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niezbędne w gospodarstwię domowe~. masy Indowe. 
---------------- Z rozwojem przemysiu, włościanie poczęli W Danii za głównego propagatora pra-

EN()YKLIK& 

Jego Świętobliwości fAlona lUl-Ko 
Praca ręczna w szkole 

za grauleą i w Rosyi. 
l_ 

Wprowadz~nie nanki rękouzieł I wogóle 
pracy ręczuej do szkoly slanowi w osta
tnich czasach przedmiot żywego iuteresu 
w dziedzinie pedagogii, a wladze ednka
cyjne różnych kre,j6w zajmnją się gorąco 
t'ł sprawI!. Tak zwany .Slojd" szwedzki 
słnży tn za wzór do ndladowania .• Praw. 
wie3tnik" zamieścił w tych dniach iutere
stijący szkic rozwojn i obecnego stann tej 
metody nallczania. Przytaczamy szkic ten 
w przekladzie: 

Kwestya wprowadzenia do szkoły Pl'acy 
ręcznej powstała już dość dawno, ale do
piero w ostatnich latach myśl tę poczęto 
wprowadzać z pewnem powodzeniem w wy
kouanie. Wieln pedagogów jeszcze w XVII 
i XVIII stuleciu pisało 11 konieczności 
nieograniczania się przy nauczaniu szkol
nem jedynie zajęciami umysŁowemi, lecz 
uczeuia również chłopców i rzemiosł, aże
by mogli oni, po nkończenia szkoly, zara
biać na swe utrzymanie pracą ręczną. 
Wiele odtąd czyniono prób zjednoczeuia 
w szkołach ludowych ogólnego wykształ
cenia z nanką rzemiosł; próby te powta
rzają się i obecuie, z małem jednak, jak 
dotąd, powodzeniem, gdyż nader truduo 
r.naleźć vr mołach tyle czasu na nankę 
rzemiosl, aby osiągnąć dobL'e rezultaty, to 
jest aby chłopiec, po ukończeni n nauki, po
siadał dostateczną wprawę w zajęciach I'ę
kodzielńiczyr.b i m6gł przez nie zarabiać 
na swe utrzymanie. 

Jeszcze \V początkn bieżącego stnlecia 
kwestya pracy I'ęcznej w szkołach ludo
wych podjętą została w państwach skan
dyna wskich całkiem z Innego punktn wl
dzeuia, a mianowicie oparto ją ua gl'uncie 
w części ekonomicznych, I'l części religijno
moralnych zasad. W dawniejszych cza
sach włościanie w Szwecyi i Nocwegil, 
mieszkaj~cy po większej części w odoso
bnionych niewielkich wioskacb, zimą, w 
czasie wolnym Oill'obót polnych, wYI'abiali 
sobie sami wszystkie statki domowe, prze-

l) 
Piotr Decourcelle. 
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Działo się to na biwakach pod Tonkinem. 
Oddział strzelc6w afrykańskIch, stanowią
cy przednią straż kolumny wojskowej, prze
znaczonej do ochrony wysianych dla armii 
zapasów żywności, rozlożył się ua 110C obo
zem. Mala gromadka, nawskrM przemoczo
na padającym od rana gęstym deszczem, 
r.nużona i glodna, zatrzymala się !la nie
wielklem wzniesieniu, górującem ponad po· 
lami ryżu i trzciny cnkl·owej. Z wielkim 
U'udem roznIecono ognie, dla przygotowa
nia gorącego po~iIku i osuszenia muudu
rów :tołnierzy, ktprzy, w nieladzie rozRy
pilni i nieruchomi pod szerokimi plasz
czami, podobui byli do prastarych kamieni 
Druidów, zapęlniających pola breto~skie. 

Poza gęstym żywopłotem kaktusów i 
aloesó w przywiązaue konie, zbryzgane blo· 
tern, z zamkniętemi oczami, smutuie żuły 
porzuconą im paszę. Tylko wysokie syl
wetki żolniel'ZY, stoją.cych na warcie z ka
rabinami w dloniach, wznosiły się ponad 
rozleglą l'ówniną, odcine,jąc się jak czarne 
cienie wśród zmroku zwIększającego Hię 
z chwilą każdą. Zdawalo się, że niezmier
na jakaś 8patya i wyczerpanie ogal'Diają 
całą przyrodę l ludzi. Nie slyszałeś tu tej 
wesoł~j gawędki, tych 1artów i anegdot 
swawolnych, jakie cechują zwykle francu
.kich wojaków w chwilach odpoczynku i 
wytchnienia. 

stopniowo przywykać do kupowania wszy- cy ręcznej należy uważać bylego oficera 
stkiego niezbędnego ao gospodarstwa w kawaleryl Klauson-Kossa, który Ilanezal I 
mieście lub na tal'gach, gdyż wiele rzeczy 1I.0tąd jeszcze naucza nauczycieli ludowycb 
niezbędnych w gospodarstwie wiejskiem I różnych rzemiosł podl'ęcznycb w tym celu, 
domowem poczęto wyrabiać fabtycznie I aby ciż następnie llczyli tych robót ucz

W KWESTYJ SOCYALNEJ. 

(Da18zy ciąg-patrz N,.. 207). 

ceny ich spadly silnie. Zakupy te okazaly niów szkół ludowycb. Niemcy zaznajomili Ważną przeto jest rzeczą dla wspólnego 
się korzystue dla wlościan ~e strony eko- się z pracą ręczną. szwedzką i duńską po i prywatu.ego dobra, aby porządek i pokój 
1I0miczuej, ale źle wplynęly na moralność raz pierwszy na wystawie pow8zechnej panował wszędzie, aby całe nrządzenie ży
ludzi: włościanie pozostawali zimą bez za- wiedeliskiej w 1873 r., i odtąd zaintel'e- cia domowego stosowało się do przykazań 
jęcia i skntkiem bezczynności oddawali się sowali się tą sprAwą. Początkowanie do Bożych i zasad prawa przyrodzonego; aby 
pijaństwu, a wyjazdy do miast i ua baza- metodycznego opracowania k westyi Pl'acy religię szanowano i wykonywano jej prze· 
ry także pociągały za sobą szkodll\ve dla ręczuej dało seminaryum nanczy lelskie pisy; aby kwitnęły obyczaje publiczne l 
ich moralności i zdrowia następstwa. lIlo- n/iaskie, załotone w 1870 r., w pobl.iżn prywatne; aby ści~e trzymano się zasad 
dzież przestała całkiem zajmować się rze- miasta szwedzkiego Goteborga, pl'zez An- sprawiedliwości, iżby jeden drngiego nie 
miosłami domowemi i skutkiem tego w wie- gusta Abrahamsona, w jego po iadlości mógł nciskać bezkarnie; aby wzrastały sil-
111 miejscowościach dawał się dostrzegać Nil.as. Dyrektorem tego semiuaryum jest ne pokolenia, zdolne zostać podpol'ą i, je
upe.dek gospodarstwa domowego: włościa- teraz synowiec Abrahamsona - Otto Salo· !Iii potl-zeba, przedmnrzem ojczyzny. Dia
nie, lInpując wszystko w mieście, nie umieli mou. Z początku w zakladzie tym kształ- tego też, jeżeli się zduza, iż robotnicy 
nawet napl'awić połamanych lub popsutych cill się mlodzielicy, któl'zy, oprócz pracy opuszczają Inb zawieszają pracę w strej
przedmiotów, a jeździć do miasta z każdą ręcznej, słuchali wykładu przedmiotów o· kach, zagrażają porządkowi publicznemu; 
drobnostką było niemożliwem. g6lnleksztaJeącycb, ale obecuie w semina- że węzły przyrodzoue rodziny rozluźniają 

ryum prowadzą się jedynie sześclotygo- się wśród robotników; że de~cze się re1l
Jeszcze w 1813 rokn w niektórycb dniowe kursy dla nauczycieli Indowych ze gię robotuików, nie ułatwiając im wypllł

szwedzkich stowarzyszeniach gospodarczo- wszystkioh krajów, wyłącznie mające za niania obowiązków względem Boga; że 
wiejskIch podjęto kwestyę konieczności po- zadanie teoretyczne i praktyczue pl·zygo· wspólna praca obydwóch płci i inne po
parcIa rozwojn rękodzieł domowycb wło- towauie ich do uallczania pracy ręozneJ W budki do grzechn stanowią w fabrykach 
liciańskich, a w 1846 roku zawiązano IV szkole. Zajmując się jedynie tą spl'awą niebezpieczelistwo dla moralności; że pra
Szwecyi stowarzyszenie ze specyalnym ce- Otto Salomou opracował gruntownie kWe-j codawcy obciążają robotnika "racą nie
lem popierania rękodzielnictwa domowego, styę celów iŚI'Odków wykladu praoy prawiedliwą l11b nbliże,jącą ich istocie 
które w Szwecyi zwie się .SlOjd" . Wyraz rę~znej w szkole i dlatego metoda jego IllIdzkiej warnnkami niegoduemi lub poni
ten jest czysto szwedzki; nłema go na- zasługnje na szczególną uwagę. Prze' I żającemi; że szkodzą ich zdrowiu nadmier
wet w pokrewnym języku duńskim. Pocbo- dewszystkiem Salomon ptzyjął za zasa- I uą pracą i nieodpowiadającą icb wiekowi 
dzi on od starożytnego przymiotnika slćig dę, że cel wykładu zajęć pl'aeą ręclną nie l lub Illci-we wszystkich tych przypadkach 
albo sli/gr-wprawny, zl'ęczny, który, praw- może być utylitarny, t. j. szkola nie należy konieczule użyć w pewnych grani
dopodobnie, posiada teusam pierwiastek, może przygotowywać uczuiów do jakiegoś caca HiŁ i powagI ustaw. Granice te ua
co niemIecki przymiotuik .schlau·, obecnie rękodzieła, lecz zajęcie to powinuo sinżyć kreśla sam cel, który żąda pomocy ustllW, 
tłómaczony slowem przebiegły, ale. w sta- tylkQ do rozwijania umiejętności używauia to jest, że tym ostatnim niewolno posu
rożytnoki mający znaczenie więcej ogólne. rąk, jako organu, zdolnego do nader roz- wać się lub przedsięwziąć . uic ponad to, 
S\ijjdem nazywają w Szwecyi wszelkiego mai tej pracy, a również do rozwinięcia co jest potrzebne do stłumienia nadużycia 
rOllzaju I'ękodzieluictwo domowe, umiejęt- poczncia miary IV oku. Prócz tego, praca lub nsunięcia niebezpieczeństwa. 
ność zrobIenia środkami domowemi wszyst- ręczua powinna byd przeciwwagą zbyt wy- Prawo, czyjekolwiekby ono było, powin
kIego niezbędnego IV gospodarstwie. łłcznych zajęć umysłowycb w szkole i no być święcie szanowane: dlatego też 

Pojęcie to przeciwstawia się rzemioslu, zmusić ucznia do polnbienia jakiego wy- pańs.two powinno je zapewnić wszystkim 
tak, Iż rzemieślnik się obraża, gdy go na- branego rękodzieła, ułatwiając mu nabycie obywatelom, z8pobiegając lub karząc prze· 
zwą slOjdarzem, pouieważ to oznacza, że pierwotnych w każdem rzemiośle wiado· stąpienie tychże. Wszelako w czuwaniu 
umie ou wszystkiego pOIl'ochu, lecz w mości. nad prawami jednostek powinno 'państwo 
swym fach n niedaleko zaszedł. Szwedzi zająd się szczególnie słabymi i biednymi. 
popierliU rękodzi elnictwo ilbmtlwe swycb. Klasa bogatych czyni sobie niejako przed-
'Yłościan przez premia, wystawY i innemi mUI'ze ze swych bogactw i nie potrzebtije 
środltami, ale osiągnięto rezultaty pomyśł- w tym stopnin opieki pnblicznej; klasa 

I Wilgotne gorąco, wydZielające się bezu-I I ulemych i bezwładnych, w którye bJła 
stan ku z ziemi, }lochylafo najtęż:ize ramio- niegdyś tasama krew wrząca i czysta. I 
ua i skraplało potem czoła, pomimo zbli- Deszcz ustał. taJ zrobiło się.mu tego młodzieńca, który 
tającej się nocy i deszczu, siekącego jak Dwaj jeźdcy na zmęczonych i zadysz a- jechał przy nim piękny i silny, niepomny 
w łaźni parowej. Dokoła płynęła rzeka, nych wierzcbowcaclt wdzienli się )lad 0- nil to, że zanim księżyc skryje się w bla
obejmując w olbrzymie rami~nl1: okolicę bozowisko po peluem żwiru, ul'wistem ski jutrzenki, kula nieprzyjacielska nlożyć 
dziką I tajemniczą, gdzie gąszcz każdy wzniesieniu. Blady księżyc wysunął się go może do snu wiecznego na obcej demi, 
krył przepaść, każdy gaj-zasadzkę:- z poza obłoków, o~wietJ&lllc niewyraźnie zdala od swoich i ojczyzny. A tam dale-

- Wacbmistrzul-rozległ się wśród I;i- osadę w odUali. ko, pod blękitnem niebem Francyi, jedna 
szy głos donośny i silny. . - Pamiętaj więc - zabrzmiał znowu więcej matka wypłacze oczy z tęsknoty I 

Jeden z nierucbomycb płaszczów osunął silny I rozkazujllcy głos oficera, - że de- ból n, podczas gdy minister w uczonyeh 
si~ i nagle rozbndzony podoficer stauął peszę wręczysz osobiści e generałowi. O· zwrotach wymownie przedstawiać będzie 
wypl'ostowany, z ręką przyłożoną do czo· czekuje on naszego przybycia dla rozpo- zwycięski pochód cywilizacyi i nowe sła-
ła, oczekując rozkazów. częcia atakIl, aby wiedział, gdzie się znaj· wić tryumJy. 

