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Kronika ekonomiczna. I 
zapewne, -spadek cen, zależnym jest pra,v·1 w Londynie i w 1889 - w Salonikach. 
dopodobnie od ogólnej obecnHl ·ciszy ua Rząd allstryacki ma na widoku założenie 
rynku wełnianym. wkrótce izb takich w Bukareszcie i Beyru· 

~ jarmarlrn ... NlilI~.Nowo~roazi •. - Opieka ~ Najważniejszem dla fabrykantów snkna I oie. Izby te SI} woluemi stowal·zyszenia. 
lIlWr8SBml h&DdJoweou RO'Yl na rynkach Slgrlllll· jest obecnie pytanie, czy w ciągu nadcho· mi kupców austryackicb, baudlującycb w 

.ODyeh. dZlłcej zimy będą oni pracowali mniej wię· obcym kraju, silnie jednak popieranych pl·zez 
O położeniu rynkn wełnianego na jar· cej w dotychczasowych wymiarach, czy też rząd własny, a nawet subsydyonowanych. 

marku niższo-nowogrodzkim kOI'espondent nie? Dość ~iężkie położenie rynkn prze- Z& przykładem Austryi i Węgier poszł& 
gazety .Nówoje wremia" wypowiada kilka mawia za tem, aby ograniczyć roboty, z Ąnglill, która jnż w l 72 r. pozakladllla 
uwag, niepozbawionych ogólnego znacze- drugiej jedDllk strony, należałoby unikać wiele izb takich w różnycb krajacb wszyst· 
nia. Przedewszysfkiem zaznacza on ścisły pozbawleuia pracy masy pracującycb zimą klcb części świata. Pierwsza augielska 
związek, istniejący między rynkiem wyro· w fabrykach ukna włościan, którym i tak izba powstała w Paryżu, gdzie sklada się 
Mw wełnIanych i rynkiem wełny. Ciętkie już grozi dotkliwy niedostatek skutkiem ona z istuiejących w stolicy Francyi róż
od łat dwóch położenie pierwszego musia- nleOl·odzaju. Dotyczy to zwłaszcza wło- nych firm handlowych i przemysłowych 
lo się odbić na drugim. Obecny też jar- goian w guberniach nadwolżańskicb , gdzie angielskicb. Stowarzys zenie to jest obecnie 
mark stwierdza ten wpływ fatalny, . który najwięcej zakładów przerabiających oizkie całkiem wolne od wpływn rządu angiel
zaczął objawiać się w ciągu zitny ubieglej, gatnnki wełny; snknami zaś pl·ostemi I·U· skiego, k tóry przeciwuie rachuje się na
kiedy wiele fabryk sukienniczycb musiało skiem\ .zawaleni· są literaluie knpcy mo- wet z poglądami i wnioskami izby w spra
zmniejszyć produkcyę. Wełna w takich skiewscy. Rynek wełniany wywrzeć może wacb polityki zagranicznej, taryf, żeglugi 
warunkach mnslałaby silnie spaść lV cenie, wpływ korzystny na przyszłe wymiary i t. p. Bardzo rozwinięty system izb han
gdybl nie przeszkodził temu popyt z za- działalności fabry~znej, tylko w takim wy- dłowych za gl'anicą posiada Francya. Izby 
graDlcy, dzięki któremn obecnie np. na padku, gdy ustauą zapotrzebowania wełny fl·ancuskie mają charakter nrzędowy i od· 
jarmarku spadek cen wełny wynosi tylko ze strony kupców zagranicznych i ceuy jej dają wielkie usługi. W 1883 r. fl·ancuski 
20 kop. na pudzie (t. j. 4-5"10) w porów- "spadną w porównaniu z obecnym icb po- minister handln Herisson przedstaWił spe· 
naniu z rokiem :oeszłym. Spadek ten dość ziomem. Obecnie bowiem są oue wyższe cyalnej komisyi projekt ustawy dla takich 
równomiernie objął wszystkie gatnnki weł- ponad normę, korzystoą dla fabrykantów. izb handlowych i komisya przyszła do 
ny, wśród których pierwsze miejsce na Spadek cen "ol·dynki" z 5 rs. na 4 I·S. 75 i 4 wniosku, że izby te powinny pozostawać 
jarmarku' pod względem wymiarów pny· rs. 60 kop., pozwoli fabrykantom sukna pod zarządem państwa i kontrolI) konsu
wozn i popytu zajmuje wełna wielbłądzia porobić takie jej zapasy, .. by produkcya ' łów. Obecnie Francya posiada 26 cllllllJ.

i t. zw. ordynka. Spadkowi cen nie nle- fabryczna}zimowa, cbociaż zmniejszona na- bres cle COm1lterC6 fm llfl'is i 3 comites ccm .. 
gła tylko t. zw. wełua .ruska", idąca do wet, nie dała zbyt odczuć lnt!ności, żyj~cej słtltati.fs cOIll1lłerciaw/; a l'e/tcmger. Włochy 
fahryk wyrabiających sukno dla armii i z praoy fabrycznej, bl·ah zarobku, co w i His1.pania również posiadają instyLucye 
w nader małej ilości w}'wożona za gra· gnberniach np. nadwołżanskicb stanowi podoblle i przytem w znacznej liczbie. 
nicę. Popyt zagraniczny na wełnę przybrał kwestyę pierwszol·~ędnej wagi. \V ostatllich wreszcie czasach kupiectwo 
obecpie tak poważne wymiary na jarmar- Z powodu przeprowadzającej się obecnie i rząd niemiecki zajęly si ę gorąco sprawą 
ku, te należy się nad nim zaMtanowić. Je· reformy nl·zędów konsulamych I · u~kicb za utworzenia l.a granicą niemiecki~h izb han
szcze prsed trzema laty nie wywożono za gl·anicą .Birżewyja wledbmosti" warty- dlowych.-Podobne izby, służące za graui
granicę ani jednego puda wełny stepowej kuie: .Opieka nad mskiemi interesami ban· cą interesom Rosyi oddawać mogłyby o
ruskiej, obecnie zaś wywóz rozwija się dlowemi zagranicą· zalecają przedsięwzię · grom Ile uslugi i, zdlLlliem gazety .Skże
szybko i w coraz szerszych wymiał·acb. cie środków opieki nad interesami halldlo- wy ja wiedomosti," należałoby je pozakła· 
Zapotrzebowania napływają ze strony An· wemi, praktykowanych pl·zez państwa eu· dać ll\"zedewszystkiem w TUI·cyi, Rumunii. 
gili, Niemitc, Francyi, a nawet Ameryki, ropejskie, które prócz konsulów bandlo· Persyi, Serbii i Bulgal·yi, gdzie miałyby 
przytem w ciągu obecnego jarmarku zaku- wych posługują się IV tym względzie i spe · za zadauie zdobyć tamtejsze rynki dla to
piono dla tych krajów wełny ordynki dwa cyainemi organami. Są uiemi izby handlo· warów ruskich fabl·ycznych, oraz półwyro· 
l·azy więcej, niż w roku zeszłym. Należy we, mające za zadanie opiekować się inte- Mw, w iunycb zaś miejscowościach przy
przypuszczać, że WZI'ost wywozn zagrani- resami handlowemi kraju rodzinnego. Naj- nioslyby wielki pożytek wywozow i zbożo· 
cznego wełny stanie aię objawem stałym. pierw Austrya i Węgry uznałf pożytek wemu. 

której narady przed kilku miesiącami od
bywały się w Warszawie co do nregu
lowania brzegów Wisły na pograni
czu anstryackiem, uzyskały już saukcyę 
władz wyższych. Roboty rozpoczęte będą 
jeszcze w roku bieżącym i prowadzone 
baz przerwy przez lat pięć. ua co już wy· 
asygnowano potrzebue fund u~ze. Po pięciu 
latach zamierzoua jest znowu konfereucya 
międzynarodowa, co do dal ' zego kierunku 
i systemu robó t. 

DROGi 2Ef,AZNE. 
X Projekt zaprowadzenia na kolei war· 

szawsko - petersburskiej sypialnych wago
nów m ·ej klasy, pomimo przychylnego po
parcia przez zarząd kolei ostatecznie od· 
rzucono, pIlnieważ zmniejszyłoby to docbo
dy pobieraue za wagony sypialue I i n-ej 
klasy, dochód za§ z klasy m-ej mógłby się 
nie po większyć, a ua wet i nie pokryć 
różnicy. Również nrządzeuie w pociągach 
bnfetów napotkało na opozycyę dzierżaw
ców bufetów na stacyach, z któremi za
warte kontrakty nie pozwalają na wpro
wadzenie obecnie zmiany. 

X Departament dróg żelaznycb wydał w 
Petersburgu książp.czkę o t a r y f a c b 
z u i ż o n y c h i n l g a c li p r z y p r z e· 
w o z i e t r a n s p o r t ó w z b o ż adro· 
gami żelaznemi, ustanowionych z powodu 
nieurodzaj u tegorocznego. \Vydalvnictlvo 
ma na cel n dostarczenie szczegółowych 
wskazówek pod tym względem ziemstwom, 
gospodarzom rolnym i kupcom zbożowym. 
Przedrukowano w niem wszystkie nowo 
wprowadzone taryfy zboźowe i zaopatrzo· 
no w krótkie objaśnienia o stosowaniu za
rówllo uowych tal·yf, jak dawniejszych. 
Wskazówki te są nadel· pożyteczne ze 
względu na to, iż kierunek transportów 
zbożowy~h, w skutek zakazu wywozu ży
ta za granicę, ora7. zapotrzebowania go 
skądinąd, ulega zmianie; te okolice Rosyi, 
które dawniej wysyłały zboże na spl·ze 
daż, obecnie same będą go sprowadzały. 

X W tych dniach od plantu kolei ob· 
wodowej pod Warszaw~, w odległości 
wiorsty od stacyi towarowej kolei war-Komisyonerami przy kupnie są nietylko izb takich w krajach zagl·aniczuych dla 

żydzi, ale także niemcy i anglicy. W clą- opanowania rynkn i utrwalenia sto,uoków 
gu dni ostatnicb zakupy się robią po ce- handlowych i w 1870 roku założyły pierw
nach o 2"10 niższych, niż w końcu ubiegłe- szą izbę handlową w Konstantynopolu. 
go roiesią1:a-gdy porobiono pierwsze zna· W 1885 roku podobna izba powstała w 
CZDe zakupy wełny. Lekki ten. chwilowy Aleksandryi, w l887-w Paryżu, w 1888-

Z DZIEDZINY PRZEUYSŁU . HANDLU szawsko · wiede~skiej ,. :~zpoczętą będzie m l . budowa zwrotDJcy Ił n I ł S Z e rok o t o-

I r o w e j, wiodącej ua n o w ą b o c Z n i c ę, 

28) 
Silva Carmen. 

"A S T R A", 
Pn.ldad W. B_ 

(Da18:y ciąg - pair: Nr 205). 

- W rzece, w rzece są obojel Ter~ 
całuj mnie, całuj jeżeli możeszl 

Straszny zgrzyt jakby żelaza i fala 
czerwonej krwi bncbająca mi gardłem, 
stłumiły mój głos. Sander nie wyrzekł ani 
słowa; hez kapelusza, w lekkiej kurtce, z 
rozwianą bl'odą i włosami pochylał się na
demn/}; patrzalam wciąż na te włosy Igra
jące w wietrze, dziwiąc się, że nie posi· 
wiały; nowa fala krwi polała się na ota
czający gnieg, brakło mi tchn... Nie wiem 
co się pożniej stało, czy przyszli po mnie 
Indzie, czy Sander mnie zaniósL.. widzia· 
łam tyłko jego włosy, czeks.iąc kiedy zbie· 
leją, aż zbudziłam się na szeslongu pod 
choinką. Dochodziły mnie szybkie kroki i 
stłumione głosYl szepczące od czasu do 
czasu: .Nie .znalezionol· 

Sandera nie było w pokoju, przy mnie 
siedziała Do.bl'uchna, płacząc. 

