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... tem więks~y upadek oab,r'tu. TBt utra.ta I siel'pnla i dotąd, ~ie ustaje? ' Zdaje sil}, it I zwiększpny o kilka nowycb.~ppsad z płacą 

O'l łU\ ' e poło"en'18 ;;'aszeno odleglejs,zych rynków nie mogła się nie od glówllie ' wplynęłQ na to szybkie wysprze- po rs. 600. 
D~n iI. Ił o P bić fatalnie ,na ogólnym stanie interesÓw l danie zboża po wysokich cenach, wywoła- X W r'uchu pociąg6}V pośpiesznych, t. 

rynku towarowego naszego przemyqlu, to '1;e't i ąg6lny wywóz ne zł\kazem wywozu żyLa . Lndno~ć ' wiej- zw. bŁyskawiczl,lYcu, na kolei peters-
• " 'z Lodzi, zarai od po~ątku roku '~muiej- ska'.. zdQqywszy nagle gotówkę, poczęła bw-sko-wal'szawskiej, kursujących ,"odzien-

Jak wiadomo ' czy~lnikom z arty~ułu, szyi się znacznie, kiedy bowiem * ciągu czynić zakupy w wję~szych wymiarach, nIe pomiępzy ~eter8bllrgie\n, Warszawą i 
pomiesz~onego w numerze wczorajszym, sIedmiu pierwszych mi~sięcy r. z. wyno~ił niż to w normalnym biegn rzeczy bywa. Wiel'zbołllwem, zaszla zmiana na czas do 
halldel Ii~ nasz?m rynku tQwarowym, ~wła- 1,756,691 pudów, W ~ym samyrp okresie w tjm czasie. 'Czy jednakże taki, Bztuczp1e dnia 13 listopad,. r. b. Pociągi te kurso· 
szcta w dziedZinIe wyroMw llllw'ełnian'ych 1 r. b. spadł do cyfJ'y 1,737,212 puJf6w. INaJ- wywołany, stan9żywlenia się ha?dln po·( wać będą odtąd tylko na linii Petersburg
od połowy si rpnia bardzo p<iDl!~ll\ie się gO/'sze l>rzyt.em były dwa ostatOle miesią- t 'l~a drugo? i Pylanie 'to dręczy bardzo Warszawa welllug obecnego ' rnzkładu, lecz 
~y~ił. DzUl chcemy ~ię zast'anowić nad ce tllgo okresn, a mianowicie: w czerwcu, naszych przemyslowQów, a niepewność od- tylko w dJIi, w których pociągi klll'yel'skie 
przyczynami tegÓ ożywł~nia I prawdopodo- zamiast zeszłorocznych 280',901 pudów, powJedzi na ' nie pobndza ich do ostrożno- drogi południowo - zachodniej przychodzą i 
bieństwem' jego trwał9ścl. wysiano tylko 265,003 pndy, czyli o 5,1"/0 ści. Dlatego, pomimo wyprzedania upa- odchodzą z Białegostoku. Skutkiem tego 
, .;res~cze 'Y J;Dlesiąch lipcu.. najdo~wiad- mniej, w lipcn zaś, zl\miast 342,257, zale- sów, obawiają się onl roz~zerzyć prodnkeyę pocillgi błyskawiC7.ne Xi 1 z J?etersbOl'ga 
eze6s1 nawet knpcy nł8i stawi,1i baJ;dzo dwie 321,119 pudpw

L 
t. j_ o 6,2°/~ m~iej. i utrzymują ciągle ceny na. bal'llzo nizkim wyc:hodzi~ będą we wtorki i sobQty, wod-

o smutne pI'zepoWlednle na przyszl.~ć: W{Jzy- Cyfry te nie bylyby jeszcze tak bardzo ttoziomle, dla niezrażania, nl\by'Wców. Ostroi- wrotnym zu kierll,llku z Warszawy jako 
Ą II stkib .zpane na6wczaS warunki ;da aly ię zastrJlszające, gdyby rok zeszły był po- , no§ć ta zasługuje na wszelkie DZnanie, pociąg Xi 2-gi, we wtorki I piątki. Tabor 

te' brzepOwiednie uspr,aw\edliwla4. Wpro- my~ny, lecz, jak wiadomo, nienrodzaje zwłaszcza, że nieurodzaj w guberniach pociągów składać się będzie z dwóch wa
~ .. )'v'!\dzone z dniem l stycznia r. b. ąowe r. 1889 spowodowały już w roku ąbiegłym centr~nych nakaz~e obawiać się silnej gonów klasy I-ej i jednego wagonu sypial

tlIryfy j[o~ejowe dla przewozu towar6w do bardzll silną stagnacyą w handlu i ograni- konkurencyi na naszych rynkach ze strQny nego. 
, cę'sarstwa, zw1aszcza lIa dalsze odległoś'cil czeDie prodnkcyi. Wobec tego wię,!, gdyby fa'bl'ykaQtów okręgu moskiewskiego, któ- X Grono KUpców poczJlUlo starania o 
IV zostllly ~ak zna9inie podwyższoue, iż,!li~ nawet zb.llt towaról'i\ w pierwszem pólro- 1'ym, dostę~ne dla nich we wszystkich kie- wybudowanie bocznicy od stacyi No· 

_I' P9:twaTaly J;lawet marzyć o nttzymanin do- czu 1'. b. utrzymal się wogóle na tej a- runkach opiaty ,lll'zewozowe wspólzawo- wy-DWÓI' kolei nadwililańskill,j do wy
tycbcza 9wej' klienteli na rynkac.ł,J temtej- mej skiiJi, co w 1'. z., bylby to Jnż Ilbjaw dnicz:)'!! z nami nigdzie nIe przeszkadzają. brzeża Wisły i urządzenia tam 'przystani, 
szycll, N&d~w~zjstko zatrożone lIy/r ntra- smutny; tembardziej przeto m~siaŁo za- Z drugiej strony wszakże należy zwrócić aby niektóre towary mogły być ze stetków t,. odbytu na 'o.lch wyroby bawełniane. tqyofYć wszystkich, jeszcze dalej Idące po- nwag§ i ua to, że zbiory w Królestwie i przełado)V,rwane i odwro~nie. 

, Dość powi,dziM, ż~ koszt przewozu tych goruepie slQsunk6w. ,guberniach pól nocno i poludniowo - zacho- X Przemysłowcy naftowi j'i Baku zwró· 
" naj tańszych tkaniu podni'eSiony wsteł np. Pod wpływem tą.k, przygnębiającegp s~a- dnich wypadły ostll~ecznie I)odobuo woałe cili się do towarzystwa popierania banwu 

II z Łodzi do ' Romn o '10%
• do Charkowa Ił nn in~es6'Y, ceny towarów sPądlY , ~o nieźle, a dzięki znacznej zwyżce cen, mogą .i przemy~ln w Petersburgll z prośbę o sta-

a7?/., do Rostowa o 101%, ąó Carycyna moiliwe,g;o mi,uimum, a jednocześnie' fll.bl!y- llyć spieniężpne bardzo dobr~e, b.lić więc ranie się u władz odnoŚDJ7ch o pbniże-
1 0 )61.0', l ,t. d. Kiedy dawniej płacouo za, ,kAnci byli zWps1,ęjli . ułatwi(\, i rozszerz.l;~ mqże"iż, dzięki temu, IVYI'oby n lisze, po- uie taryf dla przewozu nafty clro-

'przewóz ich do earycyńa 58 kop: od puda, k(edyt swym odbio'rcpm, oraz wprowadZIĆ mimo zamk~ięcia Pl'zed nimi rynków dal- gami żelsznemi. 

.1/ 

dzi§ płaci się rs. 1 k. 55. Wzi/twsty ua nr wszelki~ najuowsze ulepszenia w p~ohk- szych, ~ędą na , najbliższych , w cllł~ roz- X .Peterb. wiedomosti~ donoszll, że za
wagę, Iż wart.Qść puda tycjl tówar6w, za cyi dla wzmocnienia szans konkurencyi poczętego obecOla nowego roku gospodar- rząd głównego towal:zy,stwa ruskich dróg 
wyil}tkiem n,jpl'ZeąnleJ zych gatnnk~w, z tymi o,k,ręgami przemysIowymi, które ko- cze~znł.idowały odbyt dobry, chociaż]l.o żelaznych stara się o nabycie drogi żela-

ol<!; 1. wyno~l l nfe lęeej rlacł 15 'do 20 fubll, rzyafaJą z nrt~zyc~ tel'yf przewozowycli. lIIzlilc~, 'wsJ{ilte'k ~onkur~'ocyr innych okrę- znlli Ii b a ws k o -l' o m el1 s k l ej. 
przekonamy się, iż koszt ich pl'zewozu, \la Wszystko tO

I 
naturalnie, wymag!llo po~ia- g6w, cenach. HAłIDEL, , 

dslsze oaległ ści pochłonąlby około 100
/. dallia odpOWiednich zasobó .... pieniężnych i · . Z tego \V~zys~kiego, cogmy wyżej powie-. X Jarmark na chmiel w Warszawie 

Ich cenl W tek,ich warunkach, natOl·"I- dlatego wielu :Ii mniej zamożny"h przemy- ~ie\I, w ostatecznym wnio.skn wynika, .iż skończył się nrzędownie we wtorek. Do-
1I1~~.'bd~yt .lI\ąsiał nstać pra\fle całko'Y.icie. .Iowców wlhótce upadło pod brzemieniem dominującI} ' cechą obecnego położenia na- wieziono do tego czasu .5,266 1/. 32 f. w 
PótwjerdzaJ&" to o w ' ZHpełno~ci cyfry I!ta~- tego ciężaru, pl'~echodz~cego jch siły. s~~go rynku to arowego, pomimo chwilo- porównaniu 1. rokiem zeszłym 'ęcej o 
stycznę. Miano i~le, ' wedłu/f dauych urzę- vr czerwcu l lipcu, kiedy \'ozeszły się wia- wego ożywienia, jest - 7Iiepew7IQŚć, a ~'kn- 3,896 p. 32 f., zatem cztery rlj.'{-y tyle. 
dowycIl kbleł fabryczno -łódzkiej, wywje- domo~ci o niebywałym nieurodzajn w ru- tkiElIl\ tego gOJ'fłcO ulecać należy i nadal Nadto niektóre partye \Y ~m r~ku nie 
ziono z Łodzi wszelkich towarów tkac- bel'olach ceutraln,ch i wschodnich, a i jak największą oąt.rożuość tak w produk· zdążyły na jarmal'k przed Jego ~kończe-

lA kich! czyli t. zw. oficyalnie .manufaktury", tam, gdzie zboże, obrodziło nieźle, obawia- Gyi, jak i w handln. niem i zaliczone będą jeszcze do dowozów 
' w Cll}gll pierwszych pięci n I1l1esl~cy: _ n() się o zbiory z pOjfodu mokrego i chlo-. " W. jarmaroznych, ze względu ua to, że op6-
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• , w r.lą90 li' r. l89J '1"1.1891 dpęgo late, st.agnacy"- dqszŁa do zenilu i źniły się z pr~Yllzyn niezaleinycll od wy-
. J pud6w pud6w l811iej o wdzleń prawie słychać bylo o() nowej ja- Z DZ D'lINY PRZEMYS.U }. HAłlDLU. syłających. Sprzedano na jatmal:ku IV 4'm 

' d Romn . '. 3,633 ' 1,;12 61% kiejg nlladlo'ci. W tekich 1II&1'llnkaph li. 11 n rok n 800 pudów, w pGtównanlu z rokiem 
du Charkowa. 20,709 7,985 61"10 ' wszelka 'nadzieja poprawy stosuuk6w zol. zeszlym .więcej o 44Q p. Ceny j~ak by-
do' Bo towa . 6,467 1,456 78". kuęła i usposqbienie , rynku bylo , bardzo DnOGl :zELAzNE. Iy znacznie uiższe. Płacono za gat. I pre-
lib Cltl'ycyna J . 2,130 205 90 '(~ niewesille. "I J>< Od Nowego Roku, jlj.k douosi "Ku- parowany rS_ 24 (w 1'. z. 39) za gat. I i 
Widzimy z tego, 1e 101 ~1l.acząiejsZĄ by- QzeD1że więc objaśuić to nagle J ożywie- ryer warszawski", etat ~ednego z wydzia- II niep,eparowany 14//. - 16 (w 1'. z. 