- Dwn Indzi odważnych do spelnienia dujemy. - Sk'ld pocbodzisz? - zapytał oficer. 
niebezpiecznego posłannictwal ~ B'łd~ spokojnym, kapitanie, spełnię - Z Gnel'lgny nad LOllrą, w pobliżu 

W mgnieniu oka. cały oddzial był na no- twój rozkaz. Nevers, kapitanie - odparł zapytany. 
gach. Ostatnie wyrazy zamykały w sobie Znowu zapanowało pl'zerwane na chWilę Oficer podniósł glowę. 
tl'udOIł do odparcia pokusę i wszystkie milczenie, lek.ko już tylkq zakł6cane od- - Pan znasz te strony? - ciągnlłł dalej 
dłonie pornszyły się drżąco. głosem kopyt końskich i staczających się żołnierz. Zapewne zatrzymywałeś się t.&m 

- Nikt się nie uchyla, więc wybieraml- z pod nich kamieni. pan kiedy, to zwykły postój kawaleryi. 
za wolał dowóica, wskaznjąc na dwn naj- Kapitan zamyślony przyglądał się żol- - Tak ... rzeczywiście ... - odparł kapl-
bliżej stojącycb żnłuierzy. nierzowi, który bezwiednie wysunął się tan, prqpominam to sobie. De masz lat? 
Każdemu z nich wręczył uepeszę i ci- naprzód. Wyraźuie teraz na tle cierunej kończę dwadzieścia jeden na śogo 

chym głosem nstną dorzucił instrukcyę. przestrzeni zarysowy wala się przed nim Marcina. 
Przeznaczenie obu sztafet było jedno, l'ÓŻ- krzepka szyja mlodzieńca, jego krótko, - Czy masz rodzeństwo? 
Ile tylko byly rtrogi, jakiemi lIieść je lIa· podlug regulaminu, ostrzyżone w Iósy. Ra- - Nie, kapitanie. Jestem jedynakiem. 
leżalo. Gdyby jeden z wyslalic6w polegl, miona szerokie i spadziste, plecy śmiaJo, - Twój wyjazd IV takim razie musiał 
drugI, śpiasząc oddzielnie, powinienby do- choć delikatuie zarysowane pod muudnrem, bardz8 zasmncić matkę? 
trzeć na miej ce wyznactone. Oficer wy- nogi musknlarne, silnie obejmlljące kouia, - Ja nie mam matkI. Umarła, Illedy 
ciągnąl I'ękę kil równiuie, którą pierwsze- składały się na czysty typ tej piękuej ra- byłem jeszc~ bardzo mały, nie znam więc 
mu przebiedz należało. Żołnierz sklouił sy francuskiej, §mialej i zdl'owej, której jej prawie zupelnie. 
się w milczeuiu, IVskoczył 118. kouia i zni- potomkowie z/ltra?ją się z dniem każdym - A ojciec twój? 
knąl szyb k.o. w wyczerpaniu i rozpuście, przenikającej - Nie mam go również, - odpowiecłilał 

Droga drngiego kryla się poza wzgó· pomału z miast pod stl'zechy wieśniacze. młody czlowlek - spocbmurnlawszy nagle. 
I·zem. Nte byle. ciemna, objaśuienie trud)Je W tych młodych tyłach przeczuwałeś - Jaklol nmarł tak'ie? 
w tym kre,ju dzikim i uieznanym. krew gOl'ąeą i szlachetną, słyszaleli bicie - -ie wiem - odparł żołnlllrZ cłacho. 

- Na końl z wiel'Zcbołka wzgórza wska- Stll'ca mężnego i wzniosłego. OdjechaJ. przed mojem urodzeniem. Nie 
żę ci ścieżkę--zakomenderowat kapitau. Oficer my lał wciąż. Myślał o tych wa· noszę jego nuwiska. . 

lecJnych, których bielej lice kości JuacJyly 
stacye ich pochodu, o tych sercach d~jj (D. ,.). 
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biednych przeciwnie, nie mając bogactw, 
któreby jl) zakryJ y przed niesprawiedliwo
ści~, liczy głównie na sprawiedliwość pań· 
stw ... Powiono więc państwo w szczególnej 
mieć pieczy i starauiu rohotników, którzy 
wogóle należą do tak licznej klasy biednej. 

Atoli dobrze będzie poruszyć tutaj osob
no kilka ponktów wielkiej doniosłości. 
Najsamprzód prawa publiczne powinny być 
dla własuości prywatuej obroną i strażni
cI}. A co mianowicie jest WRŻnem wśród 
pannjącej chciwości, to utnymanie tłnmów 
w spełnianin obowiązkU; jeżeli bowiem wol
no jest dążyć do lepszego w obrębIe spra
wiedliwości, to zabieranie przemocą dobra 
bliźniego, pI'zywłaszczanie cudzej własno
ści pod pozorem zaprowadzenia nied01'Zecz
lIej równości, SI} rzeczami, które sprawie
dliwość potępia i które odrzuca wspólny 
interes_ Robotnicy, którzy chcą polepszyć 
byt swój z pomocą nczciwej pracy, unik~
jąc wszelkiej niesprawiedliwości, stanowll} 
bezwątpienia znaczul} większość; nie mało 
jest atoli przesiąkłych fałszywemi zasad~
mi i chciwych nowości, którzy poruszaJI} 
wszystko, aby wywołać zamięszanie i po
ciągnąć ionych do gwaJtówl Niech zatem 
władza publiczna zapobIegnie temu i, kła
dąc tamę podbul'zanióm ze strony przy
wódców, zahezpieczy obyczaje robotników 
przeciwko podstępom zepsucia i prawnI} 
własuość przeciwko niebezpieczeństwu gra
bieży. 

Nierzadko zdlU'za 'Się, że prau zbytecz
nie przedłuioua lub zbyt ciężka, oraz z~
płata uważana za zbyt uizką, pobudzaJI} 
do tych buntów wspólnych, które nazywa
ją ogólnie strejkami. Władzy llublicznej po~ 
wiuuościl} jest zapobiegać tej tak ogóln~J 
I tak niebezpiecznej pladze; bnnty takie 
bowiem nietylko przynos·tl} ujmę chlebo
dawcom i robotnikom samym, ale nadto 
szkodZI} interesom ogólnym społeczeóstwa; 
a ponieważ łatwo zamieuiają się w gwałty 
l rozl'Uchy, przeto zagrażają. nIeraz pokojo· 
wi publicznemu. Tu wła§ni~ skuteczniejszą 
I zbawienniejsll} byłoby rzeczl}, aby po
waga ustaw zapobiegła. złemu i nie po· 
zwoliła mu szerzyć się, usuwając roztrop· 
nIe przyczyny, które zdajl} się wywoływać 
zatargi między robotnikami a pracodaw
cami. 

Z drngiej znów strony, robotnik m~ I'Ó
wnież liczne interesy, które wymagaJą o· 
pleki państwa, a w piel'wszym rzędzie to 
wszystko, co odnosi się do dóbr jego du
chowych. 

Życie ciała, jakkolwiek drogocenne i po· 
żądane, nie jest ostatecznym celem nasze· 
go istnienia; jest ono drogą i środkiem do 
osiaguięcia doskouałości ~ycia duchowego 
prżez poznanie I?rawdy i miłość Boga. Du
sza to człowieka jest obrazem i podobień
stwem Boga, w niej to s)loczywa owa wyż
szość, którl} człowIek został obdarzony, 
kiedy otrzymał rozkaz panowania nad niż
szą przyrodą i użycia ua SW6 usługi mo· 
rza i ziemi. "Napełniajcie ziemię, a czyńcie 
ją sobie -poddaną: i panujcie uad rybami 
morskiemi i uad ptastwem powietl'znem 
nade wszemi zwierzęty, kt6re się I'uchajl} 
na ziemi." (Ks. Rodz. I, .28). 

Z tego punktu widzenia wszyscy ludzie 
są równi: niema żadnej różnicy między 
bogatyllli a biednymi, panami a sługami, 
książętami a )loddanymi: .BO tenże Pau 
wszystkich.· (Do Rzym. X, 12). Godności 
tej człowieka, o której sam Pan Bóg mó
wi z wie1l<im szacunkiem, nie wolno niko· 
mu uchybiać bezkarnie, aui ppeszkadzać 
czJowiekowi w dążeniu <lo tej doskonalo
~ci, która odpowiada życin niebieskiemu i 
wIecznemu. Co więcej, nie wolno cztowie· 
kowi nawet pod tym względem poniżać 
8Węj natnry, albo chcieć ujarzmienia swe· 
go ducha, gdyż nie chodzi tu o prawa" 
któremiby mógł rozporządzać dowolnie, 
lecz o Ilowinoości względem Boga, które, 
ma wypelniać sumi.ennie. 

Stąd wypływa potrzeba odpoczynku i 
wstrzymanie się od pracy w dni PańskIe. 
Pod tym odpoczynkiem niecb nikt nie 1'0· 
zumie niedołężnego lenistwa, a tem mniej 
jeszcze owej bezczynności, kt6rajestspraw
czynią występków i tr-w,onicielką zarobku, 
ale jedynie odpoczynek, uświęcony przez 
religię. 'l'aki, w połl}czeniu z religią, odpo
czynek oddala od człowieka troski i prace 
~ycia. codziennego, podnosi myśli jego kn 
niebu i wzywa. go do złożenia Bogu po· 
klonu u),,-i~lbienia, który Mu się należy. 
Oto znaczenie i powód tego odpoczynku 
dnia siódmego, który Bóg ustanowił jnż 
w Stal'ym 1'estamencie, jako jeden z naj· 
główniejszych al·tykułów prawa: ,Pamiętaj, 
abyś dzień święty święcił" (Exod. XX, 8), 
którego sam dał przykład przez 61V mi
styczny odpoczynek po stworzeniu czło· 
wieka: .1 odpoczywał IV dzień siódmy od 
wuelkiego dzieła, które sprawił (Gen. 
U, 2). 

Co do dóbr zewnętrznych, doczesnych, 
władza publiczna powinna naprzód czuwać 
B .. d niemi Vi ten 8Jlosób~ aby wyrwać ro
botników z rl}k tych spekulantów, co to, 
Dle C3yniąc różnicy między człowiekiem a 
macWn" nadużywają ciągle ich osoby, aby 
zadowolniĆ nienasycon'ł swą. chciwość. Wy-
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magać takiej Ilości pracy, która, stępiając jącą do utrzymania robotnika trzeźwego i tache handlowy przy ambasadzie auaiel. 
wszystkie władze umysłowe, niszczy ciało uczciwego. Jeżeli zmuszony koniecznością, skiej w Petersburgu zbadał stan IJ a 1171 1 u 
i pochłanill siły jego, wyczerllującje, jest. albo przejęty obawą przed jeszcze większą wełną w kraju Zakauka kim i w 
to postępowanie, którego nie może ścier· niedolą, przyjmnje warunki trudne, któ· PersyL Handel wełol} ześrodkowany jest 
pieć ani spl'awiedliwość, ani po czucie ludz· rychby zresztą nie mógł odrzucić, ponie· w Persy i wyłącznie w rękach ormian, któ
ko ci. Dzielność człowieka, określona Uli waż mu SI} nałożone przez pracodawcę lub rzy wysyłaj~ ją do Bakn i 'l'yflisu. Staro
równi z jego je testwem, ma pewne gra- tego, kto mu propollnje robotę - w takim tąd wełna wy yłana je t za granicę, l'rze
nice, których nie może przekroczyć. Wzra- razie ulega przemocy, przeciwko której ważnie do Mar yUi. 1\iedawDo na rynku 
sta ona bezwątpienia przez wprawę i przy- protestuje spl·awiedliwość. tyftiskim zjawili ię agenci fabrykauŁ/lw z 
zwyczajeuie, ale pod warunkiem, aby jej Aby jeduakże w tych przypadkach, lub Cesarstwa i Królestwa Polskiego. Wełna 
udzielano odetchnieuia i \lrzestauków dla im podobnych, jak np. w tem, co dotyczy przewożona jest na parostatkach morzem 
odpoczynku. To tei liczba godzin dnia 1'0- dnia pracy i zdrowia robotników, władze Kaspijskiem i CZllrnem. Owce strzyżone 
boczego D1e powinna przechodzić siły 1'0- publiczne nie mieszały się do tego niepo- są w marcu i ierpniu, pruczem ogniskiem 
botnika, a chwile odpoczynkn powinny być trzebnie, szczególuiej, że ze względu róż· obrotów handlowych jest Sabzewar, gdzie 
zastosowane do rodzaj n pracy i do zdro- uorodności warunk6w czasu i lIIiejsca, le- natenczas osiadają handlujący. Na miejsce 
wia robotnika, uregulowane wedle okoli cz· IJiej byłoby, aby rozstrzygnięcie powiel'Zo, strzyży przysyłają oni swych pełnomocui· 
ności, czasu i miejsca. Robotuik, który 110 stowarzyszeniom, o których pomówimy ków persów dla zakupienia welny. Po 
wydziera ziemi to, co ona. ma najgłębiej później, lub też na innej IIrodze starano przewiezieniu do abzewaru wełnę S llrtnją 
nkt-ytego: kamień, kruszec i żelazo, jest się ochronić interesy robotników, z zastrze- i pakują do watitnchów, z ktÓI'ych każdy 
oddany pracy, której kt-ótkie trwanie po- żeniem pomocy i poparcia palistwa, gdyby waży okolo 1,900 funtów; wańtuohy ts 
winno zrównoważyć trudy i znużenia, ja· sprawa tego wymagala. ładowaue sI} na wielbłądy po dwa. na. każ
koteż szkodę fizyczną, która może !Jyć jej Robotnik, pobierający zapłatę, wystar. dego i wysyłane do Beudel'D i Gez dla 
następstwem. łuszuą jest oprócz tego, czającą zupełnie na zadosyćuczynienie po- dalszego transpor~u. Stt-zyż 11,900,OqO 
.. by uwzględniano pory roku: jakiś mdzaj trzebom swoim i swej rodziny, usłucha, je· sztuk owiec kaukaskich daje 150,000 podów 
pracy może być łatwy w jednej porze, a śli jest rozsądnym, l'ady, którą się zdaje weloy, z której 80,000 pndów idlie do 
stać się nadzwyczaj mozoiuym w iunej. dawać sama przyroda: hędzie się starał Europy. 