- Dobruchno - szepnęłam: -- Każ za· 
pł'ządl i od wież mnie do domu, proszę, 
koniecznie proszę. 

- Ależ nie podobna cię ruszyć. 
- Mnszę - wykntuslłam, a nowa fala 

krwi zalałll mi usta. Złożyłam ręce i bła
gałam wzrokiem. 

Sander wszedł właśnie do pokoju. 
- Ona cbce jechać do dom n - zwróci

ła się d4/ń Dobrlloh!la. 

DROGI WODNE. ku budującym się magazynom i elewato-
X Ucbwały komisy i międzynarodowej, rom zbożowym na Czystem. Bocznica ta 

I - NIeclI jedzie natychmiast, kazaCZa:-, ko:-Saiidermlal gorzko płakać, usłyszaw-' UI\ sama przyjecllała;słuchalam jej opo: 
przęgać - odpowiedział, nie patrząc ua . szy o tem. Ohciałabym bardzo zobaczyć wiadań, potem przybył doktor, który nie-
mnie. Trzeba dla lodzi - dodał. I dzieci; Dobruchna przyrzekła je przywieźć, gdyś czul jakąś słabość dla muie, a dziJl 

- Ale umrze w drodze. gdy Sander wyjedzie, co ma wkrótce na- spogląda tak pytająco, kiwając głową, jak 
- Nie umrze, powinna być 'w swoim stąpić; wydzierżawia majątek i pl'"lenosi się gdyby odgadł moją tajemnicę. 

domu, przy mężu. za granicę . Kazał mnie Pl·zer. Dobruchnę Nadina dziwn'ł uienawi ć cznje dla Do· 
Znów słyszę: .uie znaleziono." zapytać, czy chcę się z nim widzieć? Od- brochny, zawsze powie jej coś przykrego. 
W tejże chwili wpada Kościo. powiedziałam, że uie. ale Dobrucbna nic sobie z tego nie robL 
- Gdzie mama i Niko, gdzie oui""iOwoła Sander wyjeżdża pojutrze. 00 dzielI przy-

z rozpaczą. Moroszka, 2 stycznia 1878. Była konnego posłańca. z zapytaniem, jak. 
O mało co nie wybuchłam znów śmie· Tellciowa mówi, że SIJl·owadztłam nową spałam. Nłe sypiam wcale, nikt jednak 

chem, lecz Dobrncbna wyprowadziła chłop· żalobę na rodzinę, nie chCllc zdjąć starej nie wie, bo zabronilam Pawłowi sypiać w 
ca z pokoju. w chwilach szczęścia. A więc I tu nawet moim pokoju, a poza nim uikt nie czuwa 

Powóz nadjechał, ulożono mnie w po· moja wiua. Dręczy mnie wciąil pytaniami, 
duszkach, ruszyli§my do Moroszki, gdzie a Nadina uie może pojąć, iż przynajmniej 
Dobrnchua wysłała już konnego posłalica. dziecka nie uratowałam. \V obecno§ci 
l\ie zapomniała o niczem. Pawia wstrzymują się od takich pytałt 

Wiem teraz jak to było; obraz ten nie Paweł nie byl nawet u Sandem, boj~c Mię 
znika mi z oczu. M/lrgot zbudziła się, gdy na dłużej opuścić mnie, a ja też na pi~mie 
zamykałam drzwi za Nikiem, dziecko opo· wytłomaczyłam mu nieobecność ~andera 
wiedziało jej, gdzie było, a oua, myśląc, iż tem, iż jego widoku znie§ć nie mogę jesz· 
oszukiwaliśmy ją oddawna, uie przy pusz· cze. Rozpacz Pawła nad moim stanem 
czając, ~e sprowadził nasz przypadek, po· prawdziwie wzruszająca. 
stanowiła nmrzeć, zabierając dziecię, aby Ach lepiej, że unll·ę, wS7,ystko daremne. 
nie patrzało na nIkczemność tego świata. Błędn ognik ciepłem ogniskiem nie będzie 
Mawiała zawsze: Kościo obejdzie się beze· uigdy. Jedni przychodzą już ua świat jako 
muie, Maniusia zapomui wkrótce, ale Niko spokojny plomieil, przyświecający otocze
rady sobie nie da, tego odchodząc zabrać lIiu, drudzy całe życie błyszczą migotli
bym musi ała. wym światełkiem, aż w otchłali uie wpad· 

Gdy przed ślnbem chciała rui ustąpić, ną. Sander pierwszego dnia powiedział: 
czyż o tej drodze myślała? Ozyż pl·zy.- .Lepiej gasnąca gwiazda, niż błędny o· 
puszczała, że mogłabym wtedy czuć się gnik.· Rozumiem. Gwiazda bieźy po nie
szczęśliwą? Taka mnie pali tęsknota za łlieskiem przestworzu, a ognik pełza uad 
Nikiem, a nie widzę go wcale, tylko Mai·· grobem i bagniskiem. Marzyłam o tak ja· 
got, jnżto umarła, wyciągnięta z wody, snem, spokojnem życiu, a wszystkich dro· 
jntto żywa, z ponurem spojrzeniem. 1'0 gicb mojemu sercu w przepaść pocIągnę· 
straszne, boję się. łam. 

Trzeciego dnia kając na dnie rzeki, 
znaleziono derę od anek, którą prawdo· 
podobnie, wiedziona instynktem matki, 
chwyciła z przedpokoju, aby otulić dziee-

Moroszka, 6 stycznia 1878. 
Miałam dziś zobaczyć dzieci, ale dwa· 

d7,ie.śc.i& stopnI mrozu. Poczciw" Dobrucb· 

.Moroszka, 18 stycznia 1878. 
Widziałam dzieci. Kościo patrzał nIL 

mnie wystraszonym wzrokiem. • To ciocia 
Astra" - zawołał i wyszedł zamz z po· 
koju. Dobrucbna podała mi Maniusię, 
kL6ra głaszcząc mnie rączką, zawołała na
raz: mama. Zaczęłam tak gwałtownie 
płakać i kasłać, że piersi mi rozsadzało, 
a Dobruchna groziła, iż dzieci nie przy
prowadzi więcej. Nie długo już przynosić 
je będzie. Gdybym tylko Pawłowi mogła 
boleści umoiejszy~ Zawolałam dzi§ dokto
ra i powiedziałam mu cichutko: "Dokto· 
rze, daj jeden proszek taki, jaki dają cho· 
rym psom, prosz~ barda. 

Staruszek ściągn!}ł brwi i odpowiedział: 
- Najpien,· LI·zeba wyzdrowieć, zallim 

się robi postauowienia; chory nie rozumie 
czego mu potl·zeba. 

Moroszka, 25 stycznia 1878 r. 
Lepiej mi trochę, siedzę w fotelu. Pa

wła radość nie ma gl·anic. Myśli, że je
stem uratowauL Gdyby !lawet _. iyć nie 
chcę· 
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będzie r6wno)eg!4 do odnogi wązkotoro
wej, wiodącej do wnętrza nowych zaJda
dów gazowych. Szyny podprowadzać będ'ł 
wagony ze zbożem wprost pod rampy ma
gazynó"'. Będzie to już czwarta. bocznica 
kolei obwodowej, pierwsza bowiem wiedzie 
do zabudowań b. stalowni na I owej Pra· 
dze, druga do elewatora i magazynu po
wązkowskiego, trzecia do zakladów gazo
wych, a czwarta właśnie obsługiwać bę
dzie magazyuy ua Czystem. 

X .Kuryer warszawski" donosi, że we
dług projektu przedstawionego na odby
wającym się obecnie w Petersburgu ogól
nym zjeździe przedstawicieli wszystkich ko· 
łei w Cesarstwie i Królestwie, r o z kła d 
j a z d y p o c i Ił g ó w o 8 o b o w Y c h na 
kolei wiedeńskiej, mający obowiązywać od 
dnia l3-go listopada 1'. b. przedstawia się 
jak następuje: pociąg 7ruryerBki wiedeliski 
nr. l-szy wychodzi z Warszawy o godz. 9 
min. 25 wieczÓl'; przychodzi do gl'anicy o 
godz, 4-ej min. 45 (do Sosnowic o godz, 
4-ej m. 50) rano; pociąg kllryerski wiede1i
s7ri nr. 2-gi, wychodzący z Grauicy o go
dzinie 10-ej m. 45 wiecz, (z Sosnowic o 
godz_ 10-ej m. 25 wiecz.) i przychodzący 
do Warszawy o godz. 10-ej m, lO rano, 
pozostaje bez zmiany; pociąg kllrtJerski byd
goski nr_ 3-ci wychodzi z Warszawy o go
dzinie 3-ej m. 40 po połud. przychodzi do 
Aleksandrowa o godz, 9-ej, (do Ciechocin
ka o godz. 9-ej m. 21) wieczór; pociąg ku,. 
ryerski bydgoski m'. 4-ty wychodzi z Ale· 
ksandrowa i Ciechocinka podług obecnego 
rozkładu, przychodzi do Warszawy o go
dzinie 2-ej m, 15 po poludniu; pociąg po
śpieszny wiede1iski llr, 6-ty wychodzi z War
szawy, jak obecnie, o godziuie 6-ej rano; 
przychodzi do Granicy o godz, 2·ej m, 35 
(do Sosnowic o 2-ej m, 50) po połud nin ; 
pociąg pośpieszny wiede1iski 'IT, G-ty wy
chodzi z granicy o godz, l-ej m, 30 (z So
snowic o godz, l-ej po południu); przycho
dzi do Warszawy o godz. 10 m, 30 wiecz_; 
pociąg OSob01L'Y wiedeński m'. 7-my wycho
dzi z Warszawy o godz, lO-ej m, !J6 rano; 
pl'zychodzi do Granicy o godz, 9-ej m, 15 
(do Sosnowic o godz, 9-ej m, 45) wieczór; 
pociąg osobowy tuiede1iski nr. B-my wycho
dzi z Granicy o godz. 8-ej m_ 47 (z Sos
nowic o godz, 7-ej min, 55) rano; przycho
dzi do Warszawy o godz, 6,ej m, 45 wiecz,; 
pociąg osobowy TnJdgos7:i nr, 9-ty pozostaje 
bez zmiany; pociąg osobowy bydgo ki nr. 10 
wychodzi z Aleksandrowa o god, 3 po pol,; 
przychodzi do Warszawy o god, 9 m, 40 wiecz,; 
pC)j)iąg miejscowy piotrkowski nT, 11, wycho
dzący z War8za wy o godzinie 5 - ej minnt 
35, pozostaje bez zmiany; pociąg .miejscowy' 
piol1'kowski m'. 12-ty wychodzi z Piotrkowa 
o godzinie 5 - ej minut 50 rano, przychodzi 
do Warszawy o godz. 9-ej minn~ 15 ra
no; nowo urru:ho1nwlly pociąg .miejscowy" 
soll'flOWic1ri wychodzi z Sosnowic o godzinie 

