W tych dniach, a o wreszcle og oszenle rze"czypospo l ej. oddziel~ych d~tlrów lub naddatków Pl'zyc~ynily się 
st~tystyczny i zaprowadzoną" nowa reforma J'ak donoszą. Nowosti" wyszła w Kra.kc,- do pO,!!!lkszema dochodu. - Prezes komItetu, A. 

l· d kl' . . k ", . OllTATNn: WIAD01lfOSCI 11 H1DLOWTI Twn.skiJ. - Członek sekretarz W. Karpow. kontro l na o eJaml. . WIe z dru u monografia konfederacYI· t y- II 111 UlU' u. • 
- lwów. Towarzystwo historuczne zawią; szowieckiej, napisana przez jedu~ z pań na-

zało si§ we Lwowie za głównIl: inicyatywlJl leżlłcych do polskiej arystokracyi, mieszka- Berlin, 20 października. Usposobienie 
młodych historyków polskich; odbyło silJ jącej w Petersburgu, a znanej w literatu- giełd zagranicznych było dzi§ niejednako-

'.l'ELEGIU.:M.ll GIE:ł..l\)O W li·1. 

pierwsze ogólne zgromadzenie. Członków rze pod p'leudonymem "Ludwiki Lpliwy." węm. Tutaj spekulacya była niezdecydo· Giełda Warszawska. 
zebrało si~· około 50-ciu. Przodowali ze- ". - Projekt pobierania pewnej opłaty od waną, w żadnym dziale nie rozwin~ł sil;l 21ldanozkońcom gieWy. 
braniu: ks. Waleryan Kalinka, dr. Tadeusz towarów przewożonych szosami drugiego ruch wilJkszy. Kursy pozostały na pozio- Za weksle królkotermlnowl 
Pilati, dr. Owiklicki, dr. K~tr.zyńskiJ dr. rZl;ldu, powstał w ministerstwie spraw we- mie wczorajszym lub obniżyły sb,} nieco. Da Berlin Zll. 100 mr. . . 
Tadeusz Wojciechowski i wielu in.uych. wlll:trznych, które w tym celu zażądało 0- Gdy później dowiedziano ~iE;) o. artykul~ "LoudJn li 1 .I:J. • • 
Profesor Liske, z powodu ciężkiej choroby, pinii władz gubernialnych •. SUUla stł}:d po- "Jaurnal des Debata" przeCIwko InstalacyI n P,,:y)\ . n 100 fr. . . 
nie był obecnym. . wstała obrócon~ ma być na powi~kszenie Anglii w Egipcie,. usposobienie osłabło sta- "Wluden ,,100 !l. . • 

- Berlin. Towal'zy8twoopieki nad inte- ,,funduszu drogowego," czyli pobieranego nowczo, chociaż podaż nie była naglącą.1. Za. papIery palis!wowe: 
. . k . l' • t . d 6 h d . N" lk' d.1. b ł d· t t Llst.y LI WHl. Kl'. Pol.. . 1'esami wyna;mu;qcyc pomzeaziwnza zawll!- na u rzymame r g szosowyc rugI ego leWIe le 8p~~e .a"L.e y -! OS a ~czn~ .przy- ROB. Po~. Wsohodnio. . . . 

zalo sil;l w środlJ w Berlinie. N a podsta- rz~du. czynIl do obmzema kursowo POZYCZkl ro- Listy Za •• Ziem. z 69 r. Ser 1. 
wie danych statystycznych, skre§lil llierw- - Wydalenie. Z warsztatów kolei dlll- syjskie przeważaly w podaży i notowane ~iJ " "Ser. II do IV 
BZy m6wca opłakany stan w jakim znajdu- browskiej w Radomiu usuni~to cZIJŚć rze- były w końcu niżej. Na giełdzie zbożowej LiBtyZast. M. WarRZ. !:lOl" 1 
jlll si~ wynajmują.cy pomieszkania, szczegól- mieśluików, z powodu zmniejszenia sil;l ro- ruch byŁ dziś bardzo mały, notowania nie ".. " "Ill 
niej z ludności ubogiej. W roku 1864 Mt dostarczanych przez też warsztaty. uległy znaczni ejszej zmianie. ::::': :: IV 
Berlin liczy1: 633,000 mieszkańców w ciągu 1.Dndyn,21 pafdziernlka. Wykaz banku psilBtwa Listy Zll8t: M. Borlzi Sar. 1 
dwudziestu lat następnych przybyło z gÓ· T E l E G R A M y.. (vi' tysillcach fu.nt. szterlingów). Calkowita rezerwa "'J JJ JJ II 

P · b k 10,792 (przyb. ISO}, noty wobiegu 25,107 (ubyło "" " "IIi rą. drugie tyle. rzeCl~tuy przy y te ro- 29ój; zapasy w gooowoo ~0,149 (ubyło 136); portfcl Giełda Berlińska 
czny pomiędzy 1881-1885 wynosU 26,227 • on źd' 'k (A 'ł ) 19,768 (przyb. 315); saldo prywatne 23,695 (ubyło .. .. k' • 
os6b. Największy bra.k mieszkań istniał Berlm, o<l.li pa Zlerm a. gencya po n. 967); saldo paliatwowe 3,043 (ubyło 478}; rezerwa Banknoty rosJJ8 la zaraz. . 
W r. 1881, kiedy sieamiuset ludzi bez dachu Poseł ros"J'ski hr. Szuwalow wVJ'!;lchał do not9,413(pnyb. 114); Il.bezpieozemerZlldowe 14,035 W "~!I nr" , nn ... doat. 

.~, ,oJ, (ubyło 1,90(\). B .... e Da. .. arazQ\>IO Ar. 
musialo szukać pomieszczenia w barakach. Petersburga. Paryż, 21 października. Wykaz bsnku państws (w JI i'etef~burg r' 
Najwil;)cej mieszkań próżnych było w roku Londyn 23 pażdziernika. (Ag. półn.) tysillcachfranków).Gotówka.wzlocial,347,800(ubylQ .. L J' ~ 
1880, mianowicie 20,671. J edn~ z cie- ' . .. ',' 64(0), w srebrze 1,138,100 (przyh.2,9W); portfel " on Jn d' 
mnych stron. mieszkań mnieiszych sil. od- Mocarstwa zgadzaJIJl Sl~· pozostaWlc Rosy! głównego banku i filij 495,900 (przyb. 19,600); noty " w.'d. ~ 

Ol ~ przewodnitfl rol~ w uregulowaniu kwestyi w obiegu 2,717,800 (ubyło 14.100); prywatny::achu- ..., 10 en . 
najmowania. Z 260,000 Il:).ieszkań, 18,313 . . nek bieią,cy 356,000 (ubylo 30,800); saldo paIll't.wo- D1akouto prywatne 
posiada odnajmiIj,!cych; 39,000 daje nocleg, bulgarsklej. we 810,300 (przyb. 55,800); ogól zaliezek 264,800 
z tych 15,065 posiada tylko jeden pokój . Londyn, 23 października. "Times" do- (przyb. 900); odsetki i ?yskonto 6,519 (przyb. 512). 

l N .. . ób .. h " .,.. Petersburg, 21 października. Weksle na Londyn 221/8, 
sypia ny. aJwl~ceJ os sYPlaJ!JIcyc w nOSI, IZ rząd chmskl Zamlerza stanowczo II po;;. wsch. 991/t, II1 poi.wsch. 991/2, 6010 renta ztotll 
jednym pokoju znaleziono ośm, wtem je- wystąpić przeciw dalszemu protektoratowi 186'/t,5% listy zastawne kred. ziemsk. 16~31tl a.k-
dna kobieta. Przecil;lciowo przypada na.. .... cye banku rosyjsklego dla ha.ndlu zagraUlczue)lO 

Giełda Londyńska. 
Weksle lUl, ł'at.oralJurg . 
Dyukonto' 