ła do daue o pnn tn ~odw,tka ter l' • nie sI handlUJ jakle trwa. Jnżo'd, ' połowy łój\' na kolei w~ed eń~kiej ma być 28 - :l6), za gat. II 14 (vł 1'. z. 2ó). 

5), ", i
rzese 0', prosząc ją aby usiadta I gotów " ml. 'l'oason uroczyście. iD ng datuje Jut 

był słuchać jej opowiadania. ód lat dwóch, wzrastejęc wciąż, a" ja nie 
Flore.ń,cya. Ma.t.ryat. _ . ~ ROZDZIAŁ V ' mogę do.prosić się umol'zenia. Jest to DOU-

. sensem ządać odemnie, abym czekał na 

I. 

<palstv ~qg - patrz 'Nr 217). 

Ewelina wciąż jeszcze zmlęsźana i Za'l'U- pienIądze, które mogę otrzymać za Jakich 
mleDiona zaczęła upewniać krawca/ że Will lat dwadtieścia. Niech się pani zasteno
Catyll byl n&jblitszym krewnym swego wu- 'Wi, czy nie mam racyl. 
ja i te jest prawie' pewnym jego spadko- - Owszem, przyznaję - rzekła smutnie 
biercą, a ,li wczas będzie w możności za- Ewelina - lecz pl'Z}'pWlzczam, że on rze· 
płacenja choćby piędziesięclu takich I'a- czywiście będzie mia~ wkrótce pieniądze. 
cbnnk6w z polowy swego jednodniowego .~ Pięlmb nadzieJe nie zapłaCI\< mi dłu
dochodu. Lel;Z to nieszczęsne słówko .pl'a- go - zanważył mI'. Todson, a obecnie 

II ..... BeZ'l\lą~plenia to nczynlę - odllCJwle- wie" psulo cały efekt jej elokwencyi i nie- nie widzI) innej drbgi dla zaspokojenia go, 
' 'II~iał d!ltrym ' tonem. MI'. 'CarylY )lrlilien stety kil swej rozpaczy, widziała niedo- jak wytoczyć całą sprawę' przed panem 

nam jnż od bial'llZO dawna i bą.rdzo ah/azole włedające "spojrzanl)' swego - sluel!acza i CSl'yJlein seul Ol'. Jest on prawydl tiło' 
robimy, npominając się o naszą nal.*ńośt. Ironiczl,ly uŚmiech, Igrający okolo )\lgo ust wlekiEtin, jak. słyszę i nie zniesie krv:ywdy 
Jest ,to IIfwtą pr~!ci ne naszym zasadom - Nie chcę wątpić w prawdę słów pa- uczriwego pr(lcownlka. 
dawaĆ komlltl ,kred'jr na tek długi czas. ni, rzeki, gdy Ewelina końcl'!yła obronę - Lecz z'gllblsz pan Willa -- chciałam 

, :MlqIiŚllly ~(1)łażanłe dla tegd pana, przez knzyn-. - lecz Jjozwoli pani sobie powie- powiedzle~ mego kuzyna - czyniąc teu 
W2:.8',llłd" na jego młodoSć, ' lecz w1~pał" dzie~, że jnt to w~zystko s1yszałem. Wi- Icro'ki ' wnj strasznie 1l!'gniewa się na 
się już nasza cierpliwość. Yole' p&lli chce doki mr. WllIhlma ' CaryU'a mogą być niego. Być może, ił!' wydali go z biura i 
Zapłacid jego r\tchlrl\~k' bardzo piękne, mocno mnie nawet cIeszą, ani zechce słyszec! o jego sprawach, w ta· 

- Ach nie, nie8~'ty, choć tak rad.bym lecz w obecneJ chwili "ie mają dla. mola klm razie nie będziesz pan mógł odebrać 
to ua.!ynić - 1'Z~ła Ji]weijoa .. rumlenl,c si~ żadnego znaczenia. Jrifl\ly ma nadzieję zo- sWlljej należnolici. 
J c moenillj lecz ą.pewniam pana, stae tak bogatym, dlaczego lIie prosi sta- "To przypnszczenie zrobiło wl'ażenie na 
te otrzymasz p jlniądze, jeż~lł będ:lie;.z · tak rego jegomo§cJ, ąby ~liciał zapłacić jego krawcu, gdyż nic nie mówiłl namyglając 
dobry; poczekać jeSzcze JaW CUI. Jeslem racbnnek? się widocznie. To też Ewelina, korzysta
kDJ1l)tą ,!Dr. WlIllaiDa Caryll I włem do- - Ach, to wuj Rogel' jest tak surowym j,c z tej pomyślniejszej cokolwiek sytua
~, jakill zńJilry ma względem niego je- i tekim pedantem pod tym względem: mOj c,-i, m6wlła dalej: 
gO 'w~. Czy pO'ZwóliBz mi pau powiedzieć Imzyn nigdy nie powiedział by mu, że ma ' - Gdybyś pan zeehciał poczekać tylko 
ci cóg· o ' l.el\l? Jestem lJewną, te ~iaz dtog1. Ach, gdybyś pan zechciał poczek&!! tdZleJl, sprobuję co się da zrobić. Tylko 
pan' ripatryiranle " na tę spraw" wysłu- trocbQ. dzień, MI'. Todson, a po uplywie tego 
chawszy mnie. - przykro mI jest ódmówić pani, lecz su zrobisz pan, co ci się zdaj& właści-

Jej głOs był tak siodki I pOwaU, ura- eaebć dłuiej Die mogę. Pi~dziesiąt fantów- "m. 
zem l tak wygl,lłał. interesuj4CO, "IIlir&- sterlingów jest wcale Potliwą sumą. - No, zrobię dla pani wreszcie to n
jąe g0l'lłco spra'll'ę kuzyna, ie óItra tWIU'Z - Pięćdziesiąt fantów ~ pl'zerwała Ewe· ttępstwo. Mój list do pana Caryli'a senior 
paDa Todsona l'ozcbmdnyta .I~ mec' l po- lina przeratoila - czyż William ai tyle poc2eka tydzien, 1\ jeżeli nic pani nie zdo· 
'mimo swego IIPJlrta6Rl8l!'o stoIC~ja.- jest pann winien? ła uczynić, wyszlę go jak już zamierza-
kim odzucuł lIt;' Idocznle lfdeaJ ~ Plęłdliesląt fnntów sterllDgów, jede- IBm ... 
swych dł1IiDłl6w, ')aI!' olał, ,t ~e Sl)'11ng6w I Pft111 --powtórzył O, dzięlmj4} panu za jego graeczność, 

mam nWiej" że wszystk,(i mozy się do
brse - rzekła Ewelina, gdy opnszczała 
sklep, o.abr wsz'T trochę Qtllchy. Lecz sła
by ten prolllyczek nadziei gasnął w miarę, 
jak oddalała się od sklepu. kądże wziąć 
pieniędzt, ani ona, ani Will nic nie posia
dajfł, a na. cio~kę Maryę IlIe więcej możua 
było liczyć w tej sprawie, jak i na same
go ID. Caryl1'a. Nie, nawet 'u.ie 'IV pomni 
ciotce o swym kłopocie, znając jej uleła
skawe nsposobie~ dla Williluna, którego 
nie mogła znosić u siebie; trndno byŁoby 
proponować jej, aby zrobić coJ zechcia1a 
dla znienawidzonego pl'Zez siebie ~hlopca. 
Tak więc Ewelina wracała pril.wie z roz
paczą 'I'( sel·r.n. 

Willia.m, jak tylko wrócił wieczorem, 
pobiegł niezwłocznie do pokoiku Eweliuy, 
dowiedzieć się o powodteniu jej misy i. Po· 
koik Eweliny, jak wiadomo, był 'na pod
daszu, a niżki sllfit nie bardzo zdobiły 
drzwiczki, prowadzące na dach, ale mloda 
dziewczyna, mając zamiłowauJe dQ porząd
ku i gust, zrobiła 1l tej skromnej izdebki 
bardzo miłe ustronie. N\ło ścianach, wyle
piouyeh taniut.kiem obiciem, wi ialy foto
grafie jej nielicznych przyjaci6ł, a między 
nimi WiU ujmował honorowe miejsce. 
Kwiatki, klatka z kanarkiem i póleczka z 
ksllłżkaml, dopełniały mIle wrateaie, jakie
go doznawało się tutaj, wchotlz'lc. 

- Jakież nowiny, ElVo?-zawolal Will, 
witając się II nif!. 

- NIe bal-dzo dobre, drogi Willn, lecs 
w każdym rasie lepsze, nit mogliśmy się 
spodziewa/!. 

Tu opowiedzitJa calI} swą rov:mowę, 
krawcem, a gdy skoticzyła, zapanowało 
między nimi przykre milczenie. 

(D. c. fi.). 



