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=;Z:$L 2 S \"w!n\'a ~emnej zuPełnej tównfwŚ~i. ~Po-1 ,Jedpym. atoli z nnajhÓWniejszych ObO-, zba"fern, to ut;Pwillyni6bynajmniej~nJl 
1';'I.y f EN()YHLJI4& t~'ZebllJą . one koniecznie Jedna dl'UgI. 'ej: ka- I'{iązk,ów " pl'acddaweów - ' to obowiązek Bz~zę§liwo~ć wieczoł= ,...chodzi tylko o to, ,:6 . pitał nie' może Istnieć bez pl'aoy, < ani PI'/i,- I oddania każdellju zarobku, jaki mil' się nit- jaki z nich ~oblcie uzyfek. Przez awoje 

Jego , 1l"j~tobUwośel Leona XUl-~ 1\& bez kapitału. Zgoda I:odzi porządek i leży. byozri(1czy'ć sprawiedliwą uliarp, I łaskawe odkullfenie Cbrystus Pan bynaj-
" W KWESTYl SOCYALNEJ. I, I piękno, a przeciwnie, z wIecznej walki pc- zapfaty, ualety uwzględniać ró~ne wal'un- mniej nie usuną!" smutków, które stanowi, 

, wstaje zamieszanie i zdziczenie. 0<\ ,n u- ki. Wogóle niechaj bogaty I pl'l\Codawca prawie cały wątek: życia doczeimego; cZ!-
(,valB&y ciąl)--patr.z 1fr.202). ' nięcia tej walkI 1 lYyrwauil\ zlego z Korze- pamięKa!ą1 te wyzyskiwaóia nbóstwa i nie- ni , On z nich podpietę do cnoty I zamienia 

I'" ': • niem, posiadają inst.Ytncye c)Jrześciański~ do~tr(u, ~e spel..-ulowania na nędzę, za- w źródło zasłng, tak, iż nieme, czł~wieka, 
.Co' do 'pracy 'IV 8zczególno~i, to czlo- skuteczue i liczne środki. Najsamprzód ea- br utają .aró w~o prawa Boskie, jak: ludz- ktOl'yby mógf ~ościć prawo do nagrody 

wiek na\l'lI~ Yf łitanie zupełl}ej niewinności Iy zasób pre,wd religijnych których kOl ~ie Illech pamlę~aj ą, ' że pozbawiać ko~pś wiecznej, jeżeli nie POStępl\i6 krwawemi 
nia , był prz,znaczouy do życia pr6żniaczę. ą\\iół jest ~tróżem i t1omaczem, dąży do zaPlaty . za jego ' praćę, lJyłoby zbl'odnlł, śladami Jezusa Chrystnsa: ';,Jeśli sp~tu· 
go; I\lę ąo tego. ~o w,ol~ je~o byłaby wóyr- zbli~ęni.a i pogodzenia .oby.«iw,óc11 kl Ś!!, l!rzy: wolającą ~ p'omstę do ńieba: .Oto zapła· cierpiemy, s·p,ół teź królować bę~zielll.Y" 
c~as pl'~yjęła .dobrowołns6, Jako zatrudwe- pom!oaJąc bogatym l bledn!m obowl1}zkl ta ró~otników, którzy żęli pola wasze, (n. Tym. n. 12).. . 
nie llrzyje)IJne, dodała j(ouleczność, po wzajemne, a przedewszystklem te, które która Jest zatrzymana od was, wola:' Iwo· , Zresztą, Sam wybierając ,dobrowolnIe 
pierwszym gl'zechu" nczucie przykrości, nl!'- wy~lywajlł. ze s~rawiedliw.o§ci: Pomięd~y lanie ielI weszto do nszu Pana Zastt;,llów." ~yż l. mękę, z!agodzil On . dziyrn!e, jego 
kładając to ,jako pokutę: .Przeklętą będzllI teml" Qbowlązkaml, następnjące, odJlos~ą Się -<Jak. V. ~) . ciężar I gorycz, I aby nam Clerpleme Jesz
zie\Ńa w" dzie1e twojem: w p)'&cjIch jjlŚĆ ~ do biednego i rob,otnika: powmlen on w"el'- Wre ZCl6 bogaci powinnI ~\vlęcie unikać cze zno§ni~jszem uczynić, 110 przykładu 
niej bqdzie.w. po wszy~tkie doi żywota twe- nie i snmiennie dos,tarczać praąy, do jakiej ,wszelkiego po'stępku gwałtownego, wszel- swego dodał nafIto' 'łaskę i obietnicę na
gl), ~ (KI!. Rodz.ajll 3, ,,17). 'l'aksamo dzieje się Z,lIbpwiązał pl'zez dobrojVqlny i Spl'!!-- kiego ,osz~karistwa , wszll'lkidj ola ipulacyi grody bez koóća: .Albowiem to, które 
się z ionemi klęskami, 'I które spadły na wiedlil'lY kład; ni~ wolno mn 'krzywd7.i~ licll\yiar.-\k r"j, któraby dążyl.a do nal'usze- teraz je~t, prędzintko przemijające' i lek
człj)wieka~ sa. , tym padole nie będą oue swegó p~codawcy aoi '): meniu, ani w 0- 'lia oszcz~dnbŚci biednego, a to tern wię- kie nasze utra~leOle, uader 'na wysokości 
miaJy kpń(!a aQi prze~wY, . P:Onieważ zgubne spbie; .żąllań swo,ic \l,- ni~ powinieli pO,pierać csj, l.fl, teNże mniej jest zdolnym" d'ó bro- wagę, chwaly wieknistej w nas sprawuje" 
owoce gt"Z6{\lIu ',ą gorzkie i cięl'pkie i mu· za pomocą gwałtu i ' nadi1't'l',!l.ć ilU postaci nienla' się' i że Jego 'mienie, będąc mniej. (II. ' Kor. IV. 17). 
SZ/ł towar)l;yązyć człowiek9wi Lai 'dp !Jstą- bun~~ powinien uoikać IgdzJ/l!iifel"ro~J:ch', szem, 'prijbłera ol'w iętszy chal'aktel'. Bogacze zatem tego świata otrzymują 
tnlego jego whnienia. " Boleść i cierpiehi, t.:tÓrzJ: WI, pod~tępnycb Jlbzmol"a~h j·ozllu.- , ' Czyi poslusz~ństwo dla. tych prllw, PY·I pl'zel!t1'ogę: że bo%.actwa nie chronią ich 
są nd~ialem łndzkości 'i~ na~~ążnoby prób9; d ają ~ nim zwopniczo nadzieje, j czynilt Lamy, nie 'wystdl'c.zylo~y samo, abl usunąć: pl'zed clel'pleoieln, ' żl! one nie slJ Im pomo· 
Willi lY~stftiego, aby je l,I.IInlltć; nie po- mn wiełkie przyrzeczenia, któl·t: lkQńbzą ąię 'wszelkie rozdwojenie , i jegll ' przyczyny? Clł, lecz taczej przeszkód4 . do życia wie
wiel4ie im ' .ai~ to Iligdy,jakicbk,o) iek u· tylko gorzkiem, rozez~owanjein . i ntratą Koścłół ~w. jeduakże, pon8zany i 'kierowa .' cznego (Mat. XIX. 23 - 24); że pówinni 
żyliby s~Qsob~w i jakiekolwiek rozwinęliby mienia. ,Bogatym i pr9,coaaWCoIll nie \vol- ny pl'żez Jeznsa Chl'ystusa, sięga jeszc~e drżeć pl'zed niez'Wykłemi gtoźbami, «Jakie 
siły. Jeżeli istniElj, tacy, ~tórzy przypisu- DO obcllOdzlć się z robotn~ie.m i'ak z uie: 'd~leJ; daJe on . Ilrzej,isy jestcze zupełniej- Cb"ystus Pan wypowiada bogaczowI (Łnk. 
ił sob~e tę p~tęge, któ~zy. bi8~o.e~n przy: .wplniktem, lecz, mają oni ~za,ho}vać w "uim ~ze, po~ill\~aż dlJźy do .ścle§nlenia ' 'w~zlów VI, 24 - 25); te ~I'e,szcle nadejdzie d~ień, 
obieen,Ją życie w,(lllle ~ CleI'Vle)' I ~roskl, godność czło~uikl\, usz)ac1IetlllQnł} nad Jeduo§cl między obydwletna klasalnl I ~e w którym bldą musleb zdal! przed .BOgiem. 
9dd.ne _p~nkowi, i wiecmym uciechom, godnością ch\'Ześcianina. ' ~ ..... śpolellia ich , zU1Jl!łnie' ,~qzłaml Zobopólnej swym sędzią, liarazo ~cislY oorachunek z 
ci llie,Zę.woąnie 9~lIkujl!: lud i stal}'iają , mu I?raca fizy~na, ja~ to pot'f i~lpza I'OZSI}- '1'1·zych·yhibści. Nikt nie "miałby lll'awdzi- użytku, jaki uczynili ze sWlch dosta~ków. 
zasadzki, w któl'ych , się kl'.l'.lą na 'pl'zy- deJ( i fi\9zolia c\\l'ze~ciauska~ qJe ,pI'l:Yllosi wego pojęl',ia _o życin doęzes'O:em, 1101 n- O użycin bog'aCtw głosi kbściól naukę 
szłość klęski, okropniejsze od obecnlch. człowiekowi w~tydn łlyllajmniej, lecz ow· miatby ceólć jego istotnej waHo~ei, gdyby doskonalą ii nadzwyczajnie waż'ną którą 
~ajslU8zniej zatem bl'IIĆ ,l'zehzy jak są i szem, PI'zyśpaqa mu zasz~zytu, poni eważ nie pamiętał o illitem 'ź'yciu, któI'e Jest nie- filozofia mogła zaledwie naszkicow~ć, lecz 
itlj: . 11owiedzleHśmy, gdzieindzi J . gzukąć Ihn do~t.:trc~a . szlacfletuego ąposo,bu. do u- śmiertelnem , . U.sllńcle to. o8tat~ie, a na· któr.ą kościołowi .HW; nalti2ato. dać nam !' 
llJ'0~ a, ildolnego I nlżyć naszym , meszczę- trzymanja zycla. WstydelJl zaś I llIeludz- tycllmlast zmkOle pl'awdzl\ve pOJęcie ncz- caleJ doskonaloścI I z teoryl wpl'owadzlć 
§<;iom. ,. , , kością jeąt nżywa6 Judzi, Jako nędznych ciwOścii co Ivięcej, cały świat stanie się w Ill'aktykę. Podstawa tej nanki polB~a 