Wreszcie, czego może dokonać mężczy- być oszczędnym i będzie postępowal tak, Warszawski sąd handlowy ogłosił U)l a· 
zna mocuy, w siłe wieku będący, tego lIie aby przez rozsądne oszczędzauie zebrał d ł o g ć Ludwika Latawca, wta~clclela skla
byłoby sprawiedliwem żądać od kobiety sobie mały majl}tek, który mu pozwoli kie- du cYA'ar i papierosów przy ulicy Brackiej 
lub dziecka. Dziecko w szczeg61ności dyś nabyć skromną własność. Widzieliśmy, w WarsJawie. 
a tego należy przestrzegać §ciśle - nie ii kwesty,\ niniejsza nie może być rozwi,- PlENf4DZE I KREOY'l'. 
powinno wstępować do fabrykj wcześniej, zall~ skqteczuie, jeżeli się nię roapOCZUle X .Peterb. wiedomosti" donoszą, że 
nim wiek nie rozwiuie w niem dostateczni!! od tego, I~ z~ zasjlqę fqndamentalnl} przyj- przedstawici.el.e gl'up przemysłowców gór
sil jego fizycznych, umyslowych i mOl·al· mie się Iliellllruszaluość własności prywa- niczych z Królestwa Polskiego, zagłębia 
nych; jeśli tak się nie dzieje, zwiędnie ono, tnej. Ważną redy jest rzeczIi, aby IIstawy doni~ckiego I Uralu postanowili utzeczy
jak delikatna tl'awka, wskutek przedwcze- popierały zamiłowanie własności, hudziły i wistnić wypracowahy już dawóo projekt 
snej pracy i lIrzestanie rozwijać się dalej. rozwijały je, o ile tylko można, wśród tiu· b a n k u p r z e m y s ł u gór n i c z e g o, 
'fak amo istniejl} rodzaje pracy, mniej od · mów Indu. Gdyby się osiągnęło ten rezul- przy pomocy kilku miejsC'owych kapit .. U
powiednie dla kobiety, któI'ą natura prz!!· tat, stałby się on żródłełl\ uajdrogocen- st6w, Ka/utał zakladowy banku określono 
znaczył raczej do robót domowych, robót, niej81ych kOFzyści, 1\ ql'-jpierw sprawie- na 6 milion6w 11lbli, które mają by~ ze
które znakomicie strzegą jej czci nie wie- dliwszego podzialu dóbl'. Gwałtowność re- bl'ł\ne za pomocą wypnszczenia akcyj, ka
ściej i odpowiadajl} cO do swej natury le- wolucyj politycznych podzieliła społeczeli- żda po 250 rubli, pod warnnkiem, że w 
piej temu, czego wymaga dobre wychowa- stwo na dwie klasy i wytworzyła głęboką mial'ę I'ozwoju <1brotów kapitat może bya 
nie dzieci i pomy§lnol!ć rodziny. W ogóle między niemi przepaść. Z jednej strouy podwyższony zapomocą wypuszczenia no. 
czas odpoczynkU należy mierzyć wedle u· przedstawia się cała pOtęgl\ bogactwa: te· wych akcyj. 
traty sił, kt",re należy przywl·óciĆ . Pl'8WO go czynnika, który, jako a.bsolutny wład- POCZTY I TELEURAFY. 
do odpoczynku codzieunego, jakote~ I'l'ze- ca pl'zemysłu i handlu, zmienia bie~ bQ- X We wsi Kar m a n o w o, !!ub. smo-
l'ywllnie pracy w dni Patiskie, pow(uno gactw I wlllyatkle Icn ~ródla zwraca ku leńskiej, powiatu gżeckiego i IV miaste. 
być wyl'aźuym lubo domyśluym wal'Uuklem Bobie, a nawet lIa kierunek sp.w pad- czku B i n i a k o n i e, guberni wileńskiej 
wszelkich kontraktów między pracoda wca- stwowych wielki wpływ wywiera. Z dru- powiatu lidzkiego, otwarto odd~ały po~ 
mi a robotnikami. 'fam, gdzieby ten wa- glej strony przedstawia się bezsilność ubó- cztowe. 
runek nie istniał, koutrakt uie byłby ucz- stwa w tiumacb, które z rozdal·tem sel'cem X Zamknięto oddaiał pocztolVY S o I e-
ciwym, ponieważ nikt nie może żądać albo zawsze lIą gotowe do zaklócania porzą<lku. c z li i k i, IV gub. wileńskiej. 
PI'zYI'ukać gwałcenia obowiązków czlowie- A zatem nalety dawać bodźca przemyślnej 
ka względem !3.Qg$ i siebie samego. pracowitości lullu przez widoki dojśclą da PUZEUYSŁ. 

Przecbodzimy teraz do Inpego )lrze4mio- ~tałej wl4Sności, II Vi ~ftQ spQsób, zwolna, X .Prawit. wiestnik" zapl'zecza wjada-
tu wielkiej doniosłości, ktÓI'y powinien być zmlliej~zatl lIiq będzie przepaść, dzieląca mo§ci, podanej przez ,Bil'żewyja wiedomo
należyrie pojmowauy, jeżeli sie, nie chce bogMtwo od nędzy i dokona się zbliżenie sti," jakoby rząd zamierz9,ł 3aproponować 
wpaść W żadną z dwóch ostateczuości; klas. pl'zemyslowcolD górnic3YII\ urządzenie d n
IOllmy Da myśli oznaczenie zaplaty robo- Ziemia nadto wydawać będzie wszystko mów familijllYlll1 dla. stałych 1'0-
tnlka. Kie4y zaplata została z jeduej i z IV większej obfitości, czlowiek bowiem tak b o tu \ k ó w, 
drugiej strony uło~nn" dowolnie - tak J'est usp s b'o . 'I" j "1 X .Pelerb. wiedomosu" donoszą, l że • ..., .. o o lny, zu my., J~ praou e u .a niejaki p. Władimit.ow wyns.lazł specyalnl} 
zwykle rozumują - i kiedy pra~04l}wp~ iwojej ",ł~l\o~ol, poąwaja jeg~ gorllwQ ć m a s A p a p i e r o IV" d o w Y l' o b u t a-
uiścił jl}, już dotrzymał wszystkich zobo· i pilnoiji!. Wkłada on uawet całe swe ser' ~ .. 
wiązań i nie jest zobolvlązany do niczego ce w ziemię, którą sam uprawil, któl'a mu p e t, niedostępnych dla wilgooi. Doświad
więcej. Wtenczas tylko zasada apl'awle- zapowiada nietylko to, 00 jest koniecznem czenia z mllsą wydały rezultaty pomyśine, 
dliwości, powiadają, bylaby narUSZOllą, dla niego i rodziny, ale d~je jeszcze i pe. a prawo eksploatacyi tego wynalazku za· 
gdyby tenże odmawiał zapłaty, lub gdyby wieu dobrobyt. Łatwo przewid~eć szczę- kupiła jedna z petersb\1l'~kich fabryk tapet. 
robotnik wzbraniał Nię dokollCZYĆ calej 1'1) - śliwy wplyw tego podwojeuIa czynno~ci na X .Al·chaug. gub. wiedom." donosz~, żll 
boty i ndoś6uczyni~ swemn zobpwiązaniu: urodzajność ziemi i bogactwo narodów. pewnemu kupcowi udzielono prawa IV ~ 
IV takIm jednak razie i z tego wyłącznie 'l'rzecią korzyścią będzie spotęgowanie rabiania nafty do lamp z ropy naf
powodu, słuszneIII j)YIJ1by wdanie się wła · przywiązania do ziemi rodzinnęj: nikt bez- towej. pochadzl}cej ze i,r6deł w g~bel'llł 
dzy P&ustwowej dla Obl'OUY PJ'/lW strony wątpieuia nie zgodziłby się na zamienienie archangiel klej, bez akcyzy, IV ciągu lat 
pokrzywdzonej. Na podobne jeduak zdanie ~lVej pjczyzQl i ro4~inuej złemi Uli ~'1Ii tuli l~~t~uaczniejsza fabr'- ka mebli giptych 
sędzia bezstrouuy nie może się zgodzi~ w obcy, gdyby znalazł IV slvym k.rajn S~odki "' ~ 
cal ości, bez zastrzeżenia, ponieważ zdanie. do utrzymauia życi II. Koniecznym atoli \Va- fil'my S. Gruber w Falkenall w Czechach 
to nie obpJmuje wszystkich stron kwestyi, runkiem, aby wszystkie te kOI'Zyści Ul'ze- z ~ w i es il a , w y p la t Yi pas-ywa Wyl\~ 
pomijając jeduą z bardzo ważnycb. Pl'aca czywist.llily się, jest to, aby własuośći pry- laO, ODO guldenów. . 
jest czyunością ludzką, zmierzającą do za- watnej nie wyczerpywano przez nadmierne WYKSZTA.ł;CI!:NlE pR7.E~m:tOWE. 
bezpieczenia wszelkich Ilotrzeb życia, a ciężary i podatki. Nie z ustaw ludzkich, .X W ~zk.ole s~tygar~w W Dąbl'oc 
przedewszystkiell) ,dp zaohowanla samego lecz z prawa natury wypływa p~awo wła., ":Ie GórnlC7ifll otwarty bę~zle z l'OZPOO~ 
życia: • W pocie obUcza twegQ !Jędziesz sności jednostek' władza Ilubliczna qie IIlQ' Cłem ro~u szkolnego trzecI. ~urs specyalny 
pożywał chleba" (Gen. III, 19). Dlatego *e go zatjlm psunąd, Oli uaJwlęoej, może a-I dla UC~Dl~W, którzy.wstąp.llt !lo, zakład~ 
też praca otrzymała z natury niejako po· graniczyć jego wykonanie i zastosować do z chWilI} Jego otwarCia, t. l, w l'. 1889, 
dwójne znamię: jest oua osobistą, !lonieważ ogólnego dobra. Dlatego też działa ona WYSTAWY. 
siła ezynna pl'zebywa w osobie i jest wła · wbrew sprawiedliwo~ei i ludzkości, jeżeli X Pisma petershurskle don nsz/}, Ż~ w 
snością osoby, któl'a jej używa i która ją pod postacil} podatków ~vyzyskuje nad mia· uadchodzącą zimę będzie otwarta w Nicei 
otl'zymała na swój użyteki jest ona nie- rę dobro prywatne. l'uska w y s t a w Ił p r z e m y s ł o wa, obej-
~będllq, ponieważ człowiek potrzebuje owo. (D. ~. n.). mujl}ca wszystkie ~ał~aie wyt:vórstw&. 
cu swej pracy, aby zachować byt swój I X Podczas zaouerzonego ZJazdu f&bry-
ponieważ musi go zacbowa6, ulegając nie- kalItów papieru W Pe~ersburgu, urządzona 
przepartym rozkazom natUły. Jeżeli się Z DZIEDZINY PRZEMYSŁU " HANDLU będzie w y s ta w a w y r o b ó w (l a p l e-
przeto zapatrywjlj! !la pracę tylko z tej • l' o W y. c b z różuych fabryk. Projekt pro-
strony, iż jest osobistą, nie ulega wątp Ii. DROGI :!;ELAZNE. gl'amu tej wystnwy i zajęć zjazdl1 ma być 
wości, że w mocy robotnika jest zniżyć X Przy departamencie dróg zelaznych l'ozpatrywany w towarzystwie )1opierllnia 
cenę zapłaty wedle woli. Tasama wola, ministeryum komuuikacyj w duiu 14 wrze- przemysłu i haudIn. 
która daje PI'acę, może zadowolnić się tak- ~nil\ otwarto zj a z d z a r z I) d z aj Ifcy c h X W celu popI/ol'ciuozwoju bodowli ko
że dl'obuem wynagrodzeniem, lub nawet ruskiemi drogami żelaznemi, wee- ni, główuy zal'ząd stadnin rządowych pro-
nie żądać go wcale. lu ułożenia rozkładu jazdy pociągów pasa- jektnje urządzenie IV oddzielnych guber-

Inaczej atoli rzeczy się przedstawiają, żerskich na sezon zimowy. Na zjeździe ze. niach s z e r e g u w ~ s t a w w i e j skI c h 
jeżeli do zuamienla osobistości doda się bl'aio się około 50 pl'zedstawicieli prywa- k o n i L' o b o Cozy c h, należących wyłącznie 
znamię konieczności, kt6re można w myilli tnych i skarbowych dróg żelaznych. Oprócz do wlościan i ducltowielistwa wiejsldego. 
J'ozdzieli~, lecz które w rzectywistości jest ulożenia rozkładu, zjazd zajmie się rozbio-
nierozłączonem od piel' wszego. \V samej rem kwestyi wynalezienia iirodków, mają- W· d ,. 61 
też rzeczy zachowanie życia jest obowiąz cych na celu ulepszeuie i poiipiech w rll- la omOSCI ag ne. 
kiem, nakazanym wszystkim ludziom, przed chu pasażerskim i szczególniej-lllel,szenie 
którym nie mogą oui nchylić się bez po- komunikacyi bezpośredniej. Niezależuie od 
pełuieuia występku. Z obolViązkn tego tego, samo ministerynOl komunikacyj po
wypływa konieczuie prawo dostsl'czania stanowiło przedsiewziąć ze swej strony 
,obie środków do życia, któl'e bieduy zdo- środki, zmierzające do tegosamego celu. 
bywa jedynie za pODlOCI} wyoagl'odzeuia Mianowicie towarzystwum i zarządom ko
za swą pl·acę. lejowym polecono stosować pewne normy 
Cho~by pI'acodawca i robotnik zawierali szybkości ruchu pociągów pasażerskich. 

nkłady, jakie im się podoba, choćby się Zac~ow~nie tych norm po pew'ym czasie 
zgadzali co do ceny zarobku; po nad ich staDle Się obo wiązkiem dla wszystkich dróg 
wolą istnieje prawo przyrodzonej sprawie- żelaznych. 
dliwoiici, wyższe i dawniejsze, to znaczy, 
te zapłata nie powinna być niewyatarcza-

HANDEL. 
X Z polecenia rząllll angielskiego,' at· 

W gimnazyum męzkiem odbyło si~ wcza
raj o.twal'cie roku szkoluego; rozdauo plan 
lekcyj i wyznaczono gospodarzy klasowych. 
Lekcye rozp.oczynają się jutL·o. 