- ej min. 40 rano, pt:Zychoazi do Piotrko
a o godz. 10 - ej min, 50 rauo; takiż po

ciąg w kierunkn powrotnym wychodzi z 
Piotrkowa o godzinie 7 - ej wieczorem, 
przychodzi do Sosuowic o godz, 12 - ej m, 
50 w nocy; ,pogiąg miejscowy· 7clItllows7ri 
n1'. 13 wychodzi z Warszawy o godz. 6,ej 
minut 35 l'ano; przychodzi do Kutna o go
dzinie 10 - ej minut 30 rano; takiż pociąg 
w kierunku powrotnym wychodzi z Kutna 
o godz. 4 - ej min. 30 rano; przychodzi do 
Warszawy o godz, 8 - ej minut 20 rano; 
pociąg cieGhociński towaroUlO-osobowy "r. 31 
wychodzi z Aleksandrowa o godz. 7 - ej 
rano; przychodzi do Ciechocinka o godz, 7 
minut 11 rano; pociąg ciecJwcińs7ri osobowo
wwaroury "r, 34 wychodzi z Ciechocinka 
o godziuie 9 - ej miu, 45 wiecz" pl'zycho
dzi do Aleksandrowa o godz. 10 - ej wiecz" 
CZ,l'li, że pozostaje bez zmiany. Wszystkie 
pociągi zatrzymywać się będą na tych sa
mych, co i dotąd, stacyach, Pociągi spa
cerowe, w tej liczbie i pociąg dla letników, 
wychodzący z Warszawy o godz. 11- ej 
min. 15 wieczorem, z chwilą wprowadzenia 
rozkładu zimowego kursować przestaną, 

HANDEL, 
X Tegoroczne zapasy k a w i o r u a

s t l' a c h a ń s k i e g o .i u ż s ą n a d s y
ł a n e do Warszawy. W roku zeszłym o 
tej porze pud kawiN'u prasowanego ko
sztował rs, 48, obecnie rs, 54, pnd ka wio
l 'U uieprRsowanego kosztował w 1'. z, rs. 
90, obecnie rs, 100, Ogólny zbiór kawio· 
ru astrachańskiego obliczają co roku na 
22,000 pudów, Z tej ilości 16,000 pudów 
przychodzi do Warszawy, w całej zaś Ro
syi pozostaje tylko 6,000 pudów. War
szawa i wszystkie miasta Królestwa kon
sumują 1,500 pudtw, reszta zaś, t.j, 13,500 
pudów idzie za grauicę. Drugi najlepszy 
gatunek kawiorn po astrachań~kim jest u
ralski, kousumowany przez Moskwę i Pe
tersburg, Następnie do dobl'ych kawior6w 
Zaliczane są: aczujewski, aaliański i doński. 

X Ruskie gazety douoszą, że w Tagau
rogo wykryto t aj e m n e p r z e w o ż e
n i e ż y t a za granicę już po wydaniu 
Najwyższego okazu o zakazie wywozu, 

PJENl4DZE I KREDYT, 
X Gazeta handlowa donosi, że filia war

uawakiego d o m u b a n k i e r s k i e g o 
S. p o r t n e r w Berlinie, z powodu złego 

DZIENNiK ŁÓDZKI. 

stanu zdrowIa szefa tej filii, p. Maurycego rokn 216 kandydatów, Z tej liczby, po 
Portnera, przestaje istnieć, złożeniu egzaminów, przyjęto de zakładu 

PRZEMYSł;. 80, a mianowicie: do klasy Tej - 77, do 
X Najwyżej dozwolono t o war z y- m-ej, IV-ej i V-ej-po jednym. 

s t w u z a k I a d ó w żyr R r d o w s k i c h Wyścigi cykIistOw. Pl'ogram wygcigów 
Hiellego i Dlttricha na emisyę obligacyj niedzielnych obejmuje 11 biegów, a miano
w sumie rs. 4,500,000, W ustawie towa- wicie: W I·ym wyścigu: "wstępnym" na 
rzystwa wprowadzono pewne ograniczenia bicyklach i rowerach na dystansie 2,700 
i zmiany, metrów 6 razy wokoło, dostępnym dla 

X W Petersburgu powstaje nowy dom wszystkich, którzy nie zdobyli jeszcze 
handlowy, pod nazwą .t o war z y s t w o piel'l\>~zej uagrody, obiegać się będą o że· 
f a b l' Y k a n t ó w w i n a," którego zada- touy: srebrny i bronzowy, pp_ Albert Bier
niem będzie bezpośreduie rozpowszecbuia- nath z Warszawy (szarfa różowa), Oskar 
nie w Ro yi wszystkich win krymskich, Mix z Łodzi (zadR czerwona), tefall 
bessarabskich i kaukazkich w stanie czy- lIIrokowsk-i z War zawy (szarfa żólta), 
stym, wywozonycb obecnie za granicę i Kal'ol Nickl członek tow_ cykl. łódz, (szar
tam pl'zerabiauych, Prócz tego to warzy- fa czarna), Leon Plihal (zllrfa bOI'deaux), 
stwo zamierza u1'Ządzić na Kaukazie ob- Leon Zima (szarfa 60Ietowa), i Oskar 
szerny zaklad dla wyrobu wiu szampati- Szweikiert (szada zieloua)-z Łodzi i Hen
skich sposobem fraucuskim i w tym celu ryk Zajączkowski z Tomaszowa (zarfa 
spl'owadzi z Szampanii uzdolnionych maj- niebieska), 
strów, W lI-gim wy§cigu: "dla jeżdżących 

X Głośna fabryka szwedzka .Motuła," mniej uiż od l'oku," ua dystall ie 1,350 
z a w i e s i ł a w y P I a t y , Fabl'yka ta w metrów, 3 razy wokoło, dostępnym wy
ostatnich czasach przygotowywała dużo łącznie dla czlonków towarzystwa lódz-
statków dla Rosyi. kiego, ubiegać się będą o żetouy: srebl'ny 

RZEMIOSł;A, I PRZEMYSł; DROBNY, i bronzowy, oraz o nagrodę honorową 0-
X Wobec tego, że wielu właścicieli nie- fiarowaul) przez p. B, Wilkoszewskiego, 

tylko drobnych, ale i wlększycb za kładów pp, 'l'eodor KarsO!: (szarfa niebieska), Gu
rzemieślniczych i przemysłowych staw Lorenz (szarfa czerwon,,), Karol 
niewłaŚl:iwie oblicza się z robotnikami, co, I Nickl (szarfa czarna), 
zwłaszcza w razili likwidacyi interesn, W ill-cim wyścigu: "rJlcord na bicy
przyczynia niemllło kłollo tu władzom adm i- klach," na dystansie 1,000 metrów, 2'/. 
nistracyjnym, niektóre ziemstwa, jak dono- razy wokoło, ubiegać się będą o żetony: 
szą .Birżewyja wiedomosti", wystąpiły z złoty, srebruy i bronzowy, oraz o nagrodę 
przedstawienIem do władzy, aby każdy 0- honorową, ofiarowaną przez p. Jana Stild
twierający wllrsztat rzemieślniczy, lub za- ta, pp,: Gnstaw Białkow ki z Warszawy 
kład przemyslowy, był obowiązany skła- (szarfa czerwona), Maks Kiinig (szarfa 
dać do kas rządowycb, tytulem kaucyi , su- czal'Oa) i Gustaw Lemall (szal-fa niebieska), 
mę wyrównywającą jednomiesięczuemu za- -człon. tow, cykl. lódz" Autoni Lipiński 
robkowi robotników, pracującycb w war- (szarfa zielona) i Władysław Stępiński 
sztacie lub zakładzie. (szarfa żółta)-ze Zgierza, 

WYKSZTAl;CENIE PRZEMYS~OWE. W IV-tym wyścigu: "record na rowe-

N.206 

ska), Konstanty ZawQjski z Warszawy 
( zarta różowlf.) i Ryszard zymmel (szar
fa biala). 

, XI-ym wyścigu: .pocieszenia," na dy
stansie 1150 mett'ów, 3 razy wkoło, o dwa 
żetony bronzowe ubiegać się będą ci wszys
cy, którzy IV poprzednicb biegach nieptrzy-
mali nagrody. -
Początek dwu wielkich wyścigów: 8 i 9 

zapowiedziany będzie wystrzałami. Po u
koilczeniu wy§cigów rozdane będą nagrody. 

Na trybunIe sędziowskiej zasiądą pp ,: 
Ryszard Geyer, Juliusz Heiuzel, Jan Sztiildt 
I August 're ehicb, U startu sLauą Pll,: 
Adolf Stl'euge i Karol teinert, 

Go Ilod:lrzami toru będą pp,: Wł. Eckęrs
dorf, Br, Frankowski, K. Hiller, Osw. Kin
del'lnau, K. Kroning, FI'. Mix, W, Prieser 
i St, 'l'olJiacelli. -

Początek wyścigów o godzinie 3,ej 110 
poludniu, 

Oświetlenie elektryczne, P. Włodzimierz 
Stolarow wystąpił z prośbl} do właściwej 
władzy o wydanie mu pozwolenia na o~wie
tlenie elektrycznością jego przędzalni wi
goniu w Dąbrowie pod Łedzią, 

Wypadki. Wezoraj o godzinie 8 i pół 
rano, spadł na bruk z dachu dom n pp. 
Hielle i Dietrich, przy ulicy Piotl'kowskiej, 
19-Jetni blacharz, Litman J aknoowicz, sta
ły mieszkaniec Sieradza l zabił si~ ua 
miejscu , 

Onegdaj, pomięllzy godziną 7 a 8 wie
CZOl'em, w skl'ęcalni uici wełnianych p, D. 
F" przy nlica Spacerowej, jedna z l'obot
nic stu kła lampę, z której wylana Dafta 
zapaliła się płomieniem . Jedni z-obecuycb 
robotników zaczęli gasić ogień, drudzy 
uciekać, Pomiędzy tymi ostatnimi była 
uiejaka Walel'ya Mal'czak, która będllc już 
Pl'ZY dnwlacb, pl'zypomniała sohie, że za
pomniała zabrać chustkę, powróciła więc i 
usiłowała przedostać sit) pl'Zez ogień na 
drugi koniec sali. W chwili, gdy z'bliżyła 
się do ognia, (zapaliła się jej spó'duica i 
IV mgnieuiu oka M, stanęła IV płomieniach, 
POŚI)ieszono jej ua ratunek i jednocz~śnie 
tłumiono ogieli na p01łodze. Po pewnym 
czasie udalo się ugasić palącą naftę i wy
prowadzono M_ na ulicę, Poparzyła sobie 
nogi, bl'zuch i ręce tak ciężko, że musiano 
odwieźć ją do szpitala św. Aleksandl'a. 
Koszty leczenia pokl'yje fabrykant. 