Gł6wnYllł bl~em w tl'aktowaniu niniej- na.r?lędzi pla zysku i cenić ich tylko wedle niedocicczotilj tajemnicą. na rozróżnianiu między' slu.nem polll'ada-
szej, kwęstyl jest ,to P\'Zekonanie, ' Iż dwie )lity ieh I'ąk . • II' ' Kl'edy op lfSclmy to życie l V/;tenczas do- lliem bogactw, a. iclI pra.whem ożyciem. 
Le !dasy Sił z 'na'tu1jY nlepl'Zyjl\ciÓłmł WZII- .Chl"y~tyaUIZm oprócz tego przepisuje" piel'o ż.l' ,ć ' zaczhiemy: prawda ta, któl'ej, Własnoś6 prywatna, jak to powiedzieliśmy 
jelD,llymi. jak gi!yhYl Datl\l'~ ł)yla n~bl'oił~ aby nwzględniano potl'zeby dnchowe I'ollo- nas uczy przyroda sama, jest dogmatelĄ wyżej, należy czlowiekowi z prawa pny-
60gatych 'i ' nbQgich , /lby l'alczyli ze' sob~ tnik/ł i dob.ro jego' duszy. P.racoiławcj chl'ześciańskim, na którym spoczywa, jako I'odzonego: kOI'Zystauie z tego prllwa jest 
nawząjem f OPOJiCJ.f fjr walce. Jeśt to pOlfinni cz wać nad tern, aby r6botnicy o na podstawie najpierwszej, cala dzh!łalność nietylko dozwolone, szczególniej dła tych, 
tak wle1ki~l .błędem, że ąależy prawdy szu· wldciwym czasie pełll.il\ obowiązki reli- religii. ' , co ' fyją w społeczeństwie, ale nadto ko
kać' 't całkIem odmiehnpJ zasadzie; taksa! gijne, aby nie byli wystawiani na poknsy ~ne, Bóg ' nils nie stwol'zyl dla tych l'ze- niecznie potrzebne (św. '11om. n" ll. Qu:est. 
!DII ,bo,lV;em, jak, 'IN ~ięle członki, mimq swej i niebezpieCzeństwa moralne, aby nic nie czy blabfch i niestałych, lecz dla dóbl' XVI art. 2). Jeżeli ktoś zapyta, na cum 
różńi~x, zgadzą.ią Sl~ wyból'nie. między so- osłabiala Y? nich za)niłolj'auia życia domb[ niebieskich i wieczuychj ziemi tej nie dał polega \lŻycie dóbr, kościół św. odpowia
bą, t,worŻlłc całollć odpowiednią, Uó~ą nll- wego , i oszczędności. Clu;.ysi.y,ahizm r6w,", nam na stale mieszkanie, lecz jako miej- dll bez wabani&: .Pod tym 'II'qlędem 
zwa~ można. symet. rycznlł tak i w społe- nleż zabl'ania pracodaf,com obci~t~ć pod- sce wY.l!nania. Czy będziecie bplywali w człowiek nie powinien uwata.ć rzeczy ze
cz Ó$~ te o.qiedwie klI\BY Sł pl'zeznaczone właliaych prllcą uad Siły, albo nieodpo\via · bogactwa ·i to wszystko, co si~ ' zowie da- wnętrznyell' za prywatne, ale ogólne, tak, 
do hal'lńbnijnego połączenia się i ntrzymy- da·lłcą (pll I!lci nb wiekowo I' , ramL S'Zctęścia, lub czy będziecie ich po- aby udzielat mógł łatwo Innym 'w iclt po-
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(Dalszy ciąg -patrz Nr 2Ó3).' 

l'Zne n'8 zabiCwkCdzieelone, łiiDntek - r t(-lilHOści-:-i ~obolVjązlru;-lecz-]a --=--Głnżęj ·tko po schodach; przed drllwjami postawI
I sknota ogarnęly moje sel'ce, myślałam o wytrwać nie mog,ę . Chcę. umrzeć, tem la- łam małego, ucalowawszy mu I'ączki .i n6-
nęllzy życIa w MOI'Oszce ' i oZUłam 'Się w twlej, gdy w blaskn twej wiei klej miłościl żk.i, wpuściłam do pokoju lbl'got, a sama 

I pó!ożen1n beZ wyjścia, bel'! nadziei odmia- - I sądzisz, że mógłbym żyć ,bez cie- pobiegłam do siebie i zamknęłam drzwi na 
• ny. "IV nocy Ikazde aieszbźę§cie pl'zybiłh!lt , biel BI'(nv llrzygotowana, która mnie iy- klucz, Z gorącą m.odlitwą na ustach i 

) płb~zymie wjlń}ary. \ Usiadłam- na oizltim cia llozbawi w chwili twej śmierci. " szczerą skruchą w sercu, rzocilam sił} Da 
, foteliku, pl'Zy oknie i patrzałam ' na >lnieg DI'załam na calem ciele. , kolan&, czując tylko jakiś SZl1m i chaos 

i'ilwnym kobier.celll przykl'ywający dl'ogę, - -Saaderze1 nie . powinieneś przecieżl na,okól. Wśró4 tego 8zumu pollY8załam 
myś!,c czyby, i mnie tak.' okl'yl, " ~Iad za- ' - Nie powinienem, dlaczeg.o? Pozosta- I'az lekkie pukanie do drzwi, pótnlej odda-
cierilJąc. PoSłyszałam 'n'avaz " ki'okl w po-: wiam rodzinie . majątek, a dzieci Margot łające się kroki. 
k'ojD' Sand~ra, dl'zwi się ' otwO'l'zyły,\ wszedł ' ~piej wychow. odemnie, Niel ani chwili Mogłaby.m skazać lię na IlliIwleDl jakle 
i sttiolłł przygl~dajlJc mi ' się w milozen!o. źy'" nie . cbc9. gdy ty uml'Zesz! , .. tol' turyl Chciałam zdl'adzić Margot, tę 

' nJfy z J\4 'a 25 $Jtudnia I Potem szybko' zbllżyll,srfl' ul!ie.dł tiuż , PI..zy , r mówił 'tuk, mówił swym ' 4źwięcznyml uajszlaebetaiejszą, lleltl'ł Z&parci" sil} slo· 
, 18;11, mI!ie, biorąc moje lęce w s'wA dłdnle, ' głośem a serce drhlo mi w piersi z bólnstr.ę. i Pawia oddl!.nego mi męta, któ-

O :Boż~, ~ilóżelj Tf' jes~', r istniejesz. l4. Astro -'l'o~poćząl .~ u<le '~aprze,czaj, i bJogoścl. lNie pamiętam jnt' nawet wszys;', remu wiel'ność zapl·zysięgłatol Ale Bó. 
BYlelt' lih;y ''nj)1ie nt/1Itl'zegteś Ó upadku. jęsteś ~t1'8sili\l'ie' nieszdzęAllwa! Wiem ,'ll ' ~iego. MAlował okrogny oo braz życia,jt.kie nie .op~cił mnie, w chwili najwięksll6j sla
ln8.czeł, ,liylkbY/D ~gitbiona • Przebacz mi, tęln i .Wiem, ze to mbj'a wina fi \ :ćtJdlał.alil llt~Ć będę pl'zykuta lI&zawsze «io ' rodziny bośoi j ze8lal mi anioła wybawiciela. AclIl 
pl'zeliacz . gI'zęsZpe (mylili, z'\ll'oclnfCźe ' pra- ~flfl'z~ć, tylko taUI 1iłęłloy ogl/ilt może . \iO-I-Morosza, mÓlVi~ o szczęściu i l'oskoszy po- gdybym tych słów nie była, powiedziała! 
gnieni31 .:At. ~~że!i ,chcesz ~9ltutYl zegllj ' ja- 'dobną myśl Jlbwziąć~ aby wcześnieJ' l !blallk życia z nim daleko od ~wiata, gdzie 'Ilikt Palić mnie one b~ą do śmlergil 
lt~kolwlek':,~arę, zmosę 'ją w pokOl'ie. Nie swój' zgasić. 'Ale czy to słuszneP I, C~Y ' sl.u- 1 nas nie zna. , Przedstawiał mi, że jeżeli Jak on mógł, jak mógł wY21Yskać moj, 
jestem gÓRna zwaó się ' twem dzieckiem. szne tak dręei.yć i zasmucać mnie, który ' eboemy uml'zeć, czy nie lepiej umrzeć dla slabość i ZWłtpienie! Nienawidzę go, to 
Dla w~asnej nanki ~ c:1jeę " skreślId, co mnie takie walki 'staczalem, aby wyrwilt ż piel'-I świata, a tY'~ dla siebie? Nie pojmuję te- zły I\:d.owiekl KusIcieL p~l;r4ł postać 

's;I?0tkało r ,~,l ócr '(Jzi~"8ta& ~ iem, czem si palącą . miłość. Widzisz dziecko, to l{i6 raz, jak jego slo\Ya mogły na moie tak , u- baranka, żeby tylko pochwycić z4obyCZ; 
za,*sze' bjl~ ~ó~lnll8m: ~~ni~l:I"!l .d01Dq, gl·,iech .. ·'te. się koch~\DY. ,Nie . mogliśmy , pajająco dzialaćl Ale wIll'ód ciszy nocnej mówił tak pr}ekonywaj,co, że id,e za &im, 
)Ve~,·s..!lokoJD1e płollllC~ lajllpą. Nie Jestem inaczt!J, tł\kle D sze przeznaczeme, 'Pylko Jego / b lyszoząee oczy, palący oddech. j mo- sądziłam, iż wypełniam obowi,zek, robię 
jnź' bl?dhylil' ognikiem', ~Ie byłam ,nim 'nie chcłej Ilmiel'a~1 .. je słabe serce - wiem , tylko\ że on klę- czyn słuszny j oob!"y. Cała walka w pył 
znowu,pl'zez .chwilę ; ' 'bez wbll, bez pauo- .L, ''Nie' mog?, (liniej walczyć '"'"'" rzekłam ' czał Ił nóg, moiclt, a ja: schyllljąc. się ku się )·ouYP)' wała ,wobec jego dowodzeń. On 
wan 1\ nid sój)ą, źasUl2yłam, Iż mnłe zga- zalewając się' łzami. ' I ,I' /njemu, szellUęlam: • Więc zabierz mnie wydał mi aię olbrzymem. a ja nic nie IlU
szo~óila ' zawllZe. " , ' - Lecz slo .... a moje nie pogorsZ>YJYI zabierzl' ' czącym prochem. ZapollUlialUl o ,Hargot, 
Pó ' wiJii ' PJlweł ' z Nadłną odjechali db twych cierpień? ~' W tejże chIviIi cichutko otworzyly się o mężn, \} dzieciach, wiecblałam tylko, te 

d~mll, 1: 'M'aI'~'ot ' poszła ~Ię poto~yć z ~ziM- - 9 n.le, n'l~yl mi,. ulżyłyl My~I~lalU drz.lI'i,"~ 11 Ijich, jak a iołek )'I białej ko- kocha.m go ~n!1d życie i gdy go lItl'&ct, 11-
mi, a Ja te~ udałam Sl!l., do slebt~. ecz istbtme, ze obOJe 'stłumllismy j!l nczucle.~ szuke I bol/ycb. nóżkach, stanął mary Niko, łJllUĆ muazę. Jałt toa.ący, clawytalam "'_ 
spa~ nie ' mogm1l\, czuJlaiil' się igorątzkowa- ' - Myślałaś tak, Astl'O? A' jednalt po,. Odepchnęłam Sa.adera. ei,gnięL4 . kn mnie dłOli, llliI pomnte, te 
ną I ł ńlespokojną. Npc była 'cndowlla, terała. nas miłość r IIręczyła komedya, któ- - 'l'woje dziecko! - .zawołałam. dloń ta w przepaś6 moie rzuca. Czy.~ 
księtycowa', ni" 1Il0gł/J.$ Wytrzymać w po- rą odgrywaliśmy dla siebie'. Gdtbym cię - Bandel' zerwał się pomięuany. lODy może roZUMOWać? 
kojn: l zesZłam' dol 8'ś1l; ' aby napawlU\ ' Sięl widział silną, milczałbym, 'lecz mała Astra - Nie gniewaj się papo, chciałem tylko 
'Woni, '~wf~rllu, ' '·W salt ogArnąl mnie cbiała się -zallić, mnsiałem wyciągn,ć kn zabrać bal'anka i z nim Spać pójdę do 16-
dziwby' czal'l"'Wspo'mnfeIHe ziemi rodzinnej I niej dłoil pnyjllcie1a., czyż nie tak? ,' żeczka. - prosiłO! trwożnie. cWecko. 
i lat dżieclęcych: Ksfęzyc ~zU:cał jeazeze - O Sanderzel Sanilerzer Ty zulósl6y1l ~ Masz swego blll·anka. - zawoła.l&U1 
promienie na przybrane drzewko I poroz- ten cios, bo wiąże cię do życia tyle nici i biorąc dziecko ua ręce zaoioslam cichn. 