2 DZIENN1K. ŁÓDZKI. 

Gatunku m, za który płacono w rokn ze-
szłym rs. 12, na tegorocznym jarm&rku Wiadomości ogólne. 
wcale nie nabywano. Agenci IIrm zagrA-
nicznycb nie robili prawietadnych zakupów. Z kościołów. PI'zed kilku dniami n
W dalszym ciUII dostawili jeszese chmiel: końcwno nkładanie posadzki w kościele 
pp. Adam Helbieh s Kour (2-g& party.) 6 pu46.. Wniebowzięcia N. M. P" a w tych dniach 
25 fuut" hr. Aleksandra Potoeka s Wil&u.ow. (3-a wyłożone będą mozaiką krnchty tegoż ko
partya) 80 pud. 12 Cant., Wow..r.ki o Iooienie (2-& ściola, Dwa dzwon., SA J'uż zawieszone we 
party.) 7 pudów, Alekaauder Trembicld z ŁoIlll\1 ., 
2,ga partya) 21 pudów, Kroneuborg s :Bnem widy i przygotowany jest do zawieszenia 
pud. 17 fant, K&lIliflaIri • Brogow .. 85pad. 5 faut.. trzeci, który będzie największym dzwonem 
Zuzauna Januszewsb z K~py 27 pud. 20 runt.., br. W całej Łodzi. Do niedzieli mają. hyć u· 
Taube z Cujkówlti ('l.gr. party .. ) 170 tU ,Gor- t' hó łó b 
dzialko,,"1ti z Kiaielewin l; pod. 10 tout.., G6rllki S unone na e rze g wnym organy ro o-
le Surdyn .. 56 pud., Włodzimierz Świcie. Sujauy ty 'p, Krnkowskiego z Piotrkowa, które 
6 pud" R09suchow.ki ze ŚwiVcisn 6 pud. 17 fant.. przeznaczone są do cbóru malego w ka~li-

X W Petersburgn spodziewają się przy- cy !atld Boskiej, w prawej nawie nowe· 
bycia negocyantów port.ugalsklcb, któr~y go kościola, dokąd będą pl'zeniesione do· 
zamierzają porozumieć się z kupcami tlt- piero wtedy, gdy wielkie organy nadejdą, 
mecznymi o ustanowieniu b ez p o li I' e d- Pierwsze naboGeilstwo po cztel'omiesięcznej 
n i c h s t o 8 n n k ó w b a u d l o w y c h m I ę- Ill"1erwie, podczas której przyozdabiano ko, 
Il z y R o s y ą a P o r t n g a l i ą , Obecnie ściół wewuątrz , odl,rawl proboszcz biądz 
Portugalia sprowadza z Rosyi w wielkich Szmidel w sobotę o godzinie 7 - ej I'auo. 
i1o:lciacb Jen, drzewo, tytoń l t. p. Rosya W niedzielę w tymże kościele hędzie cele· 
za:! sprowadza z Portugalii konserwy I'yb- brował sumę J, E. ks, arcybiskup Popiel, 
ne, wina, owoce I jarzyny, lecz wszystkie w asyst.encyi licznego duchowieństwa; pod
te towary nabywane s~ za pośl'ednictwem czas tego nabożeństwa Ivygłosi kazanie 
rynku loudYliskiego, a 11o§l'edllictwo to ks. Sobolewski, a chór kościelny odśpiewa 
kosztuje drogo. mszę Słoczyilsklego, 

POCZTY I TELEGRAFY. W kogciele Podwyższenia §w. KI"1yża 
• X Zarząd poezt.owo·telegratlczny zamie- przed kilku dniami przel'oblono i przyozdo
rza zaprow'adzić ta n i e d e p es z e LeI e- biono wielki tyrandol, zawieszony po śl'od
graficzne, które wyprawiane b~d~ po ku kościoła, W niedzielę w parafii tej, 
(lepeszach zwykłych, o tyle j~dnak szybko, jako w uroczystość N. M. P. Różańcowej 
że będą. o wiele wcześuiejsle od kores· przypada odpust, w ~Iągu zag całego mie: 
pondencyi pocztowej, sl'łca bIeżącego codziennie o godzinie 9 - ej 

PODATKI. rano w kościele Podwyższenia św. Krzyża 
X Milli8teryum spraw wewnętrznych odprawiane będą. solenne nabożeilstwa ró

zatwierdziło normę pod atku trans· żańcowe. 
li o rt o we g o, wedlug której kaidy "Ia- Ko6cló/ ewangelickI. Kościół ewangeli
Iiciel domu na wsi i w mie§cle obowiązany cki św. Trojcy wkrót.ee jnż będzie pośwj~-
płacić po 20 kop. roczule. eony l otwarty dla pobożnych. Wielki 01-

PRZEMYSł;. tarz zarówno jak i otynkowanie wewnętrzne 
X Kilku znaczni~j8zych kspltalistów pe· i zewnętrzne wykończone sI! zupełnie. 

tel'sburskich zawillzuje spółkę akcyjn~, Obecnie ukladaD'ą jest posadzka. a po
która budować będzie e u k l' o W n i e n a krycie kosztów budowy musiaoo Z1Iciqgnąć 
S y b e r y i. długi, kt.óre jednak niewątpliwie pokl-yje 

X Elekt.rotechnik Krasowski, zamiesz- 87.ybko otlaruość pal·aRau. 
kały w Petersbnrgu, wynalazt specyalny Chóry kościelne. Tutejsze llwle parafie 
regnlatol', usnwający d r g a n I e ś w I a t la katolickie posiadają cztery chóry. Najlicz. 
w lampach elektrycznych, które niejszy chór, skladający illę z 80 śpiewa-
bardzo 87.kodliwie oddzl!.ływa na wzrok, ków pici obojga, nl\laty do kościola Wnie-

ROLNICTWO I PRZEMYSr:; ROLNY, bo wzięcia N. M. P., a zostaje pOll kiel'un-
X O uieurodzajn kartoIIi w rokn kiem organiaty, p,Laferskiego. Chór męz

biatącym pisze p, Tymoteusz Łunie,vskl w ki przy kościele św. Józefa, pod kierun
"Gazecie handlowej": "Według zebranych kiem p, Krzyżanowskiego liczy przeszło 20 
wiadomości ze wszystkich lO-elu gullel1lij członków. Kościół Podwyższenia św, Krzy. 
Królestwa Polskiego, mOI'ga zasadzona kar- ża ma (lwa chóry: polski i niemiecki, Ii
toftami wydaje 20 do 25 korcy, t, j. 140 czące razem 80 członków. Obydwoma dy
do 175 pudó .... ; jeden robotnik wykopnje ryguje p, FOllygo, organista, 
dziennie 1/. korca, a w tem część murszy- Z głmnazyum żd6sklego. ZI\I'Złdzają?y 
wych I zep!utych; urodzaj kartofli jest 2'/, lódzkiem gimnazynm teńsklem zawiadamia 
do 3 ziarn, czyli 1/., t. j. 33% zwykłej rodziców i opiekunów, że z dniem 1 b, m. 
średniej ilości. Cena obecna kartofli j~st otwal'to dddzialy rflwnoległe przy klasie 
wyrazem tego staDO, wynosi 2 do 3 rub. I-szej I 2,"iej tegot gimnazyum. UczenDi
korzec 7-pudolvy, czyli 3 do 4 ra~y tyle, ce, które ;dały dobrze egzamiu do tych 
eo lat poprzednicb. W lata gredniego plo· klas, wezwane Si} o przybycie do gimulI
nu urodzaj i ~vożycie kartoRi wynosi w zynm, . 
Królestwie Polskiem (Ilodaję w cyfrach Lecznica prywatna, Dowiadujemy slę, 
okrągłych) 200 milionów pudów, czyli oko- że wszelkie przygotowania do otwarcia 
ło 30 milionów korcy. Zbiór zużywany lecznicy prywatnej w lIaszem mi~cie są 
bywa corocznie w ten sposób: Na zasiew już porobione i chodzi jeszcze tylko o w~· 
wychodzi 40 mil. pudów; Da wyrób okowi· nalezienie odpowiedniego lok lu. Posznkl
ty 12 mil. /pudów; ua spożycie (pOkarm) wany jest lIa ten cel lokal, kładający się 

, 148 mil. :pudów. Plantacye kartofli za]- z 5-6 pokojów w czę§ci miasta pomiędzy 
moją przeciętnie w kraju 1/ .. , czyli prze- Nowym Rynkiem a Pasażem Melel'a, przy 
szło 6'10 wszystkich gl'unt6w o l'1Iych , Na ulicy Piotrkowskiej lub jednej z poblizkicb 
samo pożywienie WYChOllzi u nas drednlo 'ulic bocznych, w punk ch naj dogodniej-
20 pudów kRrtotli rocznie lIa osob~. UI'O- szych dlA og6łu mieszka ców Łodzi.Q 
dzaj tegoroczny daje 1/. '~wykłego plouu, Podatki. POllieważ podatek I,odymuy za 
czyli 70 milonów pudów.t. j. 10 milionów I'ok 1891 powlniell być wniesiony do kasy 
korcy; która to i1o§ć w następujący spo- skarbowej we wrześniu (st, st,) r. b" lu'ze
sób zużytą zostanie: Do siew n pl'ZeZI)a- to p, prezydent m, Łodzi polecił sekwe
czony b~dzie sam drobiazg i krajaue kar- stratorom miejskim, aby nżyli energicznych 
tolle, przytem dla braku i dl'OgoBci ziarna Jrodk(lIv sekwestracyjnych w Lględem oclą
posiane będą mniejsze przestrzenie; Ilrzy- gających się z opłatą tego podatku, Nie
jąć można zatem, że na zasiew wyjdzie zależnie od tego ci, którzy nie wuiosą po
polowa zwyklej i1o§eI 20 mil. pudól'ł. Go- datku do dnia 1 (13) p8.Ździernika b~dą 
rzelnie dla braku i drożyzuy plozel'obią nie poci.gnięci do zapłacenia kary po 1% za 
więcej, jak '/ .. t, j. 66% zwykłej potrze- miesiąc zwloki. Jednocześnie p. prezydent 
by 8 mił. pudów. Na pożywienie zostanie m. ŁodiM wzywa mieszkaliców, aj)y wnie-
42 mił. pudów. W I'oku ~ież~cym lIa po- śll uiez,włocznie do kasy magistratu wszy
żywienie brakować będzie 106 milionów stkie inDe zalegające podatki: ubezpiecze
pudów, czyli 17 miliouów korcy k&l't.oHi, uiowy, drogowy, transportowy, nie czeka
któl'a to ilo§ć musi być IV pokarmie zastą· ;ąc zastosowalli& IiI:odkólV P\'zymnsu. 
pioną 51

/. milion&mi korcy zboża. Nlearo- Ćwiczenia straży ogniowej ochotulczej 
dza,j kartofli w ,Królestwie Polskiem IlI'zy- oddzialu III i IV odbędą się w niedzielę 
oosi, licząc na I,ieniądze, stl'aty 25 do 30 dnia 4 b, m, o godzinie 6. i p6ł rano, przy 
milionów l'ubJj. Stoimy wobea bardzo po· domu rekwizytowym oddziału li-go, 
ważnej kw~styi nieul'odzaju kartofli, bl'a· Ruch ludności. Statystyka ludno'ci IV na
kuje bowiem takowych '/., czyli 66'/. zwy- szem mieścje wykazuje, że IV ciągu Ilierw
klej ilości. W jaki sposób kraj zd,oła po- szych trzech kwartalów roku bieżącego 
kryć uiedobór, wezmą [lod uwagę ekono- urodziło sil} 6,758 dzieci, zmarło 5,708 0-
milici i ludzie śledzący rnch zboża, · SÓD i zawarto ślubów 1,446, a miano wicie: 

UBEZPIECZENIA. w parafii Wniebowzięcia N. M, Pt urodzi-
X Do toWat"1ystwa popiel'ani& żeglugi ło si~ 1,675, zmarło 1,364 i zawal·to tllu

w Petersburgu wniesiouo projekt o bo- bów 327; w parafii Podwyższenia św. Krz,
w i Ił zk o we g o u b e z p i e e zen i a róbotui- ia urodziło się 2,475, zlOal'lo 1,898 l za
ków pracującycb na statkach prywatnych, warto ślubów 558, Razem katoljków 01:0-
plywającycb między pol'tami Białego mo- dziło się 4,150, zmarło 3,262 i zawarto ślu-
na i Petersburgiem, bów 885. W paralli św. 'l'rójcy urodziło 

WYKSZTAŁCENIE PRZEMYSr:;OWE. się 875, zmarło 725 i zawarto §Iubów 221; 
X W szkole sztygar6w w Dąbl'o- w parali i św. Jana urodzllo si~ 1,081, 

wie Górnicz!\i egzamiuy wstępne skoJlczo- zmal'ło 885 i zawarto śluhów 167. Razem 
De zostaly w ubi~glym tygollniu, lekcye ewangielików urodziło się 1,956, zmarlo 
zag rozpoczną się w bieżącym. zkola w 1,610 l zawarto ślubów 388. Żydów uro
tym roku otworzyla klasę m·clą już zę dziło się 649, zmarło 836 i zawartQ ślubów 
specyalnym kierunkiem. Klą.sa IV-la I os ta- 173. 
tula, I'ówoid sllecyallla, OlWlu'ta bę<lzie. po Komlsya wojskowa, składająca się z na
przyszłych wakacyach, j czeIoika szt.allll 10-ej dywlzyi pioohoty, 

pułkownika von Vobta i lekarza general
uego sztabu, r. st. amochwałowa, zjecha
ła w tych dniach do majłtku Zdziecb6w, 
własności p. Tobiazellego I uznała, że mlej
scowoć ta je t nieodpolfleduił oa letni 
obóz. 