X \V pozostającej pod zawiadywaniem rach," na dystausie 1,000 metrów, 2'1. 
mlnisteryum dóbr państwa szkole Ogl'O- wokoło, ubiegać się będą o żetony: złoty, 
dniczej dora Karoła Zawady w Często- srebrny i bronzowy, oraz o nagrodę 06a
chowie, wykłady rozpoczną się w duiu 13 rowanl} przez p, A, Tescbicha, pp.: Karol 
pRŹdziemika, Miejsc wolnych jest jeszcze Bl'ans (szarfa zielona), Karol Nickl (szar
tyłko 20, Warunki pl'zyj ęcia są następują- fa czaru a), L1!opold Rudziński (szada nie
ce: Najeży mieć 15 lat skoilczonych i świa- bieska)-człon, tow. cykl. łÓdz" Julian 
dectwo przynajmuiej z dwóch klas, lub Losznitz z Warszawy (szal'fa czerwona), 
złożyć egzamin odpowiedni, Szkoła dzieli B, Liickle z Kutna (szarfa zielona), Oskar 
się na trzy całoroczne kursy (w roku bie- Mix (szal'f'a orange), Ryszard Śzymmel 
żącym otwiera się tylko pierwszy kurs) z (szarfa biała) i Oskal' Szweikisrt (szarfa 
następującym podziałem: od dnia 13 pa- fioletowa)-z Łodzi. .. Komisya przy ministel'yum skarbu, wy
ździeruika do duia 13 kwietnia wykłady \V V-ym wyścigu: .wielkim na bicy- znaczona w celu opracowania n o I)' ej 
teoretyczne, a w drugiem półroczu prakty- kI ach ", na dystansie 5,400 metrów, 12 ra- u s t a w y e m e r y t a l n ej, zaprojekto
czne. Z pI'zedmiotów, objętych programem, zy wokoło, ubiegać się będ'ł o żetony: zło- wała następujące :!;mially. Całkowita eme
zatwierdzonym przez ministra dóbr pań- ty, srebrny i brouzowy, oraz o nagrodę rytm'a wypłacana będzie dOIliero za 40 lat 
stwn, wykladane będl}: religia, język ruski honorową, ofiarowanI} przez p, Juliusza slużby i to, gdy ott-zymujący ją UkOliczył 
i polski, matematyka (al'ytmetyka, algebra Heinzla, pp, Franciszek Ciechomski z Wal'- lat 60, Oprócz tego zaś, po zniesieniu wy
i geometrya), rysunki, nauki przyrodnicze, szawy (szarfa zielona), Maks Klinig, czło- płaty połowy emel'ytury, ma by~ ustano
miernictwo i niwelacya, jedwabnictwo, nek tow. cyklistów łódzkich (szarfa czar- wioD'ł zasada, iż do emerytnry mają pra
pszczelnictwo, wreszcie teol'ya ogrodnicza: na), Antoni Lipiński (szarfa czerwona) i WQ nl'zędulcy, wychodzący z powodu nad
owocarstwa, warzywuictwa i kwiaciarstwa, Władysław Stępiński ze Zgierza (szarfa wątJonego zdrowia już po dziesięciu latach 
Nauka je~t bezpłatną, całkowite zaś Iltrzy- niebieska). służby, pensy a emerytalna zaś powiększa
mauie w peqsyonacie (bez oprauia) wynosi W VI-ym wyścigu: • wielkim na rowe- uą będzie pl'oporcyonaluie do lat wysłużo-
120 rubli rocznie, płatnych w dwóch ra- rach", ua dystansie 5,400 metrów, 12 ra- nych. 
tach: dnia 13-go października i dnia 13-go zy wokoło, ubiegać się będą o żetony: zło- * Z decyzyi miuistel'yum dóbr państwa 
marca, ty, sl'ebroy i bronzowy, oraz o nagrodę 0- RP r z e d a n e b El cI I) w drodze licytacyi 

fiarowauą przez p. Ryszarda Geyera, pp, <i wall o d u c h o W D e f o I war k i, a 

Wiadomości ogólne. Karol Braus (szarfa czerwona), Leopold mianowicie: Kłobia w powiecie wlocław
Rudziński, czl. tow. cykl. łódzkich (szarfa ski m i Matsze w powiecie bl'ubieszowskim. 

Nowy gmach gimnazyum męzkiego z fuu , niebieska), Stanisław Leppert z Warsza- O kupno pierwszego z tych folwarków 
dacyi rodziny Scheiblerów, od soboty za- wy (szarfa zielona), Piotr lIIarkowski z Ka- mogą konkurować wszyęcy I'uscy poddani 
pełni się gwarem uczącej się młodzieży, alisza (szllrfa żółta), Ryszard SzymmeJ (szar- bez l'óżnicy pocbodzeuia i wyznania, co clo 
od kilku tygodni znajdnje się już w rozpo- fa. biała) i Oskar Szweikiert (szarfl!. fiole- drugiego za, jak donoszą. \Varsr.&wskija 
rządzeuiu władzy naukowej , Gmach cał- towa). gubeurskija wiedomosti," wyłącznie kandy
kiem już jest gotowy na zewnątrz i we- Po tym wyścigu nastąpi przerwa 15-mi- daci, pozostający w ruskiem Iloddańs'wie, 
wnątrz; obecnie porządkuje się plac na- nutowa. prawosławni, nie wyłączając tych, którzy 
okol o, Opisowi no,wego gimnazyum po- W Vll-ym wyścigu: .0 nagrodę honoro-, byli poprzednio greko· nuitami, oraz pro
święcimy wkrótce więcej miejsca, tymcza- \Vą", ofiarowaną przez zgierskie towal'zy- testanci lecz ruskiego pocbodz6nia, łnią
sem ograniczamy się krótką wzmianką, stwo cyklistów, dostępnym tylko dla człon- ey służbę "{ljskową lub cywiluą 1'Ządową 
zaznaczając, że miasto zyskało w nowym ków towarzystw: w81'szawsklego i łódzkie- i urodzeni w Cesarstwie z rodziców wy
gmachu prawdziwą ozdobę, a łaknąca go, ua dystansie 2,700 metrów, 6 razy znania protestanckiego. 
światła młodzież wspauiałe siedlisko do wokoło, ubiegać się będą pp, Gustaw Biał- * Stollniowy s p a d e k c e n d z i e 1'
spokojuego zajmowania się pracl) nad kowski (szarfa \Jordeaux), Karol Brauś ż a w u y c h l> l' o p i n a c y j na gl'untach 
swem wykształceniem, Imponujące wra- (szarfa zieloua), Fl'I\lICis7.ek Ciechomski Rkarbowych, włościańskich i w majątkach 
żeuie, jakie czyni gmach na widzn swym (szarfa żółta), Maks Konig (szada czarnaY, majoratowych i douacyjnych w Kl'ólestwie 
zewnętrzuym wyglądem, nie zmuiejsza się Stanisław Leppert (szarfa fioletewa), Ju- Polskiem wciąż postępuje, Obecnie wszyst
po wstąpieRiu do wnętrza; na każdym kro- lian Losznitz (szarfa pomarańczowa), Leo- kie izby skarbowe ogłaszają dzierżawę 
ku wielać tam, że przewodnią myBlą 11l'Zy pol d Rudziński (szarfa niebieska), tych propinacyj na następujące trzechlecie 
budowie była wszechstronnie pojęta wygo- W VIII-ym wyścigu: .z forami ua I'owe- od 13-go styczl\ia roku 1892 do 13-go 
da, połączona z pewnym komfortem, este- l'ach," na dystansie 3,150 metrów, 7 razy stycznia rokn 1895, obnitaj'łc ceny, z wy
tyką i co uajważniejsza uwzględnienie wokoło, ubiega~ się będą o żetony: srebrny I jątkiem bal'dzo ulewielu mIejscowości, gdzie 
wszelkich postępów w budowaniu gmachów i bronzowy pp,: Ryszard Szymmel (szada ceny na dawnym poziomi~ utl'zymały się, 
szkolnych i udoskonaleń, wskazanych przez biała), KlIl'ol Nickl (szarfa czarna), Oskar w stosunku 10% do 25°/., w porównaniu 
pedagogię i hygienę szkolną, Szerokie, Mix (szarfa zielona), Leon Plibal (szarfa z cenami, jakich wymagano przed upływa
wspaniałe korytarze, piękne, dogodne mar- niebieska), Leon Zima (szal'fa żółta), Ja, jącem trzechleciem, IV' roku 1888, gdy 0-
murowe schody, sala rekreacyjna, sale lian Kuuig z Kalisza (SZ81'f& czerwona) i glaszauo dzierżawę, PewnI} liczbę kar
szkolue, obszeme, widue (o tl'1:ec wiel- Piotl' Markowski (szarfa bordeaux), czem, z których docbody nie wystarczały 
kich oknach), przepyszlla sala aktowa, \V IX-ym wy§cigu: "z forami o nagrody na konserwacyę budYJlków, zwłaszcza na 
skomplikowauy i kosztowny system weu- dam łódzkich," dostępuym wyłącznie dla gruntach skal'bowych, zniesiono zupełnie. 
tylacyi przy pomocy kaloryferów, dos tar- członków klubu tutejiizego, ubiegać się bę-
czających sucbego ogrzanego powietrza, dą pp,: Karol Bl'aus (szarf'l różowa), Maks Warszawa. • 
wszystko to razem ul'Ządzone z dobrym Kónig (szarfa czarna), Leopold Rudziński Prezes sądu okręg'o-wego wal'szawskiego 
smakiem, praktycznością I ciągłem bacze- ~szal'fa niebieska), Gustaw Leman (szarfa ogłasza konkurs na posadę regen ta 
niem na cel, jakiemn ma slużyć, wyrabia czerwou~), Gustaw Lorelltz (szada żółta), IV Grodziska; tel'miu uplywa 7 październi
w widzu przekonanie, że zyskaliśmy wzo- Karol Nickl (szarfa biała), Stanislaw Lo- ' ka r, b. Po tym terminie wyżhaczony bę
I'ową pod każdym względem budowę szkol- rentz (szarfa bordeaux), '1'eodor Klusz ł dzie dzień egzaminu, o czem kalldy~ci o
ną, której mogą nam pozazdrościć inne (szarfa fiOletowa), Fl'yderyk lIIix (szal'fa trzymają zawiadomienie pl~mienne. 
miasta. Bez przesady powiedzieć można , orange), Robert Reesigel' (szarfl\.- zielona), Ad-wokat Fred, W, Fout z St, Louis 
że drngiego takiego gmachu szkolnego ua \V X-m wyścigu: .na rowerach, na krótk: IV Ameryce w odezwie z dnia 26-go z, m, 
pomie~zczenie średniego zakładu uaukowe- dystalls," 3 razy wokoło, 1,350 metrów, u- doniósł włailzolD wal'szaws'kim (). ~mierci 
go kraj nasz nie pOSiada, a bardzo tl'lldno biegać s ię będą o ietOllly: srebl'ny i bron- niejakiego J ó z e f a K l' i I i u g, zmarłego 
i gdzieindziej podobuego mu znaleźć, I zowy, pp,: Szymon Hel'tz z Akwi7.granu w 44 roku życia, który brai udział IV woj-

W wyższej szkole rzemieślniczej do e- (szarfa bOl'deaux), Julian Kunig (szarfl!. nie domowej i zostawił znaczny majątek. 
gzamiuów wstępnych pl'zystąpiło w tym zielona), Leopołd Rndziński (~zarfll uiellle· Mogący się wylegitymowa,j z praw do 
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spadku, wiuui zwróci!! Fię z zawiadomIe
niem pod adresem, Fout S. Louis, nr. 613a 
pine Street. 

ROZMAITOŚCI. .*. Podatki w Danii. W Danii do opl.
cania pod.tków obow~Di ." narówni ze 
zwykłymi 'miortelnikami czlonkowie panuj"cej 
rodzioy królewskiej . Według budtetu podat
kow.go nn rok biet,cy nasl~pca tronu duD· 
skiego obowił:taoy jest zupt,"ić 600 koron, 
ksi,te Waldemar w-300 koron podatku. 