(D. Co ta.). 
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,\'Ubaeh. Dlatego tri Apostoł Ś1fo. lIowie
dzial: ~Rozkazuj bogaczom tego świata da
wać chętnie I ndzielać ~wych bogactw" 
(Św. '1' om. II. II. Quest. LXV art. 2). 

,I • (D. C. n.). 

z DZIEDZINY PRZEMYSŁU i HANDLU. 
I 

DROW WODNE. 
X Od piątkn bawi w Warszawie pa. 

cyalna komisya, składająca się z inżynie
rów delegowanych przez miuisLeryum ko
munikacyi, tudzież kilku ze strony kolei 
war.szRwsko·p8tersbul'skiej i sledlecko· mał
kiilskiej, w celu zbadania kwestyi n I' e· 
g u I o wall i a b r z e {..U B u g u między 1110-
stami kolejowemi w pobliżu Afalkini. Po· 
dobno uajwi~cpj ma szacs powodzenia prl>-, 
jekt, Opl'ł\CÓ wRn}' iJr~~ inzynlel"l\ .Wysoc· 
kiego, polegający, D& wzniesieniu tam o· 
chronn)(ch z ~ąmienia polnego, oraz na 
podnies ieniu poziomu plantu kol~owego, 
'VI' stomle IrtIklt ptocen 6\v dzisiejszej 
'wysoko~ci 'jV'zilluż całej doliny l'Zeki Bugu. 
W razie zatwierdzenia tego Jlrojeklu , wy
datek n1\ dokonanIe zakrdlouych rob6t 
przewyźs:r,y sumę pół miliona rubli. 

X Grupa kapitalistów ruskich zamierza 
zwrócić się do ministerynm skarbn z pro
śb~ o pozwolenie jej n8 polączenie r zeki 
Atnu-Daryl z morźem ~asJllj skl eDl 
kanałem splawllym i na lItworzenie towa
l'7ystwa żeglUgi parolYej , specyalnie dla 
ntrzymyw'llllia komunikacyi ua kanale l'le· 
czonym, jak i na Amu-naryi. 

X • Pol. Nachl·." donoszą, że w przysz· 
łorocznym budżecie prllskim znajduje się 
pozycya 36 nlllionów marek na bndowę 
kanału, łęczącego D o r t m n n d z rzekli 
Ems, na regulacyę ujgeia Wi s ł y, na 
regulacyę O d r y I na budowę kanalu po· 
między ~ll re'ł i Od r ą. 

DROGI 2ELAZNE. 
X Pociąg lokalny ma być zaprowadzo

ny pomiędzy Sosnowcem a Piotrko· 
wem. 

X , KUl'yer warszawski· dQIIOsi, że 
technolog, I'. Ludwik Worchowski. przed
stawił Vl'ojekt nl'zędzellla na własne ryzy· 
ko wagonów restauracyjnych w 
poci~gach (kul'yerskich, kursujących mię
dzy Wąl'szawt} a Wi~dniem i Berlinem, 
Zarządy kolei odnośuych jlrzyjęly podobno 
w zasadzie ten projekt. 

X 'Minister wojny wnl68ł !lo rady pan· 
' atwa Iu-ojekt \iudowy 1I0wego Odllzilllu dl'o, 
gi żelaznej zakssjlijskiej od K I' a s II o· 
IV o d s.k a do 11[ o II a - Kar a. Badania 
wstępne i 11t1c1żety są już ukoOczone. 

HANDEL, 
X N.a ~ntejszycb ta~gach zbożo

wych popyt oslabl cokolwiek. W tygo· 
u/lip nbięgły sp/'zedauo na. tacy i towa· 
rowej paze icy 300 korcy (10 rs. 8.30-
8.50, żyta z Cesarstwa 800 korcy po rs, 
6.60-7.50 o)Vsa 1,000 korcy po I'S. 3.10-
3.30. ~,Starym.RYllku sjJ/'zedano wczo· 
raj: Pl\Z~uicy , 400 korcy po I'S. 8.20-8.4.0, 
żyta l;QO ko.rcy JlO )·S. 7.30- 7.65. Siano 
slJU8d!\!lO po kOI>, 95--100. słomę po kop. 
8O:-8q, kouiczynę JlO kop. 120-130. 

X W duiu 17 b. m, odbędzie się w 
\V ar8za wie akt otwarcia placu jarmarcz· 
negp ' dla dowozu cbm ieln. Jarmal'k 
rozpocznje sie w dniu 25 b. Ul. l trwać 
będ~e, przęz pięć dni. Na jarmark przyj· 
mowany będzie tylko towar, Ilrzeznaczony 
na spl'zedaż; wystawianie pr6b jest za
bronione. 
·x .Moskowsklja wiedom08ti" donoszIł, 

ill w ~iż8zym 'Nowogrodzie bylo kilka 
bankrnctw, lecz bez wielkicb następstw, 
sl>rawy bowiem nlożouo ,pnsobem domo· 
wym. Wogóle regulacya zobuwiązań 1'0-
8zła o , wiele pomyślniej, nii oczekiwano. 

X Urządzenie po I' tu h a n d I o we go 
w 'l' e o d o z Y i ma kosztować I·S. 4,200,000. 
Roboty maj~ być nkończone w ciągn lat 
czterecb. 

X Jeka~rynOllawskie ziemstwo guber
nialue stara się II rządu, aby Ita wszyst· 
klch rynkach zbożl>wyćh UI'ządzone były 
'w II gi nąu o w e dl a ' pn e wa.ża ni a 
z b o i a, w celu IIsuni~cia r6żuych lIadaiyd, 
~tarania te przyjęto III'zycbylnie i obQcnie 
rozpatrywane są one w departamencie han
'd1u i przelllyslu. 

l'IEN14DZE l KREDYT. 
X "Bh'żewyja wiedolUosti" donoszą, iż 

istuieJe VI'ojekt, aby baoJ< palistw& eskon
tował k onolla.menty ieg,logi rzeoz· 
nej. 

,. POCZTY I TELEORA.FY. 
X Rada J'ails.twa rc)zstrzygad będzie lIa 

jednam I piel'wlZJCh posiedzeń jlrojekt 
glówllego za.t~1l poczt co do p r z e k a
s6w pocztowleb, oparty na tem, że 
I3ml&8t faktycznie wysyłać pieni4dze, wy
.ylający będaie je składał w danym nrzę
dzie I,ocztowym, a wlaściwy urząd pocz
towy będZie je "y"łaell.ł adresatowi. Na 
roczljtek przekazy takie będ, przyjmowa
ne un 9umy niepl'Zewyższające rs. 1,000. 

X Na Htacyi pocztowej Bijnk·Lam· 
b II t, guberni taul'yckiej, otwarto Jlrzyjmo
wallle tel.gramów międzynarodowych. 

DZIENNIK ŁÓDZKI. N.204 

PODATKI. 
X .Rnskija wiedomo~ti" donoszą, że 

minis~ryum skarbll zajęte jest obecnie 
opracowaniem I,rojektn o P o d a t k o W a ni a 
róż II Y c h r o d z aj 6 w z a r o b k u, jako to 
pen yi, emerytnr i t. p. Jednocześnie mi· 
nisteryum opracowuje projekt pl'Zeniesie· 
nia do Rosyl turkestaliskiego Iloda tku 
.cherlldż . · Podatek ten będzie nZllpelnio· 
Alem do r,aństwowego podatku gruntowe· 
go, ogralliczony pewną sumą, do 8 milio· 
nów rubli rocznie. Pobiel'any Ilroporcyo
nalnie do obfi toŚci nrodzaju (2 lub 3 kop. 
od puda i w ięcej), podatek ten cięiyć bę
dzie tylko na mi ejscowośc iach , cieszących 
elę urodzajem, corocznie przechodząc z je. 
dnych guber nlj, Inb nawet powia tOwo do 
innych, odpowiednio do ob fi tości zbiorów. 

X " Blrżewyja wiedomosti" donoszą, że 
wkrótce ustanowiona będzie komisya spe· 
cyalna, w celu przerobienia istniejącej o· 
becnie u s t II w Y o o (lI a t a c h z a ś w i a· 
dectwa na prawo handlu i prze
my si u. 

nowej plebanii pri'Y koścj.ąle pa.nJiallll'm dzonego WIZ !!lIniatra oświaty, br. Del
Powyższenia św, Krzyża , Plan Bporzlldzil j anowa. 
inżynier bndowniczy ta~jszy p. MarkIe-
wicz. Kosztol'Y8 nowej plebanii obliczono Ze Zglerzl. Przed kilka dniami powr6 · 
na r8. 22,989 kop. 74. Budowa rozpoczę' cill z Brazylii do Zgierza ma.lżonkowie 
ta będzie w roku PI·zyszlym. Fundusz ua Wojciechowscy. Oboje stawili 8ię do 1Ott.. 
budowę złożyć mają mieszkańcy powyższej gi.tratu I zeznali , że wyemigrowali ze 
para fii. Zgierza w sierpniu r . z. Bilety na podr6ż 

Powrót wojlka. Konsystujący w mle· morską otrzymall bezpłatnie, powrócili Z& 
ścle naszem 37 jekaterynburski pnlk pla· wla ne fundusze, które w części osi'łgnęli 
choty powraca z obozu pod Andrzejowem ze przed&ży rzeczy, w części zag z pie· 
na zimowe k\vatery do Łodzi w d. 16 b. m. niędzy przyslallych im przez k,rewnych. 