Sądy gminne. Ponieważ nowowybrany 
do sądu gminnego W Balutach ławnik p. 
Józef Friedeusztab zl'zekł się mandatu 
wobec tego, że wybl'ano go wójtem gl1li- · 
ny Nowosoloa, pueto zarządzono nowe 
wybory i ławnikiem pomieuionego sądu 
wybrano p. Adolfa Bonlka. 

Zjazd sędziów pokoju m. Łodzi sądzenie 
spraw rozpoczo.ie W bieżącym mies.iącu dnia 
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28;""w dniu tym osądzi 32 sprawy cywilne 
apelacyjne. 

Dnia 29-go b. m.-6 spraw cywilnych 
apelacyjnych i 2 skargi Incydentalne, a 
mianowicie: 1) Knuy i Maryi Kortowskich 
na rezolucyę sędziego pokoju 3-gp rewiru 
m. Łodzi i 2) Jakóba Szenfelda na rezo· 
lucyę sędziego pokoju 2-go rewiru. 

Dnia 30 b. m.- 1 skargę incydentalną 
Her~za Berlina na rezolucyę sędziego po· 
koju l-go rewiru m. ŁodzI, 4 !Pl·awy cy· 
wilne kasacyj ue, a mianowicie: 1) z po· 
wództwa l\lajlecba Łęczyckiegg 4lrzeciwkp 
Franciszkowi i Mal·yi Brukczyńskim o 14 
rs .. 2) Hersza Winkiera p·ko Fryderyko· 
wi Teske o 15 rs., 3) FranciszJi:a Linke 
p.ko Andl·zejowi Piotrkowskiemu o 10 rs. 
S9 kop. i 4) Wolfa zajnmana p·ko Anto· 
niemu Kansiko o 25 rs., oraz następujące 
sprawy kame: 1) ptzeciwko Kal·olowi Zyz 
oskarżonemu o kradzież, ~) Leonowi Si· 
czyńskiemu o dobywanie piasku na cudzym 
gruncie, 3) Walentemu Prsi,k o wypaslIllie 
cudzej łąki, 4) Bartłomiejowi Brzozowskie· 
mu otosamo, 6) Wincentem\l Strzelcowi o 
tosamo, -6) ylwestro,lvi Góreckiemu o Lo· 
samo, 7) Józefowi Owczarz o tosamo, S) 
Feliksowi Bartłomiejczykowi otosamo, 9) 
Pawłowi Pesik o tosaDlo, 10) Walentemu 
Zych o to samo, 11) Józefowi Zych o to· 
samo, 12) 1ifbałowi Jankowskiemu o to· 
samo, 13) Józefowi Ryks otosamo, 14) 
Walentemu Owczarek otosamo, 15) Mi· 
cbalowi Mikolajewskiemu otosamo, 16) 
Kazimiel"Zdwl Wnuk otosamo, 17) Walen. 
temu Kiełbasa o Losamo, IS) Joacbimowi 
Strzelczyk otosamo, a9) Grzegorzowi Ki· 
mel otosamo, 20) Janowi Jagusiak o to· 
samo. 21) Franciszkowi Kociołek otosa· 
mo, 22) Józefowi Szkndlj.rek o to sAmo, 23) 
Łuk~zowi Wdowiak otosamo, 24) Pa· 
włowi Jankowskiemu otosamo, 25) Stani· 
sławowi Zych otosamo, 26) Wojciecho\ i 
Woźnemu otosarno, 27) Ferdynandowi 
Szajder otosamo, 28) \~awrzyricolVi Cza· 
pJińskieDlu IJ tosamo, 29) Antoniemu Cie· 
ciorowskiemu o tosamo, ~O) Maryanole 
Seucyo otosamo, 31) Szymonowi Rusec· 
kiemu o samowładnogć, 32 i 33) Jakóbowi 
Szrnałbwskiemu o pobicie, 34) Aronowi 
Kiibn o naruszenie ustawy akcyzowej, 35) 
Ignacemu Soldl·aczyriskiemu o obelgi, 36) 
WojcieclJowi lIlielczarek o wyrąbywanie 
drzewa w cudzym le ie, 37) Karolowi Mo· 
drok i Roberto wi Lehmann otosamo, 38) 
lIlachli Szmuklerskiej o potwarz, 39) Adol· 
fowi Rozner o sprzedaż zepsutego mięsa, 
40) Juliannie Kasz o kupno ,rzeczy kra· 
dzionycb, 41) Tekli Kowalskiej o qbeJgi, 
42) Abramowi Łęczyckiemu o kradziez i 
Moszkowi Pnedbol"Bklemu o współudzial, 
43) Janowi Szkudliriskiemu o pobicie; 44) 
Teofilowi Straburskiemn o obelgi. 

Aftsze. Prawo rozlepiania afiszów w mie· 
ście lIaszem, jak jnż donosiliśmy, nabył na 
Iicytacyi w tutejszym magistracie, ua prze · 
ciąg lat sześciu, p. Mendel Licbtenstein, 
za rs. 505 rocznie Wedlug umowy, afi· 
sze i ogłoszenia podzielone są na cztery 
kategorye, a miano wieje: I·sza format dwu· 
arkuszowy, wymiarami nie przewyższa,jący 
172 werszków kwadr., n·ga-jednoarkuszo· 
wy, o powierzcbui niewiększej nad 86 wel·
szków kwadr., In·cia - półarkuszowy, nie 
maj~cy więcej nad 43 werszk(;w kwadr. i 
I V ·ta -ćwierćarkuszowy, nieruający więcej 
nad 21'/. werszków kwadratowych. Sto· 
sownie do tyob wymiarów wyznaczono o· 
płatę: Za pomieszczenie afisza t·ej katego
ryi należy się przedaiębiercy: za pierwSl:Y 
dzieil I·S. 2 kop. 50, za każdy uastępny po 
rs. l kop. 25'; n·ej kategoryi: za piel· wszy 
dzień rs. l kop. 5'0, za następne po 75 
kop.; nI-ej kategoryi: za pierwszy dzień 
rs. l, za następne 40 kop. i IV·ej katego
ryi: za pierw<lzy dzień 60 kop., za nastę· 
pne po 30 kop. Klepsydry, przedsiębierca 
obowiązany będzie naklejać bez dodatkowe
go wynagrodzenia Da tycb kościołach i do· 
mac~, z ktQI·ych mają być wyniesione 
zwłoki. Afisze mają być naklejane w szaf
kach, któ,J,:e przedsiębierca obowiązany bę· 
dzie zbudować ńa początek w ilości 40 
sztuk i umi cić takowe na rogacb tych 
ulic, które odinaczają się największym ru
chem. Stopniowo ilość szafek będzie po· 
większaua. 

Ofiara. Z powodu pobicia Branuera., po 
zawarciu z nim zgody, złożono wadmini· 
stl·acy~ Qllszego plsl\la od winnyclJ rs. 10 
na bndowę tutejszego kościoła Wniebo
wzięcia N. M. P. 

Pożary. W tycb dl\iach ua folwarkn 
Brużyczka Mała, własności p. Stefana 
Bieske, wynikł pożar, który strawił do· 
szczętnie dwie stodoły napełnione zbożem, 
oraz stajnię murOwaną. Budynki nbtlZpie
czone były na rs. 2,257. Poszkodowany 
oblicza straty w spalonem zbożu i narzę
dzIach gospodarczych na sumę rs. 9,500. 

Dnia 16 b. m. o godzinie 10 wieczór w 
TU8zynie, powiatu łódzkiego, wynikł pożar 
w domu Franciszka Kotlickiego. Dom w 
krótkim cząsfe spalił się doszczętnie. Strll.· 
ty obliczono lla rB. SOO. 

Samobójstwo. W tych dniach we wsi 
Nowe Rokicie pod Łodzi~, powiesil się 

DZIENNIK ŁODZKL ł 

61·letni mieszkaniec tutej zy, Dawid Ben· 
deI. 

Nagła śmierć. W czwartek wieczór 
zmarła nagle w mieście naszem 79· letnia 
Teresa z Ho!lop(;w Diesener, po któl·ej po· 
zo talo 12 - ro dzieci, 45 wnuków i 8 - mia 
prawnuków. 

NIemile sąsiedztwo. Mieszkaricy dzielni· 
r:.y Zielonego·Ryuku nskarżają się, że z po· 
sesyi towarzystwa asllnizacyjnego .Otwock" 
przy ulicy Lipowej, rozchodzi się niezoo· 
§nll WOli, pochodząca z nieczystości, z któ· 
rych w po mienionej posesyi przyrządzany 
jest na wóz. Zamierzają oni wystąpić z po· 
daniem do władz miejskicb o przeniesieoie 
składu pomienionego towarzystwa do miej· 
scowości więcej oddalonej od zamieszka· 
łyclJ dzielnic naszego miasta. 

Nieudany napad. W dniu onegdajszym 
około godziny S·ej wieczorem, (10 fabryki 
p. Edm. StepbaQusa przy uliey Cegielnia· 
tlej, wyłamawszy deskę w parkauie, zakra· 
dło się sześciu złodziei. .~neproszonych go· 
ści w pOI·ę jednak spostrzeiollo i zmuszo· 
no do opuszczenia podwórza fabrycznego. 

* Wczoraj otwarto sesye komitetu. ta
ryfowego przy ministeryum skarbu, na któ· 
rycb rozbieraną jest kwestya ostanowienia 
okręg IV obowiązkowego prze
IV o z u b Y d ł a, ze szczegóŁowem oznacze· 
niem miejscowości IV calej RQsyi enropej· 
skiej, oraz ust.\nowienia jednakowej opła· 
ty przewozowej na wszystkich drogach że· 
laznycb, bez wzgl~du na miejscowość. 

* 'a wystawę do Pragi czes-kiej, 
celem zwiedzenia dzialu cukrownict.wa, u· 
dało się IV tych doiach 35 fabrykantów i 
bficyalist6w ,kilku cukrowni z gubel·ui ki· 
jowskiej i podolskiej. Pojecbali oni 1Ia 
Jtoszt tychże cukr.owui. 

Tomaszów rawskI. Na bilet pożyczki 
p.remiowej z r. 1866, będący w posiaaanłu 
j~dnego z fabrykILlItów tomaszowskich, jak 
dono, i .Kuryer warszawski", IV ciągnieniu 
z dnia 14 b. m., padla wygrana 1"8. 75,000. 

Warszawa. 
Celem uczczenia daty otwarcia sceny w 

nowoprzebudowanym teatrze ; Wielkim, tu· 
dzież celem wzbogacenia oryginalnego re· 
pertuaru, z iuicyatywy redakcyi .Kor'yera 
warsza wskiego" ogłoszono k o n kur s n a 
sztQk Q o tygl n aj ną pol sklh w~p61-
czesnl}, . obyczajową, dramat lub komedyę, 
Sztuki, uznane pczez sędziów konkursu za 
najlepsztl, nagl·odzoue będą: pierwsza na· 
grodą rB. 1000, druga rs. 500. Termin nad
syłania prac na konknrs ozuacza si~ na 
dzień 15-sty czel·wca 1S92 r. Prace do· 
ręczać naleźy , pod adresem redakcyi .Ku
ryel·a warszawskiego." Nagrody płatne 
będą IV kasie "Kuryera • nazajutrz po o
ołoszeniu wyników koukursu, !I. j. dnia 16 
w~ześnia 1S92 r. Skład sędz iów, waruujti 
i inne zastrzeżenia konkursowe wkrótce 
szczegółowo ogloszono zostaną. 

Intendentem szpitala -w Tworkach 
mianowany zostal p. Ozierowski, intendent 
szpitala św. Jana Boiego. 

Petersburg. 
W Petersburgu powstaje pierwszy 1l r y

wat n y g a b i n e t fi z y c Z 11.1, W któl'ym 
za małą opłatą młodzież ucząca się w do· 
JDacb prywatnycb będzie mogla zajmować 
się doświadczeniami fizyczn.emi. 

W niektórycb zuaczniej~ych Wl\l·S~ta· 
tach rzemieślniczych w Petersburgu wpro· 
wadzoue będzie p ś w i e t I e n i e e I e· 
k t r y c z n e. 

Ryga. Ryskie towarzystwo panien o
twiera tutaj kursy dla służby domowej. 
Cel kursów polega DA przygotowaniu do· 
brej Błużby domowej. 

R O Z M A l T O Ś C l. 

.~ . "SpODUnO), o zaj~ciach kobiet greckich 
w gospodarst"ie domowem ówczesoych ksi4ł'1t 
indyjskich i dygnitarzy. W p6faiejnych cza· 
sach grecy z orazako Alek aodra Wielkiego 
pb§lubiali mies,kaoki krajów ubranych i tam 
sig osiedlali. Seoeka wykazoje, te w 180 lat 
po uplLdku panowaoiB greckiego w dzisiejszym 
Afganistanio mle .. kańcy dolioy wzdłu1 Indusu 
mó"ili po greclm. Dr. Belle" twierdzi stanowo 
c~o, te d~lsze b.dania doprowadziłyby niew,t· 
pliwie do odkTycia, it pozost.ly w tamtych 
stronach resztki kolonij i miast greckich, do· 
brze zaehowaae mimo biegu czasu i zmiany 
dynastyi. 

"",, Organ świata cyrkowego, " t~rtist", 
zamieśoił oied.woo artykoł p. t.: "Z cyrko· 
wego pobojowiskIl" , w którym w,-licza cale 
sr.er.gi ofiar sztuki cyrkowej, nbolew.j,c oad 

pieMziesi" domów mle81kalnych, om lfII7ń
kie zabudowania gospodarcze s tegoroemem! 
zbiorami. Z gór, sto rodzin POIOSta!O b ... 
chleba i dachu. - W tycll doiach spłooll' w 
New·Yorku olbuymi magazyn mebli; litzoy 
peraooel s1ntbowy pny pomocy drabin zdola
no wyratować, aczkolwiek wiele osób odniosło 
.iełkie rany od oparzenia i skoków . 