Z sądu. Sędzia pokoju ,,- go rewiru m. 
Łodzi, w tych dniach rozpatrywał sprawę 
z powództwa Edwarda Frohweiua, majstra 
fabrycznego, przeci wko Rodolfowi Kelier, 
właści~ielowl tutejszej fabryki wstążek je.
dwabnych, o rs. 244- tytulem wYllagrodze
nia za wydalenie z fabl'yki bez trzechmie-
8ięcznego wypowiedzeula, Frob wein obja , 
śnił przy te III w 8wojem powództwje, że w 
fabryce służył przeszło 10 lat i że w cią· 
gu całego tego czasu cieszył si~ uznaniem 
właściciela fabl'yki. Pozwany bronił się 
tem, że flIbryka w roku bieżącym zaczęła 
wyrabiać nowy gatunek wstątek i że przy 
wyrabianiu tych ostatnich Frohweiu oka
zał się niezdolnym, wskut.ek czego, tahl'ylta 
pouosiła straty. Pozwany nadto objsśnil, 
że Frobwein okazał się w Qstatnlcb C7ia· 
sach krnąbrnym i t& zre, ztą ty tu) do wy· 
uagrodzenia przestał istnie~, ponieważ Froll
weiu po 0l1uszczenin fabryki wyjechał do 
Prus I tam w mieście Barmen znalazł 
miejsce majstra, a wskutek tego żadnycl\ 
strat nie pOlllósł. Na dowód tych okoli · 
czno:!ci IlOwoł&ł się na świl\dków i ci w 
swoich ze1.naniach stwieqlzili je. Po\v6d 
obalając zarznty 'pozwanego, ~owolał się 
na książeczkę obrachunkOWą, wydaną md 
lirzez zarz~d fabryczny, w kt6rej powIe. 
dziano, ze za nie rozmyślne popsucIe towa
ru z winnego ściąga się kara w ilolici 50 
kop. - ta więc kara, a nie ul\tycinnla;~tb
we 'Wydalenie, Ilowin"o znalef:ć w danym 
wypadkn zastosowanie, Zarzut za§ khlll
bl'lloMel m6gł odnosić się do czasu po wy
powiedzeniu miejsca, t. j, wtedy, kIedy 
stosunek między pracodawcą a pracowni· 
klem znpelnie- ustał. Sędzia pokoju, zwa· 
ż'!wszy, że psucie towRrn powtarzało się 
w ciągu paru tygodni wskutek niezdo'tllo
Hci Frohweiua i nznawszy kruąllruoś4 1.8-
/!'ÓŻ za dowiedzioną, zasądzenia żlldaneJ 
sumy oamówil , 

Figle. Na ogrodzouym plmon III"1y ulicy 
Przejazd onegdaj kilku chłopców 9 - 11 
letuich wykopało dół głęboki blizko na 
dwa łokcie. Jeden z ehtOl>ciiw stanąwszy 
w dole, powiedział kolegom, aby ziemię 
sypali i ubijali koło uiego, GdI był jllt 
zasypany Ilo pIersi, clIciał wydostali się 
z dołu, lecz 'W żaden sposóll nie mógł się 
ruszyć. Wyciągnięto go uiepl'zytomnego, 
tak, że oka~ała się potrzeba zawezwaniA. 
Jlomocy lekarskiej. 

Awanturnicy, Mieszkańcy ulicy Średniej 
żalą się, ze każdej !l0cy z soboty lIa nie· 
dzielę i z niedzieli ua poniedziałek: nIepo
kol Icb gromada pijaków, którzy stl'ze!l\ją 
z rewolwerów, hałasnją, wyprawiają łllja~ 
tyki I rozmaite awantury. 

Samobójca, o którym uonoslliśmy przed 
kilku dniami, jak wyjaśniło śledztwo, ua
zywał się Wawrzyniec Włodarczyk i li· 
czył il4 lata, Na kilka mieslęoy I,rzed wy
padkiem nieboszczyk dostał 11Omleszau111 
zmysłów. 

W posesyi pOll 1& 19 (nowy 24), pJlŹy 
ulicy Nowomiejskiej, prowadzoue s~ obe
cule roboty około budowy ,06cyn. Wła
ściciele sllrowadzllją cegłę i skladają ją na 
ulicy, która skntkiem teg!) do połowy swej 
szerokości jest jnż od kilku dol Z1Istawlo
Da. Ulica Nowomiejska jest wązKa I z 
trudem ua wet mogą Da uiej wyminllć si~ 
dwa wozy frachtowe, (10wy1SZ8 więc prae
szkoda wielce utrndnia komnnikacyę. 

Kradzieże. Do kuchni w I/lieszkaniu II, 
A, P, w domu pod Dl'. 35 pr%y ulicy Za
chodniej, wszedł 13-letni chłopak I skl'adł 
czajnik metalowy, Spostrzegła to kuchar· 
ka i zaczęła wołać, aby uciekającego za;.> 
trzymano. W cbwili, gdy zuajdowllł się 
w bramie schwytano go i oddano w ręce 
policyi. 

WYl'ounik Mateusz D. porzuci! robotę u 
11. Kousalika zauiieszkałego w domu Ilod 
Dl', 320 przy ulicy Koustl\ntyuowskiej i 
ukradł skl'zynkę ~woździ wartości rs. 6, 
któl''! spl'~edaŁ niejakiej S. F, na Starem 
Rynku za rs. 4, Zawiadomiona o tem po
Iicya aresztowała D. i póciąguęla ilo od
powiedzialności. 

Icek Zarzewski, zamies~kaly w Ilomu 
Wagnera przy ulicy Konst.antyno'Wskiej 
dowiedział się że pouczas jego uieobecuo
ści w mie8l.kanin, sluż~C8 Szajwa Krato, 
skl'adla mu rótnych kosztowności za n. 
267 i z rzeczami temi zamierZ8~ w.Yiecha~ 
koleją z Łodzi. Zaraz więc pośpIeszy! Da 
jjtacyę kolejową i zawiadomił o tym wy· 
padku żandarma, kt.óry ro~począl poszukl
wauia i znalazł K, pomiędzy pasaźeraml 
IlI·ej kla~y. Zaal'esztow&Da zwróFiła skra
dzione rzeczy, t'łomacz'!c się, że dostała je 
od niezuajamej kobiety. Pl'zed kilku lluia
Oli sędzia pokoju 2·go rewii'\! m. Ło!W 
rozpaLl'ywal t~ 8prawę I skazal służącą na 
ogm miesięJ;y więzienia. 

.. Ministeryum spl'aw wewnętrznych 1'01.
patrnje projekt zorganizowania )lolicyi we· 
terynaryjll8j, obowiązki której lIolegat hę-
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dą: na zabezpieczeniu państwa od chor6-:1 
zaraźliwych, gr .. uj~.,cb za I!'ranicą., za 
pobieganiu i usuwaniu chorób zaraźliwycu 
oraz utrzymanie nadzoru weterynaryjno' 
policyjnego nad ryDkami sprzedaży bydła 
wystawami bydła, skladami skól' I t. p~ 
Oprócz tego UZDauo za potrzebne: utwo. 
rzyć dzIał weterynaryl sądowej, obowiąz
ki kt.órej polegać będą ua dekonywanin 
analiz w sądach i wogóle dawanin wnio
sków w sprawach sądowych. 

Zgierz. Rąd gnbernialny piotrkowski 
wydał w tych dnlach Ilozwólenle fl , KI'al
kowskiemu na budowę pil}trowego domu 
murowanego w m, Zgierzu. 

Warszawa. 
Rada miejska dobroczynności publicznej 

w Warszawie otrzymała zawiadomienie, iż 
prezes departameótn. medyczo.ego ministe. 
ryum spraw wewnętrznyeb, r. t , Ragozin, 
zamierza wkl'ótee li w I e d z I ó W s z Y s t
k i e war s z a W s k re s z Id tal e, ich u· 
rządzenia, ~yste1lł"tywleDill chorych i t . II. 
Przyjazd r. t. Ragozina wypadnie na czas 
otwarcia ~kJadu dla obłłkal'-Yeb w Twor
kacu, 

P r e :r as e m ZA r "ł d u k a s y e ID e
r y t ó w IV a r s z a w s k i c h, n& miejsce 
zmarłego J allllsza hr. Roztworowskiego, 
wybrany lęst (I. Antoni Koluarski, b. czło
nek b. komisyl !;ZIIdowej IlI'zycbodów i 
skarlJu, 

Oddział warszawski tOW1\I'zystwa popie
rania przemysłu i bandlu rozwtl'ta kwestyę 
wydaula p I' Z e w o d II i k a p I' ~ k t Y c z· 
nego dla murarzy. 

'a dbytych we wtorek naradach człou
ków odllzlałn wal'Szawsklego t,o war z y
stwa prawidłowego polowania 
I ochrony zwlerZłt, postauowiono powię
~szy<! <I rs, 300 ~nmę , przeznaczoną na na
fem lokalu (do rs. , 1,800), OI'a7. iforuszono 
kwest,ę zorganizowania ua prowlncyi 3ze· 
regu członków, korespondentów po wiato· 
wycu, obok lVyb .. lIny~h już pópl'zedhio gu
bernialny,o.h, Cztbnko n' tym będzie przy
ęługlwalo I,rawo uczestniczenia IV posie
dzeniach I'ady oadzialu towarzystwa. 