Plac okalający cerkiew prM\'osławDą. W kolien swego pob, u za OC8l\Dem nie 
św. Aleksandra Newskiego, będ~ie oddzie· mieli ża.dnego zal'Obku i gdyby nie wcze
lony od liliey Widzewskiej parkauem; ro. sue postanowienie p();Wrotu, uma.l'liby z 
boty S4 j uż rozpoczęte. glodu. 

Telefon do Zgierza. Roboty okolo l,rze · Z Tomaszowa rawskiego pisze kores· 
prowadzenia linii telefonicznej do Zgierza pondent . Kuryel·a warszawskiego": ' .:ro. 
~ą już rozpoczęte. Nlu'azie prz"pl'owadzo , młl8z6w szybkim krokiem dąży do upadku: 
ny będzie tylko j eden dl'ut ~Iefoniczny, zawieszanie wyplat jest lIa porządku dzieli' 
któl'y połączy stacyę tutejs~ą z sześciu a· Dym. Przez ciąg ostatnich Ilarg, miesięcy 
boneotami zgierskiru i. Do tego czasu nA siedmiu fabrykantów, w tej liczbie trzech 
listę aboneutów zapisalo się 5· ciu. Do poważnlejszycb, ppadlo Jlrawle beżpowrot. 
wymienionych przez uas przed kilkn dnia- nie. Jest to proceut barllzo poważny wo· 

PRZEMYSł;. mi przybył p. Auerbach. Abonenci '11'00' bec tego, że ~aledwJe kilka wię:tszyeb fa-
X ~Gazeta lubelska" dOli osi, że pan sz'ł lIa pokl'ycle kOS1.t6w urządzenia linii bl'yk trzyma się jeszcze i ma nadzieję 

Wincenty Kulikowaki przystąll ll do znacz· 1'& . 800, a za prawo korzystania z telefo- przetrzymać cll)tltl 1crlzyS. Nasuwa się 
lIego r ozszerzeni a cukrowlli .1I[ir· nn opłacać będą rS. 150 rocznie. Stacya jednak wielka w4tpliwość, czy czasy Sił 
c z eo" w któl'ej .zaprowadzone będł} lIadto telefonów w Zgierzu urządzona będzie u przej~clowe dla 'J'om&Szowa, w co wiel'zą 
nowe kolły parowe. p. 1iIeyerboffa. niektórzy, czy też jest to powolne kona-

X Towarzystwo dra rozwoju u· Pożary. Wczoraj o godzinie 7 I pól uie, Główną przyczynę zastoju upatrują 
p I' a w y i h all d l u c h m i e l e m. którego rano wYllikł po tal' w ręcznej fabryce wa· w ogólnie eiężkich czasacb, w nieul'odzaju, 
główny zarząd znajduje sIę w Cliarkowie, ty p. M. RollI'mana, w I'osesyi pod N. 225 a najwięcej w stosunku z żydami w Ce
a .oddzial w Warszawie, otrzymało za rok przy nlicy Nowomiejskiej . W bardzo kr6t· sarstwle, z których glównie rekl'utują się 
ubiegly fS. 15,789 ~o r. 45 czys tego zysku, kim czasie z fabryki przedostały się plo· kupcy, nabywajllcy towar tomaszowski. 
z czego na dy wideudę przeznaczono 1'8. mienie do składu Ul\weln'y i ogień wydo· Zapewne. są. to jedne z przyczyn, ale lIie 
12,150, co stallowi 60f0. Kapitał zakładowy stał się OlI. powierzchnię tak szybko, że jedyne; winni są także I sami fabrykanci 
towarzystwa wynosi 1'8. 202,500. zanim przybyli ludzie na r&tunek, o stlu- I Uliejscowe waJ'unkl: prawie wszyscy nie 

X Coraz bardziej wzrastające zapotJ-ze· mieniu ognia nie moglo być mowy. Zale- rOZporzlldzllj4 odpowiednim funduszem wła
bowanle pl a t y n y do apal'atów naukowych, d wie niewiel k'ł czę~ć bawelny uratowallo. snym, a prowadzlIC interes na większą, 
zwłasz~za biegunów w bateryach elektra- Poszkodowany oblicza straty na snmę o· niż siły pozwalają, skalę, mUSZli się posil
chemicznych tyglów l t . ll., podniosło cenę koło 16,000 rubli. Na miejsce pożaru przy. kować kredy~m, który n miejscowych 
jej do tak wysokiego stollUia, iź obecnie była straż ogniowa oddzia lu I·go i 6·go I ballkierów jest bardzo drogi. Wielu dl·ob. 
wynosi ona prawie s/. ceny zlota. J eszcze zapobiegla dalszemu szerzenin się ognia. niejszycb flIbrykantów, widząc niemożność 
przed trzema laty za kilo platyny płacono W sobotę wieczorem we wsi Brnżyc~ka prowadzenia fabrykacyi I przygotowując 
900 {unków; dzisiaj placą za nią dwa ra· pod Aleksandrowem, powiat u łódzkiego, tak zwallą "plajtę," sprzedaj'ł swoje wy
zy tyle, czyli j edenaście razy drożej, lIiż zgorzala doszczętnie wlościańska stodoła roby 110 conle niżej kosztów, czem podry
wynosi cena srebra. Nieoceniony tell me· napełniona zbożem. W:lj'ł ogólne ceny I wskutek tego inni fa· 
tal do wielu naukowych narzędzi, zuajduje Trup niemowlęcia, płci żeóskiej: owlnię· brykanci zmuszeni BIJ, llotrzebująe gotów
się w niewielkiej obfitości i wydobywany ty w szmaty, znaleziono onegdaj po 110' ki, przyjmować ceny najniż8ze. Nakonlec 
jest IV Peru, Kolumbii, Brllzylii, IV g6rach łudnid lIa jednym z Illac6w, pny ułicy wyroby tutejsze częstokroć poz08tawiaj'ł 
Uralskich, Kalifornii i na wyspie Borneo. Ogrodowej. bll'lizo' dużo do tyczenia, czem zniechęca· 
Najwięc~j platYJlY pochodzi z Uralu, Cała Wypadek. Przed killu dniami, ciel'pląca llł się kupcy z Cesarstwa I chętniej naby
jednoroczna prouukcya uie przewyższa/a na cuorobę §w. Walentego, 12 - letnia dziew- waj'ł wYI'obi bialostockle Inb z Innych fa-
4,000 kilogramów, a obecnie dosięga zale· czyna Konstancya Rosiei', zamieszkała na bryk ruskich. Oto lą przydzyny powolne. 
dwie 3,obo kilogramów. Jeżeli nie będzie nalutacb, w pl'zystępie paroksyzmu wpadla go nIl 4ku, Fabrykanci niekiedy majlls(JO-
odkryta Ilowa kopalnia platyny, na co ra- do kauału ustępowego i uton~la. soby l , ratuj'ł się skutecznIe, regułując swe 
cbowaĆ nie motua, to ceua j ej zl'ówna sili ~ługl na ) 5 albo 20%, ale PI'aeownlGy lIa 
"krótce z ceną zlotll. * \V milllsterYnnl sprawieliliw08cl opra. tem najwięcej cierpi" obecnie lip. kilkIlset 

ROLNICTWO I PRZEMYSŁ ROLNY. • cowywane są obecnie glówne zasady pro· pozostalo bez zajęcia." 
X .Swiet" donosi, że komlsya archeo· je k t u I' e f o l' Ol Y z a r z Ił d u m i e I' n i- Waraz~wa. ' 

logiczna przy cesllrskiem towarzystwie ge· e z e g o, kt6ry ma być wniesiony do rady Wobec rozmaitego pOjmdw&nia pl'zez in. 
ograficznem, która wyslal.. w lecie roku państwa jeszcze przed koócem roku bieżą- stytucye sądowe warszawskiego' oki'ęgn 8ą. 
b ież~cego kilku swych czlonków do gubel'- cego. Pomi~dzy Innemi, urz'łdzoue będą dowegÓ kwestyl, czy sądy okręgowe są o. 
nij dotkniętycb klęską nieuroa~aju dla o~działy mieruicze w miejscowościach, gdzie bowiąz)lne wydawa6, zamiast niespol'ządzo
zuadania meteorologii miejscowej , zamierza zllaj,lllją się ' sądy okręgowe i i~by sądowe'. nych jVe właściwym czasie aktów staIlu 
poświęcić jlienvsze zebrllnl ': wl'ześniowe Wszyscy geometrzy dzielić się będll na e· cywilnęgo, na żądanie osób Intel'esowanych, 
wyj a śni e n i II (lI' Z Y c z Y n n i ą U I' o d za- tatowycb, będących w służbie czynnej przy specyl\lne decyzye, I kt6re mogłybr być 
j u, o ile to będzie można zrobić na zaS8- głównym z8rz4dzie mierniczym i oddz[alach przedstawiane (lrzez Interesowanych, jako 
dzie zebranego matel'yalu. RÓlVnież rada lIIiel'lliczych, or8Z na przysięgłych ; geolD8' dowod1. pl'awa Ich do u I g w w y p e ł
towarzystwa wolno.ekollomicznego I,osta- tJ-ów Ilrywatnycu wcałe nie będzie. nJ a n I u p o Pi i n o o ś c i w 0/ s k o wej, 
nowila przedstawić do rozllatrzenia zebrali Otrzymać urzlłd geometry przysięgiego bę- sebat rZlłdzący wydal w tycb czasac!J. o. 
ogólnych kwestyę zbadania IlI'zycZyll nie- dą mogły tylko osoby, ktare posilldajll sta~czoe wyjdnienie. W my~1 tego wy
urodzaj u w Rosyi i przedsię wzięcia środ- specyalne wyksztacenie miernicze, prakty· jaśnien a, Pl:ośby tego rodnju nie podlega. 
ków do usunięcia tej klęski. kowaly przez dwa lata i nie były pod s4' j.. komlleteuc'yi s'idu, ponieważ, według 

X Wladze rządowe zamierzają wprowa· dem. 'Geometrzy przysięgli będą wykony· przepi8ów nsta\\'y o powinności wojskowej, 
dzić reformę w przepisach o mag a· wall polecenia rZ4dowe i prywatne za 0'- kwestyę ulg, z pewodu I'odzinuycb warun-. 
zy n ac h z b o żo w y c h. Nil pl'zyszło§t! plstą podług taksy ustanowionej i dziala- k6w, rozstrzyga samoistnie biuro powiuno-
gromadzenie w magazynach Ilości zboża, nia. icb, o ile przeciwko nim ule będ4 wy- gcl wQjsllowej. ' 
potrzebllegJl na zasiew, ma być obowiąz· taczaue spory, zyskiwać będł aankcyę Pełenburg. , 
kowem. Gdzie m/lg'&zyny nie istnieją obe- prawną , Francuscy naur.zyciele szkól petersbul'S-
cnie, tam wiuny być wybudowane na wio· * Obniżona o ,75% tar~{a osobowa dll' burskicb pl'ojektuj4 założenie średniego 
snę r. p. W rllzie potrzeby drzewo może przewozu.mJes.zkanc6w. 9kolic zakładunaukowegoLwyklademwszyst
być udzie101le z lasów rządowyah,wreszcie ,zagrożony~hnleu. r~dzaJem,zmu. kicb przedmiotów wjęzyku {ran
budowa magazynów i zsypywanie zboża sz.o~ycb poszukiwać . zaJęcl~ poza obrę~~ I c u s kim. 
ma być odd~ne pod kontrolę naczelników mlejs.ca. stal.ego Zal!lIeSzkan.lll, uzyska!& j.uz Kazań. Zmarly w ych dniacb bogaty 
ziemskich i innych dygllitlll'ZY ze świata zatwleldze~le. komitetu tal~fowego 1 D1e- fl\bryka.nt ruski, L Alafuzow, zapinl 1'8. 

urzędniczego . ba:em weJ~zle w 1"~kouam~. . 200,000 na założenie szpitala dla robotui. 
TRAMWAJE. . . _.NowoJe WI'emla ~OUOSI, z.e do trzech ków w KaZllniu. 