•• * Kata8trofa. W tych dniacli w poblitll 
Tryesln na nowobndnj,cej sig linii prywatnej 
drogi telaznej firmy Olivieri .s"alił siO tunel, 
zasypaws.oy piećdziesieciu d w6eh robotoikóW; 
(lotychczas wydobyto dwadzie§cia trup6w, za· 
chodz, jeduak oba1lY, it reszta robotnIków u
legła takiemIli la,owj. 

----

T E L E G R A MY. 
tem, it s, to mec"enojer zawodu, bohaLerowie, • Bern (w Szwajcaryi), 16 września. W po
których pamieei nie uozci nigdy ładen pomnik, niedzialek zgromadzi się tu druga między
których śmierci nikt oie oplakuje W§ród śmie- narodowa konferencya w sprawie ubezpie
cha. wesela, oklasków, trac~ ooi tycie skat· czellia pl·acujących od wypadków. 
kiem jednego ra!szywego kr?ku nn lillie. ober· ,wsnecya, 16 wtze§nia. Królestwo ru
w.nia sig niedobrze zaloiQ11*go tr/lPe,u, od mUliscy przybyli do Pallanza. Kl·ólową do 
kopyta końskiego. A liczb. ~ych ofio1'-nle· wagonu wniesiono w lektyce. W twarzy 
pr~ejrzana, o~ pierwszych hrstorycznych cyr· gorączka, zęby kon wulsyjnie zaclśni~te, 
kowców do (kisiej szych artystów areny. Bo b I d ś 
pierwszymi cyrkowcami byli kawalerzyści króla ezwa no Ć Pl·awie zupełna, led W? cbustlt'ł 

powiewać zdolna. 
perskiego Dnryusza. Jako znakomici I jeMuy Rzym, 17 września. KI·ólowa Elibieta 
szukali w l:zasach pokoj u rozrywki w konnej 
jetdzie i zapomoCII rótnych .ztuk, któro 80mi rumuńska zamieszka czas dłuzszy w Pal-

lauza nad Lag-o Maggiore. Król zabawi 
9bmy§lali, nabywali cara? wiekszej uecznoś.i. ta tak długo, dopóki przezuaczona iIla kr-ó-
Urz~dzali igrzyska z muzyk" przyczem uczyli I . d 
koni tańczyć wedlug . taUu i dtwi-kn inrtru. owej willa nie będzie odpowie ruo urzlł-

• dzona. 
meatów i wykonywali n" grzbiecio rUOlAków R m 17 ,. W.re . ł 
zdumiowaj,ce wpraw .. i ,reczoości, ewolucye. Ś . z.y 'b d wrzesn~ I Jll.essynle ruuą 
Slowem. byli to pierwsi historycznie owierzy. wil:zło z n

d 
owany . ne. Pięćdziesiąt osób 

teinie ni "depci wytszej .. koly jazdy. Aleban· I ~gRzęyOm po lSgrozam!. . D d 1_ •• 
d W· lk· d . d .. . ł " wrze.ma. O z",le)8zego er le I, oWle "awszy "0 o tem, pOWZlll Tagblattu' tel ~. B . . 
plaa dowrogL. Kaz,1 Oll przez jedlll!go z per. •. egra uJ~ z agamayo. z~~~-
s:'ich dezerterów wyu~ć .woj, orkiestr~ tkl wyrl·awy Zelews~leg!ł - 69 hldl:l
wojsko w, melodyj. według których konia per. powr.6clly. tu wczoraj. Reszta prawdopo
skiej kawalerfi tańczyly na igrzyskach. a gdy dobnie zglD~la. . . • 
obie armie stncznly z sob, zaciel\ "alk~ mo. Londyn, 18 wrzaśma. Parowiec .Mo.sel , 
zylca wojskowa Aleksandra Wielkiego od~grala przyb.J:1y do Southa~ptol\ z 1Il.onteVldeo, 

. . . . pl·zywlózl na pokładZie znaczną 1I0lić sztab 
melodyo owe I-romakl perskIej kawaleryl Zll· • b ·Lo ' · 145 000 f tó te .1" 
czgly tańczyć do taktu, oddu.j~c . w teo s.posób ~óew~\r~~~ ~I był; przY':!'lezronS: pJr~~ 
bezbronnych, bo zaskoczooy~ znleoacka )etdt· . I k· t t k· E· e I· Val 
ców swoich Da pastw~ grekom, ~tórzy nd· angl~ S l S a e w?Jenny •. ~pl g e z • 
rzyli na oich naraz cał~ silq. Pcrsowie padali paraiso do MonteVideo z JOlcyatywl Bal· 
pod ciosami wrogów. (\ rumaki tańczyły nio- macedy. 
zmordowanie <1alej,-pisze "Armt". ~edyol~n, 1~ wrz811nla. Króle~t,,:o Nł-

*** Przeciw Billowi Mac.Kinleya. Wy- muns~y plzybylt clo Pa.llanzy nad.J!lzlorem 
wolano Billem Jlbe Kinleya .10 od przedmiotów lIlaggloJ·e. Stan zdrowlll królowej Jest do-

dz· • tk ·d . .. bry; co lenuego u.y u zoaJ llJq coraz WIeCe) o· Be li lS §. S 'ćd· . t i . 
ponenlów w Ameryce. JI1igazy innymi zDany r n, wrze Dla. zes z!esl, .Je-
milioner ameryknński Frlderl~ W. Vaoder- dl\& .IZ banll1?wych z 77-m!'- memlecklcU! 
bilt odmówił opłaty cIa w wysoko§ol 34.987 06wlad zyly. Sl~ za. u.rządzeme~ .naroltoweJ 
dQlaró"" n~lotonego przez oew.,orski urz,d wysta\fY memleckleJ w Berlllll6 w roku 

I . C " d 1S95·ym. ce ny ~ parowiec " ooqueror. "prowa zony "raga lS . ś I W f l . k r 
przez Vaoderbilta z Anglii. Jednooześnio na Ż tk' . WI ze.~ aił· b auJlyce aps I 
k t kk· d . da · d w y oWle nas ... 1' wy ue , przyczem 

s o e s argl ~,?we), po. oe! przez lUZ4 dwóclt ludzi u~racilo życie. 
celay o odmówlenoe wymlemone) opIaty celnej, P t sb lS li· (A 61 ) 
Vaoderbill wystUił ze skarg, na pobor~ cel- t. e er II urg:

d 
. wl·~e DIak. geu. 11 n .. • 

nego o zaaresztowanie okr~tu i z ",daniem O lzyma Ol elr .\11"y N JWyŻ8zyCIt res-
. . kryptach: WłodzimIerza. I klasy - all\lJa· 

zwrotu kosztów, utrzymn)"", It w"mtankuwany d B 1:1"· ł S I . A I 
parowiec przeznaczony jest dla Iliytkll pry- sa or w e IUle 11· •• zuwa ow, I Dny: 
watnego i dl. przejlltdtck po morzu samego klasy:-;:dyrektor de pal tańlellt~ aty.atJlckle
w1.§ciciela i jako przedmiot codziennego u. g? mlDlsteryum spraw zagraulCZllych Kal!-
tytku powioien bye od opłaty celoej nwolnio· nlst. . r 
oy.- Inna osobistość, niemo.iej zamotna. mia. P~tersburg, 18 wrześula. (Agen. ~ n.). 
nowicie pani William Astor, "ałotyła protest Obnrżo~o taryfy prz~wozowe od 81a~&, 
podobny przeciw rozporz,dzeoiom władz cel. slo'."y I w~waru, slodzJO, wytłoków nasion 
nych omerykańskich, odmówiw.zy opiaty cel. olelstycb l wytłoków. buraczanych, p~z~
nej nalotonej 00 stroje dams'ie, uadesłanc wożony~h na paszę IDwentarza. do mJ~)
jej z Pary ta, których oszacowaole zadekIaro. 8cowOgCI dotknrętyclt klęsk~ menrotlz&Ju. 
wane urz~(1 celoy u1,llal za zbyt mnl... Stroja Obuizo~o takz8 taryfy o~ przev.:0zn bydł~ 
olegly otaksowaniu i od paui ..utor za~dano przewoz!>Dego na prz~Z1mowa~le z mle;· 
nadpłaty. T. jednak odpowiedzl.la, it cala s.COWO§~l dotkniętych nt l~urodzl\Jem do oko
ta spraWIl nic jlj oio obchódzi. Zalnterpelo. be, ~aJących podosta klem p~zy. N~W8 
wana przez uf8ljd celny Iirma fraacOlSka prz)'- przepisy wcb?dzą w wykoDaore z dorem 
jeł .. na siebie oplate, dololczyw.zy takow, do 7 (19) wrzesru& r. b. . 
racbunku paui ..utor. Niewiele to jednak pG. Petersburg, tS !"r:ześru",. (Aren. półn.). 
mogło, pani .Astor bowiem zaakceptować ra. O~loszono nkaz N&jlvyższy O ~oweJ e~l· 
cbonku nfe chcial .. i kosztowne stroje, war. syJ asygnat na 25,000,000 rubh zabezple· 
tuj~co wedIng deklaracyi firmy fraocuskiej czouycb zlotem. . . 
500 zaledwie dolarów, po otaksowaniu iełt Petersbu~g , .18 w~zelinla. (~!t. ~.) .. lh'lo-.*. Ludność kuli ziemskiej. Wedlug spi· przez wladze amerykańskie, wystnwiouo na wódca l· ej blyg~dy xvn dywlIYI piec 0-

IÓw dokooy"aayeh w końcu zoszłeg~ i w po· sprzedat za 1.500 dolarów. t~, .gen. Sze.lkoworkow, m!a.oowanr naczel
cZ'ltku biet~cego roko, cyfry loaaości kuli *** Przybieranie nazwisk przy wstepo- nikle'." 9- ~J ~ygady n~9JaeoweJ. ~ Po
ziemskiej wykazuj g znaczoy pr.zyrost. W'I [olm wallio na scene p.rzez artystów stalo siV Lak m~cruk prokuratora wOJe~nego wal sza:w-
1890 cyfrg ludoo§ci na Imll ziemskiej poda· powszecbuem n" zacbodzie, ii prawio niema skleg~ sądll o~r~gowego wOJllOnego, Ohmie
wand na 1,516,800,000, obecnie zaś wynosi ~'ybitniejszej gwiazdy scenicznej, której praw- lewski, przenreswny.do Wilna. l 

ona 1,554,&00,000; na lIdIometr kwadratu· I U_iwe nazwisko b;yłoby zlIane ogólowi. Do Erfur.t, lS wrześ.~\II.. (Ag. p.). Podcl&s 
wy przypad(\. 11. do 12 ludz. Pojedyllcze oze- celów powy"zyclt za oajpodatniejsze nznaoe man~w~ów pod ~ul JUzą, cesarz Wilbel!D 
§ci świata licz,: Europa 358,200,000 (3G.9 na Sil powszechnie oazwiska włoskie. Z artyslów oso~jgcle dowodZił ~I - ym korpusem armii: 
kil. kwadr.). Azya 860,300,000 (19,3 na kil. te.tra wiedes1skiego nieliczoi tylko nie bołdnj, Vltry, 1S. wrześnra. ( g. p.). \Vezo~aJ 
kwadr.), Afryka 206,100.000 (6,9 na kil. kw.). śmiesznemu pod każdym wzglodem Iwyo ... jowl. \V obecn~ścl prezyde~ta rzeazypospoHteJ .\ 
Ameryka 124,500,000 (3,.3 00 kil. kwadr.), Znakomity dramatlUg Sonneatbal nazywa sig Pl·zy ~dzlale tłumu cl~kawycb, odbył 81'2 
Australia 5.300,000 (0,59 na kil. kwadr.) i właściwie Adolf Nećhl1adQI. artystka wIedeń. ws.pamały przegląd WOJsk, kt?l·e b~ały ~
ziemie podbiegunowe 80,000 mielnkli'ńc6w na skiego burg.teatru Cbarlotta Wollter-K~pri. dZiał w mauewra~b; w czasie §nl&dl.nll. 
',500,000 kil. kw. ziemi. va Wobl, Liod.-Berta Babie, Hermilla B..... Cllrn()~ g~rll.co dzlęk?wa.1 ~rmU,. ~tóra n· 

".*" Na kongresie oryentalistów, który go.-Prager i t. d. Z wybituiejS7:ych artystycz. spra"':ledhwllll z~Ule, ~akle ~nreJ poltla
odbywał sig w tych dniach w Londynie poru· nych gwiazd europejskicb. jedynie biszpaoka da oJcz.J:zna. ~a zakonc;eme puegiłdn 
szył dr. Bellew spora, kwestye etnologii afga- Patti, łZwedka, Krystyna Nilson i wiedenka, odbyły 81~ manifestacy~ na cz~ Rosyl. 
nistas1sklej. Uczony podrótnik twierdti no. za· Róla Papier, zaełtowaly prawdziwe 8we n&swl. SzangaJ, 1~ ~rześnra: (Ag. p.). We-
sadzie własnych badań, it niektóre plemiona, ska na scenie wnętrzoe polozeore w Chmach bardzo gro· 
a %lIlaszeza osiadłe na stok"ch gór nad Indu· .. * * Teatr· chiński . Powien przedslehier- żuej w ~olinie Ja!'tsekia~gu la~& dzi.ed 
8em, pocbod"'l od ludów wspominanyełt jlli w I czy dyrektor jeduego I teatrów lood,mkich ,,:ybucltule powstanie. \V Sza.nghaJ14 l &10-
starych pismaełt saoskrycklcb. Etymologia i. ob· zaaogatowat Da marzec roku prr.yszlego do klau,"u wladze. ""ykryły znacznIl Iltladl 
jaśnienIe nazw niektórycb plemioo pu ... genea· Londynu trup, pierwszego teatru chińskiego, bl·olll l dynamitu, przeznaczonego dla taj
logów mohometańskich jest, według d·ra Bel· wyst~puj,o'l obecnie w Sa.n.Fraocl.u o. Paepr. nych towarzystw. 
lew, - Diedoneczoem. Barakowie Afgaoistanu thowi i bogactwu kostJUmów chis1skiełt niedo
s, prawdopodobnie nowoczesnymi przedstawi· równywa podobno tadaa garderoba teatrów auro-
eielami owill"iooych .w VI·ym wieku przed Chr. pejskicb. 
paez króla perskiego Darlnsz" Hyst .. pesa i ."" Pożary, Z Wiedoia dooosz" it w tych 
ze8lanycb do Azyl greków, o których pisał jut dniach splonvl. doszczetoie osad. Celentino 
!Ierodot. I Starzy gr..,y i rzymscy pisarze '\te· pod Tryentem; past"" plollieni padlo lIrze ,lo 

o taloie wiad.omości. handlowe. 
War ....... 18-go 'IflSOl!nia. Woblo krOI. ...... Ul 