*.,. Nowa szkoła poetycka. Twórca "sym· 
bolizmu" w Iiter.turz. rrancuskiej , J.n Mo· 
r~'S, nie .. dQwolony ze swych n.~I.doweów, 
po tanowil porzucić system dotychczasowy i 
utworzyć lljlW" I!Ikol~, która, Iicz,e wraz z 
mistrzem czlerech przed.t.wioieli, mI' nieb.
wcm wprowadzić poezy~ rr.ncusk" n. nowe 
lory. Nowa ta, romańsko·rrnncusk. szkola m., 
według Morćas'o, opierać si~ n. grecko.hciń· 
skim cbu.kterzo jeoyk. rr.neuskiego, umnr
Iym wraz z Racinem. Rerormator pragnie wy
rzucić • poezyi (r.ncuskiej "b.rb.ryzm p6ł
nocny i uajllzd ciemności" t aby promienny 
geniusz (rancnski mógł onllO"o zajaśnieć całym 
blaskiem swoim i świut oś .. ieoić . 

• "., Kupcy ceylońscy . Po w.kal .... acb. 
najeiek.wszomi o"obistośd.mi n. wyopie Cey-
1011 Sił handlarze drogicb k.mieni. Zblit. siO 
n.przyklad jakiś m.bomeunio, ubrany w lacb· 
m.n pod.rty, wyciUa o zap.sa brudny kawa
łek płótno, rozwij. jo delikalnie i wyjmuje 
zeń pioricionek, czyści go starannie . rokawem 
i pod.j~c mówi: "True s.phire. Sirl" (Pr.w. 
dziwy sz.fir paniel) - " Ile kosztuje?"-"Pi~t. 
naście runt6w szterliugówl"-"Prawdzi .. y?"
.. 0l zupelniel"-Sk~d?"- .. Z gór Kanadyjskich". 
-nA złoto prawdziwe?"-t,Nie!-nieco mllto
we ale zlotQ!"- .. Piotnaścio runt6w szterliu· 
gó"1"-,,Coy z. drogo?-A ile łaskawy pan 
r.czy dać?-"Jeden "sapence" (okol0 20 ko· 
piejel<)-.,Alei łaska .. y panie, jak ·motnal" ... 
- .. Nie jestd z. tego zadowolony, to daj mi 
pokój- i idt do dyablalU-Kupiec n.turaloie 
o~cbodzi z oburzeniem, ogl~da siO jednak 
skwapliwie. czy naby"CI\ go nie woł.. Gdy 
to nio n.s~puje. h.udł.rz za chwilO powraca 
i pyta: "Wioc pon istotoie nio chcesz dać 
wi~cej j.l< jeden sexpeoce?" -Aoi penu-nie 
zawruc.j mi glowyl"-"No, to wet go pan, 
i niecb Bóg b~dzio z tob,l" Pierściooek po
cbodzi z Belgii, zloto jest mo!i~dzem. sz.fir 
zaś-szklllm szlirowanem. Takich bandlarzy s, 
w Colombo tysi,ce, moło jednak jest naiw
nych, I,tórzyby im wiorzyli. 

• * * Przyjemny dzień weselny. w Ber· 
linie aresztowano " sam dzień ślubu młodego 
bucbaltera, pos~dzonego o I mah,ers.cye. Je
gomość ów pr;.z lAt tl"'l.y pelnił obowj~.ld 
kasyera i bucbaltcra w jednym z iutereww 
h.ndlowych, ciesz,. siO wielkiem "aur.niem 
swego chlebodawcy, kt6ro lIadutywał w ten spo· 
sób. i~ obracał cz~ść snm wptywaj"cycb Oli 

swój otytek, a notowal w wypłataob sumy 
wi~~sze od rzeczy .. istycb. Oszustwo wyszło 
n. j.w i zawiodomiono władze policy joe WY
dały w ubiegłym tygodniu rozkaz .resztowa· 
nia malwersanta.. Ton ostatui, będ~c od pe
wnego czasu znT~czony z córk~ jedoego z 
kupców berlió,kicb, o kt6r" ślub nazDaczony 
był na ubiegł" sobot~ i lVied.~c o grot'lcej 
mu k.tastrofie nie byl n. tyle uczci"y. aby 
przed ślubem zawi.domić o niej swoj, n.rze· 
""on" i jej rodzinę. W ubiegł" sobotę pq 
połudoiu odbyt. się uroczystość zaślubio, po 
kt6rej, zaledwie llowote6cy przybyli do domu. 
zjawił lie n~dnllt polioyjny i wywolaw8>y 
pan. mlodego, oznajmił mu it jest areszto ... • 
ny. Wy"olunu tem znj§clem scon. nie da 
si~ topis.e: punn~ mJod" wyniesiono zemdloDIl 
do jej pokoju, uroczysto~c zuś wesełn" pl"'/.er
wauo. Rodzice biedDtj kobiety poczYJlili 
niezwtocznie odpowiednio stonni. o uzyskanie 
rozwodu. 

.* * Straszny wypadek zdarzyl się w mle!
cie Irancnskiem S.iot·Brienc. Profesor llydro· 
gr.fii przy t.mecznej szkole tecbnicznej, nio· 
j.ki Dubois, .zamordo .. ał ton~ i dwoje dzieci. 
pierwsz, przez zadanie jej kilku ran scyzory
kiem w szyj~ i w lerce, dzieci z.ś przez udu· 
szenie. Po dokononin zbrodni ubr.ał li<,), z.m,
ku,,1 na klucz drzwi od ~ucbni, w której spa
la sin~"ca i wyszedł z domn. Okolo gollziny 
pi"tej rano sIut" .. poslyszału, te powróci!
gdy jednuk nie cbcinl otworzyĆ jej drzwi zam
kniOtycb. zaczęla woloć prze. okno o pomóc. 
Przybyli ."siedzi zn.lezli n.jpierw trupy tony 
i dzieci n. ,iemi. n.stępnie zd .,,101<1 proro· 
son, wis""cego o. trapezie, na którym zwy
kly były bawić .ię zamordowane jego dzieci . 
Dnbois pozost.wij list, "kt6rym piuc: ,.Z"," 
bilem moj" tOD~; była świ~tę.. wiec nie mo· 
ilem . jej pneżyć". Następnie opisuje ze 
szczegoKami caly przobieg zabójstwa I końC2Y 
wyrateniem ostatniej swej woli. Z.bójca zdra· 
d •.• 1 niejednokrotnie objawy pon1i~oia zmy. 
słów. 

T E L E G R A M y, 
Iwonicz, 14 wrzellnia. Zmad tutaj (II-. 

August Lewakowski. b. deputowauy dp 
rady patistwa, bnrmistrz m. Krosna. 

Bruksela. 14 września. Opinia publicz· 
na żywo zajęta jest reznltatami kongl'e u 

amandzkiego, jaki si., olluyl w Gandawie. 

DZIE 'NIK ŁóDZKI, 

Pokazalo się, że flamandczyków jest w Bel- , §wiadczyła. że położenie ogólne kraju jest 
gii 3'/. miliona. podcza gdy walionów bal'dzo pomy§lne i te stosunki z obcemi 
fraocnskich tylko 2'/. m. Kongres ucltwa· państwami są jakolljlepsze. iły 14dowII i 
lit rezolucyę, żądającą przyznania zupelnej morskie sl'lllniają wybornie swój obowią
odrębno§ci pięciu pro\9incyom flamandzkim. sek, zwlllluza w Aezynie. gdzie obrona 
a mianowicie: Antwel' pii, Brabancyi, Lim· brzeg6w wymaga nadzwyczajnycb wysil
burll"owi i obu Flandryom. W prowiocJ&Ch ków. Rząd zJ\jęty jest wypracowaniem 
tycb język flamandzki ma być urzędowym projektu pI'awa o formie wyborczej, po· 
dla wladz. sądów i szkół. czem dokonao.. będzie rewlzya Innyeh u· 

Berlin, 15 wrze nia. Ministeryum spraw staw kmjowych i prowlncyonalnych. Wnie
zllgranicznych otrzymalo wczoraj wiado· siooy będzie również projekt reformy sy· 
moŚĆ. że ek pedJcya pOl'ocznika Żelewskie- stemu podatkowego. Przygotowywa Hi., 
go IV dniu 17 lipca ro b. została w Zan- wreszcie ważne dzielo reorganizacyi armii, 
zibarze napadlli'l,tą przez plemię wabebe. mającej lIać skuteczną ' rękojmię obrouy 
W potyczce. zginęlo 3 oficerów. między IIraju. Bez lIowych ofiar ze strony lnd
nimi i sam Zelewski. uoSci zamiel'zone jest powi.,kszenle sil mi· 

Ostenda, 15 wrześuia. Kolo stacyi Da- Iicyi i polepszeoie materyalne stann floty. 
ve zetknęły sill dwa pociągi. Ośmoa§cie Wiedeń , 16 wrze~nll\. Nabycie przez 
wagonów jest rozbitych, tniech kondukto· skarb państwa kdlel pólnoC)lej i "południo
rów poniOSło ~mier6, wieln podróżuych jest wej \v :.:asadzie jest postanowione, ule spra
rannych. . wa nie wliszla jeszcze w nkres I\ktualny. 

Londyn , 15 września. (Ag. p.). Fakt. Lata miu!), zanim tranzakcya będzie prze· 
że stlljąca przJ wysllie Mitylene na ko· prowadzona. Inne pogłoski w tej mierze 
twicy czę'6 angielskiej eskadl'y mOI'za są. mylne. 

rodziemnego wysadziła na. ląd pl'zy przy· 
lądkn Sigri pewną liczbę m8.Tynarzy z je· 
dną at'matą dla ćwiczeń, dał poobop do Ostatnie wiadomości han~lolVe. 
blędnego przypuszczeuia. jakoby Anglia Waruowa, 16.go "rzośnia. W.'"I. krOt. ter ... no: 
wspomniabą miejscowość obsadziła woj· Ilerli" (2 ,1.1 ł6.1 ·1 '/" 11>, 12'1 .. 10 trup.; I,nnrty. (S 
sIdem. Obecnie nie ulega jnż najmniejszej .... 1 P.33, 34 kup; I'~r,i (10 d.) 37.10 hp.j WIe
zgola wątpliwośei. że wylądowanie owo ,l.u (8 4.) - - - -; 4'1. lio'1 lik "idacyjoe Kr~L 
b ł I · k . Ok . Poj8ki"ll"o Id nie 97000 i~; takie1 raało 96.85 ątl; 
Y o zope UJe pu ·OJowe. ręty wOjenne 5'1, ru.ka pożre_ka wlI:b!>dnia I-ej amiayi 10L76 

angielskie oddallJy się już od wybrzezy iąd., lI·ej oausyi 103.50 kup.; 5'(, potywa .... _ 
wyspy Mityleue. "n~n· .. n •• J 7 TOIm 116.85 ią·l.; 5'/, HIlL, ..... lA .. • 

Petersburg. 16 września. (.Ag. p.l- Ma· n •• i.1U8kl. '-ej seryi lit. A li 101.00 'l't.. 100.90 
newry morskie. polączone z wysadzenieOl 1Il.ej seryi UL A 11 100.85 i ... ; 5'/, liot1"~t. mia.-

sta Wara •• ",. I-ej sorli 101.50 ź.4-, n-eJ •• ryi 
wojsk i armat JUl. codze tel·ytoloyuOI. jak 101.00 ŻIId., lU-oj .oryi 100.50 iąd., 'y·eJ seryl 
to anglicy uczynili świeżo w Mytileue, uao l(iO.l0 żąd., 99.S5, 90,95 kup. 1I,.ko"to· Rerli .. 4*1 .. 
zywa .Nowoje wI'emia" ironicznie n"jśwież . r,o"dy. 2'1," .. Par,. a'". W .. dffÓ ł'l., P.t.~.burg!ó·' .. 
sza uiespodziaak4 zbroJ'nego pokoJ'u i pyta, Wartogć kll»on" 'Jlotrąceniem b'L,: li.I, ... I&,....e 