X .Kuryer codzienuy" donosi, że wll\- lstUlęJących we Francyl I' u s k I c h k o n-
dze miejscowe pl'zycuylllie przyjęly pl'O' • u I a t ó w g e n e l' a I n y c b, a mianowi
jekt przeprowadzenia wązkotorowej Iillii cie w Paryżu, Marsylii i Bordjlaul:, pOBta· 
tl'lImlvajowej od rogatki bel wedel'- nowiono llodać czwal'ty w lIane i Rouen. 
skiej do Mokotowa i WIerzbna. Wicekollsulat w Cherboul'g'I\, będzie 
Koncesyę jak i na poprzedllie Iiuie otrzy· zamieuiony lIa konsulat. KOlIsulaty w 
ma inżynier p. Huss. Studya flrzedws~I)- w Mentonie, ,Nicei i Villa - Franca zal'li~
oe mają być dokonaue je8zcze w rokn ble- niają ~ię na jeden kon.ulat w Nicei. ,A~-
żącym . neralny konsulat w K&dyksie 'II' Hiszpaud 

. UDEZPIECZENlA.. postanowiouo przenieść uo Barcelony, w 
X Na Wolyniu grali uszkouzil IV tym Kadyksie zaś utworzyć :r,wyc~ajny koOllu

rokn niektóre plantacye chmieln, Fakt ten lat i wybrać lIa konsula osobę bleglą. w 
lIapl'owadzil tamtejszych plulltatortlw chmie- sprawach bandlowych. 
u na mygl zorgauizowauia towarzystwa * Departament medyczny llIiuisteryum 
ubezpieczeń, które zajmowałoby się wyłą- spraw wewnętrzn/ch rozl!lIu'uje kwestyę 
cznie as e k li I' a c y ą c II lU i e l u o d g I' a· założenia e z a s o w y c b 8 ~ k 4./ f e I
du, bo istniejące towarzystwa ubezpieczeli c z e I' 8 k ic h I a k n Sili e I' y j I!Y c h w 
zbożowych nie flrzyjmują do asekuracyi tycll miastach pl'owin<:yonalnych, w któ· 
plantacyj chmielu, rycb odczuwać się doje brak felczerów I 

Wiadomości ogÓlne. 
Kurator okręgu naukowago warilz<l wskie· 

go, r. t. Apuchtin, ma przybyć w tych 
dniach na kilka godzin do Łodzi, celem 
J:wiedulIia nowego gmachu giulIIazyum 
m'lzkiego, fllndacyi rodziny ScbeibJel'Ów, 
, Nowa plebania. llini8t8rynm spraw we
wnętl'Zllycb zatwierdziło jnż plan bndowy 

akuszerek. 
• Ministerynm spraw wewnętrznycb zło

tyło do rady państwa projekt przekazania 
zarządom mi.ejskim spl'aw doty
cz4Cych zarządu lUieszczailskiego, kt6re, jak 
dot'łd, mają ~wój zarzqd odrębny. 

ił Najjaśniejszy Pan ~"twierdzil ucbwałę 
kpmitetu ministrów co do ~organizowanilL 
w Wilnie w r. /893 I~go zj azd,p ar' 
e b \lO log il w, podlug l,rQil'am" z.twler-

R9ZMAITOŚCI: .*. ,Krakó*. Komitot. bU~01'y , pompika 
Adama MickiewiCza 2atwie~dzil '11Tkona., 
prz •• RYJier. trzeci, figuro .. Iegor"pin~, oru 
bndowui<;zogo Ekicbkiego pl~uy 8y:tnucyjllo 
pomnik.. 'P. Rygiór 'w»joch'" do ' 'Rzymn, ce· 
lem oullnii. W b~ouzie figury :r.trckiowicza i 
trzech figur , alegorycznych. BD.'dowa fuuua
mentów bO~zle uieba."pm rOZpoCllota. 

..... Wyga.ły ród ksll\ż,cy. Ńiedawno 
zm~1 " AnglIi H"nryk' Jerzy Va/le.Powlett, 
t .warty ''\to Clevelanu i t. d., a wraz z 
jego ś~I.erc,~ ;n~ a ł4i~tocy tytul Cleveland 
z listy panów I!rytaJlsliicb. Rodzina Vane
nlUwlsko Powlett byłą, ,p6tui,.j , przybrane
jest jedu, z uljstarszych l1istory""nych ro
d~in angielskich i odegryw .. ła j~ I wybitn, 
rolO l' woj~acb średllfowiecznych m~dzy ,Au. 
gli,. aSIko.". . 

• .... Bezlntereao'\Vnoić p)laraka. I Nieua
wao zmarly zlIakomity pisarz am_rykallski 

}..,. .. Russell Lowell ud.~.czał 8i9 nie,wllkł" 
bezint.cresowlloścl, f'i.ar~k\.; dl.. pleuiljdi)' uie 
naWad pr&wdopol\obuie ani jeuuego wierua 
JI' 'rcll!. liaj'l."o ... ,e~sze propózycye 04r~n. 
.~ beJ: lf&~ałD. Jl:.irm, f!arpern 06aro.6ła 



mu raz pi~ tysiQCY dolaró.. la sześć artlKu
ló .. ; Lo .. eJl nie Dapi."ł tadoego. lon. pl,,",o 
oSaro .. alo mu ty.i~c dolaró.. ZIl kaidy arty· 
JroI; nIe omymało równid łodnego. "Ne ... 
York Crilic" pragn~l.. nabyć za ) to dol rów 
jedq • mów jeso, klÓr, w dnia DaS~pD}'ID 
.... y.lki. pisma wydruko .. oły dosło .. nie. Na 
propozy.y~ powyta" odpowiedział Lo ... 1!, 
śmiej Ile ,i~ i1 ,oS manDłkry,lem s .. oim nie 
móglby ,iV roZSIać na ch .. iI~ na .. el" l pro
po.ycy~ odrzucił. 

"",, Cenny rękopis. Ubieglej j .. ieni oficer 
angielski Bower, po .. racaj,. 2 KUlgarn, przy
.. ~ózl r~lIopis ltarego dziel" huddyjskiego. aa· 
pisan~go na korze brzozowej, a zneJelionego 
przeleli w zwaliskach ltarołyloego mias\n pod 
Kucharem. Rllkopis dorQCloDo alyatyckiemu 
towarzystwu bengalskiemu, które oddalo go 
do .badania d-ro .. i RudolCowi Hoeml.. Teo 
oslotni przeli4maczyl wi~k8Z~ cz~ść dzieła, 
8tano .. l,cego krótki sarys modycyny , n"pl any 
wierszem sanskryckim i .kladaj.cego slV z 
szesnastu rozdziałów. Jedeu z nich tr&ktoje 
o aposobie przygotowania proszków, inny- o 
maślu Oc"yuczonem, meci-o olejach, czwar
Iy - o środkach przeczys.cz.j~cych. p~ty 
wreszcie-o eliksirach. Inno rozdzialy lrak
tuj, o rótnych napojach milosnyeh, wodach 
na OCly, olejach smolDym i kastorowym". ~ie
klÓre rm:dzialy poświ~cone s, specyalnie cho
robom dzieci oraz bezdzietności koQiel. Dr. 
Hoerole przypu8Z<.'Za, i1 rvkopis pochodzi z 
450 do 550 roku przed Chrystusem. 

,,* * Inżynierki. Em~ncl'pacya kobiet wkro
czy/a jut w dżiedz!ulj- działaIDości dolycbeza. 
.. ,I,ezuie do mQtpzpo należ,... a miano .. ici. 
w dziedzin~ technThi. Jeden s ostatnich DO, 
meró .. "SuientificAt Amerlcaft" dooosi. ~e pan
na de Barr, po zdaoi. egzaminu omym.la 
dyplom jako "steam eogeneer". 

". * Kolei elektrycznych w r. 1886·yra 
no •· .. /ym ś"iecie by/o tylko 3 I 13 wagono
mi, w r. 1886: 5 z 30 wagon.mi, w r. 1888 
32 11 265 "agonami, w r . 188'9: 104 z 965 
wagon.mi, "I r. 189<\: 126 z 2,000 wagonów. 
W chwili obecnej znajdoje siQ w Ameryce, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech, WIoszech , Au
stralii i Japonii 325 kolei elektry<:znych z 
4,000 wogonów i 7.000 motoró... Ogólńn 
długośĆ wszYSIkich ' tych linij wyuosi 2,000 
mil a.gielskich. 

" * * Sara Bernbardt ~o .. zi~lo podobno 
zamiar powlÓrnej podróty nookolo świata, 
tym razem no ol<r~cie o 3,000 tonach, urz,
,lzonym specyalnie dlo niej I dm joj trupy. 
W razie dojśei a do skutku Illogramu, wyru
sz1 ona z Ha"ru, udajlIC II~ do Portogam i 

.. Hisapanii, alaollllu ku poludniowym wybrzetom 
Francy!. Prsep~d.iwlZy w ten sposób zlm~. 
na wiosu~ pod,t.y do Aleksandryi, Kolru. 10-
dyj, a potem, wci,t na własnym okrQCie. do 
Chin, J.ponii. wyspy Waokuwer, do San-Fran
cillCO, eksyku i posiad/ości hil'pańskich na 
oce<rnach Spokojnym i Atlantyckim. Po<)ohoo 
p. Abhey, impresllIio Sary, traktoje z pOliem 
SpreckeJs, ,oIotycielem linii parowców no 
oceanach, o kopno pn~owca "MariP08y ll. Kosz
ty ntrzymloia tego statku wyoosi!yby po p~ć 
tyaigcy frankó.. dzieouie. 

.". Nowy matdryał wybuchowy. Z No,,· 
York .. dpnosz'l. jt w tycb dniach oScerowi 
armii dokonali w forcie Hamilton próby 00-

wego m!\teryi'\ło wyb1leliowego "terrorile", "Y~ 
noJniko pewnego amerykanIn.. Prób. wyka· 
•• Ia, it mAtery.ł ó" lepozy jesl od drumito 
l posiada d"a ruy wiVksZo\ silV wybuchow,. 
Przecho"yw.ny jest "terror ile" w stanio plyo
nym w rurach .zklannych. kolor ma fioletowy 
a w ataoie zamrotoDym oie przedsta .. ia ta
doego niebezpieczoóst .. a. 