B lU (:ł d.1 \6.60, 46. iO Ap_; LotI'''' (' .. ) _ 
- - -; lUft (lU 11.) - - - -. W .... (84.) 
- - - -;Q{'t. liol, likwUla.,iu 'Jtr6L POIIkJep 



i1U1897ooo qd, 96.70, 80. 8l> klIP.; tak,d mat. 
96.60 ąd., 96.30 klip.; 5". rnaka ~łyc •. ka. WBCbo
doi .. I-ej amilyi 101.75 ąd., lI-eJ emlI11 103.25 
kap.; 5'/. ",,*YeUa w .... ~tr.na • 1887. rok~!16.35 
Att! 96.25 IgIp' 5'1. li"y .... "'" ••• ,.moki. I-eJ 
oeryllit. A B 101.00 *łd. m-ej ,oryi lit. A II 
10\J.35 łąd., 100.15 kap.; ih, 1I0ty .... Iawn. miaata 
War .... wy I-ej oeryi 101.75. _,tL, n-ej ... ryi 101.25 
itd, llI-ej 'eryi loo~ qtI, v: .• j 8uyi 100.10 
ląd., 100.00 kup. Dy,koolO: Berlm ''I,. Loud!.. 
2 f/,'l.. PaTyk a·[,. Wied.ń "'.. potersb.rg 6 1,
\VarloJ6 hpona s Pou.c.n1em 5",: UoLy ... 11".,,0. 
• i.lUski. 113.6, "aru.. 1 i fi 220.3, Ło·bi 180.8, 
H.ty Iik'll'i.lacyjn& 112.9. poiyw" pr.m,o"a I 85.8, 
1.I 6.6. 

P.I.,....1'I.18 wrzen!&. Wekel. na r.ondy. 9. 00, 
n poiyc_kl\ ... ehoduia 101'/,. lU poiy.zks ."lCb~· 
dnia 103.00, 4'/,'/, li.Ly ....... "n. ltrell1L S1.to~k,. 
145.75, akoJ. bauk. rnokiego dla b ... U. _agrau,c.· 
DogO 26250, p.~rsbnrakiago bauk. dyokOUIO"ego 
588.00, banku DU~aJ'.arpdo,.,ego ł86 00, "arssA."'
Iki.go bauku d,.konlO".I!'0 -.-. 

8ęrll. 18·go wnelni.L R.nkuo~1 moki. IAru: 
213 90, ~" do.ta,.V 213.50, ... k.l ... a War .. a,,~ 
213.50, na P.ter.burg Itr. 212.26, na Potorsbnr" 
dl. 210.55, n& Lo~~yu krllt. 2j).31'/. , .. & J.on~yu lIr. 
20.21'1 .. ua , Wi~de6 1711.05, kn""!,1 o.!n •. 32ł.~O; 6',. listy . .. ta"". 67.40. 'I, hs\1 hk",dacJJ'. 
63.71>, po'yc,b ri.alta ł'f. ' 18811 r. 97.30, '\ '{. ' 
Jll87 r. - .- ,6'/. r.uta .tota 10'>.00. 6'{. r. ~I. ~ IBM 
r. 104 00, PO~1czka ".ut .. ",;a JI .,~. 67.40, I~[ OUlI' 
.yi 68.75, .5'J..liBt, .""L·WO. m.k,o 103.50, 0'1.110; .'.0'" pr.Ul!owa " 1861 roka 160 00, Lall":* • IJJ,&l 
r. lU.50, akcy. drogi łoI. "ar .. a".ko-w, .. IIAlkl.j 
-._, i.kd1. kred, to ... anstryackie - .- , aker 
.. "' ....... ki.go banku h""Uo,,.~o -.- , dy.kuutll
"'!lO ;---. dYlkon~ ni.mi.olll.jt0 banky p • .uL" ~ 
"'I, pryw~tu. 3'/.'1,· 

L •• dy. 1.8 wuelIni&. Poiyc,k& rn,'ka I 1~~9 rO~1I 
n .nmyi 911. 2'I,'I,IIioUlole augi.llki. 9~"",. 

WUII.W. 18 ""elni&. Targ na l,l.cn Wilk.,,· 
Ulega. pn;,mea HIll. ord. -, paua 1 dohr" - -
_ biała SlO--MO, ",lItro ... 850- 890, .,Lo 
.. yboro". 115- 740 ..... lni. - - -, ".~Ii". -
~ ,... j~ClImieA_ 2 i +o r,~d. - - - . 0"'.1320-
350. mka - - -, rr.e,Pik letni - , shaow, -
_ • rhpak r.pI .lm. - - - , groeh Iloloy - -
_ ł l mowI C- - - , laaola - - - la konec;. 
koua jaglOl!a - ~ - , olej r .. pako.y - - -, 
lniany - - - . a pud. . 

Do .. i.siono p .... uioy 150. .yta 60, J~.ml."J. 
_ o .. la 300. groeh. Ilolobgo - kor.,. 
W.ru~w., 18·go wrlelnb. Ok."IŁL Ceny Di.n

regnlowallo. 
SerII., lS wrl8!lai&. P .... i .. 225-220 u.",. ... 

236.00. Da. liltop. ,grudz. 233.00. :Zyto 216 _ 2łV. 
Da wr .... - .- . DO. IiBto~, grad,., 237.<l0. 

li", .. 17 ..,.,.aaai& . .Ka". 1100,1 a .. rago S."t.1 
na ,. ... :d.ń 86.00. na grndz. 75.75, na ma",,,,, 73.50. 
Słabo. 

DZIENNIK ŁODZKI. N.208. 

ol · CRki J '5'/ O '-le iiiiiJeb. gatUkó .. • l .. dy • • 17 .. rt Dl... er aw" - •. .pa. 3 61!1 6l k 
Od oomy Staronkoul: Dzi""i do I ,U-tn SlIlulo 3, w tel 

U.,.bi. cblope6w 1. dziew." 2. doro,lych t, 
w tej liczbie m,iesy~D l, kobiet l, & mi oowieie: 
BAj.dla Byfk& • PrnBino,,"kieh Lisman, lat 66. 
JOD& Ilzmal !oloo.kowicl, lat 31. 

Cakier bnrakowy13'/. mocno. • rs. op. 
LIverpool t7 .. ",eIniL Ba".l.a. Sp ... "o.d.ni. """""""""""" .... ...,,,....""""""""",,......., ..... ....,,,""'..,,,"""" 

kofleo"... ObrOt 8,000 ~.l, • te~O DO .peItRI... TELEGRAMY GIEŁDOWE. 
en i ..,,,00 1000 bel. Spokojnie. lliddliulI[ atoery· 
kaflaka: Da wrzesień patdziernik 4"1 .. naby~oy, 
na pa.tdziernik wtopad ""1.. nabywcy, na listo· 
pad gradzled 4-/... nabywcy. na gradzie6 ,tyczeń 
~'/.. nabywcy, na &tyczed lnty 4'/, naby,,~y. 
na laty maneo lU/.. nabywcy, na JIl&fZee kwae· 
cie6 4"/n nabywcy, na kwieci.fI maj '>'/ .. nabyw' 
cy. na maj coerwi .. 51/ .. nabywcy. 

New-York, 17 w .. elni&. Ila ... lu& 8'1" " N. Or
leanie S'/ ... 

New-York, l7-go wrse4nia. K."a (F"ir-Rio) 17.50. 
Kawa Fair·Bio Jt 7 lo .. ordiuary ua patdz. 13.27. 
u& rrndz. 12.12. 

LICYTACYE. 
Duia 2ł w .. dnia r. h., " biarz. powiatu Iipnow· 

kiego, od~dzj •• ię Iicytacya n& r.mouL m~tu dro
wnitJlego na rzece niei! wgraniuch m. Lipna. na. 
trakeie Iipnoako-sierpoekim, od sumy 986 rB. U k. 
Wadynm 99 rl. . 

Dui. 1 grndn! .. r . b. w I~dz!e okręgowym p,otr
kowskilll - "a spr,oda' maj ttk6w: I) Kodrąb A B 
VI powiecie nowo radomskim, od '01111 50,000 lS'; 
2) P,g6w..s&dy z fol warklWli w pOWIecie Dowora· 
doll\8klm, od lumy 38.000 rB.; 3) Chorz.nie ..... tym· 
ie po"ieci., od aumy 90,00<' ... ; 4) ~e~i •. lit. A 
." tymte powioei., od oumy 60,000 n. l nt'.J .. 

Giełda Warszawska. 
Zapłacono 

Z. wekal. krótkot.rlllaowe 
na B.rliD za 100 mr. . . 
na Londyn za 1 Ł. . . . . 
na Par,. za LOO fr. . . . . 
na Wiedeń sa 100 I. . . . 

Żądano • końcem gi.łdy 
Za p.plery poóat..owe 

LiJty Iiuid""yjne Kr. Pol. . 
Ruaka poż,czk ...... ho<lni.. . 

4'1, po ......... uz. r. 1887 
Lioty ... ot. ziem. 8eryi r . 

" "n V Listy ... t. m. Warsz. Ser. I. 
" " !.! ,o. 

Listy Z&lt. m. Łodzi ~eryi l 

n " " ffl 
" 

Giełda Berlińska. 

Banknoty ruski. ElIm. . • 
" "D& dostaw . 

Dyakonto pry"atn. . . . . 

Zdnial~ Zduia 19 

łUG 4670 

97.- 97-
101.25 101.50 
9635 9635 

101.- i 1' l.-
10030 10035 
101.75 101.75' 
10020 1110.15 

,- '-' 

218.90 215. -
213.50 /214c.25 S'/,'/. 3'1,' /, 

Oli'. l graduia r. b., w ."'Id,i. okr~go"y)ll p,o.tr
kowakim-na .przed •• maJątklIw" pow. r.w.klm: 
1) Czernie"ic. od Bnmy 25,000 rB •• 2) Zagory A od 
lumy 6.Cl')() rs. 3) Z&Ilary B od aumy 3.000 rB. i I 1I00e.ty ! b.~kooly: 
ł) Zagory C od 8UDIy \! QuO ra norki m.lWecki. . • 

Dnia l p.idzieroika -/. b., w magiItracie mi Pren I Austr~ackie baukuoty . 
guberni suwalskiej powiatu mary .. mpol.kiego. odb~· Franki . • . . • . 
dzi. ai~ Iicytaoya., a w razi. niedoj!cia do akutkD KUpODy celn. 

Not. tlrE~t1 
46'(. 
80'/,. 
37 /. 

150'1, 

Not.. manu, 

pierwszej, ~ .. t6rna licytaCYA dni .. a października, 
Ja aprua.ai dne-w& wysortowanego r6żnego rodza
ju .. le4nict" .. B,lano ... kiego. od lomy ",680 rl. 

Dnia 2 p.ta.iernika r. b., IV magistr.cle m. Wło
cł"wka, od~d.i. li~ licytac,. Da -'"i.tlani. w ei!!
en lat a-ch. od d. 1 It,czai. ISIł.! r. do tegoż dnia 
189~ r., latam ulilllllych w m. Wlo:lawku, od BU' 
JJl8 1.!i88 rs. 117 ko~. Wadynm 15U fi. . 

Dni .. 5 p&td,iel1l,lka r. b., n& komorz. celnOJ w 
\Vierzbolowi. odbędzi. ai~ licytacy. na sprzed •• 
r6m.go rodzaju towarOw sltonllakowanych, od lumy 
i,063 ta. 70 kop. 

Dni .. 6 paździ.rnika r. b. w binn. f,0wi .. tu .i.· 
radUiego od~dzi. się Iicytacya n .. 3- etui,. dzier
iaw~. od d. l aty •• ni. 1892 r. do tegoż dOla 1895 
róku, dochodn kasy miasta. Warty z rzdni, od BU
m 90ó r •. row •. W .. dynm 91 rs. 

nia 6. 7, 9, U, 15 i 16 pałd,i.rnik .. r. b, w 
m.gistuci. m. Gostynina odbędzie ~i~ licytacya n~ 
aprzedaii drzewa stoj,cego na pniu, budulcowego l 

G Ł o s 

KORliSPONDECYA. PRYW!TNA, 

Życzliwemu . Dziękuję. Z8.!tostnję się do 
rady. Z. F. 

1894-1 

DZIENNA STATYSTYKĄ LUDNOSCI. 
Zmarli w dniu 18 w,,"nia.: ) 
Katolicy: Dzieci do lot 15-tu .marło 10," t-j 

Iiczbi. cblopc6w 4, dzi."c'ąt 6, doro.lych l. 
w tej liczbie mężczyzn - kobiet l, & mitUlowicie: 
Teresa Tizner. i1-L 79. 

Ewanglelicy: D,ieci do I .. t l5-tu oma~ło 4." t.j 
licobi. chlopc6w 2. dziewcząt 2, dor •• \ycb I. 
w tej liczbie m~icz,.zn - kobiet 1J a mianowicie: 
Zob Agata Ki ... ., lat M. 

z E N 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Graad Hotel. B. Hubr • B",a(ordu, F. Hnller 

" TOIllM'ow., B. Ba.rtk. z Warazaw1j B. Adle, z 
Ludwig hfe., l. a.tJer. oslr:wy, W. Bntter .. ortz 
• )Janch. teru. 

Hotel lI.at.ulr.l. P. Sorgac .. Berlina., E. C ... jka, 
W. Łag"iuowic., Lnbelski i Win,er z Warszaw" 
H. Blek, A. Fis_ber i K. 1I.th • Prua. 

Hotel Vlolorl.. Brab.nder Pauet i M .. doń • 
War ... ",. Grobm.1l E Pragi, GorJbogen z Berlin .. 
Papaczek • Brna. 