'rowarzy!!two tl'lltlcuSkle, nabywające plac 
po szpital(l Dzlł!cllltka Jezus \V Warsza
wie, oawladczy\o gotbwo§!\ zawarcia kon· 
tl'aktll z dyrekcyą teatl'ów warszawskich 
o budowę na tym placu gmachu wygodne
go, w którym trupa t e a t r u M a ł e g o 
mogłaby dllwać pr7.edstawienla zimą i 
latem. , ł 

KomItet aanltarny. IV Wal'Szawie poru
szył kwestyę lII'zą.dxenia ogrodu · łp.a,ce
l' o W e g o na czę§ci Illacu BrOili. Komitet 
opieki nad plantacyaml postarał Bię o wy
znaczenie funduszu od miasta Ila OIoząlize
nie dużegp skweru na ulaću Krasińskich. 

T & t t e l' s a I pl"1y nlicy Orayn~ckiej w 
Warszł\wle, zupplnje odnowiąny, otwarto 
przed kilku Iloialnl. W poło,~ię bieżącego 
miesiąca oabędzie ;slę w tattersaln sprze
daż 60 koul ze stajeu hr. Krashiskiego; 
.sp .. zed~t9 takie odbywać. się będ,. pel'yo-
dyczniil, ' 

Na zebraniu 'chmielarzy w Warszawie 
mówiollo, że m a g a z y II Y b a n k o we przy 
ulicy l'IolVogrodzkie} zamierza u,abyć za 1'8, 
300,OO(j, z roz!ożelllem !.ej sumy ga lat 28, 
towal'zystwo Akcyjoe, zobowillzujące się 
w tym celn w Moskwie. 

Petersburg . • 
Z poc:ątkowauia uiektórycll petersbur

skich właścicieli fabryk i zakładów tU"le
mysłowych będą urz~dzane IV doie nie
dzielne podczas przyszlej zimy o d c z y t Y 
d I a r o b o t ni k ó w, pracujących w tycb 
fabl'ykach, 

Amatol' fotogl'lII, A. !lItolUiI\, w Petel's
borgu wynalazł nowy sposób o d n a w i a
lIia fotograllj wyblakłych. Wy
nalazca stara aię o przywllej · na swój wy· 
ualazek, • 
'j ~NolVosti' donosz/h że w , koócu roku 
bIeżącego będzie otwarta w Petersburgu 
'pierwsza wystawa przelimiotów, 
'Wyra)liIiJI'ych kamieni ura.lskicb, 
Ilołąc~oua ze sprzed&7.'ł tych prz.edmiotów. 

, TEA Tfł , MUZYKA. 
: 'V sobotę teat\' łódzki wysta,y'ia ope· 

retkę w 3 aktach K. Zeliera ,.Ptasznik z 
'l'yrolut kt.6r\\ . tak ,wielkiem powodzeniem 
cieszyłi' się lu'zez ~ły sezou letni i cieszy 
się jesllCze ": Wal'sz& wie. 

, j I ,. j ~ 

ROZMAITOS<:I. 
","'" Lwów. !fa dzień ~O czer":f4 1893 r. 

przy pad .. stuletni .. roczaka orOdlin Aleksan
dra hr. rredry. WYI!~~~. koła Ii~ta.ko-orty
&\YC'olllego we .L~owle, pragn,c .. ,odpowieduio 
uczdć .ululli ~ea:.o ~łolkiego pi ... r~1 posta-
110,,(1 zai~ć siQ /lfZ4dzeniem /I~0'i':ystcgo ob
chodu roc.nicy l postawieuiA p~mnlkll Frodry 
we Lllo"l. i wybrał w tym cc111 korni_n. 
składaj,c, siQ • 1'1": Vlilc<yńslde«o; hr, Skarb
ka, BobiII', .!{tyki I \Vołeński~go. 

."" Poznali. D'oty.:hczas 0& mocy rozpo
fZ4(iseoi. lIIiaislory.unego :< d. 11 kwiotni .. za
prp"udzouo lI8IIk~ nadobowly,ltol'ł iVZJ'ko pol
skiego 11 350 nkolf/~,!t ludowych pro"incl'l 
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poznaAskiej. Owe 350 nkół st&Dowi4 pneci~ 
do piera trzeci, ~ ogóloej ilości nk6ł, " 
których ow, nauk~ na zasadzie reskryptu mi
oiateryalnqo wprowadli6 mota.. Dojdzie' ai~ 
do tego tem p~dtej. lm wI~ej nauczycieli
Polaków. pruoieaiooych aa epoki Bi.marc-t'a 
do prowloop nadremkich. powr6ei obeenie w 
strolly ro~lIione. 

,. •• Dziennik wleloJ,zyczny. Pod tTln
łem "Kosmopolita ziemi" ukazał ai~ w Poryłu 
dzienuik 'w 9 językacb. DrukowallY jest po 
uancuska, angiebku. biszpaJI ka. niemieckn. 
portupIsku. włosku. boleodenka, ruku I po 
.. wed.ka. 

• •• Nowy wynalazek. AmerykalIski ia
tYllier z Ba«allo. oiejaki . P. Sweker. wy
ItllPil z nowem odkryciem. polegaj, cm na 
aaatosowaniu zwyklego gazu świotlanego do 
otrzymywania lodu. Ga., po zllStosowaniu go 
w ten sposób, lIie traci nic na swych własno
ściach palnycb i mote być zuiytkowanym we
dle swego przeznaczenia. lutynier ten przy 
doświad 'zelliach Iwycb w wielkiej fabryce ga
lowcj w Ootario .Jolał ot .... y01a6 temperatur~ 
ośmdzieai~iu stopni pooitej zera upomocIł 
tylko wody i gazu. . 

**. Tunel Sł. Clalr, l'łcz,cy koleje ka
nadyjskie i aDlerykańskie, które Id, do Obi
eago. zostal w tych doiach otwarty prze. pre
ze~" liuii kolejowej "Grand Tnunk". Tnnel 
sam ma 6,026 atóp dl ugości. a .. ruz • wylo-, 
tarni .. ubu stron,-11,553 stóp. Ci4gnie siV 
on pod lotyskiem rzeki St. Clalr. mlvd;zy 
Point Edward .. Ontario i Port Huron w 
Stanie' Micbigan. Ściany tunelu, który ma 20 
atóp szerokości. pokryte ., nD całej po .. lerzcb
ni ,hrucaloweml płytami telo.zoemi. których 
"agB wyoosi 22.000 ton. Dotycbczas poehlgi 
kolejowe musiały bJÓ przewotone przez rzel,V 
St. Clllir na olbrzymich promach. Silny pr,d 
atauowił zawaze przy taklcb przeprawacb śr[) 
dlo wielkiego niebezpieczeństwa. a w zimie 
kom unikuoyu by"ale. c~.to przerywuna skul
kiem lodów. Tunel nl.tylko usu" .. te niedo
godności. ale takte skroca jazdv o neś6 mil. 
Wentylacya tunelu ma być wyśmienita; Oś"ie
tlony jest elektryczuości,. 

.... * Jub\leu~l legara wahadłowego. W 
roku blet,cym przypada 250-letoi jnbileusz 
zegura .. ab3dlowego. Utrzymuj, wpra"dzie. 
te wynal", .. jego jest Cbrystyan Huygbenl. 
który w r. 1656 zbudowe.! mechanizm zega
TOWy .... badłem i o wynala"ku tym pianI w 
dziele awojem wydanem w r. 1657. Zasługi 
Huygbl!ba'a w tym kierunku s, niew,tpliwe, 
niemniej Galileusz jut w r. 1641 dokona I te
go samego wynalazku z odmieun~ nieco koo
strnkcy,. Viviaai. ulubiony uczeó Galileusza 

. opowjada, ił w tymte roku wIdola, gdy sV
dliw, nczony juf. . wzrok utracll i tylko syn 
jego Viocenzlo i ów VivlaDI mieli "It~p do 
niego. wpadl on na pomysl. It gdyby mógl 
przytwierdzić wabadło do zegara z wagami 
lub ze spr~łyn •• jednostajny i naturalny "ruch 
tego wabadłn usnn.ILy wnelkie braki jego 
zegarów. ,Galileusz ob/Dyślił aparat, który 
mld ton mechanizm urzeczywiltnić, podał ry
aunek odpowiedni ayoowl. B ten apo,..dlil 
wedIng niego model. HuygheuB. który doszedł 
do swego wynalazku. niewledz,o nie o wyua
la.ku· Galileus •• , UZDaI w pewnej mierze 
pierwszelIstwo nieśmiertelnego uczonego. Zegar 
wabadiowy obchodzi jut tedy 250-letnl jubi
łeusz Istnienia. 

.... ,(Iekeander Jacquea. W Londynie u
kończył w zeszłym tygodniu sw6j poet J>i~ 
dzie"i~ciodniowy niejaki Aleksander Jaeque •. 
Jestto najdlotlZy okres czasu, w jakim czło
wiek "lolal ai~ powstrzymać od jedzenia. Dr. 
Taoner odbywa I pró~ glodow, przez dol 40; 
Bueci przez tylet dni pora. plorw"y. a przez 
U poraz drugi. Obaj, pod konioo tyoh do
browolnych postów. byli zapelnio wyczerpani. 
Jacques. pODli mo, II "zdystansowal" jednego, 
o dni · 8. drugiego o d.i .. I~, ~uł si~ tak d.
lece netwym I Silnym, It na t,daule profeso
ra Kennedy, mesmerysty. czlowleka do~6 ~o· 
katnych rozmiarów. , .. i ,I go na barki i dwa 
razy obniósl po sali. O gollzinio naznaczonej 
dl. aakollCle"la glodowej próby. woie,lono o
biad. który Jacques .jadl I .pdytem. be:L 
brloczoodei wszelako. Obiad składal sig z 
potrawy z lrurc.~cia, amotonej ryby. kotletów 
eielvcyeh z pomidorowym sosem; jako deser 
winogrona, po obiedzie czarna kBwa z konia · 
klem. Sala przepełniona była ciekawymi. Ja
cques waf.y obecnie 1 a f\. 4 lut .• poprzednio 
ml.ł wagi 142 ft. 8 lat., utracił zBtem w ci,
gn 1,200 godzin glodu 28 f t. 4 lut. Puls 
byl 64, oddech 24,. temperatura 98.8 Fahren
beita. Ben poprzedzaj,cy 1I0ey-doskooały. u
my"1 zupelole trzet",. Jacques twierdzi. I! 
mąglby jeszcze pościć pru. dwa dni. Przez 
cały czas był pod ścisłym nadzorem i opr6cs 
wody mineraloej, nic nie brał do ust. 

.... Hotel dla kobieł. Panie Wbeeler I 
Custer salotyly Świelo" New-Yorku i118tytu
cyV bardzo amerykańsk,. Jest ni, hotel wy
I~czoie dll\ kobiet, url4dzony wedlug wszel
kich wymagali nowoczesneso komfortu. .MO!
ezyźai s, stanowczo z tego babieócB wyklu
czeui. Za to paoie wprow.duĆ mOR t otrzy
mywać w hotela pS1, koty, pepagl I t. p. 

*". Kopalnie brylantów. Pewlon Irland
czyk. William Digoam. który przed etterema 
laty opuścil ojczyznV dla szukmnia Slcztś.la w 
południowej Afryce, odkryl w okr~u Heidol
bers (TraDIvul) kopalnl~ brylaotó... ni.ohli. 