Z unll~2lł' Z driia23 . ___ .. L __ _ 

51.90 51.80 
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100.7ó 
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!lS.S5 
9a.S5 
9650 
95.50 
95-

19B.50 
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'191.60 
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mieszkanie 4.3 osób. W r. 1880 mieszka- Francyl nad katolurami w Ohmach. BB1, banku dyskontowego petersburskiego 78482' 
ło 10,051 ludzi. w pokojach nieogrzewa- londyn, 2.2 października. Z Filadelfii warsvawskiego 812, petersburskiego banku mi!)dzy- OZIENNA SlttTYSTYKA LUDNOSCł. 

h 478 000 . k' . ł t Ik . t l f . ,. t' d narodowego 4.88. MBUoństwa zawarte w dniu 22 pa.ździernika: \ nyc, , mIesz an mla O y O po Je- e egra uJ'!:, ze spus oszema wyrzą zone Bęrlln, 22.paźdzlernika • .Bilety bank~ rOR~jsk~ogo W parafii ewangelickiej _ 
dnym pokoju nieogrzewanym: N~ mies~ka- tam przez ostatnie burze i wylewy wód sil! 193,60; fOl, lIsty zi1fltawno 60.50, 4% !laty hkwula- W parafii katolickiej 2, a mianowicie: Marcin 
nia male przypada 72% ludnośCI .Berlma. Ib' W" t h 1 k r oyjne 56.20. f}D/) po..:yczka .WAClLO.dma 1.1 em 59.20, Wildemann z Otylilb Hejmann Karol Sturm z MII.-
Miasto to . możnaby nazwać podziemnem, o rzymIe. pl~ClU s annc . ca e o o l~e III emisyi S8.7]), 4% ~o~yc"lrll. z 1880 r. 85.50, 1)°11; l'y/j Kruschel. ' 
gdyz 100,271 Iudii mieszka w piwnicach. zniszczone. W· Nowym-Yorku na wyspIe listy I:lI:stawne r08YJ~kle 96.90, kupony (lolnA 321.~O, starozakonnych _ .. 

. l 29 b d kó t 6% pozy czka premIowa z 1864 roku 144.30. tllkall z Zmarli w dniu 22 paźdzIernlka: 
Na poddaszu mieści si~ 39,000, na czwar- w porCIe ;runI;) o u y:n w, a W8zyS - 1866 r. 134.60; n.kcye hauku halllllo~ego 83.00, dy. Katolicy: dzieci do lat 16.-tu zmllrlo, 4. w tej 
tem pil;ltrze 128,000, na trzeciem 177,000. kie niżej położone dzielnice ;miasta zoata- akantowego 73.50, dr. zel. w .. rq". 'Y1ed. 291.~0, ak- liozbie chłopców 2, dziewcz!;t 2; dorosłych B, w tej 
Takiemu stanowi mieszkań nie odp··owiada ły podmlllone, z'e potrzeba bAdzie znieść cye~eaytlJ"AauBtryaclne -.-:,naJnowqv.al?0zyozka liczhie Dlfizczyzn.-, kobiet S. a mianowioie: 

.., rosYJBlca 98.20. 6°/0 renta l'osyjaka 111.70, dyskouto Barbara Lyżka. lllt 56. Józefa Matusiak lat 53 wysokość czynszu; . w 6,170 wypadkac.b.z domy i stawiac nowe. . \V mieście Sabi~, 3D/o •. pl'v",atne2all .°10' • • Antonina l:'izy~, lat 59.' . " 
dochodu 600-1,200 m. na czynsz mUSIało f " . .." d L d' Londyn, 22 pa~dzlerRlk~. Konsole 101, pozycz- Ewangolicy: d"j"ci dl) Ia.t. lll-tlJ zmarlo lI, VI teJ 
być użytych 24~/10 %, Poprawa· tych st~- na. uratowa~o tylko sze.ś6 omó;v. u ZI ka rOSYJska z 18/~ r. 97/8, • liczbie uhłopców ó, a"iewez!}t 6; doro~łyoh 2, w t"'l 
sUD.ków bAdzie zadaniem to.warzystwa, kto-· zmn§ło, o ile dot!bd oblIczono, 300. Berlin,22 paźdZiernika. PszenIca 145,.-168, na liczbie m~zczyzn _ kobiet 2 a. mianowicie: 

.., O' list. gr-14911" na maj oz. 1601
/ •• Żyto 122-180, na Emilia Erb lat 20 Karolina R~dke, lat 50. 

re będzie także zapobiegać cZlJstej zmianie Wiedeń, 22 października (Ag. póln.). Re- paź. 124'1%. na maj cz. 11101/2, .. l k' I d .' . a l t 16 t a ł . '" te' 
mieszkań bardzo· uci!l.żliweJ· wpływać na . . t d d . d T r Londyn 21 p. aźdzlernlka.CukIer Havana Nr. 12 nomi- . S ~roza onn: IIlec1. o a - u Z10 r 0-, ł 

., .. ~ '. l)rezentanCl mocars W U a zą SIę o y. nalnie12: oukier burakowy 10~/8; oSp1l1e. . l!czb~e uhł?pcow- dr.le~czą,t--; d~rosh~h.~, w tej 
!epsze uwzgIl;ldmeDle warunków. samtarny-ch nowy gdy wielkie zgromadzenie ukończy Liverpool 21 października. Sprawozdanie pOOl!lltltowl'. l~m .. ble ~\lz~zyzn -, koblet l, a mlanOWIOI!l. 
l estetycznych w nowych przepIsach budo- , . b 6 t·' t d t Przvpuszcza.luy obrót 12.000 bel; mocno. Dzienny Szklanklewlcz Brana, lat.65. 
wlanych. Teraz fronty sil! pi~kne i koszto- sprawdzam e wy, or w! ? Jes za wa y- do~6z 12,000 bel. ~_~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
wna, a wewnątrz daje sif;) uczuwać skąpstwo godnie, co wybor kSl'i)Clll. do tego czasu LiverpOOl 21 października. SprawOl~iI. Końcowa. Obrót 
i zan. iedbanie, szczególniei na.podw6rzach., powstrzyma. 12000 bel, :i; tego na speknlacYIl 1 wyWÓ'" 2,00U hel. LIST A PRZYJEZNYCH. 

iJ k A~e1'l'kańska. mocno. Snraty stale. Middling a- Hotel Polski. Chochriaków z Piotrkowa, Towarzys~wo . bl;ldzie si~ stara~ O ase ura- Wieden, 22 października (Ag. półn.). Do mer}kańska na paź. 511/u, na list. gr. 5,. na gr. Kaweoki z Piotrkowa, Sznlborskl z Piotrkowa, Gu. 
cy~ wyuaJmuJ.!!cych ~omleszk~Dla na wypa- Neue freie Prese" donoszlł z Sofii o pa- st. 5, na mr. kw. /)31óu Da oz. lp. bilu, na lp. Bier. liński z Warszawy, Landau z Warszawy, Szulo z 
dek, gdyby rue mogh zapłaClć komorneg~. II '. k'" lk' _ 51/ P Warszawy. 
Maj/) się także utworźyć stowal'zyszema nUJ!łce~ tam prze onamu! z~wle le z~o A~w'YOtk, 21 pafdzlernlkll. Bawełua 9'/14' w N. Or- Hotel Hantauffel. Podezaaki z Piotrko-
wynajnmjąee . cale dómy i ulice. Także madzeme wprost zrze9zema. 81~ tronu kSIIJ- learol!~ 831.. . wa, H. MArer z Warszawy, J. Segal z Wolkowysk. 