Hotel Polaki, Wieczorki ... ic, I Ł .. kD. Podcz.ski 
o a.bieuina, 'Strz.Iko .. Iki" Piotrlr.o" •• L.,un.cb .. bn 
I. Warssawy 

ROZKŁAD JAZDY. POCIĄGÓW 

• Łod.' 
odohodlą ' 

przyohod.~ 

do Kol .... k 
" Skierniewic . 
" Warn .. ,,! 
» A.leksl.DdroWA 
'1 Piotr)m"o. 
~ GrauJoy 
tI Solnowta. 
., Tomaszowa • 
"BUna 
ttl1f&Dgr. } tWłlL 
,,Dąbrowy D • • • : 

n PeuHbnrgo. . 
n HOlk .. y 
" Wi.dni • . . 

Krako" .. 
11 Wrocła"tl 
» Berli.n& 

l !WDZINY i IDNUTY 
l -;;;81;-:-40':o1-:-:10T:ll~51'-4:-;-1 ::-:30-:-1 ""'81=:i0~J1=O=130 

7 10 846 2130 705 iO ~O 
820 4 16 8U 

1025 82~ iO 211 
l S5 355 

9 52 4 Ol 1030 12 4\ 
225 !liS 450 

I '245 H7 450 
!O 15 t JO 
2 Ol 4 J8 
G- 958 
821 1 02 

' 10 38 
l~ 59 4 03 

:s 32 7 52 4 35 
Ó 27 ' 7.2 
9 19 10 1 6 

H3 6 13 626 6 35 

a<:r" Pociąg to'{",owo-oaobowy ".11 wychodzi 
• K4h18zek n god. 12, paychodzi do Łodzi o godz. 
I." nody. 

UWAliA.. Cytr, 0." .... 00. grahozlm ,Irnkiem 
wfra'aj~ .... od god.ioy s.ej wieceor.m do go
dsiny 6-ei rADO. 

T ęatr letni Sellina, Nauczycielka Podziękowanie, 

"KRAJ" v Towarz. Artystów 
pod a"rekcy~ 

J. Szymborskiego. 
W iuedzielę d_ 20 wrześnio. 1891 

JEST TRIU LAT SZESNAŚCIE 
c.yli 

Banda podpalaczy 
Melodr&ma w 3 aktach 6 

.( 

przez Dncange, z f,·ancnskiego. 

I. 

:'Dziś w niedzielę, dnia 20 b. m. 

'K~NCERT 
orkiestry teatralnej 
Początek o godz. 4 po poło 

Wejści~kop. 20. - Dzieci kop. 1 
• 1824-

Alfred Jankowski 

wyzszym palentem, M""·,ó,ii",',,v· 11 Niniejszem wyrażam szczere 
Paryża gdzie się podziękowanie łódzkiej straży 

ce i f,·ancuskim. o~niowej. a w szczeg61ności p. 
Wiadomość, nlica Pozhańskiemu , kt6ry pierwszy 

31, 2 piętro dt'zwi ze swoim oddziałem przybył na 

średnim wieku do dwóch cbłop-
4-ro i 2-letniego. Oferty 

"DziennikIl. Ł6dz." 
1885-2 

miejsce jloial'n mojej fabryki. 

M, M. Rorman, 

pismo polltrezne, spoleczae, ekoDomiozne I literackie pod redakcyą. 
Krulla Plllza co tydzień w PetbrsbDł'gu wycbodzące. 
Wobec coraz większego rozpowszechnienia "KI' aj ul< w mieja

cowo~ciach CesarsLwa i Królestwa, dla. okręgu fabrycznego 
Łódzkiego rynki zbytn stanowiących, ustanowiliśmy z . dnia. 1 
wrz~nia r. b. 

agentur~ og'o.~eń 
do Kraju w Łodzi, do przyjmowanla ogłoszeń po cenacb redak
cyjnych, i takową. powierzyliśmy Panu Zy"mnotowl Jó
zefowi lVaimskiemn tamże przy ul. Skwerowej Nr. 
\113b zamieszkałemu. Cena. ogłoszeń znajduje się ua uagłów · 
ku pisma, 

1843·3-1 Administracya 

Oglo.6~enie, 

Dyrekcya Drogi Żelaznej Fabryczno -Lódzkiej 
niniej8zem do pnblicznej wiadomości, iż z dniem 8/20 

\U.'_h"_:h 1'. b. wprowadzony został pociag towarowo· pasa-
Kolu8Zek o Łodzi, się . z pociągiem ku-

W rozkładu 

Lomhar~ alrcy)'ny .,'---__ -ł-Towar_:~o1-01S0~bOWy U U A .,~CZlIS wedłng południka warszawskiego) ". 

Ulica Zachoilnia Je 55 (nowY Je 31)1 
I~~;;;;;;;;;;;;;;~~!I dom Dr, Golca, 

m&DIy ..... <Zyt .... i ,do- Prócz ni edziel i świąt UI'OCZY' 
mit PnbliczDość, ż. z d. 8 patd,ier· stych otwarty codziennie od 9-ej 

nika r . b. oLw\.",my ap .. yalny rano do 4-ej po południn i wy-
MAGAZYN ki ł 

KOLUSZKI 

ANDRZEJÓW 

ŁÓDŹ 

wychodzi 

" 
przycllOdzi 

12 godz. nocy 

12 g. 39 Ip. " 
, I 

1 g. 
" 

UBIORÓ\V DZIECINNYCH 
daje pożycz la op atą procen-
tu ż dołu: na wszelkie koszto-I I!--::----------------.!-----...:..~~ 

pIci obojga, oraz blellz.lY - Stara- wnośel, oraz rótne towary, 
niem n ...... m b~dzi. zadowolnid B .. Pn· I A-I' d Byrekcya 
bliczn04ó ~od względem wykodezeoia prze .... o y owowego 

IDlr""·A.,m-ll roboty,joko też z zastolowoniem aię z wyją.tkiem jedynie foter, 
do n,~wieżse~ mody, po cennch mo- mebli, porcelany. szkła, broni I 

Drogi Żelaznej W m'sza ws}w- Wiedeńskiej 
.Uwi. przyltępoych. PolecajłO ~ię ła- towarów łokclowyeh w dotyeh _____ ""'. _____ .... "'II .kaWJ)!l w"ględom Sz'. Publiczn04ci part-aeh, 1890.10 

o iyezlhn nasze- I 11--------1 
Pokój 

prl~Ylltiiiiii _____ iii_lllliiiiii_ilz osobnem wejściem do w~'najecial 
meblami lub bez. 

e do wiadomo§ci oo6b intereaowanych. ż. n. potrzeby r. 1892. 1893 i 1894 
zamiar za.kontraktownć: 

okolo 429,000 SItak podkładów d~bo"ych "wycz.jnych 8" X 10~J6" 
" M,OCK>" " ., SH X 9"j6 H

• I 
61,000 tr n 80snowyeh zwyczajoych S" X 10111611, 

495 kompl.t6w podkład6w: d~bowych podrozjudo .. yc!., czyli 19,800 
IZtn.lt rÓŻDych wym,ar6w, Bt&.owi~cych st6p bieżą_yeh 
225,\72,5 oraz 

B.tak belek dwbowyeh do mOltó". 

Dziennika łi~><1z.l(te -I (~io\-,: 
konkurowani .. o pomi.nionl} dostAl'fę w calolei lub w ez~ści, 

Nac •• lnika Wydzialu Hospodarezego, najpóźniej do dnia 18 
,- Ol)io<,z,t"wan~ deki. racYę. z napisem na kopercie : .. Deklara· 

l rok). FARBIERNIA 
,,"'.'yaH 

przyjmnje pióra do prania, 
'Waul& 1 fryzow&uia. Uliu 

dJewska ~ 61, dom Wejkerta. 
1686-10 

władzy szkolnej 
mule 

ną stancyę uczniów 
.. koły Rzemielniczej. Ulic. 
20, dom Btr .. ucha. 

VboUaJew_ 

-;~~~~g~i,;t~~~;~Ji~~~~~~~ pod.k~adó.. f belek. moi. byt jlł'Zejrzany 
~l ." .".' "."YJttkiem IIpt 'w'ątocznych i galow,ch, 

z "l\fUnkami dosta"Ył które przez bio· 
ko:D.\oJ.,.t,c~i be,,';"aiunl<Olwo winn, być ... laBnor~c%Di. podpiaane 

Ultu ka .. y Gł6wnej drogi żelaznej 
rocznej dOK ta",. 

ni. Inb wadinm ni. wnioały, 
1807-3 
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m~~~~~ r-:Z~Ż_Z_Z_~Z_Z_-AZ_Z_Z~~J:'Z, IW -.".. -- - ~ 

\ 3 MAGASIN de MOSCOU ~) fi 
Co. 

f. 

J 15. Piotrkowska 15. ~~ D Z I S I A J J .. ~~ El· , ~ ~ w ~iedzi lę d. 8/20 Września b. r. 
:J ~, 

M z pierwszorzAdnych fabr k krajowych i zagranicznych. ~M~~ 
"'1 Poleca świeżo sprowadzone towary na sezon bieżący ~ WIELKIE WYS61GI 
~ " WELOCYPBDACH Magazyn towarów bławatnych, obicia na meble, dywany .. 
M i firanki. ~~ na. torze wyścigowym w Zelinówce 
M D . ł bl t wybóI' nieposllOli ty, świeżo nlł sezon sp"o;vadzo- I!łJ . ~ POCZĄTEK O GODZ. 3 PO POŁUDNIU 

Zła a wa ny, nych lOatcyrj Jedwsbnych, f'ularo",' i r.~ .łfn 
wel'nianych na suknie I obrycia, korty fl'aucuskie i krajowe na JłJ f1l'I Lódzkie Towarr.ystwo Cyklist~w. . 
floknie i okrycia, plosze, aksalOity, brocaty na p'okrycia salop, r.~ .... ~ ..... R:~ ~ ft;~ 
Ganele drukOUlsoe krajpwe i zagraniczne, oraz 1!4.1 ~ -. :' ~~ 

CHV8TRI WBŁN~ANE. ~ 

... BOGATO ZAOPATRZONY ~ [~ w S'owi.ec~ia,M CMa. 21-<fO GW~ 1891 ro-r.4~. 

W płótna jarosławskie i belgijskie. ~ . odbędzie się: 
Inlet ug~ni,,"y i "'j'wy. stołową bI.II"1 I ma'or,a/, 'aw""I.". koldr, piko- ~ P~ZEGNALNY K~NCERT 

M we, watowaue Jedwabne i 'Wełniane, sl:lwntkie, plnsze i plaidy podróżne. I "~ Pony G. Morskiej, n_ów: K. KonCZCWSiic"o, J. ponlawskic"o i S. 8taszewsiic"o 
D o ł b o ó bl h naj różnorodniejszych materyj od naj- li u v V E. V lo lo 

Ił z~a O ł me owyc, tańszych no Ilajd"oższych jako to: 'M byłych artystów sceay łódzkiej 
~ 'lJtrechty, p1osze, brocatelle, joty, bnretty, cretony etc. etc. ' ~M~ Z lasŁ WSDóludzialcm M. Landaoa (b~:~~) i F. Krzyianowstic[O (fortcD·) 

.. Skł d d . we wszystkich deseniach i wielkogciaelt, cho(lniki I:~ " 

~ 
a ywanow ploszowe,Hutowe, tapestri i kokoso- r. W I li lit A Z G A S Ł A M we, serwety i kapy pluszowe, Jotowe i ;. boretło",e. Iłł~ ~ . ( - . 

§pr~ella~ polll'Ng ceJłłlika. M'I Pan X. p. Kopczewski. .. 
• ~ Komedya w 1 akeie, Aleksandra Fredro. 

.. P~ni Z. p-na Hor.k •. 

IMM~ S kła d F I D. A N E K ij~ Rlecz <wejec~~;:em midcie. !li ~ I. Gouaod, arya z opery "F ... t" } 
2. T0811. "Kle kocham cIQ'~ Odśpiewa p. II. Landau. 

wszystkie rodzaje i gatunki znajdują się na sldadzie. 3. UJeJski, "lIaraz pogrzebowy" Szopena. z tow. f.rieplanu 

~::
M!J 4. Verdi, arya z oP::::~~:1 P~~s~Z:!y~,OPłaW'}kl. , 
!\ 5. SOhumu_, ballada "Dwaj Grenadyerzy" 

6. Zeller. walc z op. "Ptasznik z Tyrolu" odśpiewa p. II. Ludaa. 

Herzenberg i Rappeport.:~ ~~~;~;O i'.rnSS~KA 
-... : W ~ 'odzi, ulica Piotr kows]ra 15]0850_10 r.M~ Komedy~ w l akoie, Kwiecińskiego. 
~ ::Lo( ~.. Hania- Jl'na Morska. I Dyrektąr ~imnazyum _~. Popław.ki. j. ~ SW p. StaazewskL Rzec. dzieje sIę w Wa~a ... ie. 
~_"------:':'Z=Z=Z=Z~'"'!r~~Z!!S!:Z::Z-:!Z~, _z"'!::z!4 .------ ~~-- ~ -.- --,- er Początek z .uderzeniem ~odzil\Y 8. ~ 

Obwieszczenie. D~chod~ Dr. I. Krukowski 
Dyrekcya Towarzystwa Kredytowca:o d ~I.''?Pl.n~clP~·~ (13) p!zenlóol si, ze Zgierz. do Łodzi. ' Za-

lIlI'aSla I-odzi. stOycwzYnJ·aZle189a2wII~.llwla oOsadzO"eI Zar- mieszkał przy ulicy Pohld_lowej lod li 6 
1J w domu W-uej Pruszyńskiej, n. -em plę-' 

y Z&.StosowanilL się do § 22 ki przeszło 6,000 ludności mają- trze. Przyjmuje codziennie do 10 r'l"0 i 
ostawy, podaje do powszechnej wia- eej, uie daleko stacyi kolei Wie- 0(1 4 do 6 po południu. 1670-W 

domości, Iż zażądane zostały po- deńskiej MyszkÓw, .nad szosą po- Dr. Jakób Eol"ł" 
życzki na nieruchomości: łożonej. Na źądame, razem z pro-
1) pod Nr. 1400, przy olicy Ce- pioacyą, ~ydzie~'Ż&wi~ny b.1~ m?że niiesFh obecnie przy ulicy Piotrkowskiej 

d b wa bawarskIego z chmIel w domu' Jak6ba Frischm.na .' 81 (nowy) gieJniauej, przez Leyba Pa wę, !·o.war pl .. '. - tuż kolo sklepu qgrodniczego "Joliau6w". 
rs. 5,000, dodatkowo do poprze- mkiem, gor~eJn,!} l dystyla.rruą, I a- Przyjmuje wylęcznie z eboroballi kobiet 
dnio ;Ilażądanej pożyczki pier- ze.~ lub kazde. ~sobno. W laaomo~ć łul ddnjZi.uC.1 do 11. rano I od 4 do 7169Po" po-

, wotnej w ilości rs. 20,000. bliższa na. nueJsco w ZarządZIe ___ ....:.. _____ ..:..<>-_8_ 
2) pod Nr. 1113·b, przy nlicach dóbr Żal'k" przesz. Myszków, sta- Dr. Bronł'slaw Handolsman 

Składowej i Skwerowej, przez ~ya pocztowa Z&rkt. 1868-0 ~ 

w Łodzi, ul. ~j~trkow8ka 18_ 

S~ład fortepianów, pianin 
I , 

i łłłelollykon6w 
,,, po.tączeniu ~e kładem 

lWVT. 
Wynajem instruruentów. ~oszk~ Kutasa, Abrama ~ot- Cztery "okole "rzedpokól i kn- przeprow.dEiI si~ na uli.~ Piotrkowską 

lIeba Moszka JakubowICza. r J 'I r, J N. 9'J (gdzie cukiernia p. Sterna). Przyj-
12 000 C lU li muje ou gOllz. 7'/,-lO rauo i od - 5 pożyczka pierwotna rs. • . .. ' . po poło l chorobami toł,dka I klozet. 