DZIENNIK ŁODZKI. 3 

Clonej wartości. W obecnej chwili p. DigDam 
jest naj bogatszym człowiekiem na południu 
Afry!ri. 

T E L E G R A MY. 
Berlin, 28 września. .Gazeta Vós ·a . 

donosi, że na stolicy arcybiskupiej w Po
znaniu -zasiądzie polak. 

Londyn, 28 wl"Ześnia. Prasa angielska 
popiera uporczywie pogło kę o zwolaniu 
kongresu międzynarodowego do zbadauia 
sprawy cieśniny Dardanelskiej. 

Londyn, 29 wl"Ześnia. Rząd cbiliski str • 
cić kazał czterech podżegaczy, a 25·cin 
ubrał banicyą. Doniesiono też nrzęhow
nie ze strony chińskiej, że rodowici angli· 
cy dostarczaj. wichl"Zycielom broni i dy
namitu. Jednego z oieh w Honkoogu are
sztowano. Z Fuczen donoszą o wymOl'do
wantu domu sierot. 'famże znajdował się 
wikaryusz apostolski Pagnuci. Czy zginął. 
nie wiadomo. P. Błowitz deno i do :1'i
mesa," że Rosya niebawem obejmie pro
tektorat nad Persyą. Obyd wa l'aJlstwa 
wSllólnych będą miały I'eprezentalltów u 
dworów zagrauicznych. 

WIedeń, 29 września. PI"Zyszloroczna wy
stawa międzynal'odowa muzyki i tel\trn 
przybiel"Ze kolOSAlne wymiary. Ze WMZyst
kich państw płyną zgłoszenia na wielką 
skalę. Budowa teatl'u, wystawionego w 
P.1aterze, IV któl'ym da wane będą wid()wi
ska we wszystkich językach przez naj
pierwsze znakomitości artystyczne gwiata, 
jnź rozpoczęta. Zapewnione są dotąd Pl,zed
stawienia: angielskie, fraucuskie, włoskie i 
greckie. 

Wiedeń, 29 wl"Ześnia. Według "Neue 
fl'eie Presse', rząd serbski oświadczył go· 
towość wysłania swoich delegatów do Wie
dnia, celem zawarcia traktatu handlowego 
1. Austryą. natomiast odmówił wyslauia ich 
do Monachium dla równoczesnego uklada
nia się z Niemcami. 

Belgrad, 29 września. Dziennik urzędo
wy ogłosił nominacye: Savy Grni~a na [10-
sla serbskiego w Konstantyno)1olu, Stoja
na Bo.szkovicla na posła w Bukareszcie , 
Władana GeorgjeviĆ& na posła w Atenach. 
Dotychczasowy poseł w Stambule, Sł.ojan 
Novaković nie otrzymał uowego przewa
czenia. 

Belgrad, 30 września. Konsorcyum ru
skie Mamontowa, Gerbowa i Titowa ofia
rowało się rządowi z gotowością wyko(l
czebia kolei timockiej. 

Madryt, 2~ września. Około stacyi Mon
'cad& (na Iiuii kolejowej z Walencyi do 
Betery) najechały na siebie dwa pociągi , 
przyczem trzy osoby zginęl)'. a pięć od
niosło rany. Takisam wypadek mial miej
sce okolo stacyi Praio (na linii kolejowej 
z Lizbony do granicy hiszpaliskiej). Kilka 
osób rannyeh. 

Paryż, 30 września. Według doniesieni .. 
I Bnenos - Ayres bank francuski w Rio
Plata podjął napowrót wszelkie interesa 
i wydaje od dnia wczorajszego wsulkie 
depozyta, których Interesanci żądają. 

Paryż, 29 września. Prezyilent Cal"llot 
przyjmowal Pawła Cambon'a, b. ambasa
dora Francyi w Koustautynopol!!, przed 
odjazdem jego na takiż ul'ząd IV Peters
burgu. 

Bern (w Szwajcaryi), 29 września. Rząd 
zaprowadza monopol wyrobu zapałek 

Bukareszt, 29 września. Według douie
sień z Pallanza, królowa zaczyna \\'sta
~a6; melancholia ustępuje; slużbę ppkojo. 
wą pełni teraz przy chDrej córka lekarza 
przybocznego, panna Teodori, księżna Wied 
nie odstępuje · szwagrowej. 
. Kopenhaga, 29 wrześoia. (Ag. p.). Poseł 

francuski, d'Ohne. otrzymał order 'Dane· 
broga pierwszej klasy. 

Wiedeń, 29 wrzelillia. (Ag. p.). W cer
kwi tntejszego poselstw~ ruskiego odbędzie 
się w piątek uabożeństwo za spoczywającą 
w Bogu Jej Cesarską Wysokość Wielką 
Księżnę Aleksandrę J erzównę. Na nabo
żeństwie będą obel'.nl wszyscy przebywają
cy w Wieduiu arcyksiążęta. 

Petersburg, 29 września. (Ag. p.). .Bir
że wy ja wiedomosti,' omawiają gwałtuwn8 
papaIleI dziennoików uiemieckich , na ndział 
bankierów niemiecklcb w realizacyi nowej 
pożyczki ruskiej i na ogłoszenie Bubskl-yp
cyi na tę pożyczkę IV Niemcze~h. Dzien
nik konstatuje, że udział bauklerów uie
mieckich IV tej operacyi nie powstal i ini
cyatywy ruskiej władzy finansowej, lecz 
nastąpił z wlasnej wnli tych bankiel"Ów, 
że Rl.'sya zresztą była także skłonną do 
\lrzywrócenia na nowo rynkowi berlińskie
mu utraconego przezeń cbat'akteru między
narodowego. Wszelako powaga rnskiego 
kredytu państwowego była zbyt drogo ku
pioną, ażeby ruska wladza finansowa, któ
ra już zlożyla liczne dowody swojej samo.· 
dzielności, mogła po.minąć milctenlem owe 
napaści. Nie byłoby w tern, nic dziwnego. 
gdyby, jeżeli )1rasll niemiecka nie zanie
cba swolcb napaści, ruski zarząd finansuwy 
oglosił, że subskrypcya na nową pożyczk~ 
ru-k, może być ogło..zOUlł i uskutecznić 
~:I; takie bez udział u ryu u niemieckiego. 

PeteraburlI, 30 wrze:;UI . (Agen. pólII). 

Wczoraj o ·godz. 9 wleczol'em, przy zwło
kacb Jej Cesarskiej Wysokości Wielkiej 
Księżny odprawiouo nabożeństwo t&łobne 
w obecności Najja€niejszych Państwa i 
Czio.nk6w Panującej Rodziny. 'l'rnmna po· 
kl'yta wieńcami. W godzilIach, wolnych od 
nabożeństwa. cale tlumy odwiedzają zwlo· 
ki. Dziś, stosownie do ceremo.niału, nastą
pilo poclJowaule z\vlok. Przy spuszczaniu 
trumny do gl"Obu były dane pl'zepisane 
salwy. 

Petersburg, 30 wl·ze~uia. (Agen. pólo.). 

Ul. ..... eneń 81.00, 11& gruda. 7 ł.25, Da DW"IOe 73.00. 
Ospale. 

l,.dyn, 29 wnelnia. Co.lder Ja" .. !5. Stal .. -
Clllder barakow, 13'1, ,tal .. 

UnrpIII 21 wrseiuiL Ba"ew. Sprawollluie 
końeowo. Obr6' 8,000 bel. I tego n& apeklll.-
on I ... y"60 1000 boi. Spokoj"ie. HiddlinR" ~IU.· 
ryka6 .... : n .. " .... ie6 ptuidslernlk 4."1 .. • przad."cy. 
11& patdziernik listopad 4,<7/ .. • przeda"eYI na lioto
pad grudzioń ł"/ .. opnedawcy, na gmdzle6 Ityeaeń 
ł"/~ sprzedswcy, ua 8tyozeń luty 4,'1, sprsed~w.y. 
na Illt,. marz60 łUt .. sprzedawcy, pa. marr;ec kwie· 
cień '''/" oprzed&wcy. 11& kwleole" m-.j 5'/ .. na· 
by".y. na maj cserwiec 5'/ .. Iprzedawey. 

• •• ohlater, 29 wue~nia. Water 12 T .. ylor 6, 
Water 30 T~ylor S'I" Water 20 Leigh 7'/ .. WAter 
30 Clayton 7'/1, Kock :t~ Brook. 7'!J, Uule 4U 
U .. yoU 8, Hedi.o to y/"ilkimoll 9. WAtgeOpi 3~ 
Lee. 7'/" Warpoopa 36 Rowlaud S'/ .. Double 4U 1Ve
.\On 9'/,. Donble 60 zwykły g.t. 12'/" 3"2" Ild 
dyo. 16+16 grey tkaniuy • 32.16 16~. Be.!e. 

Haw·V.rk,29 wrseln.ia. Ra"ah" .. gUl". " :i. Ol
I.alli. 8'/,. 

New.York. 29-go wrzMnia. Xawa (tłAi r·lli .,) 17.00, 
Ka"" FłAoir-H.iu .Ma 7 low ur.(iullry tU," pa.źdz~ 1231. 
a. grodz. lL37. 

LICYTACYE. 

Na oświadczenie obyd\vóch firm berliliskich. 
które podpisały umowę o wypuszczeuie 
trzypro.centowej po.życzki ruskiej, że przy· 
jętą ua sieuie część ouligacyj same zatrzy
mają dla siebie, lecz z powodu nieprzyjaz
nego usposobienia l,msy tamecznej sub
skrypcyi pulJliczuej w Berlinie urządzić 
nie moglj, władza finansowa ruska. jak do.· 
nosi "No.wo.je wl'emia," miala odpowiedzieć, 
że w takich wl\l'ullkach zl"Zeka się zupeł· 
nie udziału kapitałów berliliskicll w po
życzca. Rosya dostal·czyła Berlinowi SPD
sobności do odzyskania na nowo ' dawuycb 
stośunków fintUIso.wych, Sko.l'O jednak pl'a- D"ia H patdziemika r. b .• " urztdzie kslęat ..... 

ło"iekiego w Skierniewicach -na 8przedaż drze."A 
sa. berlińska. nie ustaj~ ~v swoich napa- '" Z"lerayńcll akiemiewickim. ~ miano"icie: I) '" 
śClacll przecllvko RosYI, me moze być mo· dsiale 2·im od oumy 25,861 rs. 20 kop.; 2) IN dzia-
wy o nawiązauiu znown stosunków z Ber. le !).~m od aa!"y.15,.152 n . 1 kop. . . 
liuem a Rosya bęllzie ~obie na pl'zyszłość D.1ll& Ił p~erulk& r. b. w urzęd"e pO~l&tn 

, . . oowor~doIIl!ki.go. DL reparacy~ w IlI91 r. p,ecóW 
tak samo, Jak ~net.ł~enl, rad.~lla bez Ber-, i pobielenie pokojów I korytarzy w gmachu ur.~u 
lina. ,BIl,żewyJa wlellotllostl" za:! douo- powiatowego. od 8umy Ha ra. łl kop. 
sZlj, że Ukaz Naj wyższy o emisyi trzy pro-
centowej pOLyczki ma byt ogłoszouy IV SD- TELEGRAMY GIEŁDOWE 
botę. :Sub krypcya na pożyczkę otwarta • 
będzie prawdopodobnie w duin 2-m paź- - - --______ --,,--_-, __ _ 
dziernika w Rosyi, Frallcyi, Holandyi, Da- G' Id • i. Z dui. aol Z d"ia l 
nii i Anglii. le a Warszawska. . 