T E L E G R A M y, 
Zakopane. 12 wrześ'uia. owe i wcale 

niespodziewane nadużycie ze ~rouy "ę
gierskifJ zal\zło znpwll na spornych pastwi
skach przy Morsklem-Oku. węgrzy bOWIem 
spędzili na nie całe s~ada bydła z dóbr 
kBięcl~ Hohenlobe-Oeriugen; gdy za§ gali
cyjscy posiadłlcze tych gruntów zawezwali 
natychmia8towej interwencyi stacyonowa
lIej tam żandarmeryi austryackiej. slusznie 
powołując się na istniejący zakaz urzędo
wy naruszauia spornych obszarów. aż do 
chwili os~t\lczuego rozstrzygnięcia sporu. 
ta odmówiła im swej pomocy. Przeciwuie. 
gdy przed .niedawnym cza.aem zdarzył się 
podobny wypadek. że gs;licyJliCy posiadacze 
wprowadzili swój dobytek na te grunta, 
t&udarmi aus yaccJ nietylko nie ujęli się 
za nimi. gdy'" węgrzy zajmowali ich bydto. 
lecz owszem. pomagl\li w tem węgrom. 
Anomalię tę przyplsuJł tu ogólnie blizkiej 
łączności żl/ondarmów galicyjskich z zarzą
dem dóbl' kS. Hohenlohe'go w Jaworzynie 
spiskiej. Powszewne też Jest ździwienie. 
t.e W tej sprawie nie zarządzą\ ~Iedztwa 
wladze pl·zedJitawskie. które jak gdyby 
.wiadomie dają powód do może )l.ieljłuszne
go podejrzewania ich o stronniczość. 

Londyn. 11 wl·ześuia. • Times" zami&
szeza statut !.owarzy "wa kolonizacyi ty
dowskiej. zaloźonegtJ pl'zez HirscbJl. !Ia 
000 na cel1\ praesiedleuie żydów, z Europy 
do All\llrykl. gdzie otwleujll aię dla ich o, 
brotlloSci pomy~IQiejsze I szersze widoki. 
KlLl.ltał zakladow1 wynOlI dJl'1l milion1 
ffln1ów szterliogów. Akcyj będ%ie 20,009; 

DZIENNIK ŁOpZKI . 

z tego Hirseh posiada 19.990. Ro zyld I 
inui dziesięć. 

Haga. 11 wl·ześnia. Kongres robotniJzy 
nch\T1lilł wnioski w sprawH! ochrony ~lVie
rząt pożytecznych i przeciw falszowlLUiu 
artykulów żywllOśoi. 

Bruksela. 12 wrześuia. Na posiedzeuiu 
kongresu katolików w Malines sekretarz 
kongresu przeczy tal adres do papieża. wy
rażający życzeuie przywróceni" władzy 
świeckiej. 

Ateny. 13 wrześui!. Za.tbpiony pa 0-
wiec wioski .Taol·miua" miał na pokładzie 
66 podróżnych i 47 ludzi załogi. Urato
walo się 22 podl'ÓŻ\lYeb i 30 ludzi . U\lo~i. 
Ze statku - greckiego .'l'essa\ia" zginęlo 
także rlwanaścle osób. Ni8Bzczędcie przy
pisują fałszywemu zrozumieniu sygnałów. 

Petersburg, 14 września. (Agen. póln.). 
a odbytem w dulu dzisiejszem ciągnieuiu 

pożyczki premiowej II·ej emisy z 1866 1'0, 

ku główne wygrane padl.l' jaK następuje: 
Rs. 200.000 ser.ya 4 056 Dl.. 5p 

75.000 1 , 35 nr. 14 
40.000 .' 9.080 nr. 24 
25,000 6,3 18 ur. 31 

Po rs. 10,000: ser. 14,791 ur. 5, sel'ya 
14,579 nr. 6, ser. 1.910 nr. 41. 

Po rs. 8.000: serya 1,019 nr. 42. sery" 
13.118 nr. 39. sel'.9.221 nr. 42. sel·. 17.141 
nr. 46, ser. 14,346 nr. 46. 

Po rs. 5,000; serya 18,981 Ul'. 30. sel·. 
7.111 nr. 25. ser. 306 nr. 1, ser. 19.491 
Dl .. 28. ser. 19,491 nr. 15. ser. 16,523 nr. 
20. ser. 3.765 nr. 8. ser. 19.599 nr. 48. 

• anI lit. :! B 160.85 iJd~ m-ej aeryi lit. A B 100.25 
• ,d .. 100.00, 10 kup, V~ aeryl lit. A B - - -; 
6'1, listy.ut. miazta Waru ... y I-ej .eryj 101.60 
.,d .• U-eJ aeryi 101.00 t,cL, ID-ej aeryj 100.15 i.,L. 
Vej Iery! 99.95 t\cl, 99.80, 90 kup.; 5." Iilty .. -
lta""e miaata Łodzi I-ej seryi 99.00 itd.. Ul-ej 
.eryj 98.2!i itdan.. /)y.kou,o· lł.rUu i'l.. Lo.:
,tyu 2'1,'1., P."s 3'1" WI.de6 4'1 .. Pete"bllrg 6'/,. 
\Vt.rtoU kn'lf'nn s potf'tCeuiem 5·/~: liJtl sulawne 
,iew,kie 108.2. w..... I i 11 215.1, Ło.l.1 175.8, 
li,t. UkwllacYine 108 7. poiyez'a pre,.io .. a 180.5, 
II 1.3. 

P.lor.borg-, Ił ...... "'ni •. lVek. l. b' l,on~yu 92 2!i, 
U poiyelh ", •• bodnia 102.00, II [ Vosy •• ka ""."0-
dni .. ~U5, .1'/'"1, liny out ... u. kredyl .• i ..... ki. 
143.50, akcJe bwku ruskiego dl .. b&JllUU s&.ł{fauiez· 
uel(O 265.60, p.te ... bnrski.go baukll dy.koua.o"ego 
588.00, uanku mi~tl'yll&rolloW'eKo 489.00, ""'łlS.W
oki'g-o bauku u.v.k.ua.o .... o -.~. 

B.rll~, lł-gó wrześni... Boukboly r .. kle sa .. ., 
217.40, ua dó.tA,,~ 217.60. ..ekol. uo IV ..... ", 
21600, U& l'eteroburg kro 215.60, ua Pet ... bnr" 
dł. 214.25, UL IA)udYII krńt. 'lO.33. Uli. 1,011 11 ,11 lir. 
2O.Z4'/" uo Wi.,1.6 173.60. kUjWny .el.. "~ł .&l; 
~'I. Ii.,.v •• ,!.A"ue 67.60, 4'1, lI.ty Iikwidacyj u. 
G5.30, poiya.ko rlllto 4'/, • IIW) r. 93.10, ł'l • 
1887 r. 63.60,6'1, r •• "'sluLl. IOł.30, 5'/. r. zł •• 1iL;\ 
r. ~0460 , po'y.zka ".chodui, li .111. 68.70. Illew, 
hl 69.60, 5'" li.t.v zlW.&" •• rlll ki. 103.2&, 5'1, po· 
iy •• k. prewlo"a • 18tH roku 163.00, tAku • ItIOO 
r. -'.-, akcye drogi hl. "a.rua.w.-ko."ie,18,bkiej 
-.-, ue1' kredytowe &UIłLr,&okid - .-, akeyt' 
W&l81"w1JUeIO t,aukn ha.udlo"ello - .- , tł'lłkouto· 
"ego -.-, ,ly.koDW uielaiet~kłeJCo I, .. nku p .. I1Ift.". 
i'l, Vr.vwd.e S'I. 'J.. 
londyn,lł wr:tdn.i&. J1ot,cska fu.k .. s IWoł9 roku 

II emisyi gg'I,. "}.I/,,_'. KonIole &ugiellłkie 95'/ ... 

3 

Lf.ty .!warta • 
Julionowi And.wi. wag. p .... t. l6 26. Lipllriemll 

• Kalia .. , LeollD"i Cytrooowi z Tnlezyna. 
UaIy rek .......... . 

B. Wi...,wllriemu , Loodyno, BoI •• lawowi Pny· 
godslr.iemu ,N."ego-Jorku, A. Rllioerowi s War
.""y. L. B4<\si1lo'A'llriemo s Wiedni .. Gotfryd ... i 
Gol .... i • Nikołaj ..... JlIlllri ... ic..,wi • Deru"h 
Abr<Ullo"i H .... owi Styckiemo • Fil.dellii, J. 
Fajermao."i z Bad.maka. 

L1.ly plnlłt ... 
Harcelemo B.leckiemu z War.z.w" Abram."l 

)[o •• rowi Streelri ... u • Lubeki. 

TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

Giełda Warazawlka. 
Z,placono 

Za weklle królkole,.I.ow. 
Da Berlin. SIL 100 IDr. o • o 

no Lo.dyb .a 1 Ł. . . . . 
na Par.v' 1& 10\1 lr.. . • . 
na Wiedoit .a 100 I. . . . 

~łdaoo • k.ńcem gieldy 
Za p.plery p_hlwow. 

List.v Iik .. idacyjo. Kr. Pol. 
ROlka p.życzka ".cbodni .. 

4'/. po" " ...... r. 1887 
Liaty ... t .• iem. Seryi J. 

" "., V Lilty & .. t. ID. War ... Ser. L 
" tł " V. Lisly ... t. m. Łodzi Seryi r 

li 
h 111 

Giełda Berlińaka. 

2I.nial~ Zdftl 15 

4615 4616 
931 

37.1u 37.17 '/. 
80.-

97.- 97.-
10t.25 101.25 
962!i 9625 

1'10.50 100.-
100.- 10035 
101.15 101.50 
99.45 99S5 

119-
9U6 
!18.2; 

Po rs. 1.000: sel·. 15,050 nr. 25. serya 
13.541 nr. 39. ser. 11.497 nr. 2. ser. 10.654 
Dl .. 26, ser. 2,871 nr. 39. ser. 10.310 ur. 
23. ser. 11,657 nr. 40. ser. 17,465 nr. 36. 
ser. 784 nr. 32, ser. 3.640 nr. 38. serya 
1.816 nr. 40. ser. 5,373 nr. 1. ser. 2,819 
Ul'. 37, ser. 6.216 Ul'. 26. ser. 8,933 nr. 10. 
ser. 10,019 ur. 28. ser. 9,919 nr. 28. ser. 
4.297 nr. 30, ser. 13.320 ur. 4, ser. 12.482 

Waru.wl, lł wrzdnia. ·r .. rg 11& placll Witko,,· 
skiego. PneuieIL .'U. ord. -, l.atra i .Iohr" __ 
- ~ biała - --850, wyboru" .. 86ó~, sy"" 
",boro"8 - -700, 1II',.tuie - ~- - , "lUlU .. " -
- -,joczul ieó 2 i 0\.-0 no,l. 480-MO, owiel 300-
350, gryka - - - , rUłJik letui - , silllO"1 -
- , n,8lJak :"apH zim. - - - , grocb polUl - - Buknotl l1lIkie lanI: " 
- I cukro"1 - - - , ruDla - - - n, kuruc, " h na dost .. " . 