.. ,si .... ki. 110.8. "ar.. I i rr 217.7, ł.o,hi 178.1 
coby powiedziala Anglia. gdyby inue pań· 1I!It.J Iikwidóey;ue 1108. [tOtye •• a prolniO"A I 1!:1.1; 
stwo, idąc za jej przykladem, wylądowalo Jl 3.9. 
wojska swoje np. w CeJlonie? P.ler'buru, 16 Wf,duiA. IV.kol. nfl. [.0Mln 93 rot 

Nowo - Czerkask, 16 września. (Ag p.). ~I VO'YK.k~ rcllod"ia 101.75. III I'0" .. k~ .... 110. 
Urodzaj winogrou tlońskich J·est świetny; II ni',1.Q., '/,.,~ IiI.., .a.", .. ". kr.ll,t. .ioUloki, 

1 Ubo, ~ke,. hr.uk'll rn ki"'l"-~Ia ba.dl" ""'fI"aaioz. 
lepsze winQ, nero 263.00, pe .... b"nkióg<) bank. dyumuo"ego 

Symbirsk. 16 wrze§nia. (Ag. p.). Za· 092.00, bankn mi~.lz,oaro,lo,,"l"o 486.00. " .. ,..n,,
kazano wywozn 'owsa z przystani \V gub. skiego b."kn llyHkouto".~o -,-o 
symbirskiej, ażeby nmożliwić ~iemstwo za· R •• tłn. 16·go wrzośnia. n,"kuoty fa 1110 sar"", 
kupieni~ o\\,sa w il~ści potrzebn~j do siewu. 21;;.70. na do.taw, 21UO, .. ok.1 .• " 1 .... & .. \ 

, 21535, D' P.tersltlltg kro 2U.26. na l:'ote .. bl1r~ 
Valparaiso, 16 wrze~uia. (Ag. p.). Bal- lit. 212.25, n& Lo",I,u kr~ ~1.3'l''',,, Lo",I,. ,H, 

maceda. ukrywający się za majtka i uda- 20.23.'1. , u~ Wi.defl l?~ 25. kl'P<>!" •• llIę 32' W; 
jąc pijanego, nciekl na amerykański okręt 5", 11"'1 zasl.o""o 66.70, 4"1, holy lik-hl •• ,i." 

. Ad . I k ' k' I I 63.90, poi,czka r" ... 41/, " IBM r. 97.31), ~"I. I 
wOJe.ny. mIra amery ans ' I [los a mn 1887 r. - .- .6'/. reulA dolA lO4.10, 5'1 •. <1 .• 18b~ 
nieodzowną otlzież. Bnlmaeeda znajdnje r. lał '0 . l)ol.y ... ~a "oąb.od"ia I [ 011\. ~.25 . nI o,ai 
się teraz w drodze dp CaUao. Rzą<f cbi- .yi 68 80, 6". lil'y "'.""ne ""ki .. 108.10. ".,. po. 
lijski jest uiezmiernie rozdrażniony skuto iyczh prowio"a • t86\ rok n 16060, takat , tRti6 
kiem takiego obrotu rzeczy. r. 14S.00. akcI0 drogi i.l. ",,,,,w8k .. ,,i .. t.',,kf_j 

-,-, akcye kredytowe I\olltrYlLekle -.-, .. ke1~ 
Tien - tsin, 16 września. (Ag. p.). Po· w&lIlMrolLi.go ba"k" bOlllllo .... ~o -.- . ,l,.knut<> 

słowie zagraniczni w Pekinie odwolali się "ego -.-, ,ly.konto ui_IU;.ckl."" I .. uku I'Ąó.''' ' 
stanowczo llo rZ4dn cbióskjpgo z po odu "~I, prY"Ąt"o 3 1/,'!.· . 
naj nowszych rllzruchów. Spodziewają sill.. londy.,16 wrtoś!li&. Poty.aka ",ok. s 1889 roku 
że mocarstwa zaintel'esowalle nrządzą na. li emisyi 93, 2'/,'/. Kon,,,I . ollgiel,kie 95. 
koniec demonstracvę morsko. na nOUI·ZeŻU Waruawa, 16 wrzośni •. 'rorl( IIA plĄc, Wilko". 

J 'r l ' skiego. P8S811il!& !uu. ord. - , I\~rr& I do." __ 
p6luocnem. -, biała - _. - . " yboro ... 86"'-390, iII. 

Paryż , 16 wrześuia. (Ag' p.). W Mvnt· ",boro '1' - - - . ".d.ie - - -. "Ą,lIi ... -
Soos.-Vaudrey, zara~ ~o Pl,zybyciu mini· - -,j~"z,"ioa 2 i ~ rz~,t. 500-540. o"i •• 300-
sb·ów. odbył si- wczoraJ' p~zy salwach ar- 350, gryka - - -, r"llik letui -. ,i .. o", -

'I - I rzepł\k .rAp. silił. - - - , Itrol!h Ilolu)' - -
matuicb pogrzeb prezydenta Grevy'ego. ~,enkrowy - - _ . (.,oIĄ _ - _ .~ ko .. ec, 
Za trumną. pokl'ytą wieńcami, postępowal k&9U jagla". - - -, nloj .. opakn .. , - -, 
zastępca Carnota, general Brngere, na· Inia"y _ .- - "a plllt. 
stępnie Floquet, dwaJ' deputowani Izby "ie- Oo"ie.io"" p ••• "ie, 300, 'yŁA -, he ... i .. ;.. 

'1. 1OO,,oW'8& 150.1 iCfochn polnego - koreJ . 
śli baldachim. Na pogrzebie. który odbył War"ow •. 16-go, wredni ... Okowit!\. B;Utt. akla~. 
się bardzo wspauiale. obecne byŁy tłumy ... wiavo 100': -.- :"1\.79; sa 7SI : _ . --9.20. 
na.rodu. Z wiela mów wyróżniało się Szynki za wiodro UlO": -.--11.89; za 78": -.-
przamcjwieuie Iministra Freyeiueta. któI'y 9.27. 
PI'zypomllial, że Grevy przyczynił się bar· ilerllu. 16 wrzodui • . p ... "ieĄ 225 - 23. u .. w,.oa, 
dzo wiele do ' utnvalenia r rzeczypospoliteji 230.25, uo listop. grwls. 2.!8.0tl. ~,tn 2\0 - ~7, 
wypełnił swe zadanie somiellUie i stworzy na wnas. 23S.25. n& listop, gru~s. .23l12a. 

Hłyn, 15 wrze§aia.. Ka"a, ~ofllt AYerage ut.o. 
we Francyi wlad,zę ,\ieosobistą. na wn. ~.ń 57.0<1, na gru<b, 7ł.50, ua marzec 71.50; 

Londyn, 16 wrzegOla. (Ag. p.). "Dajlj Słabo. 
Telegrapb" wyraża zdziwienie, że Hnansi- ltndya,l& """nia. CIl . r Ja ... !5'f.. Spokojai .. 
ilcr enropej cy uwierzyli 11' bajkę o zaję· CultieL burakowy l3 .pokojnie. 
cin Mityleny, co przecież by loby kl'okiem lI.srpool, 15 wrzduiL B~"ohIĄ. Sprawoadaui. 
nieprzyjacielskim. Marynarze angielscy koueo".. O~rOI 7.1lOQ boi. z tego u~ ap.kul&-

""" j en i wyw6. 500 b.1. Spokojnie. Ui,ldJ,njl" ~m.ry' 
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piotrke"skim - l) na budowV ..... tu na praech .. 
Il nim punkel' " SOlno"ieach, od sumy t.08l fi. 95 
kop.; 2) na reparacyv zabudowań rądo"yeh. nal&
tłOyeh do "ojm w J!foworaa""",n, 0Ił -1 MIl 
n. 76 kop. 

Dnia· U ~i.tnikA r. b.," zarz~zie d6br pań· 
It"a w W.nn"i. (aleja Uj .. do",k •• " li) od~
<bi. si~ Uc~y. no spr%edai placów. zn.jdujłOych 
.iV przy uW:Y 1fiodow~ " Wkrsu.JVle "ru ze 
zoajdlljł06lDi liV na trellze plecaer. • .a.uddwaai_t 
i drzewami, & mloowlcie: 

l) plae lit. A. majłOY 3~ lokei kwl'dralowIPh, 
od oumy .38.~ n. lit> kop.; 

2) plae lit. B, maj\cy ~,280 łokei kwadhtoWyth. 
od sulDy 32,901 n; . 

a) plac lit. o. majłO" .4..275 łoke~iw&dtatoWJChr 
od l\lIDy 33.21~ ..... 75 ko~ 

4.) pl", lit.. D. U1&.!łOY 4.,635 łokci k".dratoll'Ycb, 
od slW1y 27,839 n. 63 kop.; 

5} płac lit. E, maJłOI 2,1130 lokci kw.dn.to""'h. 
od onmy 17,607 rl. ~ kop.; 

6} plac lit. F. m.t.i.ey 2.ł20 łokci k"aVaIoJlJcb, 
od sumy 12.708 rl.j 

. 7} plac m. G. mljl}C.1 3,550 łokci kw~at<ill1eh, 
od sumy 21,304 ra. 60 kop; • 

Wadyum '/,. oumt licytAcyjnej. 
Dnia 19 Ultopada r. b.. ." I~dr,ie okrwowym 

piotrkow8kim-na I'p".dt.ł. Ulemch,,,o'ci " m. lb· 
wie: l} pr.y plaeu ,Ryn.k" pod NNr. t69 i t'70, 
a hypotec%llylD ll~. od lum, 6,000 n.; 2} przy ul. 
Korutancya pod Nr. 176 poUe i n5 hypoleczo;rm, 
od I=}' \lOll rl.; 3} 0 .. 011 mlynarski.j Ko%iołk .... 
gminII JrrogC-DolJia PO"l&tu brzezińskiego, od .u
my 5,')()() 18. 

TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

Giełda Warszawska. 
Z,p/ .. ""no 

Za wek,łe krółko!.r .. I ... , 
na "Betlin Jia lOO Ulr. • . • 
na Lollllyn .0 l ł.. • . . . 
na Pary. sa lOO (r.. . . . 
D.. Wiedeń .o. 100 II. • • . 

Żloa •• kpńc ... giełdy 
Z. popl.ry plli'twow. 

Liat;y Ilk"idaeyjuo Kr. Pol .• 
BUBka/ pozYCZka w.ebo<!"ia . , 4', pot ... e"nz. r. 18117 . 
Listy ... t. zi.m. Seryi l . 

Listy ... t. ;;'. W:nz. .r.~. 
" t' " V. Listy zas t. UL ł,od,i Seryi [ 

I.{ .. 
~, 

Giełda Berlińska. 

Bankuot, rllSkio .araz . o 
n ., Da dOiŁa\'f • 

Dyskouto pryw.tue . . • • 

16 17". 46 'l5 
I Ral 9 łO 
a7.ltJ ' 37.al> 

97.
II1L76 , 
96.50 

100.06 
109M 
101.110 
100 10 

--... -

97-
101.25 
!16~ 

1/10.30 
1OO~ 
IOI.5ó 
1'lCllO 

-. 
215.iiO 

/

215. 
31).,/ .. 