~ . r'k kt' b . ł że złoczyńcy, Kasia powiedziała rezolu- ryba, majllca w sobie cał,! maszynę ele-
3) - NIe zna l Ul ogo, ory y mla po- tnie: ktrycznll. TaklJl była. Katarzyna ... kobie-

dobn/l lap~. D b J śl' . ,. ta-sum. JULIUSZ CLARETIE. . h bł' d ć <. - o rze. e l wy me mozeCle go 
Nie można 1C y o o mc posą za . znaleźć a wi~c ja sama sprobuję go po. 00 do mnie, to nie potrzebowałem silil 

.. Il Byli to wszystko porządni i pOCZCIWI lu- szukać' jej dotykać, gdyż spojrzenie tych czarnych 

K A· S· I· A dzia lubilJlcy od czasu do ezasu zaIa6 go- Miaia ona w6wczas jeszcze swą babkl;l,. oczu już mnie elektryz?wa.ło .. Znacie jl) 
. .. . . • rzał~czką robaka ... ale n~c .wi~c~. G~rz?ł- starą wdowlil Ooussac. To także kobieta teraz, gdy ~a lat dW9.~~1~ŚC1~ ośm. :Utyła 

ka przecie nie jest zbro mą· resz !l. za- niezwykla ... od czasu zabójstwa syna, sta- troch~, lecz Jeszcze dZISIaJ Jest co Slfil zo' 
den z nich nie wiedział o tem, źe majster la sil;l niem~ jak głaz i groźnlJl jak zwierz wi:" ~ad~~ kobietkll; .a cóż dopier~ prz~ Pr:ąeklad Z. N. 

-rm-

(DalJlzy ciqg- patrz NI'. 237). 

W prawdzie na, zagonac~ w ogrodzie zna
leziono ślady stop ludzkic.h, obut~ch w ~,e~ 
lazo okute trzewiki... WZIęto z Dlch mla
r~... przy zapalonych latarniach rozpocz§to 
poszukiwania ... 

Przez ten czas stary Cous8ac konał, a 
stara matka, jak furya powtarzała: . 

- Oh! gdyby tenn~dznik popa~ł Vf mo
je rfilce... oczy bym mu paznogClaml. wy
darła język bym mu żywcem wyrw~ła. 

K:tarzyna, nawpól żywa, ~idz!alS:!- tylko 
ciągle w wyobraźni t~olbl'zyml~r~kę.o 
krótkich ucil;ltych palcacb, suwaJ~.clb SI f;) 
po ramie okna jak jaki .gad straszltwy .•. 

III. 

był chwilowo w posiadaniu jakiejś ~il;lk8zej rozjuszony powtarzała tylko ciągle te wy- dZle8II;lClOma laty! KIedy przechodZIła. u11-
sumy pieni~dzy, niż ta, którll! mIał lm wy·· razy:' .. cą W koronkowej chusteczce na swych kru-
płacić. _ Czy nie doczekam JUż tego, aby zM- cz~ch warkoczac~, to tr~eba by:ło b,ć ost~-

Kto u dyabla, mógł mieć tak/) łap~, ja który mi syna zamordowal, okuli w tDIm głupcem, zeby Sl~ za mili ma obeJ. 
jak ta, którl} Kasia widziała? k~jdany? rzec. A co za figural A pleć! Dużo jest 

Pewnego razu, przyszedł do nas c~o- Katar~yna por?iuciJa. swój zawód szwacz- ładnych dziewcząt w Limoye, ale daj~ sło-
pi~c od l'z?źnik.a z . ulicy Aigueperse 1 0- ki, jakim sil;l dot~d trudniła i zażlJJdała wOJ . bez przechwałki, Kasia była najpif;)-
ŚWIadczył, za. mIał. kl~dy~ spr.zeczkę z pe: od pI'efektury pozwolenia na wf;ldrówk~ kmeJsząl.. .. . 
wnym. w?,soklm, menllleJ pOWlerZC!lOWnOŚC~ po jarmarkach w okolicznych miasteczkach. To .tez Clsn!i)h Sl~ .ludZIska, aby ogllflda~ 
Człowl.eklem, któr~, wskut~k tOJ kł6tm Zdziwiło nas to wszystkich niezmiernie, a "Kobl~tę·s~mal" NIe po~rze~a było am 
~hwyClł za nóź; • otoz ch~oplec ten zauv.:a- mnie w szczególno~ci,. gdy po ni.ejakim muzfkl, an! b\lbnó,,! lub tnIl;e~ ~ach\lty dla 
zyl, że był to nóz poch~dzący od N0l!trou~, czasie zacz!i)ly się ukazywać w LImages, publIcznośCI, tak Jak w dZlate~6Zych tea.: 
a r\lka, kt6ra. go. wYJmowala. z. kl~S~eD1, Saint Loup i innych drobnych miaste- trzykacll bywa. Uk!lzywał~. BIll tylko l 

była ko.smata 1 ml~la, c~.n?-J~zlwmeJsze, czkach afisze, na których wraz z. portre- wszyscy, zoba.czyw~zy JIł m?wlh: 
w~zystkle palce pod.Jedn,:1. hmą śCIęte... .:r a.- tem Kasi w trykotach różowych lponso- - Coż to za pl~kna dZle:vczynal 
kIś fenomen! .. A w,lf;lc.noz, ktÓ1"y. zadał CIOS wym aksamitnym staniczku, znajdowała I teatrbyl zawsze zapełmony. 
śmiertelny Coussac OWI, pochodZIł od N~u- się zapowiedź przedstawienia pod tytulem: Pewnego razu, a było to w tłu~ty wto. 
trou'a... Ale rzeźnik nie mógł nam obJa- I rek i ja także poszedłem zobaczyć slll.Wnlł 
śnić skąd si~ zjawił u niego tenczlowiek. " KOBIETA-SUM ! " n Kobiet~suma." 
I ·znowuż rozpoczynało si~ .śledztwo - Kobieta-sum! Oóż to za dziwna nazwa! Stała ona na niewielki~m wzniesieniu, u 
znowu pz:~etrząśni~~o cał1!t okolIcę·. I zaw- Już sam fakt przyłączenia się do jakiejś l stóp któ.rego siedzi ala skurczona, jak jaka 