Czystopol. 30 wrze,jllia. (Ag. p6!.). Za- Zapłacouo 
kazano wywozić stąd zblY-te i kartofle po Z •• ekale krótkoterminOWI 
za obrljb gnberlli kazl\ilskiej. Ceny zboża u~ Berlin za 100 rur. • • . 
~parlaJ'.. U~ Londyn za 1 Ł. . . . . 

., Da Pary, sa. 100 fr.. • . . 

ł662'/. 16 6~'/. 
9.42 1 9U 

I ~i:~ Bruksela, 30 wrze~nia. (Agen. pólu.) na Wieded za 100 8. . • 
Dziś rano ex-generał BOlllanger odebrał 
sobie życie lIa grobie pani Bonnemaiu 
wystrzałem z rewolwel'u, wymierzollym IV 
ucho. 

Paryż, 30 wrze~lIia. (Ag. pól n). Wieść 
o samobójstwie Bouiauger'a sprawdzi la się. 
Śmierć nastąpił<~ lIatychmiast. 

Londyn, 30 wrzegnia. (Ag. pó!.) . W Gua· 
temali wybuchnęło powstanie. 

Lwów, 30 września (Ag. p.). Weding 
doniesieli dzienników tutejszych, syuod 
grecko-unicki odrzucił projekt zaprowa· 
dzenia celiuatu w duchowieństwie uuic
kiem. 

Wiedeń, 30 wrześula (Ag. p.). ,Neue fr. 
Presse" po.wiada, że po.byt cesarza Frauci
szli a-Józefa w Pradze czeskiej coraz wy· 
raźniej wykl\Zuje się, jako. nowa próba na
klonienIa narodu czeskiego do ugody z lu
dnościlł niemiecką Czech. Wnosić o tern 
można z liczuycll \lrzemówleJI cesarza. 

Ostatnie wiadomości handlowe. 
Warn .. " 3()..go wrzednit.. \VekltJe kr6t.. t.arld. D": 

Borli" (~ d. ) ~6.50, 62'{,. 50, I;},'/, kup.; loGudJu (J 
lU.) 9 ł2 kop.; Par,i (10 do) - - - -; W, .. le. 
(8 d.) - - - -; 4'/. li.ty li~"id.acyjne Krl,L Pol
.kiego dute 97.50 tłd i takiał mało 97.00 i.d.; 60/. 

rosk.. pozycsb "..,bOtlui~ I-ąj emllyl 102.00 ąd .• 
U·ej emiayi 11/3.50 kup.; 5'1, I,oi,et.k~ we"u~lnu. 
I IH87 roira \16.26 ;''I'i.; Ii'~ Iiot, ... u""e ,io,u,ki. 
[-ej 8aryi li'. A B lUI.15 .,,1.. 101.00, 100.90, 85 
kup . llI-ej •• rJI lit. A B 100.50 l~d., 100.36 kup~ 
5'/0 listy z •• IaWlle mi .. ta W.r",,,, beryl 100.00 
tłd., n-ej aeryi 101.85 i!jd., ID leryl 101.00 itd., V 
1'.10.35 i!jd., 100.10, 15 kup. Oyaku,,'o, il.rliu ł'/M 
f.lo lltlyu a 'I., 1')lI.rJ'i a-,., Wie,le6. ł,., PeŁerłlbllfj{ 5-1 ... 
\Vartoś6 kupunu s ,Iotr,eenlem 5-'.: Ulty sa.ltawne 
liem,ki. 129.3. "..... I i Il 236.2. Ło,l.i 196 6, 
li,ty likwidacYine 125 6. potyCZKa preOlio". I 10L6, 
U 22.4. 

Peterabar •• 30 wrzet!niL Weble u& Lou.I,u 9426. 
rr I,oiyelk~ ... ehod"ia 101'/,. III po.'<lk .... eGo
dni .... 103.60, 41/,',. 1łstl I.lt.8tłLWJle kUlllyt. sielU8kie 
14.51/,. &keJe }"ulku rn8kie~o 111& baulIJn zagrAniu· 
nego t63.óO. p"ter.bltr8k.iei{O ba.ukll 11y.kClDto"ego 
685.00, bauku mięllzYDaro,IQ"egq 483.10, ,.,arN"aW
.kiego ba.nku dYKkouto"8i(U -,-, 

aerlln, 3O·go września. Bauknot.y rnlCk Je lar ... : 
21ł.00. U& d"IA"~ 21530. ...k.le U& lV~r"'''t 
213.80 •• & Peterab"rg kro 212.łU. u. r.to .. bnrg 
dl. 211.50. ua r .. "dYII król.. 20.3)'/,. n& Loudy .. dr. 
20.21. .& Wiadali 17335. knpou, •• Iue :tu ~O; 
5°/, Iio'y •• ota .. o. 67.10. '°l .. li.ty Ilk .. i.laeyj"o 
64.20. połT.z~a r ... " 4'/, • 1IlII'I r. 97.10. "/., 
1887 ~. -.-.6'/. r.ulol.lolA 164.10. ó'{, r . • 1 .• IH,,~ 
r.)03.60. poty.zk .. wiellollulo (( e,u. 6780. III .'HI 
.yi 68.łO. 6'/. noty ... taw ... m.ki. 103.60. 5'/, po
lyelka premIo'" • 18111 roko 15760 taI"u • Illo;!i 
r. lł6.80, ueye drogi iel. wa.rttzlIowRko--"i .. lłu'iski"j 
-.-, akCJe kredyto .. e AIIKCry&ekie 15300. ake," 
w&18'1&'ft'skiego banku ht\UtlJow0l$'0 -.-, .lylflcnllłO 
"ego - .-, Ily"koDtAl uieluiMldego hallk" p&i,"t" .. 
4'1. pryWAtne 31/,'/ft. 

Londyn. 30 wuMnla. roi, .. k. m.ko • 1!lR9 roku 
U e.wiayl 9.3j 2 '/:1. KOU8ole "1I~iel"k.i8 Hł'It •. 

.Waru.wI. 30 wrzedu.ia.. 'ruI( Ul- .,llLCll \Vitkow-
8kieKo. PueuilollL łllO. unl. - , )łoi!'" i .Iobrll. - -
790. bi.l" - --850. ",boru'.. S70- -. 'yto 
wyboro .. e 750-765. 0"11 .. 1. - -736. "",lii ... -
- -,jęuzloieu 2 l ..... 0 r.041. - - - ,owiu 325 -
365, gr,k .. - - - . rzepik letui -, .iluo"y -
- , rsepl\k ~ap. shu. - - - , !froch Ilolu1 - -
- I enk.rowy - - - funl", - - - ,a. kono , 
kft.8~a ja.gla.na. - - - , oł~j_r.el''''''O ., - - -. 
I.n..ił\UI - - - .. a. PUlI. 

Dowieziono p.81euicl 600, i,U. 200, jtuluielli. 
- , 0,,8& 100, g:roehll I'olne.gu - kore,. 

Warl .. wl. 30·go ..... "'ni ... Oko"ir.a. Hort.. altlo.1. 
n wiadro' 100': -.- -lL8J; za 78': -. - -11.22'. 
Szyuki ... wil\dro 100': -.--11.93, n 78', -.--
9.30'. 

Berna, 30 wrse.łnia.. P.!I&8ni40" 218 -m D& WHes, 
22~1Ó. ,,& Ilstop. grodz. 22:ua. 1.,1. 212 - 2.10, 
.~ ..... es. -,-o 11& lutop grn.I •. 2~1 00. 

Hav"t 29 wrse4Aia. K.". gOOtl .,,,rage ul". 

Ż"",",o s ko"cem giełdy 
Z. p.plery pd.two •• 

Lisly likwidacyj •• Kr. Pul. . 
Rusks połycaka wleholluia . 

4'/, po .. "e"a.. r. 1887 
U.ty .... t. ziem. Seryi I . 

" "n V Li.ty. "MI. III. War ... Ser. 1. 
" " " V. Usly ..... t . ID. Łodli Seryi l 

U 
'.. ni 
Gielda Berlińska. 

BanJcnot,. rUilkie ZIU1LZ • 

" "na dOiilt&W' 
Dyakonto prywatu. . . . . . 

9750 
10"2.50 
96.25 

101.85 
100.50 
101.-
10036 
99-
!/B.10 
98.10 

214.
'213.1>0 
3'/,'/. 

1977;; 
lo-~.50 

I 96.35 
1'':125 
1006" 
101.25 
1<01)(6 

&!I.IIH 
~860 
9850 

'l13.8ł 
213.-

1 3 '1 0'1. 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
l ... rll w Jaiu 30 "ra.iula: 
Katolicy: Dzieci do lat l5-tu z'narło 5.'" ol 

liczbie ebłopców 3. dzieweząt ~ d ..... słyc~' 
" tej liczbie m~żesy:&n 1. kobiet 2; Ił. miI\DOW:'~ 
Hary.nu. Zajdel, lal 70. Jan Walczak. lat ',.: 
Am.li .. Jnlianna S •• ler. lat 67. 

Ewugielloy: Doieci do lat 15-tu .U1~rłO 4." tej 
lieobis ebłopc6w 3. tbieweąt l, doroslyeb 1. 
.. tej liczbie mpo •• yzu 1. kobiet - • mianowieie: 
Kry.tol B.uer. lat 47. 

Staraz.konll: Dliui 110 t.t 15-tłl zCIl"\rło :\, ." tej 
Iiczbi. ehlo(lc6" 3, dziew.·s~t - doro.IIch l, 
VI tej liezbl.B m~icI1~n l, kobiet - & mianowieie: 
Sender H.im Golbe!!, lat 57. 

LIST A PRZYJEZDNYCH. 
8r ... Holel. 1'. Wour z Haohoill, G. Luptou z 

Bradfordn, L. Berustein .% }filaw" K.aiąże Czaga
d-.je" s Łuk<\, 6łUtel1lWlll z Nłlmberga. 

Holol PolikI. Pa.1 Cyle z lIIolny. Galeoki • Ra· 
binia. )(. Bru..,h • Włocł .. wka. Litke. Ozorko". 
Zakrz."aki • l'od~bic. Nuwirowaki z Wltaslewio. 
A. Hufnagel z Woraza"y. 