3) pod XI , 800 i 801, przy ulicy przy ulIcy l'lotl'koll"skieJ 1469-30-1 

.... Przyjmuj!} się zamówienia l)a 
strojenia i repf1racyę jako też 
nil transport i opakouanie. 

Łęgowej, prze~ ~eodora :riet- 110 wynaj~cfa "'Q OB1>HBJlEHIE. 
zeua1 pożyczkI plel'wotneJ rB. d' 8 "d' 'k \<7' d Cy we6!lhtii npHC1'80'b Ct>lIs wg 'III-O OuO z mem pa~ Zlerru a. 'Y la o- A A .1l 

3 , . . .. mość w magazynie obnwia napr2;e-IPoBhlU Cy.n;ell 3'1'0 rIeTp'ollOBCltarO 
WBzelkie za.rzoty przeCIwko OdZIe- clw cnkiel'lli p lVilstehnbego. O.pyra B. C. ,l(YA31ł,Uomll, llUlTCm,-

leniu zażądanych pożyczek Stowa- . 1865-3 CTS'JIOlI\ii! Bt> rop . .[0.1\311 B'b .D;OKlI 
rzyszeni mogił przedstaw itl Dyrek- N 133906'l>uBueT'b, QTO 17 CeuTa6pa 
cyi w przeciągu dni 14 od daty wy- DO WYNAJĘCIA 1891 r. B'L 10 gae. yTpll B1> 1'. Jlo 
<I:ukowania niniejszego ob wieszcze- mar- l! O kój lI.BII no BO.D;SencKoit yJll~lI noll.7' N 
ma. z osobuem wejwem, umeblowany z calo- 1129, 6Y.leT'b upOAallUT.LCH )(DlIlKU' 

Udi, dnia 7 (19), wru'nia 1891 r. d%iennem utuymaniem. Ul. Konstauty- )100 HKYlI\eCTBO lJplłHa.l\J:elE~ee 
Za Prezesa Dyrektor: H. Konsładt. uowaka, dom S. Kamińskiego, 31~i~3 JOlliycy fanBI'Oll.LAY llh1lUTY, Ba-

Dyrekt9r Biura: A. Roaicki. lIHl'lll.IOlI\eeCa B'L TOKnpCRIIX'L OTao-
11i92- (1' ''' NIO! Ba:n, lIIBellBolI YRIUUllt, 06p1l60· 

-----------'-- .~ TaJ/BhtX'b Aocxax1o n .l\poBBaX'l> n 

H f~ '" ny R A M Y Ol\tBeBBoe 200 py6. - KOU., Ba a " .&, ·ęCZ YAoBlIeTBOpeBio upoTeBsiii BO.l.L~ll 
Uli. chorągwiach, ornatach i in- wszelkiego ro(hsju wykonywa KeYll)l.ucllaro. 
nych przedmiotach kościelnych, oraz PRA.COWNIA POZtOT~lCZ:\ OI:\BCb o Ol:\tHRy npO.D;aOSeKblX'L 
monogramy od k6p 16, n W Ik k t J S h" t npeAileTOB'L YOlEBO paSCKSTpllBaT.L 
a także wszelkie rodzaje haftów~. i oszews i e . c UuH y CY.l\e6BarO llpllCTaBa K O'L ,JI;eB.L 
białych wykony wuj!} się pięknie i . . . . UpOAalK1ł Ba )llIcT1l OBoii. 
akuratnie u Pasaz MeY~la gdzie !otogIafia 1'pp. JIoA3b CeBTs6pa II 18911'. 

Lldyi Drogsltter, . B. Wilko zewskiego. 50 Cy'e"Bull IIpl1oTSB'L lfy.o .• uc.w" . . 
Cel(ielnian~ li 'n lł' ofieynie leweJ .1. 236.."." " ... ..... ". u • 

1875-6 1888--=:- ,-:-

l2&-O 

EPoooooo+oooo+3<8 

~ Alfred Grodzki I ~ 
Ul ''Ii ar zawie, ulica Senatorska Nr. 33. ~ SIE"NIKI B~DOWH Sa,ka ",woj ule, ,,,ej k"""k'll 

poleca: 

'" SIEWNIKI RZUTOWB P!T.E~T. Beermauna i .Eckerla '" 
'" SIE\VNIIU do SZT1JOZNYCU lA WOZÓW sy temu Liidetlie '" 
'" TRIEURY Uelda I Mayera, \\'IAL.~IE Dalma, WUL'IE '" 
'" IDEAL I M.ŁYNKI TRlU". '" 
'" KARTOFL!RlU hr. Mdnstera SZUFLE amerykańskie, BRONI 
'" do pola i ląk systemn Laatke, 

O oraz ZBOżA do siewu celniejszych prOJlukoyj. 
Eboooo 1iJ5-6 

o 



a mianowicie: 

Jlateryał'y ~a . nknIe damekIe. jedwabne i wełnia
ne zagranIczne i ruskie, czarne i kolorowe, gładkie 

l w najnow8zycb deseniach. 

Suknie odpasowane. 
SzkockIe i Tnre ckle materyaly na szlafroki. 

Draps des Dames, w doskonałym gatnnku, dekatyzowane. 

Flane l e w wielkim wyborze l w dobrym gatunkn. 

Kamgar n drnkowany w najpiękniejszych deseniach. 

!lateryał'y n a p J:a z cz e dam skie i żakiety 

gładkie i w desenie: kamgarn , s z e wiot , je-

dwabny adamas zek, plnsz jedwabny I wełnia

ny, brokatela, f'rls enr i t. d. 

Barchany d r nkowa ne w nądz"yczaj wielkim wybo
rze od 9 kop. 

Bnrchllny b inJ:e, francuskie i ruskie. 

HoJ:dry podróźne i na J:óżka. elegantkie i zwyczaj
ne, w bardzo dużym wyborze. 

Chustki damskie i szale eleganckie. 
NastępnJe: 

Dywany, pOl'tyery, chodniki, firanki, pló
tno, towar bialy i materya1y na flagi. 

CENY N A J T A Ń S Z E, LECZ S T A Ł E. 

Herzenberg i Izralesohn 
23. w ŁODZI, PIOTRKOWSKA 

Wyłączna sprzedaż dywanów Warszawskiej fabryki BAENI?ER et C9~ 

POTRZEB 'E 81} 

o B r:D SIB JI E BIE. P A N N Y -q stare okna i drzwi 
YnpllllulIle JIoAsllBoKoft·<r>a(SpaQHolł lBe~tsHoł ,lI.oporlI "OBO)l;H'l"J. .. o Bceo(Sll\aro cofl,l\f1llill, qTO HUlKenomle· 
1I0ullBHe BeoocTpeOOlIll.HIIHe nOJlyqaTe.Ll1l:a no CeHTs(SplI 4 (16) "lia 1891 rO,l\a TOoapH, B'L cJlyQafl 
i1eJl11KH u.ra.J.fln~B'L OHHX'L 81. Toqouiu epOKa, yaasaHlllu'o O'L cTaTbll lIO B H o o q a lł)II e yTBeplK,lI.eHuarO 
'Oó11\&l'll YClT8.Bl\ poccillclUU'L lEellilsHH1'L .. opo""', (Sy,l\yn npO,l\aHbI C'L ny6J1IIQRarO Topra na CTllll1\iH 

JIo .. u, no HCTeQeHiK 00 ~a JlKCTOlIlI\ell ny611HJl8.I\ill TpeX'b Ilflell1\eBD. 

do staników i spódnic. Zawadzka.. _ 
XiI 15 parter na prawo 1861-3 uhca Piotrkowska Iia 78 nowy. 
,. 1886-2 

Wyka~ 
nnmerów potyczki premiowej ru kiej z 1866 I'. (II emisyi), wyloso· 
wanych z wygraną, oraz amortyzowanych, w clągllieuio z doia. 1 (13) 

"""'~:""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i'''''''''''''''''''''''''''''''''''i'''''''''''''''''''''''''''''~i''''''''''''''''''''''''''''''''''!'''''i''i''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i''''''''''''''''''''''''''1 września. 1891 roku . .. 
: ~ 
h 
" :i!l '" 

:i!l 

3635 
3702 
3728 
3750 
39M 

12975 
13679 
13750 
13782 
13842 
13888 
37ó7~ 
ł7386 
51755 
523 17 
52466 
52584 
52931 
53801 
53ł8! 
53983 
Ml62 
54332 
M609 
55340 
56206 
57351 
57888 
1i8ł17 
57047 
5823~ 
59109 
10799 
9ł76 
ó54 
581 
580 

153~ 
32M 
1104 
1723 
8160 
299ł2 
22563 
ła17 

Bpellll npB6HTia 
ro .... , lIf1ea~" II QIlC.lO 

1891 ro,l;1-
b ).IJ' 1(13) 

3 (15) 
" 5 (17) 
» 6 (18) 
" 18 (28) 

ilo.. 20 (llo.u: 2) 
lJou l (13) 
" a (15) 
,. 8 ( \ 5) 
, 4, (16) 
» 5 17) 

Mu (15) 
bou 7 (19) 

iloaJl 21 (Im .. 3) 
" 26 (8) 
.. 26 (8) 
" 26 (8) 
" 28 (10) 
lnu: 1 (13) 

2 (U) 
1 (13) 
2 (U) 

" ł (16) 
5 (17) 

" 6 (18) 
" 9 (21) 
n 13 (26) 

15 (27) 
17 (29) 
12 (U) 
17 (29) 

" 19 (31) 
" 13 (25) 

ilosa 29 (Im.,. 11) 
I...... 9 (21) 

" l (13) 
" 1 (13) 

bosa 29 (ilo .. 11) 
llo.IlI 6 (17) 

ilou 20 (lJoLII 2) 
bo ... 12 ('.!4) 

Ilu 22 (b>sa ł) 
lJo.u 19 (31) bo.. U (IJou 6) 

22 (ł) 

CTaa~ill 

O'rnpau.reaia 

Bapmua rop. 

" Bapm .. aG. c. 

" Bapmu. a. 

» 
lJ.łlBC'fOXOn 
Oaouo 
JIJoGua" 
00 .... 

II>KIIUill 
oTnpaoBTeull 

~penen 
BThoBull 
.peRUU 
KaplloBcElI 
mn.UIlaJn. 

1I.II:B1I' 
"'a(lo." 
lltI. .... DI'l'aia 
npecn .... 
){a.8ACOII'L 
nultł.mTel'B'i> 
lł1o<1con 

r. Parr'\>1> 
4)eBlU'W'rela .. 
.I!.a!!epK ...... J 
8d,o,.a(laTe.l1o 
P ... ll1Ilul .... 
MYRa .. 
Row8.lo'lo 
Ał'._\>1> 
P .. _ niO.POIO. 
PoaeaO:.IJlTT'lt 
D;LlI'&BOBa.7t 
&0.\&B0\>1> 
mo.ep.lJlHl"Io 
PO ..... !!epMo 
l'e.ep ... 
JJpa.'Ilxllt 
POI_pMo 
Hal" ..... 
S.cxa,", 
nJU,~ •• ft 
Bo C. b_y 
Xopo ..... 
P08eBG.lIOM'I. 
llLIoc6epMo 

9. no~o .... 1 
)l. H. B ...... .... 
KOpKO .... 
M .. a 
m. Buo .... 
A •• ~ .... 
II. C. CeK"'OB'L 
Bacan.u'L 

II>IlIlIIJlia 
nOJlyQ81'euli 

D~"I.BB'I'e.u. 
8l1rp .... cJ<!ł 
nP8A'Io • •• '!'U. 
II. Ko .... 
np8A'U.TUIt 

B&.łxo;' 
XapmeBGepr10 
Upe,(ltUllTU' 
BaTlIlltn 
npeA"'RBBTe.I' 

" 

" BPJKOBOBCltift. 
Upe,l;".Bllre.l.L 

C. Hpo'~.8CJdI 
aPłl,l'iuaTo.n 

Bp. m;.",.-P"o 
Dpe~urre.u, 

W7clawC& StilU K .... tII. - Redaktor BoJulław KlJollowleclll 

:Il .. 
o 
::l 
{;I 

1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
I 

'1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
l 
2 
1 
1 

10 
1 
S 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
2 

nap. 
1 
1 
1 
1 
2 
3ł 
1 
1 
l 
2 
6 
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