Moźecie sobie wyobrazić, że wszystko, sze naprozno! A Ja wŚ~lekałem !lIii) z bez~ w!i)drownej trupy sztukmistrzów ze strony cza.rownlca, matka Ooussac. St!\ruszka 
co tylko było moż~a, uc;;yniono, a?y wy- s~lnej złości,.bo. J;>owiedzlalem . r~z do Ka- Kasi był krokiem nadzwyczajnie .śmi~- rzucała z pod. krz~czystych brwi.przenikli. 
naleź~ ślad złocz~ncy, ktory wypra~Ił teS? SI,· patrząc SIę Jej prosto. w oczy. . łym... chociaż przyznam si~ wan;t, ze, me \V~ by-stre spoJr.zema na wszystkIch po ~o. 
pOCZCIwego człOWIeka ~o Louyat •.. Tak Sl~ _ Powiedz mi otwarCie, pa~no Kas,lU, są oni gorsi od innych --: Ci ludZIe, kt~rz~ leI, . .Jakby ~hclała urok na kogo rzUC1~. 
~azy.wa ~m?ntarz w LImoges. ~Slllldz ob- jaką n~grod~ otrzyma ten ~d CIeble, ktol'y śpitb pod golem nieb.em, .Jedzl.} na traWle l Zbhz~tem. SIę. Katarzyna poznala mn!e 
Jaśmł mI, ze ta na~wa pochodz~ od slowa. ci zabóJce Ojca przyprowadZI? nędz~ swojlll przyodZIewaJ l!! w wes~le szaty, od r~zu 1 p~dcz'.\s gdy stoJą.c ~rzed nIl! 
"Alleluja." Ta~! zadnych krokow.! ,mo&llt· Nic mi na to nie odpowiedziała, lecz aby nas rozśmieszyć. Ta~, to JUz byŁo mÓWIłem SOblO y; d~c~u, z~ ślIczme wygI!l" 
cychdoprowadzlC do. tego celu, m~ zame- zbladła jak ściana i gdybyście byli widzie- dziwnlll myślą, aby .stać sl§"artystką Jar- ?~ w,;Y~ kostlUm;e l poz~rałem oczyma 
chano., Ale,powt3.IZam ,!am, me było li wtedy jej oczy, jej pil;lkne czarne oczy! marczuą;. Ale "Kobleta-su~ , to stawało Jej no~kl d~o~ne. J~k u dZlec~a, obut~ ~ 
wsJ;:azowek! .Była wpra:wdzle .pew.ną wsk~- Płakaly... tak, plakały, a :;o;arazem obiecy- ł się wprost komicznem! Kobleta·sum! Ozy wysokIe ~uClkl, uśmlechn~ła SIli) do mme l 
zówkl! ta l'~ka, o kt?reJdow,ledzlałe!ll SI§ wal ... wiele! Tylko, że to wszystko nie wiecie, co to jest być sume~. To znaczy, rzekła dZlWnym ton~~: ,.. . 
od Katarzyny, ale mld w cały.m ~raJu PO- y lo mi do odszukania tej bestyi. mieć własność elektryzowama. To znaczy, - Oh! to pan .... JUZ paUSklej r§kl, to 
dobnejręki nie posiadał. WIedzIanoby. o pomog. . " wid 'ze że nie można się było jej dotkn~ć bez chyba nie potrzebuJ!;l oglądać! 
tem. Wszyscy mularze, pracujący pod kle- . WreSZCie, komeg ~~cow"k zI!lC'koń_ wstrz!1snienia elektrycznego. Sum jest to I coś, .jakby ogień gniewu zapalił sili) W 
runkiem ojca Coussac, byli kolejno wysłu- mkt, począwższYd o Ph °oWdnnaIleaz!c' anł'as ""0- ryba od dotknj~cia której r~ka dr§twieje, jej oczach. (Dalszy ciqg nast'lpi). 
h ·' . . czy wszy na an armac , ...., ." . c lwam. 



o GŁ 
W ADMINISTRACYI 

uDZIENNIKA LÓDZKIEGO'I 
jest do nabycia 

..-: SKLEP 
z mieszkaniem USTAWA 

o 

ROBOTNIKACH FABRYCZNYCH. 
każdego czasu do wynajęcia. . W 
domoś(~, . Nowy.Rynek w domu W 

1209-3-1 

Cena egzemplarza kop. 50. 

Ogłoszenie. 
N ast~puj~ce ksifbżki są do na 

cia w księgarniach miejscowych: 
1. Książka do mo?litwy dla I?ożytk~ 

niewiast polsklch wyznama mOJ
żeszowego, ułożona przez J. El 
zenberga. 

2. Powieści z pisma świętego dla 
młodzieży wyznaniamojip.RZO\1~e-l. 
go przez J. Elzenberga. . 

3. Przewodnlkreligijuy dla młodzIeży 
wyznania mojżeszowego przez J. 
Elzenberga. 

4. Modlitwy dla dzieci wyznania 
żeszowego, ułożone przez ,J. 
zenberga, (oddzielne dla dziewczy
nek i dla chłopczyków). 

ZAKLAD 
SIODLARSKI i LAKIERNIG!I 

1. Przybyszewskie~o 
w Łodzi,· 

róg WIdzewsklej i Cegielniane; w do-
. mu W-go Starka, 
poleca dla nczniów gimnazyalnyoh 
tornlstry.l paski, dla uozennio pa· 
ski de ksi.żek i t. p., oprócz tego 
przyjmuje zamówienia na powozy, 
UprzlIi i wszelkie inne roboty, 
w zakres tego fachu wchodzfjoe. 

1210-8-1 

o 
DZlEN NIK ŁODZKI. 

s Z 

Tlóma.,z(mia do weksli 
!ił! do nabycia w kantorze 

drukarni "Dziennika 
Łódzkiego". 

E 

M~?~!!;t.j~~2f.~ 
ea się na kra WIe czyZll1 e, po
szukuje od J. listop8da, lub 

1 styczni l miejsca bony niem
ki przy dorastaj~cych dzieciach na. 
wsi. Łaskawe oferty uprasza ~kła. 
da6 w redakcyi niniejszego pIsma. 
pod lit. O. L. 1191-2-2 

nząuco~twa uom~ 
5. KSi,żka do czytania, zawieraj&ca 

przedmioty dzieciom naj potrze
bniejsze, ułożona przez J. Elzen-
berga. .. 

poszukuje znaj~cy odnośne prz~p~sy 
prawa, urzfJdmk renomowanej l~
stytucyi. 'Wiadomość w redakcyI, 

••••••••• lll . 1159-3-2 
6. Wybór bajek, powiastek i D01WIDI-1 

8zowań, do użytku młodzieży przez -------------

7. ~~i~~~~!e~~~;~tkoWegO .. SZCZEPIENIE OSPY4U 
polskiego przez J,Elzenberga. ochronnej wyłącznie krowianką, odbywam. jak lat poprze

dllil3h codziennie od 2-3 po południu. 
(A ................. lID ............... ., Cena sZl3zepienia rs. 3. 
+ Opuściła prasę broszura + We środy i niedziele dla mniej'zamożny011 rs. 1 k. 50 

+ pod tytu~m . ".~ Br. J. Tf7I8ŁflCHI t "Woda Lodzka ~ ~40-0-0 . nowy dom SSo_Scheiblerao . 

+.pod względem sanitarnym ++ Zarzą· d fabryki wyrobów z ŻELAZA i MIEDZI + i teohnioznym . + . . . . + . skreślili , • :. oraz. . + .. A. Fuc,hs I K~iehowiecki. . + gWOZdZl;. m.aszynowych 
+1 Jest do nabyCIa w. redakcYl + . . 

Nr. 237 

N I A. 

Sprzedaż detaliczna oryginalnych 
wyrobów moich, s~s~e~u prof. 
dr. Gust. Jagera znajduje SIę teraz. 

ulica Piotrkowska, 777, 
·dom 'V-8"0 s. BOSENBLil.TT. 

Sprzedaż hurtowa pozostaje na ulicy Płotrkow~k.iej 
pod Nr. 126. 

Juliu6:1 PaH~er, 
jedynie koncesyowany. fabrykant na. Cesarstwo Rosyjskie. 

1211-7-1 

pa OGŁOSZENIE -U 
MOSKIEWSKO- WARSZAWSKIEGO MAGAZYNU 

UT WAB S ZA.. WIE 
przy ulicy Biela,ńskiej W hotelu Krakowskim. 

Tylko Drz~z 10 dnil! 
Ninie;szem mam honor zawiadomić Szanown~ Publiczność 

miasta Ł'odzi, że przybyłem tu tylko na 10 dui z obfit~ par
ty~ towarów przeważnie, rosyjskieg? wytwórstwa~ pochodzłł:~ych 
z powszechnie znanych jarOSławskIch, liostromskmh i moskIew
skich fabryk .. Towar mój składa si~ z róż.nago ga~unku 
pl'ócien i bie.li~ny sto:roweJ~ .. Dla lllformacy: p.p. 
kupuj~cych nadmlemć musz~, ze przywI~zlOny przeze~~le t?
war sprzedaję podług ten fabrycznych ~ mam. nadZIeJę, z~ 
nabywcy w. zupeln~ści z l~iego zadO\~oleDl b§d~ I.W przyszłOŚCI 
nie omieszkajl}j mDle swoJem zaufamem zaSZCZyCIĆ. 

. Z uszanowaniem 

J .. Re.tler 
Botel Hamburski Nr. -1 i fi w Łodzi, 

. Dziennika Łodzkiego" i we + W li O IW I E (J P O L "(J. 