, 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI • 
llaltehtwa sawarto • w dniu 16 ' 'If\MŚ~ . . 
Wparaftl .wa'DellekleJ. l: Bndolf Beck •• Zuaaa. n. KO •• lok. 
Zmarli ., duiu 16 wreeilni&: 

· Ko.lllloy: Dslecl do łat 16-t8 .... t. I, .. &oj 
Uczbi •. cbło,Pców l, cbi."cąt 1 dorodycb l 
'lir tej hezbl • .mtic1YZQ l, kobiet - ' & mhusoW'ieie; 
Wład1ał .... lVr6blo"'lki. lat 38. 
· E~ •• DI.lIoy: DzIeoi do lat U·to __ rło I!." tej 
Iic_b~ •. ehł~pe6" 6, d.io"cz4t 2, doro.lyeh I, 
w tej liczbte moiczyzrr l, kobiet - a miaoowicie: 
Bogumił KopeoyńBki, I.t 51. 
· SI~rozako •• I: Dzieci ,lo hit 15-tu zm.."t. t, w tej 
,,~ ••• ~hłopców 1. d.i." .... ,t I, d~o.ltc 2. 
., t'ej lie~b,e m~tcly~" , kbbi.t l, • mi uówicie: 
~: ~i'~llarkoWl" I.t~, Slajn. Raco Horo-

LISTA PRZYJEZDNYCli. 
Grand Holel. J. W.illfob, H a..ica.aaa i L. C.· 

lidski • W.n ..... '. L. Fre,mann .. OdesJ. Ił. Kall' 
der z SOlDowic, B. Vor"88 • Ak"Jocru ... A. 8eh .. 
nol • Berlioa. 

Hot,1 Pol.kl. S. Ulato".ki • Upala, Roili< • 
W, .. ł .. ".1.:&, O. R1i118obow • S.klo", Z. BerI_ • 
W .. a .. wy, oicer Jll .. ki • Bróiroaok. A. ~ollfalsk( 
• Al.k .. nuo ..... G6rska z K.otllJl&, Tanki .... PIotr
ka" i Zare ba. KalillL 

Hotol Vlot.rlo. Berlng.r • B~ddn:>., nottiiJl. 
W&r~ .. wy, łIar~ow~~ KUDig • Koliaza. Li.bek " 
ł,odZl. Łubow.k, • 1I,a1egostoka, Streicber li R.Y,t 
Wertbe."n I Żarelr. Sao"" • Kalio .. , LotLe. 'v-... -
alawy l Potaseh z Wa.rU&wy. i często olt·z] mil ą pozwolenie wysiadJlnia kań.ka: na wr ... sień Ilai~.iernik ł'l, nabywcy, 

nIL brzeg drugie-go państwa. na wet z bre- na pai~ziernik listopa,l 4"1" nAby"cy, ua li,t.· 
nią, celem nauy wauia wprawy IV wylądo· pad gnlllzieu 4"/" naby"ey, na grudzień aty. 
"ywanin. . J ezeń '''I" nabyWoyl. Dt\ atyczeń luty 4"1" cen.., ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

t I Da. luty ma.rBeo .. u'" uabywcy, na. mart;ee kwie· 
Konstan ynopo. 16 wrze~nia. (Ag: p.ół.). cleń 6'1" nabywcy, na kwieci.ń maj ~'r.;. "abyw. 

Wyjaśniło sIę t&jśoie w Sigri. W. POl' la i CYt na maj clCfwi~ 5'1 ... n.byw0Y' .u lAd.; I GODZ[N)( I ,Ill~ąT"{ 
poslowie mocarstw zagrauiczuych otJ-zy- N.w·York, 16 wrześni • . lło ... l". S·/ ... " N.Or· przychodr,: I I!I ~01101 l51 ł l aOI 81:101-tAliA 
mali IV niedziel'}. telegramy z wiallol,llości!) I •• ui. 8'1., . ::I:.: 
o okupacyi Sigri. Porta zwróoiła się do N,w:York. 16-g9 Yfześui~. K .... (Falr·Rlo) 11.50, • Łool.i ł sI 1°1 7lłsl 112(11 6/55/ .lM 
Williama White'a po wyjaśnienia. Amba- ((&wa FlUr·Rio li 7 1"" o"lin"" n paih. 13.42. __ ._dO'-h ..... ..;;d".:.'!..: __ ~'-.l..-..!,-..:~'-.!.~-!.......:!-.l..-..!..;...:.I·.;':'. 
sador augi eJski odpowiedział, że nic o tem U~ grultz. ~2 22 prlychotb\ • 

uie wie. lecz muiema, że chodzi luLaj o L I C Y T A C Y E. dp K91 .... k. 7 10 
pel'yodycznie powtarzające się manewry. •. _ taeruiewic. 
W niedzielę eskadra angielska orlpłyoęła . DnU. 18 wrlehi .. r. b., " urz9<lzie gmin, Kr.&- .. 
Z powro~em do Mat'maritn. Turcy sądz~ pice powiata coęlwebo ... ski.go - n .. 3·letnl" ,I.ier· • W~r .... "y . 10 ·~o 
wszakże. iż byla to przestroga. obrachoo~ !":R03~8~ejse w syn_godzo w -XtzopiC4tll, od au· "A1.k ....... It."a 1 l6 

wana na. wYW&I'ciłl wrę.żenin. na sułtanie.' Cnil\ 21 września r. b., w magiatraeie m. Toma. tt Piotrkow. 
Madryt. 16 września. (Alt en. pól.). Po· 8zqw~-na 3.letni~ d.ieriaw~ 10 jatek i 6 placów. "Graniey. . 

wódż spustoszy/a Villalmerię; ruuęlo 500 DOI' .24 wr~dUl& !. b., " Nowoya4olUlln - n. .. SOIUO"CA 
domów Wylewy zrz"dzity wiele szkody sprzed .. m.bll , ~en" od sumy 141. rL . .. Tom ... o"a • lU 
.'. .'" . . Dntłt 23 Wl.z~wa r . b .. w urzVll lae powiatu brze- ,B . 2 Ol 

w kilku wstacb prowlOcyl Clud~d Real. r ,ińw"łfD. - 114 a·letnit <bi.riaw~ docbodOw • bl- , .... &. . 

Paryż 16 wrze§nia. (Ag. p.). Eskadra I dłob6jOl w Brze.inach, od roc_uej l\lUly 1,650 fi . nI""gT. },.... i 
angiel~ka zajmowała się ~ylko manewrami ID pl,!l. . .. "Dł·owy • ••.• 81~ł 
na brzegach wyspy Mitylene. Dziwi .. się DnI&- 28 Wf'OŚOl& r .. b'l w m.ag,atra.c,e !": C'§łlo· " P.t~nbarga : 
,... .• .. . .. . chowy - 1) n& dopełlllOlU. dwnl-kcy. mieJsc obak łLD" o 
tutaj wszakze. IZ dowódca eskadry anglel· plaeu jasnogOrokiego od 101! r8. "",.naJn minus;" "y 10~... ".) 
gielskiej ourał punkt strategiczny na mieJ- 2) na ,ko!,se.",ae.yo ',h Btud_ien miejskich, od t39 n Wiednia . " ,H 

sce ćwiczeń, co nie bez powodu wy\~ołlJ.lo ni. rQ .• ~le lU mlU~'. • .. Kra""a ~ ~7 
alarm. 'l'emps' pisze że takl' e COl' de Dw& 29 "TZośDla .r. b .. , " maglstfl\Ci&.m. CZ9.to- .. Wroc!&w g'll 

. " . I 'p obo"y-l} n, 3-letl'ł dz.uiaw- polo ........ ' pa rrau· 
mam byłoby wręcz uaj\vyższym rabuukiem tach miejBkich od 49 rs. room;:; in ,1118\ I) &ak ;, .. Beru..... :I ~ 6 l 
międzynarodowym na morzn. I dzieriaw9 28 pustych plMOY, o.J. Ul! n . 25 kop. IV . 

Haga. 16 września: (Ag. Ilór.). KI'ólowa .. ~~c.nie fn I!lu.; 3} nI> <bi.r;'.~v :lbolow.tw. no" I "T~u.!~~C;.r~=:~~ 
regeutkl\ ot\Torzyla wczoraj sesyę slanów \ iu7t~~ arelO w m. C·O·tocbow,o, 8, ..... roezu"1 cbillJ' &-,q raao. 
geueralnych mową konową. w której o· Dnia 29 wrze~nia r. b., " Il~tcbi. gnberuirJn1Dl 

401 1030 n 41 
9 l:i " • 
~11 U. 

7 !ót 

li. 
148 
11M. 
1 os 
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o G Ł o s z E N I A. 
'06'i.HB.lIeRie. 

_C .. 'B H e o q a ł m a r o coBlIBo.leBi. r o c y J. a p I>l B II II K II e-
B 'f, • ~ 101 A.. r y c T ~ ł Dl e II noapoBll1'e.uBB"~Y Poecjil~DJ'o O<S
~ecTaa lrpaCBJrO KpeCTa, ... K&OCU" .aciu yqpell.1.esill 06l1\ecTsa 
Rpae1Ii.ro Kpecra OTBpI>lB8.8Tca upieK" DOllepTOOBUili Ba DOKOm'" 
BBcueBW n ryGepBiBu., uocTpaxa.mJIX" on oeypoJlu. Bet uo
lIep1'BOaam <SYAY", BanpauaT.ol r.l8I1BWll" Ynjl2ll.leoieK" 06-
~eCT.BII .li. lIdInI y'lpellAeBiallll lI'L ł'yllepBiax .. , Ba 1I0B oe pacnpo· 
eTPJ.JIB.lCI ueypoJla.t,-n }"Ipez.ll;esis OllmeeTBa Tix" ryGepBill, BO
TOpllU lrya,U.lOTcl II'" nOKOm;B, a aTlIMB noc .... A1IUKB (lyxyn opraoB' 
BOSUW, 010, .iAOIllll B 010 }"IaCneK" II'11CTBOł a.1.lllIsllCTpa~ H APO
JleIlCTBIl, UOneQHTellr.CTJ18 RpaCBaro RpeCTB .1.:11 oaaaaUIB UOKO~ 
ByllA8lOm.8JI}'e. s&ceuBi., o&llllon8 COOTlliTeTlIeOSYv,!' cnooo(laKH, 
DO .",pa(lo~ooKy Ba K'!ICTU:r. lIUBY, np. aeupellllBBO 2Jl'll\01l'l> 
y'l8eTII .'" 9TOK'I> pacnpeJl;t.aeBlB ueBoB'!; UOne1JllTeuCTB8.. BllpeAlt 
AO uoc-ryuuIDa llOlIepTBOBaBilł rJlaBBOe y npaueoie OTU'ClIH.lO BS'" 
eaoero san.OBaro BaUSTUJ 166,000 Py<S. H npeJl;JlollBJIo K'IICTBYK'" 
~.AeBilll1t O<SnteeTJ18 CAuan UBIli me OT~UC.teIDB n K'IIp'll B1'" 
epe,AIlTU1 

,. Ogłoszenie. 
Z Najwyższego pozwolenia Najjahiejszej Pan4 Naj

mlłefli W'nej O ~k un k i Rosyjskiego Tow~rzY8twa Czerwonego 
Knyta w ka8&Cl"'wszyat.ldchina~ytucyj Rosyjskiego Towanystwa Czerwo
nego Krzy ta otwiera Mę przyjmowanie ofiar dla niesienia pomocy 
ludnośei gubernij, dotkniętycb nieurodzajem. Wszystkie ' oilary bęaą 
prietył,ne pizez Gł6.wny Z&N4d To;Warzystwa i przez wszystkie 
Instytucye w guberuiacb. na kt6re nie rozszeraył się nieurodzaj-do 
instytucyj Towarzystwa tych gubernij, ~ktc)re potrzebnj, pomocy, 
• te ostatnie orgarmować będą, z wiedz!ł i z ndzia1em miejscowej 
atlmlDistraeył I dnchowieństwa, komitety opiekuńcze ,czerwonego 
Knyt. dla nlesięia pomocy potl''Zebująeej lódności w spos6b najod
odpówledpiejszy, według opracowanego n' miejscu planu, przy 080-
blatem be2warunkowo ndzlale członków komitetu opieknńczego w 
tym podziale. Przed wp1ynięciem ofiar ęIówny. Za1'~'ł.d wyzn~c~ył 
la swego kapitału zasobowego rs. 166,000 1 polecIł mIejscowym ID
atytncyam Towarzystwa taksamo wyznaczyć sumy, odpowiednio do 
ich g,odków. '. • 

I ! 

w l1odzl. nI. Piotrkowska 18. 