217.40 216.25 

k .... jaglona - - - , olej ' .. pako,,!,y - - -, I Dr.koato pry .. atn. 
laiauy - - - z. p.d. 

Dowiesioun p8Z8D.icl 700, .,ta. łO, j~l3lCD1ieui. 
100,0". 150, grocbu polnego - kun~1. 

216.25 
a'!,o/, 3'/,'/, 1

21
4.15 

nr. 4. ~ 

Petersburg. 14 wrzdnia. (Ag. płn.). Mi
nisteryum /16/11' państwa opracowało pro
jekt przepisów. 'vzbraniających vymijnro
wauia kdbiet d, robót podziemllycll w kó
paloiach KI'ólstwa Polskiego: 

WUllawa, U·go "rzeloi ... Oko .. itr.. Hllrt. akład. 
z .. wiadro 100": - .- -11.79; za 78': _--9.20. 
Szynki .a wiadro 100": -.-11.89; .a 78': -. __ 
9.27. 

BerIII, 10 .... zelnia. rn.nlc. 223 -2(() Da "nas, 
229.00, ua lialop. gzudz. 2l4.00. ZytA> 210 - ~. 
ua wr .... -.~, u& wtop. grud .. 230.60. 

New·York, 12 ",rzelnfa. 8.".1t,& 8.75, " N. 0,
I •• ui. 11'1 •. 

New·York, H·go wrodnia. K.", (FAir·llio) 18.00. 
Ka" .. F.ir·Rlo li> 7 lo .. o.diu .... ' ., ""'Ol. I a 62. 
ua Ii.top. J 2.42 

L I C Y T A C Y E. 

Petersburg. 14 wl·ześnia. (Ag. p.). Wy
jecbali wczoraj: minister oświecenia. aby 
zwiedzić niektóre zaklady naukowe i mi· 
nister dóbl' palistwa. aby zbadać przemysł 
rybackI. Minister dóbr państwa pojedzie Dnia 28 wr.dnia r. b., w magiatr.cie m. Plod· 

I O
· .ka, o db~dzie .i? Iicytaeya na 3·letnit dzieriaw~ 

de Astl'ac lania, skąrl przez arycyu pOJe· docbodu płoński'J ka.y wi.jlkiej z targowego i jar. 
<lzie do KI·ymu. gIlzie spędzi część jesieni. marezoego. od duia 1 .'1oznia 1892 r. do tegoż d.ia 

Sztok holm. 14 'l'1·ześnja. (Ag. p.). Ba· 1895 roku, od IUla.v 707 r~. roczni.. Wadynm 212 
wi tutaj kl'ólewicz włoski. rl. 10 kpp. 

Dnia 29 wrzduia r. b., w nądzie gubernial1lym 
Paryż. 14 wl·ześnia. (Ag. p.). Młodocia· piotrkowskim odbędzie .iO lieylacy. na r.mont w r. 

uy kl'M serbski wyjechal wczoraj $10 Bel· b. rz'!'lowych zabudowa6, zajmowanych pueo .. oj
gradu. sko, a nie b~d'l"Ych pod zarządem imlyni .• ryjn.vm 

Wiedeń. 14 września. (Ag. piu.). Ce- w m. Nowo·Rad.msku. od oumy 918 rl. 7~ k. p. 
S· d d Wadyum. '}IO .umy Iicytae.vjoej 

sar~ wyjechał z Galgoczu do le miogro u Dnia 29 wrzelni& r. b., IV magi.tr..,io m. Ploń. 
gdzie obecuy będzie na manewracu. .ka. .db~dzie ~i~ licflacya na lI-letni, dzi.rta,,~. 

Przygotowawcze roboty do zjazdu syllo- od dnia J sty.znia 189-2 r. do tegoż doia 1895 r., 
du unlackiego we Lwowie ukończono i za. d.ehodo plońskiej ka.y z mostu taryfowego .. rze· 

ce Plooce w m. PloliBku od onmy1.050 TI. roc.nie. 
pl'O zenla już I·.zeslano. Delegat papieski. Wad,um 31f) n . 
msgr. Ciasca.. JlI,zyby.l tu. i jotro odieżdża Dnia 30 wrz.inia r. b. w rz~. guberoialnym 
do Lwowa, gdzie będzie gościł u bIskupa plockim odb~e .i~ licytacya n. do.ta ... , .. pal6w 
Sembl'atowiczA' 13Adzie on pl'ezydolVal na iylVaośoi dla lUesztanlów wi,ziau ploekiah w roko 

y 1 1892. Wad.vllm 50 n . 
posiedzeniacu. Protokóly będą pisa ue w Dni. al wrzewa r. b .• w mlgiltraeie m. Z_kro-
języku 'ruąkill\ i łacińskim. rozprawy zaś •• yml& odb~dzie -ił licytacya na dzieria .. , docho
toczyć się będ'l tylko 110 rusku. Pewna du zakroc.ymskiej kasy miejlki.j • netoi od duia 
liczba duchowoycll wuiesie do syuodu po. 1 aty.znia 189'2 r. do legoi dnia Ul95 r., od mmy 

73(} rB. 18 kop. Tocznie. Wadyum 219 n. 5 kop. 
dsnie O potl'zebach ducbowieństwa ulliac- ODia 6 j.aidzieroika r. D., " rz'!'lsi. gnbernial. 
kiego. uym płoCkim odbpdzi. iii, Iicytacya na dostaw, w 

Poseł allstryacki w Konstantynopolu. r.ku 1~ ' >2, 189J l 189ł di.~"a i w~g~a kami.onego 
Caliee przybył z letniego mieszkania do dla WOlU" .. ~6w wOJ,Rowycli I sarąd6 ... ": 

. '. . . . guberw płockiej dla caleJ guberni 27 'lU .. tul 
WIedOla I b!ł oatych!OI&st przyjęty prz~z drzewa ad .umy 21,920 rB . • 

br. Kałnokyego. Oalice wraca na swoJe I Zarząd d6br państ"a guberni "&fI ..... ki.j ogl ... 
stanoll'lsko. \ ..... iż VI niżej Qzuaelooych mi.jsco"oIelach i ter· 

Orzeł. 14 w\'Z6Illlla. (Agen. I>óln.). W po- mioach odbywać lip będ~ lie~t,cY •. !la opraedu 
biiżu tacyi Zmijewska drogi żelaznej mo. drze~"" z la.6w r'ą4ow~cb, a. mWlO"lel.: . 
ki k k k·· 'ł' . t dwa 21. paidzl.rma I )9 liatopad. r. b .• " bm-

S eWI o· urs le~ rozbl Się ~ocląg ow~ rze l(owiatu war ... w.}deg&-z lefni.t ... a war ...... 
owy. Poclllg SIę rozerwał I wagony SIę okiego od som.v 18,60 ..... ; 

wykoleily; cztel'y wagony 1. cukrem i ży- dnia 28 ~atuzi~rnika i 23 lilIopada r. ~., w 0'
tem Są całkiem rozbite- odlamki zagrodzi. ~je gnu1ly P~o gub. waruawlkloj-. le-

ł gOlctWA nowogutowsklego od sumy 7,630 18.; 
Iy 4roglj, unia Ił pdd.ietnika i Zl Ii.topatla r. b., w ma. 

Zanzibar, 14 września. (Agen .• półn.). gi.tracie m. Piotrko .. a - zIMni.t"a piotrko ... lriego 
Krajowcy wytępili cał. wypraw,," Zalew- ad ~y S3.iI!'5 !"~. . . . 
skiego. Pllległo 10 oficerów i 300 negl'ów dnia 1.9 pazdzlernika I .16 liatopada.r. b .• w.b,u, 

. . . I b .' rze powIatu ezęstochow.l<iego -z lMDlctW. paJ ęcz-
nadto 5·cIU eUI'opeJczyków zgmę o ez Wle- now.ki.go ou .umy 14 620 re.' 
ści. Wypral'{a stracHa 3 działa i znaczną dnia 20 patliziero!." .• : i 16 llstopada r. b .• VI biu. 
illlś<! broni. ue powiatu C"').locbowolr.leg.-. leloIctw .. ollztyń. 

Paryż 14 września Wielka fabryka slr.ieg:. od SUUly 11,<1:30 ~.·I· . 
• • oJ d 11 • dula 20 pd,lzlernlk. I 6 liatop&da r. b., ... bln· 

.plrytwou BI!luchardą Roc~",~r sta li s~ę rze powiatu częstoehowskiego-oleśnietwa olkuskl •. 
w zllpeTno~cl pastwą płomleUl. Palący SIę go od sumy 9,la; 18.; 
spirytus; l;ozlewając się, wywolał IV mio- . ~nia. 26 patdzieru!ka r 25 I!stapada. r. b., .w ma
licie poploch. Tel\tl' i botel spalone. Ar- gIstracIe m. WIeluola -z Idwel .. a wleloń.kieg. od 

l · . I d ó I··a, W· I Bllmy U.84ó r •. ; sen a I wIe e om w usz.... zone. . le e dnia 27 paidzieruika i 25 Ii.topada r. b. w m.-
osób poranionych. gi.tra.i. m Wielllni - I leśnictwa k1.o~ .. uiego 

New - York. 14 wl·ześuia. Tr/!ęsienie zie- od sumy }6,710 ~";. . . 
mi W rzeczypospolitej ceutralno _ amery- . dUla .10 patd"lernika I 1.9 1I.topad .. !. b., w m .. · 
kańskiej Sao Salwador Ilowtór.zylo sm. ~;:~~ac:: ~. K.ła - z leśwelw& kolskteg. od aum.r 

ParX*. 14 września. SkutkIem cyklonu 
na Martynice zgiuęło 500 osób. 

o 'atnie wiadomości handlowe. . . 
W'I~IZ.W_, lł-go .... z<łoi We~.le kr6Ł. ten •. II" 

Berliu (~ d.> 46.15, 10. 00, 45.91'/" 96 kop.; J,on
dy. (3 ... ) 9.81. 321/, k1lp.; l'ar,' (10 d.) 37.10. 06 
kuł';. WI,dOli IM d.) - - - -; ł'l~ Ii.ty )ik"ida· 
c.vjll,8 Kr61. Pol.kiego duie 97.00 żąd; taki .. male 
9&.75 tąd.; 6"/, ro.ska poiyczka wlcho<laia I,ej • 
mioyi 101.25 itd.. 100.85 !mp., lI·ej emisyi lua.OO 
ą.l.; 6'1, ""yeaka "o""9u,., I< IIIlIf rollu U6.15 
t.,I., 95.85 kil\'-; 6':' lidly .... tA"p. lia .. »ki. 1-6j 

WYKAZ LISTÓ \V 
niedoręczonych przez tllt€dsZą stacJI': poczto
łao-telegraficzną z powod" nieddltładlłlJch 

adnJSó/D i i11Jlycll pr';:YCZY1\. 
li.ty zwyczaj .. , 

Perlo .. i Silnil.U • Hambor~ Barncb ... i i Ur
bachowi z Krakowa, Stawaławie • Ponieck.~ej s 
Wie1unia, hueiuka ... i JIIiewiad-.kiea1l • Od .. ,. 
Klioioeilowi • Wan .. ..,.. Abr&Ul.wi J6zefowi PtA
szmo .. i • W"""'''y, J6 •• fo,,1 Kosiukiemu • 
Holmie ... yc 19uacemu Bare .. WIkiea •• Soahacae .... 