,.1~szystkich księgar. miejscow .• ma zaszczyt z~wiado.mić oso.by int.eresowane, że ·agantlir~ swych wyro
\7 ............. IQl ................. -g bów na Łódź l okolICę powIerzył panu 

Przywieziony przezemnie towar składa si~: Z płótna. 6/4, 
Sił 1 3/M 10/4, 1'1./4 arszyn. szerokości, obrusów, serwet, rę~zników, 
chustek no nosa, kołder atlasowych i weInlanych pledów, ro
syjsllich Kostiumów, serwet na st01y i wielu innych' wyrobów 
bawełnianych przeważnie rosyjskich fa.bryk: E. 8. K1'!Jmowa, 
Bei Zotowych, A. Zuhowa, Boi Pabu8z!Jńskich, . 8. Mm'ozowa, 
Szczerbakowa, Torntona i Tame11ol's/riej fińskiej manufaktu7'Y' 

Dr. M. Colln 
C USTAWOWI BRULLOW jr,. 

Obstalunki wszelkie przyjniowane będ~ w kantorze VV" -go 

F. PIET8CHJJI.1l.lWN, ulica I)zielna Nr. 1369. 

..- Gwoździe maszynowe znajdują się zawsze na składzie. 
1027-20-10 

__ Towar mój sprzedaję na sztuki i arszyny. 
Sprzedaż uskutecznia się codziennie od godziny tO rano do 6 

. wieczorem, poczynając od czwartku. 
1176-8- s 

powrócił z zagranicy, 
1.1ll64-4 

1!w<t091 1 _ 

ZA J!~~~ 1-'---;Ż:-fłWTda-:-:_VIl--., ~'~-~""'~-no-p'ł:-8e-.1 Dopełnione tranzBkcre 1 __ 'l._O'ł_U_!d_1i -:!~O~~~:-'--:...;.:-..:..:",-~-s-~---o Ogr odnik, 
Berlin • . • (178 l/S) dl. ter. J d lOlJ mr. ----st/. 61.96 61 85 V"'".lU "'10 ... 

te • -~_. O~6Ne~ooooo~ " l'" ~ (178-) kr.· r. }I d 100 mr. SS/s fi1.90 61 ar. 82 1/" 771/z . a ..... .... _ ..................... . 
Innfllllem. mialIta. Uauk. dł. ter. 2 d. 100 lUf. S ~ -'B-p-OJ: ..... -:~O~~;-:;O;:-;-=._--:=:--=- kawaler, mający chlubne Świa· 
"" )' ~ kro ter. :J (1. 100 mr. Ss 1/.. -.- .:, ___ 9_

1 

hl-;:; .... ~.,..:;;-'-' .... '-, .. _:::.'--...;;::...;.;;..;;:::.......;~~S"- dectwaz gł6wnieiszych zakła-Londyn dl. ter. a In. 1 L. • ._ , tI 

",. ..' kro ter. 3 m. l L. 8 1
/2 10.50 10 48 1/:1 O "'Q.lO' H .~ -:ę~>Qc-=-:=--:::;:-:;::-=-=--. d6w warszawskich, poszukuje 

P ł (lł ter 10 d 1UO F' Ił tt; -I ~in ~ O-..jlONQ 0006 SI d 
II.l:y " •• ,. . r. : -.- ~ ~ ~.A.... - .................. O powiedniei POSADY. Ła-

" 1/ • kro ter 10 d. 100 lI'r. ,,41.90 401 711/1 <.1 "<II"" tI 
Wieden dl. ter. 8 d. 100 Ilor. ł f/t 'ZPQIUOJ !-o:-::~:;;-;;;;;o&C\I'-:e=-;-:;o;;;:-o=---;o=o:-- skawe oferty uprasza nadsyłać 

,t .1 .' • • (141-) kro ter. ad. 100 flor. 45 84.60 S4.'li 50 1i5 .!! :; >Gl.... - ......... ........ pod adresem AntonI'ego Zyma-
Peter.hur, dl ter; B d. 100 1'11.. "<II 
___ .:::.-____ ;-'-O"'-;---:-_---=-~:__ __ !-.-~-_:___:_--!.----~-___:_--_:----:...-I e 1JI~!\tP~!N: o ~ o (\f o::--O::=:: .... -:;;;:~~~;:::-~=--;;Ć'l"" nek,· w Fabryce W -go P. Ku-
•• ..:pt-r.t I~."~II·""'- ~ g.. Dopelnione woiłgu giełdy ~ Co··1 Dopełnio-i wciągugieldy i'---.:-'....;;<'7.--;.~ .... .;-. ~.':"'~:-;-'. ,~ . .:.c:.:-::7. ~.:--:-.. W'd' .. -.,., ~-"'''.::s tran" A kcy4'l. .E t ,,",.~ ~.:S!J: 'j:. Cl h ::.. ~ llIcera W l zeWie. l~Ol-S-S 

(za 00 m.). en Po iA-d. I oho. Tl1. /za lOO ra.)· en a ne ranz. ż<tdano Ichc.pt aiI C) • ;s.--: • .g "'Po • Ol • ~ ?i _____ 1"11 y li ~.. ~..... ~ • ;.. ~ '" o. o i5.. 
4. Akoya D Ż War W 100·r I· ... ro . ~ ~ ~ bo ~ Po cos:l ~ Po ~ >i 

LiatyLikw.Kr.Pols. dnże 
o, " n·" male 

Ros, Port. WI. I elll. 100 T. 

II "" n 50r. 
ł' ., ..lI " 100 r 
Ił .. "·111,, lOOr. 

Ko •. Toi. Pr.zr.ll'\6-ł 16111 

'1 11 " Ił 1811611 sm. 
Btleł.y Ban. Pań.: Uos. lenI 

.. " II >I ll" 

.. to 'J "Ul" 
" ,. " " IV Il 

Listy ZlI.lIf.awne(1l1A IGOr. 
Ił tJ z.I'.18698. l Iit.A 
" li II ":10 litE. 
J' ,." ?'. 11 małe 
" "'I· Ser.illit. A. 
D n II "lit.B. 
" "" "matl' 
" fi " 8er. HI Lit. ,. 
)I ,,), 11· lit B 

" "" li mate 
Ił "" 8er.IVhLA 
11 "" " lit. B 
., .,,, " rude 
" " "Beryli. VA B. 
" " 1/ " małe Listy zasł. m War!l!:.Ser.I 

II 
II " " .. " 
., " ." IJ " III 
" " " "" IV 6°/. Obligim. Warszawy, 
" . " "" mała 

ListY·ZRst. m • .f..odzi" I 
" .tt "h,. II 
" "" H " nr Listy Zs.st. m. Ka.lisza. 

" "" m. Lublina 
Lis, ZBBt.R. T. W. tlKr. Z, 

" 6% Wileńskie dl. t. 
". "" krótko tł'. 

r; -.- 94..40 -.- t, OP ,: • W .• Byd:500ir:: -.- -.- .::::=: e ł. ~·fl.~~:g·~ftr~r~l 
5 -.- D4.- -.- "" '" lOOr. l) -.- ~." __ ~ __ I :3~::a ~ ~ra.~~·s.,~·s.;~ Zgubiono pas'zport 
b -.- 100.- _.- ... ,_ _..._- ______ __._._._ .... 
6 -.- 100.- -.-" l'eresp. lOOr. 6 -.- -.-' o J,.:~ :! 

wydauy przez naczelnika powiatu 
Sandomier~kiego i ksitJ-zeczkę legi
tymacyjną wydan~ przez burmistrza 
mia;;ta Staszewa7 jedno i drugie na . 
imię Zacharjasza Mendla Schon .. 