Skład fortepianów, pianin 
i melody1eotWw 

w porączeniu ze składem 
NVT. 

Wynajem instrumentów. 

W IdmInlstracyI "Dziennika ŁOI1Zk.ie.2'()"· 

I A nabycia 

PUlSY O PPJGT lAŁO LETNICH ROBOTNIKńw 

~si~ż~i fabryczne 

~ u!!!:oc~!~!~ldo_ Alfred :~~~~ows~i IŁÓdZkie Towarzystwo }y~list.ów 
:z:~je~~~:;'Yko~e~t~~;'&'p~; KopstautYU~Ska . Nt\i,. dom SS. BILET! na WJSCI[1 
gotowuJe do szk61. Oferty w Ad Frldryeha. PrzYJmUJe luteresan
ministraeyi ,,Dziennika" pod lit. t6w codziennie o 8'/. do 9'/. rano 
M. W. 1873-3 i od 6 do 7 po południn. 1878·6 odby6 się mające w niedzielę 

F ARBIERNIA PIÓR 
"Julja'" 

przyjmuje pi6ra do prania, farbo
wania i fryzowania. Ulica Wi

dzewska Nt IH, dom Wejkerta. 
1686-10 

Z dniem 15 września otwieram 

pracownię SUKIEN DAMSKICH 
w mieście Łod,i, przy nlicy S-go A u
drzeja, !fr. 16 i wykODJIf&Ć będę wlul· 
kle roboty ... .,kre8 toalety dalllBki.j 
wehodz\ce. Za 8umie1l1\e wykońeoenie ta
kowych por~czam. 

"A,nelitJ" 
~:toez~~k!rie~~~en~toa."nras fst;!3~~ne 

PO'l'RZEBNE są 

PANNY"'Qi 
do stanik6w i spódnic. Zawadzka 
1& 15, parter na prawo. 186.1-3 

5 lnb '10 ]wrcy 

gorczycy · żółtej 
knpi fabryka muszf,ardy 

H. 1!Iaedera 

M.Oonchin 
II dnia 8 (:10) września SI} do na-

bycia n pana HeDryka Sehwalbe, 
nlica Piotrkowska_ 

D.il i codlieDnie grat będzie 

Obwie.~c~enie. 
Dyrekeya Towarzystwa Kredytowego miasta .fJodzi 

podaje do powszecbnej wiadomo§ci, że niżej wyszczeg6lnione nieru
cbomości w m. Łodzi położone, z powodn niezapłacenia raty Majo
wej 1891 r ., wystawione zostały na sprzedaż przez publiczne ·licyta
cye, odbywać się mające o godziftie- 11 z ranR, VI kancelaryi Wy
działu Hypotecznego, przy ulicy Średniej pod ]U 427 w -m. Łodzi, 
przed wyznaczonymi notaryuszami, a miRoowicie: 

R) pod 1& 352, przy ulicy Średniej obciążona pożyczką towai 
rzystwa rs_ 12,100; wadinm do licytacyi złóżyć się mające wynOlł-
1'8. 2,420; licytacya rozpocznie się od sumy rs. 18,150; termin sprze
daży wyznaczono na dzień 25 listopada (7 gruduia) 1891 roku przed 
notarynszem Józefem Grabowskim. _ 

b) PO~ XI 1117, przy ulicy Widzewskiej obciążona pożyczką 
towarzystwa rs. 14,590; wadium do licytacyi złożyć się mające wy
nosi rs. 2,900; licytacya rozpocznie się od sumy rs. 21,750; termin 
sprzedaży wyznaczono na dzień 27 listopada (9 grudnia) 1891 roku 
przed notal'yuszem Władysławem Jonszerem. 

c) pod]u 120, przy ulicy Drewnowskiej obciążona pożyczką 
towarzystwa rs_ 1,700; lVadium do Iicytacyi złożyć się mające wyno
si rs. 340; licytacya rozpocznie się od sumy rs_ 2,650; termin sprze
daży wyznaczono na dzień 28 listopada (10 grudnia) 1891 roku przed 
notarYJl8Zem Julinszem Gruszczyńskim. 

d) pod Nt 1373, przy ulicy Dzielnej obciążoua pożyczl>ą. towll
I'Z}'stwa rs. 30,000; wadium do 'icytacyi złożyć się mające wynosi 
rs. 6,000; licytacya. rozpocznie się od sumy rs_ 45,000; termin sprze
daży wyznaczono na dzień 29 listopada (11 grudnia) 1891 roku przed 
nota.ryuszem Janem Kamockim_ 

Łódź, dnia 2 (14) września 189l roku. 
Ze. Prezesa Dyrektor: H. Konstadt. 

Dyrektor Biura: A. Rosicki. 
1867-3-1 

Ulica Konstantynowska :Iii 37 nowy_ O • . 
_______ --'1:..:.8'1:..;:.1-_3 'U.,O.~enłe. 

Cztery pokoje, przedpokój I ku- Dyrekcya Drogi Żelaznej Fabryczno- Lódzkiej 
ehula, pod' - . . ~ d bl' . . d ś" . dn- / 20 przy nlicy Piotrkowskie' aJe ~lIIleJ8zem o pu lczneJ wIa. omo ~l, lZ Z lem 8 

. _ ~ Wrześma r. b. wprowadzony zostaje pOClag towarowo-pasa-
do wy'lła.1ę~ia -:u żerski od Koluszek do Łodzi , łączący się z pociągiem ku
z dniem 8 października. Wiado- ryerskim z Warszawy, podług następującego rozkładu jazdy: 
mo§ć w magazynie obnwia naprze
ciw cukierni p. Wiistecbnbego. r-_______________ 1_~ __ ~ 

BOI 
a p1ttrow7, Inajduhcy .i~ przy 
tbiegu dw6ch nlic, do 8przedania w 
War8zawie. Połowa tOgo domu .p .... 
~yalnie uzządzon ... na .f&brlkę ~mu-

~~ d:~:~~'lt.::r .. ~ P~t~ch t:: 

STACYE 
(czas wedłng południka warszawskiego) 

KOLUSZKI 

ANDRŹEJÓW 

ŁÓDŻ 

wychodzi 

" 
przychodzi 

Towarowo-osobowy 
7611 

12 godz. nocy 

12 g. 39 ID. " 

1 g. 
l' 

dy, • wind~, galowen! i wodociągo
wam. UlZ~dzeniem i w8zelkiem.i innemi 
wygodiUIIL Sprzedaż na bardzo dQ-

do . . l l tni h b t ik6 godnych warunkach. R6jVlliet może zapIsywama ma o e () ro o D w, oraz być odnajęta .ama fabryła. Rellek-

1858-3 

~ K tanci lechcł złożyć oferty w bi111'Ze K S I Ą LJ I ogło8zen p~. Rajohm •• &. !'rendler w Byrekcya 
WarszawIe, Senatorska 26 B1Ib "R. S. 

do , zapisywania dłwodów leglty .. aeyjuy'ell robo- 1001". 18PQ-t-1 Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 
tnlków. JIOR9KBcKall ta6pB'IDall lłieJl1la- podaje do wiadomogci 086b iuterelowanych. że n .. potrzeby r. 1892, 1893 i 18g{ 

ma zamiar zakontraktowa6: 

Sze'~aty do zapI' sywanI' a Dal Ropora, bkoło 429,000 8ztuk podkładów d~bOlfych zwyczajnych 8" X 10"/6" 
i.LLl Buł"" 84:,000 Ił " o, 8u X 9H /6 11

, 
AOTBle 8ID.leUJI TOBapOO'l'apUIITo.U: 61,000"., 8osn9wycb zwyczajnych 8" X 10"16", 

I k ' f: b 1:. R·I ...... o6J. YTepil,;ym.ua H.UAJI- ł95 komplet6w podkład6w d~bow. ych podrozJ· .. zdowych, cztli 19.800 wypad ow W a ryce Boi .II0AU - Mnc ... sa Jł 55310 on 12 , 
,

(U) Alry"u T.r, Ynp ..... e.ieliu';8nó"ol I.tuk r6inych. wymiar w, 8tan6wiących 8t6p ieżąeych 
~.Gp"'Bol .e.d8KoI Aopora emcr. o6],JI- 225,1'12,5 o ..... 
BU...", no ynol(uyr",t AJG.IlUt' ... Ha- 2,401 .. tnk belek dębowyel! do moat6w_ 

oraz wszelkie druk.' służące U'ARot o'l1lTa.,.." BOA1IIMBH'&n.IiIJn.. Majłoy chęć kORkuzowania o pomienionł dostawę w ealoki lub w części, 
• 863- zeehcą złoityć na ręce Naczelnika Wydziału Uospodar.zego, najp6źniej do dni .. 18 

_-:::_-:--:-____ -=1=:...:.::3:...::.;-1 (30) września r. b; opieezętowanł deklaracyę, z napisem na kopercie: "Deklar .. -

ala są~o' w Doto' ]'n l' [DlI'DDych Zgubiono paszport, cya nas~:~;~;Jw~~::tp.!'t~~=~t ip~all.d6W i belek mote być llrzejrzany 
wyda.ny Z tutejszego magistratu w Wydziale OoaPOc!arc1l m ęodziennie, • wyjątkiem dni gwiątOjlznych i gaJowycb, 
na ImiA J6zefa Karwockiego. w zwykłych godzinach biuzowych, łącznie z warunkami d08tawy, kt6re prze. bio-

y rących udział w konkurencyi bellWarnnkowo winu)' być własnorgcznie podpisane 

!~~li!~il~~I~~~~S~~i~l§i~!~~~~Ł~a~8~k:a~W;y~ZU~a~l~a~zc~a~I~.a;cZ~y~~~ł~oZ~.y;Ć Do deklaracyi n&leiy dołąezyć duplikat kwitu ka88y Głównej drogi żela"nej takowy W tutejszym magistracie. D& żone wadium, wyrównJlfaj, .. 10'10 zaoferowan<u rocznej dostawy-
1859 . DeJclara~ye olób, kt6reby warunków nie podpisuy, lub wad.ilUD nie wniosły, 

Dle ~dt praYJęte. 1807-3 
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