MII.ty I bllkllly: 
ł(arki uieweck.i, • . 
A •• lry •• id. bannot1 . 
Franlri • • • . • • 
KUpoby cel •• 

Not. nrad 

83 
38'/ 156,1. 

Not. nieura. 

}[&jIl ~o.Qor ~wiado ... i6 Soano .. nt PubJic.1lOIć 
m .. ~dzi I ~kolicy ta ol ... orzllem" dain 111 biel:. 
ou.1l1)Ca mOJt 

Z ca.łym komfortem urzerd:oner 

CUKIERNIB 
w do •• S. WI'lIokelIO. rÓl II. PlolrkowakleJ 

ł Zielonej 
I sarazem 1lpr.u<UIl nprzejmie o r6"ni. ".zl.iwe 
Jałt dotychc .... popier.nie mego pr&ed.i~b,erBtwa.' 

Z wYlokim .. acunldem 

A, WU6tehube. 
18t6-3-1 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI, 
Z.arli " dniu lS-14 "rz"'oi&: 
lI_t.Uoy: Dzieei do lat 15-tu smarlo 18, '" loj 

Ii ... bi. ehlope6" 9, d&i."e'tt 9. dor .. ł,u-
Ewullelloy: Dsi.ci d. l.t 15-ta &marlo 9,'" taj 

licsbie ch!ope6w 7. dlli ... cąt 2 dorodych 2. 
w tej Iicsbi. m~.yzn - kobiel 2, a miauowicie : 
Amalia • Lot.a6" Heck, lal 3·l. Kar.lina M,tylda 
Kr.ba, I.t 42. 
SI_rozałt ... I: D.ieci do lat 15-t. uurlo 18, w t.j 

Uubi. ahlope6" li, dzi."" ll i. doro.ly.h II. 
w tej liWIe m~żezr.n l, kobiet Ił" mianowioie: 
H.aiek Struburg.r, at ł3 SIjIryne& Goldm • .,lat 80. 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
8r ... H.tel. Eiuaberg i J . LA.4 •• Wu ..... y, 

D. Slarillki.wie. I Petonburg., W. Gamcy • ~raak· 
tIlrtu oaa Meaem, R. Tub. I Hlta"y, K. Polo6J1ri 
• Kr.y"llIJ'orogn, K. Lang •• To ...... o ..... 

H.tel Vlolorl.. Brw • Tomu..,,,.. Cuki s 
Warau"y, Ter-Da"id." & AI.ku.dropol., Ro •• u 
I WUU&WI, Buts • NieaaDOwio. 

Hol.1 ... llkl. Otto • Barliol. FiIr.ten,,&Id. 
Tom&uowl, Sz:mulowieso".. z Włocławka, .l. 
Wei1lthal • Waro .. ..,.. 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

tU Lod.>l , GODZINY i 1IlNIJTY 

,rzychldą I H/ 'ul 10115/ '/301 81~OII0130 
• Lod,. 

.4ohodz,· 

JlHyeilodołc 

d. K.I .... l< 
n Skierniewio • 
.. W ...... "Y 
n AleUutlrotu. 
tt Piotrkuw& 
n GraIliC1 
n BOlnowu 
" TOlll&lIowa . 
"Bt.ill& 
"Iw&łlfl'o } IwaL 

"Dtloro .. y Do": 
n P eterlbur,a • 

" lloakwl 
" WieJni .. 
u K.rakowa 
u Wrocław .. 
" Berliu 

I aj 11 7t.5/ 1/20/ 51 05/ 91S0 

q 10 łSł6 230 
820 ł 16 

10 ~; 12~ 
I 35 S ~5 

952 łOI 
2 2j 9 J:I 
245 .ł7 

1016 
2 01 
5-
8 'lł 

10 óS 
:i 3'l 75"2 
5 S7 
I ł. 

H3 '6 13 61 'al 

7 .~ 
8~' 

10211 

1030 

1~1 &! 

104 • 
12 , l • • • 8 

U 
U 
ł ł 
, ł 

9 
1 

ł 
ł 

1 

68 
Ol 

lO I 
fi 

UWAGA. C,try _. CtU..,. dr.a.. 
wrntaj~ __ .. goilsi.y «Hj ... i__ ... " ... 
dai111 IHj ~_ 



4. 

Młoda polka 
zna)llca języki: niemiecki, 
oraz muzykę; poszukuję 
towarzystwa, kasjerki, lu~ 
wej . • Bliższa wiadpmość UL I'"LU'IJLllliIiI 
Hintz wlllŚCicielki domu w 
obok Franciszkanów. 

Stecama • .a~lDper~lle-Hf,::~ u' G.B._ 
11'0 w 

udziela lekcyj śpiewu. 
Adres : u Rejenta Kamockiego, 
wy Rynek, dom Kamińskiego. 

1835-S 

~J~~'.UUIIIUU Towarzystwo CykliSMw 

BILET! na wyśCi[i-· 
IlIIlIoćlbvl się ml\iące- w n,edlP4ielę 

(aO) września są ao na
u pana Heuyka Seiwalbe, 
ulica Piotrkowska. 

CBNY MIEJSO: 
balkono ..... u ł .. oby . • n. 6.20 

Il" 4, OIOąy. • rB. 4.20 
• . . . • • rs. 1.55 

• • • • l . TS. 1 .35 I 

• • • • I . • r9. 
'lce przed! t.ybunt .' :rSo ..... ,. , . 

pokoje. przedpo1ióJ j'lku-H 

chnla, < 
przy 'JUcy Piou·kowskiE\i · 

wyna.i~ciq, I -U 
8 października. Wiadó-

w magazynie obuwia naprze-

nadeszły w nadzwyczajnym doborze. cokieJlIi p. Wiistech:7.s%L3 .1~ 
JIoaalBcKall ła6pl'lBaIl lł\eata- , 

H b -. I ' "l . h nall j(~'p~l'a, " erzen erg l , ~l'łatJ 80 n ~r~~!F~E~' 
ł 'r.T, YnpaU:eIie~b"BJJB:CKol: ' 

J!
lr:ff::::, __ oo"...,por& ,eIIln 0<1",,-

.~o~aBHCKaII ~alip''1Rall lł\elnta
)lalł nopol'a 

lD0Il.lJlf7.... .uiWRan Ha-
CQn&8T'J, -1I6AtICTBnwl~~~1* 

Upl1811łlDltl HO~aHHCI\Oii -lDa6pl'l~ 
noll lRell'ł;:nlOl ~o:pąrl ," 

powrócił :J zagranicy. Chorych nalman"",""" 
oczy przyjmoJe 'od 3-5 po 
Ulica Piotqi:owska. x. 45. 

BC.I'iAc;rate " •• .l.ewia TO.a.pOO1'Op" •• 
II. Ii. nos.aBeKaro, o«n JTOP ... y6 .... 
aRIr.U,I;"1I0111oA8Io .. llB.ucn 811 Ji M08ł 
(\!Ol AlIryou189'Lr.. Ylll>lu8lli. 1I0· 

",.Gp .. "oa iK .. ,.ooa Aopora , ••.• __ ,._ 
oOloIUJI.,f>n. uo lDO .... of1'}d • .111-

00/1"'-'--". cur.en. łte11aICT.8.-
18ł2-3 

ulica Pio ' owska Xi 70 
przyjmuje od godziny 11 rano 
4 po J!ołudnio spec1aloie 'r: cuo:r~-I. ___ ~ ________ III"IIiI!I""III.I.I!I, 
bamLJwbiet. . 1706-10 

, OBROŃCA. S4DO WY, 
mieszka we własnym domu, 
olicy' . Południowej 111 31 

z oddzielnem we;ścienł w 
lIym, czystym domu od 1 naz,ozn,r-, 
nika. Umeblowanie 002:l1l1lloe. 
ty dOI AClmin\stl:aq.vi 

, 
fabryka OCTU lubwydzielrżawienial.:l 
OZ~8tochowie. Bliższa wiadomlość l 
fi kantorze Edwarda 
C-o., riotrkowsk~ 93. 

w połączeniu ze skladem 
NVT. 

Wynajem instrumentów,. 
Przyjmują się zamówienia na 

en la t reparllcyę jako też 
ort I ópakowanle. 

. 728-0 

firmy 

D. Ż. SARADŻEWA 
uznany przez wielu lekarzy jako LECZNICZY, póle

...ca.ją hurtO,WJl . detalicznie 

Składy Win 
k Spr~ączkoW8ki i ·l( Jallkowsld. 

Piotrkow.ka 601. Nowy-Rynek 6. , 

I i • 

~ ,l O,glo.~enie. 

Dyrekcya Drógi Żelazmij Fabryczllo.-LodzkieJ 
")Jodąj ~ . !liniejszem do publicznej wia~omoś~j, ii z dI!!em 8/20 
~Vrze~D1a r. o. wp.l'owadzouy zostaje pOCla,g ~o,,"a~o.wo-pasa-

, zerskJ :od Koluszek do Łodzi, łączący się z pO\Jiągiem ~u
ryersklmz Warszawy, podług IJ8stępojącego rozkładu jazdy: 

S, TACY)); 
(czas według połodni.\l:a war sza wsJciego) 

~owal'ow'o-osobowy 

111 11 '. ,; 

I .. \ . 
• 12 godz: o nocy 

, 
KOLUSZKI wychodzi 

~I ,., -

" 
ANDRZEJÓW 

ŁÓpŻ 

12 g. al). m. ,; 
l .. ' Ił .. 

przychodzi 1 g~ . ,. 
1858-3 

CUKIERNIA"·· .~ 

A l C k ~ a n n fa ':H o' ~ z ków s hc [O 
dawniej G. l RĘYMOND: . ·;ir. . ., ' .~ 

Poleca cukry deserowe, csekoladkl, karmelki 
herbatniki i petl:fory, na ząd&nie w specyalnych .pn
dełk8llh. Przyjmuje opstaluuki na lody, kreIO.Y, ' lJala
rety, pltalDidy weselne, t6rty fantazyjne dl!olicrZ{ioś .. 
ciowe. Na składzie; czekoladki, czekolada fi ta . 
bliczkach i w proszkll; oraz Kakao z fabryk E. I\V edla 
i Ble8e i l"łotrowlitld! ZDaczny zapa •• D8to-

wnych bom.onlerek. 1193-3 

. 
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