6 100.- --.- H "Fabr .. Ł6dzkiej fi --.- ~ .... J;i iS 
l) -.- -.~. -.- " łI NlI.dwi.l~ńak.~: -.- ~.~~:e 
& ,. Banku Handlowego .... 
l} -.- w t'Varazawie250r. _._ ~.g 'N 
I) -.-" War. Ban Dyl. 250r. _._ _._ = t- -a 
5 -,- -.- " Ban.R wŁod~i 260,.. wald. 1207-3-3 
I) -,- -.~ " Wal'.Tow.Ub.odognia 
6 -.- ...... - 1\ wpł. ra, 1240 250r. 
6 -.- -.- " "·ar.Tow.F CukruóOO 
5 -.-~ ł -.- -,- "Cukr.DobrzeL MOr~ l' 
'" 100_,.60.,... 1.00_ •• 7_5 -.- Ił , Józefów 250r. 
Ó _.- » 11 CzerBk 260 r. 
~ l " " Hermanów2óOr. . ~ 6 ::: ::: " " ŁYlzkowio.260 f. al 

--.- -,"- 11 U Leonów 250 r. ~ 

66 -''-1 -.- -.- J. " Czt;jstocice 2óOr. '* 
~ 1~ .. _.:.o.~_Olg:.~_6 _._ :: :~:~!~l~~:i ~~:~ . ~ 
~ -.- " Tow. Za kl. Metal. B. .~ 

Hantke lT War.l000r~ fi 
b 99.60 99.75 " Tow Zakl.GÓrniczych !f 
li 99.75 -.- StarochowickichlOOr. 
~ -.- 99.75 -.- "Tow. War. Fab.Mach. 
l) -.- iJ9.- -.~ Narz. RoI iOdl. 100r. 
li -:-.-!olS 3' " Wara. T. Kop. wlilgla i 

: . 96 riO 60 66 ~:::: =:= ,,~~~:~~~~c~~~~~~: l 

[) 90.30 95.50 -.- 'l'k. w Zawierciu2ónr. 
~ -.- ~6.óO, -,- "TowlJaz.iŁaźnilOOr. 6 -.- 96.50 "Ga.rb. Temler i Szwedri 
fi -.- 9ó.- -.- "F. O. Konstanoya 000 -,- -.- -.-
6 _.__ _._ _ _ Wartość kuponu z potr.6'/, 
r; _._ -._ _:_ List. zas. nowych • 16S.1 
6 _._ _._ " "m.WlU'&z. liII 27.7 
6_.,- _._ _._"" ro. Lodzi 22r..6 

~.:g~~~ gg ~ Z · ł 
l{9118!CI ; ~1QCi) IQ ::: co ~ ... .... .... _ ,'lIJ'IIIr aglną 

,- >:I :g~:gg g~g Dow'd d t Ar, 177 -,- ..= J{O~1!Mgo .... eqlQ-('I)'O .... ~co~............... . O epozy owy za ~,~ , 
.; a ~.o lD o.... ~; Ul wydany z tutejszego, Banku 
~ '8pO.l~ .... ~~ ::... co:.... .... .... Handlowego, pod dniem 5 W rze-
łii :; ~~~&5.... ~i - śnia 1885 roku, oraz rs. 20 
4.1l{9.l°HA .; ~lO'('I)lQ::: ~ ~'........... CJ3 w dw6ch banknotach 10-rublo-
; • re ~~~g gg wvch Stos t' l"e łii Zpg~IIOd O~iQ·OQ\Q~~.-I ....... ~. owne zas rzezen 
'=' --- bD.... ....... zrobiono. Uprasza się łaska-
e u 0tll IH ~~.:g~-g l k .= I. P.N cq >Gl C') >Gl .... co ~ .... .... .... w wego zna azcę o zwrot ta o-
Q ....... .... 1 .;:.. 8 ~~'''i,:8~'~.~;. wego pod adresem Ludwika 
!lo, .~ ~ :::. • .: ~ ..; i!l ~ ~ <3' ~ ~ Plaumann, ulica Piotrkowska 
... ~ ro ~ '" ~.... ~ Po I=t J.< <Il Po et: Po ~ "\~ 

_._ ~ o ~ ·a~.· o·--:·~·~ ~.--: ~.,; ~ J,g 757, dom Bennicha. 
... !'I pB ~.g.g ~ft~B §.s 5 ~ 1"00-3-3 ~ ..!IIi!9 :S::a co ,,"·rl to o W ~r1 g:) .,..1 !! to 

__ • __ ~ Q ~=--~~;!:lrc:J~~~ 

~ ~ ~ Potrzebne MIESZKANIE 
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-.- -.-.-........... 

-.-
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-.-
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-.- -,-

-.-' 

-.-
---- .. -- .-:--- -.-

List. likwid. • 1óO.l 
Poz, preru. lem. 128.8 
." "II ero. 4.8.8 

~ ~ ~ 2 pokoje lub jeden większy z przed· 
.E! 7J 5 pokojem przy Piotrkowskiej, No
.::i wYlll-Rynku lub w blizkości. Z 080· 

.::; !:!. bnem wejściem, najwyżej na 2 pi~. 
trze. Oferty Vi aptece M. Spokorny. 
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o GŁ 
W ADMINISTRACYI 

uDZIENNIKA LÓDZKIEGO'I 
jest do nabycia 

..-: SKLEP 
z mieszkaniem USTAWA 

o 

ROBOTNIKACH FABRYCZNYCH. 
każdego czasu do wynajęcia. . W 
domoś(~, . Nowy.Rynek w domu W 

1209-3-1 

Cena egzemplarza kop. 50. 

Ogłoszenie. 
N ast~puj~ce ksifbżki są do na 

cia w księgarniach miejscowych: 
1. Książka do mo?litwy dla I?ożytk~ 

niewiast polsklch wyznama mOJ
żeszowego, ułożona przez J. El 
zenberga. 

2. Powieści z pisma świętego dla 
młodzieży wyznaniamojip.RZO\1~e-l. 
go przez J. Elzenberga. . 

3. Przewodnlkreligijuy dla młodzIeży 
wyznania mojżeszowego przez J. 
Elzenberga. 

4. Modlitwy dla dzieci wyznania 
żeszowego, ułożone przez ,J. 
zenberga, (oddzielne dla dziewczy
nek i dla chłopczyków). 

ZAKLAD 
SIODLARSKI i LAKIERNIG!I 

1. Przybyszewskie~o 
w Łodzi,· 

róg WIdzewsklej i Cegielniane; w do-
. mu W-go Starka, 
poleca dla nczniów gimnazyalnyoh 
tornlstry.l paski, dla uozennio pa· 
ski de ksi.żek i t. p., oprócz tego 
przyjmuje zamówienia na powozy, 
UprzlIi i wszelkie inne roboty, 
w zakres tego fachu wchodzfjoe. 

1210-8-1 

o 
DZlEN NIK ŁODZKI. 

s Z 

Tlóma.,z(mia do weksli 
!ił! do nabycia w kantorze 

drukarni "Dziennika 
Łódzkiego". 

E 

M~?~!!;t.j~~2f.~ 
ea się na kra WIe czyZll1 e, po
szukuje od J. listop8da, lub 

1 styczni l miejsca bony niem
ki przy dorastaj~cych dzieciach na. 
wsi. Łaskawe oferty uprasza ~kła. 
da6 w redakcyi niniejszego pIsma. 
pod lit. O. L. 1191-2-2 

nząuco~twa uom~ 
5. KSi,żka do czytania, zawieraj&ca 

przedmioty dzieciom naj potrze
bniejsze, ułożona przez J. Elzen-
berga. .. 

poszukuje znaj~cy odnośne prz~p~sy 
prawa, urzfJdmk renomowanej l~
stytucyi. 'Wiadomość w redakcyI, 

••••••••• lll . 1159-3-2 
6. Wybór bajek, powiastek i D01WIDI-1 

8zowań, do użytku młodzieży przez -------------

7. ~~i~~~~!e~~~;~tkoWegO .. SZCZEPIENIE OSPY4U 
polskiego przez J,Elzenberga. ochronnej wyłącznie krowianką, odbywam. jak lat poprze

dllil3h codziennie od 2-3 po południu. 
(A ................. lID ............... ., Cena sZl3zepienia rs. 3. 
+ Opuściła prasę broszura + We środy i niedziele dla mniej'zamożny011 rs. 1 k. 50 

+ pod tytu~m . ".~ Br. J. Tf7I8ŁflCHI t "Woda Lodzka ~ ~40-0-0 . nowy dom SSo_Scheiblerao . 

+.pod względem sanitarnym ++ Zarzą· d fabryki wyrobów z ŻELAZA i MIEDZI + i teohnioznym . + . . . . + . skreślili , • :. oraz. . + .. A. Fuc,hs I K~iehowiecki. . + gWOZdZl;. m.aszynowych 
+1 Jest do nabyCIa w. redakcYl + . . 

Nr. 237 

N I A. 

Sprzedaż detaliczna oryginalnych 
wyrobów moich, s~s~e~u prof. 
dr. Gust. Jagera znajduje SIę teraz. 

ulica Piotrkowska, 777, 
·dom 'V-8"0 s. BOSENBLil.TT. 

Sprzedaż hurtowa pozostaje na ulicy Płotrkow~k.iej 
pod Nr. 126. 

Juliu6:1 PaH~er, 
jedynie koncesyowany. fabrykant na. Cesarstwo Rosyjskie. 

1211-7-1 

pa OGŁOSZENIE -U 
MOSKIEWSKO- WARSZAWSKIEGO MAGAZYNU 

UT WAB S ZA.. WIE 
przy ulicy Biela,ńskiej W hotelu Krakowskim. 

Tylko Drz~z 10 dnil! 
Ninie;szem mam honor zawiadomić Szanown~ Publiczność 

miasta Ł'odzi, że przybyłem tu tylko na 10 dui z obfit~ par
ty~ towarów przeważnie, rosyjskieg? wytwórstwa~ pochodzłł:~ych 
z powszechnie znanych jarOSławskIch, liostromskmh i moskIew
skich fabryk .. Towar mój składa si~ z róż.nago ga~unku 
pl'ócien i bie.li~ny sto:roweJ~ .. Dla lllformacy: p.p. 
kupuj~cych nadmlemć musz~, ze przywI~zlOny przeze~~le t?
war sprzedaję podług ten fabrycznych ~ mam. nadZIeJę, z~ 
nabywcy w. zupeln~ści z l~iego zadO\~oleDl b§d~ I.W przyszłOŚCI 
nie omieszkajl}j mDle swoJem zaufamem zaSZCZyCIĆ. 

. Z uszanowaniem 

J .. Re.tler 
Botel Hamburski Nr. -1 i fi w Łodzi, 

. Dziennika Łodzkiego" i we + W li O IW I E (J P O L "(J. 

,.1~szystkich księgar. miejscow .• ma zaszczyt z~wiado.mić oso.by int.eresowane, że ·agantlir~ swych wyro
\7 ............. IQl ................. -g bów na Łódź l okolICę powIerzył panu 

Przywieziony przezemnie towar składa si~: Z płótna. 6/4, 
Sił 1 3/M 10/4, 1'1./4 arszyn. szerokości, obrusów, serwet, rę~zników, 
chustek no nosa, kołder atlasowych i weInlanych pledów, ro
syjsllich Kostiumów, serwet na st01y i wielu innych' wyrobów 
bawełnianych przeważnie rosyjskich fa.bryk: E. 8. K1'!Jmowa, 
Bei Zotowych, A. Zuhowa, Boi Pabu8z!Jńskich, . 8. Mm'ozowa, 
Szczerbakowa, Torntona i Tame11ol's/riej fińskiej manufaktu7'Y' 

Dr. M. Colln 
C USTAWOWI BRULLOW jr,. 

Obstalunki wszelkie przyjniowane będ~ w kantorze VV" -go 

F. PIET8CHJJI.1l.lWN, ulica I)zielna Nr. 1369. 

..- Gwoździe maszynowe znajdują się zawsze na składzie. 
1027-20-10 

__ Towar mój sprzedaję na sztuki i arszyny. 
Sprzedaż uskutecznia się codziennie od godziny tO rano do 6 

. wieczorem, poczynając od czwartku. 
1176-8- s 

powrócił z zagranicy, 
1.1ll64-4 

1!w<t091 1 _ 

ZA J!~~~ 1-'---;Ż:-fłWTda-:-:_VIl--., ~'~-~""'~-no-p'ł:-8e-.1 Dopełnione tranzBkcre 1 __ 'l._O'ł_U_!d_1i -:!~O~~~:-'--:...;.:-..:..:",-~-s-~---o Ogr odnik, 
Berlin • . • (178 l/S) dl. ter. J d lOlJ mr. ----st/. 61.96 61 85 V"'".lU "'10 ... 

te • -~_. O~6Ne~ooooo~ " l'" ~ (178-) kr.· r. }I d 100 mr. SS/s fi1.90 61 ar. 82 1/" 771/z . a ..... .... _ ..................... . 
Innfllllem. mialIta. Uauk. dł. ter. 2 d. 100 lUf. S ~ -'B-p-OJ: ..... -:~O~~;-:;O;:-;-=._--:=:--=- kawaler, mający chlubne Świa· 
"" )' ~ kro ter. :J (1. 100 mr. Ss 1/.. -.- .:, ___ 9_

1 

hl-;:; .... ~.,..:;;-'-' .... '-, .. _:::.'--...;;::...;.;;..;;:::.......;~~S"- dectwaz gł6wnieiszych zakła-Londyn dl. ter. a In. 1 L. • ._ , tI 

",. ..' kro ter. 3 m. l L. 8 1
/2 10.50 10 48 1/:1 O "'Q.lO' H .~ -:ę~>Qc-=-:=--:::;:-:;::-=-=--. d6w warszawskich, poszukuje 

P ł (lł ter 10 d 1UO F' Ił tt; -I ~in ~ O-..jlONQ 0006 SI d 
II.l:y " •• ,. . r. : -.- ~ ~ ~.A.... - .................. O powiedniei POSADY. Ła-

" 1/ • kro ter 10 d. 100 lI'r. ,,41.90 401 711/1 <.1 "<II"" tI 
Wieden dl. ter. 8 d. 100 Ilor. ł f/t 'ZPQIUOJ !-o:-::~:;;-;;;;;o&C\I'-:e=-;-:;o;;;:-o=---;o=o:-- skawe oferty uprasza nadsyłać 

,t .1 .' • • (141-) kro ter. ad. 100 flor. 45 84.60 S4.'li 50 1i5 .!! :; >Gl.... - ......... ........ pod adresem AntonI'ego Zyma-
Peter.hur, dl ter; B d. 100 1'11.. "<II 
___ .:::.-____ ;-'-O"'-;---:-_---=-~:__ __ !-.-~-_:___:_--!.----~-___:_--_:----:...-I e 1JI~!\tP~!N: o ~ o (\f o::--O::=:: .... -:;;;:~~~;:::-~=--;;Ć'l"" nek,· w Fabryce W -go P. Ku-
•• ..:pt-r.t I~."~II·""'- ~ g.. Dopelnione woiłgu giełdy ~ Co··1 Dopełnio-i wciągugieldy i'---.:-'....;;<'7.--;.~ .... .;-. ~.':"'~:-;-'. ,~ . .:.c:.:-::7. ~.:--:-.. W'd' .. -.,., ~-"'''.::s tran" A kcy4'l. .E t ,,",.~ ~.:S!J: 'j:. Cl h ::.. ~ llIcera W l zeWie. l~Ol-S-S 

(za 00 m.). en Po iA-d. I oho. Tl1. /za lOO ra.)· en a ne ranz. ż<tdano Ichc.pt aiI C) • ;s.--: • .g "'Po • Ol • ~ ?i _____ 1"11 y li ~.. ~..... ~ • ;.. ~ '" o. o i5.. 
4. Akoya D Ż War W 100·r I· ... ro . ~ ~ ~ bo ~ Po cos:l ~ Po ~ >i 

LiatyLikw.Kr.Pols. dnże 
o, " n·" male 

Ros, Port. WI. I elll. 100 T. 

II "" n 50r. 
ł' ., ..lI " 100 r 
Ił .. "·111,, lOOr. 

Ko •. Toi. Pr.zr.ll'\6-ł 16111 

'1 11 " Ił 1811611 sm. 
Btleł.y Ban. Pań.: Uos. lenI 

.. " II >I ll" 

.. to 'J "Ul" 
" ,. " " IV Il 

Listy ZlI.lIf.awne(1l1A IGOr. 
Ił tJ z.I'.18698. l Iit.A 
" li II ":10 litE. 
J' ,." ?'. 11 małe 
" "'I· Ser.illit. A. 
D n II "lit.B. 
" "" "matl' 
" fi " 8er. HI Lit. ,. 
)I ,,), 11· lit B 

" "" li mate 
Ił "" 8er.IVhLA 
11 "" " lit. B 
., .,,, " rude 
" " "Beryli. VA B. 
" " 1/ " małe Listy zasł. m War!l!:.Ser.I 

II 
II " " .. " 
., " ." IJ " III 
" " " "" IV 6°/. Obligim. Warszawy, 
" . " "" mała 

ListY·ZRst. m • .f..odzi" I 
" .tt "h,. II 
" "" H " nr Listy Zs.st. m. Ka.lisza. 

" "" m. Lublina 
Lis, ZBBt.R. T. W. tlKr. Z, 

" 6% Wileńskie dl. t. 
". "" krótko tł'. 

r; -.- 94..40 -.- t, OP ,: • W .• Byd:500ir:: -.- -.- .::::=: e ł. ~·fl.~~:g·~ftr~r~l 
5 -.- D4.- -.- "" '" lOOr. l) -.- ~." __ ~ __ I :3~::a ~ ~ra.~~·s.,~·s.;~ Zgubiono pas'zport 
b -.- 100.- _.- ... ,_ _..._- ______ __._._._ .... 
6 -.- 100.- -.-" l'eresp. lOOr. 6 -.- -.-' o J,.:~ :! 

wydauy przez naczelnika powiatu 
Sandomier~kiego i ksitJ-zeczkę legi
tymacyjną wydan~ przez burmistrza 
mia;;ta Staszewa7 jedno i drugie na . 
imię Zacharjasza Mendla Schon .. 

6 100.- --.- H "Fabr .. Ł6dzkiej fi --.- ~ .... J;i iS 
l) -.- -.~. -.- " łI NlI.dwi.l~ńak.~: -.- ~.~~:e 
& ,. Banku Handlowego .... 
l} -.- w t'Varazawie250r. _._ ~.g 'N 
I) -.-" War. Ban Dyl. 250r. _._ _._ = t- -a 
5 -,- -.- " Ban.R wŁod~i 260,.. wald. 1207-3-3 
I) -,- -.~ " Wal'.Tow.Ub.odognia 
6 -.- ...... - 1\ wpł. ra, 1240 250r. 
6 -.- -.- " "·ar.Tow.F CukruóOO 
5 -.-~ ł -.- -,- "Cukr.DobrzeL MOr~ l' 
'" 100_,.60.,... 1.00_ •• 7_5 -.- Ił , Józefów 250r. 
Ó _.- » 11 CzerBk 260 r. 
~ l " " Hermanów2óOr. . ~ 6 ::: ::: " " ŁYlzkowio.260 f. al 

--.- -,"- 11 U Leonów 250 r. ~ 

66 -''-1 -.- -.- J. " Czt;jstocice 2óOr. '* 
~ 1~ .. _.:.o.~_Olg:.~_6 _._ :: :~:~!~l~~:i ~~:~ . ~ 
~ -.- " Tow. Za kl. Metal. B. .~ 

Hantke lT War.l000r~ fi 
b 99.60 99.75 " Tow Zakl.GÓrniczych !f 
li 99.75 -.- StarochowickichlOOr. 
~ -.- 99.75 -.- "Tow. War. Fab.Mach. 
l) -.- iJ9.- -.~ Narz. RoI iOdl. 100r. 
li -:-.-!olS 3' " Wara. T. Kop. wlilgla i 

: . 96 riO 60 66 ~:::: =:= ,,~~~:~~~~c~~~~~~: l 

[) 90.30 95.50 -.- 'l'k. w Zawierciu2ónr. 
~ -.- ~6.óO, -,- "TowlJaz.iŁaźnilOOr. 6 -.- 96.50 "Ga.rb. Temler i Szwedri 
fi -.- 9ó.- -.- "F. O. Konstanoya 000 -,- -.- -.-
6 _.__ _._ _ _ Wartość kuponu z potr.6'/, 
r; _._ -._ _:_ List. zas. nowych • 16S.1 
6 _._ _._ " "m.WlU'&z. liII 27.7 
6_.,- _._ _._"" ro. Lodzi 22r..6 

~.:g~~~ gg ~ Z · ł 
l{9118!CI ; ~1QCi) IQ ::: co ~ ... .... .... _ ,'lIJ'IIIr aglną 

,- >:I :g~:gg g~g Dow'd d t Ar, 177 -,- ..= J{O~1!Mgo .... eqlQ-('I)'O .... ~co~............... . O epozy owy za ~,~ , 
.; a ~.o lD o.... ~; Ul wydany z tutejszego, Banku 
~ '8pO.l~ .... ~~ ::... co:.... .... .... Handlowego, pod dniem 5 W rze-
łii :; ~~~&5.... ~i - śnia 1885 roku, oraz rs. 20 
4.1l{9.l°HA .; ~lO'('I)lQ::: ~ ~'........... CJ3 w dw6ch banknotach 10-rublo-
; • re ~~~g gg wvch Stos t' l"e łii Zpg~IIOd O~iQ·OQ\Q~~.-I ....... ~. owne zas rzezen 
'=' --- bD.... ....... zrobiono. Uprasza się łaska-
e u 0tll IH ~~.:g~-g l k .= I. P.N cq >Gl C') >Gl .... co ~ .... .... .... w wego zna azcę o zwrot ta o-
Q ....... .... 1 .;:.. 8 ~~'''i,:8~'~.~;. wego pod adresem Ludwika 
!lo, .~ ~ :::. • .: ~ ..; i!l ~ ~ <3' ~ ~ Plaumann, ulica Piotrkowska 
... ~ ro ~ '" ~.... ~ Po I=t J.< <Il Po et: Po ~ "\~ 

_._ ~ o ~ ·a~.· o·--:·~·~ ~.--: ~.,; ~ J,g 757, dom Bennicha. 
... !'I pB ~.g.g ~ft~B §.s 5 ~ 1"00-3-3 ~ ..!IIi!9 :S::a co ,,"·rl to o W ~r1 g:) .,..1 !! to 

__ • __ ~ Q ~=--~~;!:lrc:J~~~ 

~ ~ ~ Potrzebne MIESZKANIE 
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List. likwid. • 1óO.l 
Poz, preru. lem. 128.8 
." "II ero. 4.8.8 

~ ~ ~ 2 pokoje lub jeden większy z przed· 
.E! 7J 5 pokojem przy Piotrkowskiej, No
.::i wYlll-Rynku lub w blizkości. Z 080· 

.::; !:!. bnem wejściem, najwyżej na 2 pi~. 
trze. Oferty Vi aptece M. Spokorny. 
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