Holel H •• berakl. TOm&SzpolJki z Bałty, H. Zei· 
deubaum, Weingold z War .. ~wy, Xora"lcz z Ho· 
Ikwy. Blich.r adw. z Plotrko .... Waldm,u • ~
czyey. Oberman s Płocka, Buuu s Wito ... 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

110 Łodoi I GODZINY I 1IlNUTY 

przyobodzł: I 81 WI 101151 41301 81:\0110130 

puyohotb. 

do Kolunek 
" Skierniewic • 
" War .... '" 
" AleksaUt\row& 
" Piotrkowa 
" Granic, 
" So.nowca 
ft TomU&OW'& . 
,,Bsint. 
"Iwugr. ~ , .... 
"Dtbrowy o,'': 
" Peterlburga • 
.. Hoak", 
" \Viedu.i& • 
" Krakowa 
" Wrocl~" 
» Berltu 

I 61 101 71 ł5/112O/ 5/55/ '188 

7 10 8 4G 230 
820 • 16 

1025 U!) 
1 35 3 :S:S 

9 52 ł lit 
221 9U 
24'i 9U 

1015 
2 Ol 

'Iii 
10 &3 

:s 3'l 7 5' 

HS 

527 

91
1t 

6 13 G'2ij 
I 

t'"'' 8 'U 
iO 20 

103012 łł 

10 31 

.uO 
UO 
I 1 • 8 4 ~ 
9 
l 

ł 
4 

68 
ot 

03 
35 

7 ~2 
10 
5 

I 6 
35 

~ PoeiW to "ar wo-o",ltowy ,. 11 wych Otlai 
• Koluasek o goJ. 12, pra,.hod&i IW Ład,i o g oda. 
I w DOCy. 

UWAli.!.. C,fry Oluauoue gru1t"JID d,.."~ 
1I,rał~ł .... od g",IoI., !HIj wl ... ore. ... , .. 
dziay 6-ej "'0. 
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o G Ł o s E N , ,~ 

T eatr Łódzki. 
\fICTORlA.. 

W sohotę, d. 3 paździel'nika 1891 

11'~ll.I~J=W mamy honor donieść , 
nasz 

KANTOR 
AG! 'TUROWO -KOMISSO\\'Y 

lealony zoataJ: na 
Pas li Meyera Nr. 51H. 

Pta~znik Z Tyrolu I_ED\V!_RD KU_EMIY ____ 1~ 
(Der Vogelh~dlel"). 

Operetka w S aktach. Słowa 
ta i Hela. Kat'ola hBlll.'· ... II'm'A' mówid po poJsl\u i 
Przekład C. Blif.liza wiadomość, ull· lw"dziiaJA 
na 160 razy w Wiedniu w teatrZElir. ... Piotrkowska XI 628. 

"An der Wien, 
• O S O B Y: 

Księżna p-na Nowick" 
Baroness. Adelaide p·ni Trapezo 
Hrabiaok .. Mimi p-ni Stuzkowska 
Weps, lo wCIr ksi~, P. Winkler 
Hr_bia Stanisław, jego 

liostrlenie.. p, Górski 
Krysia, pocztarka. p·ni Broniko .. sk& 

pokoje 
chnia, 

wynaj ęcla od 1 nllódzi,ernik&I~'" 
b. Ul. Brednia 1I'i 

S.S. Anstadta. 
Adam hand.lau ptaków p. C.yż\[o ... ki 1,1jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.1 
Wllrmcbenl profesOlow p. Slankowili II II ul''1'~''VO''4 
SHff1e p. Gloger n w J' l' T l' o Scbannagel, ocIunistrs p. MorMowiu o yna ~c a w omaszow ~ 
Qnendel, kamerdyner p. 
Nebel, kan:zmarl BaJ:t08:te ... kall od 1 stycznia 1292 roku 

~~~~kal ::nWtgUyn sala teatralna, restau-
Pierwszy .r&do p. Zaboreki I d 'a 
Drogi gminna p. Wirgiliuaz racya, O OWOl • oraz 
Trzeci p. Roman • k' t 
Czwarty p. OblaluJki mlesz anie prywa ne 
Egydil "'-le op. Ceremurzyński " ogro'dek. Kooni "'0 p. Bartoszewski 
Czterech grenadyer6w,8trzele1, Bliższa wiadomość na miejseu 
ey, widni&ezki, panowie, damy, 
dziewice bonorowe, tyroJe, tyrolki. U włdcicleJa. 1954-2 
mej e si, nad Renem przy końcu 

wieku. 
W akcie 2 Charakterystyczny 
Diec tyrolski w 6 par, układu 

Zahorskiego. 
o,,,i&d~enia odbiieraji,cel~o 

Dr. Michał Kępiński,fr.ch,:o ..... ao 9)jj~~~~:·r. b., laa3illpa*d.uernilka) 

OKULISTA podĄje do Wla,d .. llDe,~o 

W&l'szaw8-, ulica Mazowiecka 4. duplik.t ~~~I 

______________ ~100~I-~S I~------------------il~;~:~ 
Dr. Me~, H. B. LOWHNS~HN 

przyjm1\ie codziennie od godziur 9-11 
rano i od 4-5 K" południn. Ulica Plolr· 
~:~;~~~a.69, om E~8toID., W~~f~e-

M. onchm 
OBROŃOA S4DO WY 

mieszka we własuym' domu, przy 
ulicy Południowej 1I'i 31 nowy. 

163~3 -

L~lllDarn ak~yiny 
ulica Zac~odnia ~ 56 (nowy ~ 31), 

dom Dr, Golca. 
Prócz niedziel i świąt nroczy
stych otwarty codziennie od 9-ej 
rano do 4-ej po po~udniu i wy
daje pożyczki za ollłatą procen
tu z dołu: na wszelkie koszto· 
wno ci, oraz rÓl.oe towary, garde-

n )&1 

aooooooooooo*, 

O n HeleIia ~ Niklas "·' O 
O wlaśtłclelka M1G!ZYSU MÓD I PR1COWNł SIlKm~, ~ 
CJ w ŁODZI" nliea Dziel.. (Kolejowa) Nr. 7, dom ąeidem'aoa ~ 
... 110 ,owrede z zagranicy zaopatrzyla: magazy.,. swój t 
CJ W wielld wybór gotowy~h l< AP,El-USZY, O 
Ih modeli, fasonów, oraz najmodniejszych do
'" datków do ubrania -'tak kapeluszy, jakojeż ~ 
- j sukien. .. 06 czem zawiadjLmiając, voleca się łaskawy~ względQII), Wf·Pań . 
tBoooOe+o~OIł 

1.~I Gebethner &~~Wołft ", . , 
f w .... odzl, ul. Piotrkowaka. 18. 

J Skład ' fortepianów, pi~nił1 
u.elt?,dykO'lUiw ,I ' 

w połącze.n.iu zo sUadem 
NVX. . 

Wynajem in stI'lliuen tów. 
__ .FrZ}ljmują ,. się zamówienia na 

,~Iiil,!atr4'jeni8. i repa~"cyę , .jako też 
i opak.owaJ.le. 

Nm' I·o,is.am m.ll .. 1 -, _ h""or ZawiadOmić Gz . .poblie.Do,"" ii otworzyłem 
w miejci. tutej8%łlIll 

:-·,fabrykę wyrobów platerQwa'rlych 
Staraniem mqiem btdzie z~~owolnić naj wyljredniejgze żądania E.a

nowoej Publicznofel tak !lJegahekim wykończeniem jak i trwałośCIą 
moicb wy'rQbówl-Dla aogodoo'ei Sz. Klienteli przyjmuję wszelki. repILracy. 
" ,akr •• mej fa,llryki wihodząee t. J. srebrzenie, lłocenie niklówan; •. 
Nadmieuiam, .że l/-&jb&r~zjlli .. oi~ze.one przed,lpicty WlcbO<jzą ,z m'li fabryki 
ZDl"'lnie tak jak no .. e. Pple"l'Jąc, si~ łaskawyrp w~gl~dom Sz. P . .mi.sta 
i okolicy p01:ostaj~ z uhand\V.hiem · • nJ; 

, . Ludwik" HENIG. 
.,.. Oprócz wyrobów wl&shej tabryki skład mój jest z .. wsze zaopatrzony 

w wielki wybór "'Iyrobów platerowanycb plerw8Zorzędaycb Warszawskich 
fabryk. I . 1&41- 31 

- j I i 
Zaiżąd Towarzystwa drogi zelaznej' 

I- Iw,ahgrodzko -Dąbro,wskiej ! 

""'lIm'U-1 qiniejszem podaje do wia~om~ci, iż na. PI"Zl\Wó.z;, ~) zbo~al ,wszelkie-! 
Mł U ł 

. t robę i przedmioty domowego niyt· 

O Y CZ OWI
P ku z wyjątkiem jedynie futer,II-------="-=--'--
(j mebli, porcelany, szkła, bronI i 

towarów łokciowycb w du'iyeh 
mogący -złożyć 2,000 rs. kaucyi partyacb. 18~0·10 go gatunk~, oPrócz nasion oleistych; si8.ll~ i słomy; wjwozów go· I 

rzeJnianyc!i.,l piwnyllll i wytłoczyn nasiennych ii)qraE:zalljich oraz 
bydła rogatego-wYsyłanych ze wszystkich stacyj dróg .:tę,! . rosyj· 
skich do stacyj dróg wymienionych w taryfach ze świad~twami, 
wydawanemi przez wskazane w t&l:Yi&e!\. 1'1fł!ld~e; lb) 'wystawców 
i pr7Alilmioló,w wysta.wpwych m'Ząd~auej w Petel'sbm'gu pJlZez Ce· 
sa.r:skle Towarzystwo Ekonomiczne wystawy produktów p!lZcz.eloictwa 
ruskiegQ-p,O wszystkicb. drogach rosyjskich i c) ' wełny br!Jdolti i my· 
tej w JaduukacllJ pólwagooowych i wag;)~owy~4 ze ~tacyi Bachmacz 

więcej w miarę pO!'la:I .. ___________ 1 

dający poważue 
znajomość języków PUII!""'KU, 
kiego, a w cZęści 
poszukUje odpowieduiego zaJęcia. 

Oferty dla M. D. w Admioistl'&. 
cyi "Dzieunika". 1954-3 

NAUCZYCIEL 

MnzYKi i śDi~wn 
b. 
go 

ZAKŁAD 

zegarmistrzowski 
8t DRECKIEGO 

w Łodzi, Nowy Rynek, 
'poleca wybór zegarów 
ścIennych I al%wych 
wazęIklch konstrokeyj. 
ar"" podejmojesięwszel. 
kich reparacyj w 
zakres zegarmiatr-zow
"twa webodzących , 

1924-3 

Na mocy letwolenia' wl&azy 'n_oko wili, 
udziel.m 

I~K~Ji ,tańców. 

Do WYNAJĘcrA 

pokój na 2 piętrze, 
'AaILBClKlH'I~I':'y ulic)' Widzewskiej, dom Brau-

XI 48. 193.3-3 

dr. źę. ~ibjl,wo~meńskiE\i do Łodzi, Homel ', (lul! Mińsk)· 
Brze~ć,.Łuków.IW&ugród-K'oluszk\ . si~ z dat "Wst(·azanych 
w taryfach zamieązczone w N~" Zbiol'u Taryf tary-
fy ~N. 3859, 400ą, 4022, 4023, , 1938-1 

W admiJillJtracyi "DziehlIika ~;ódzltiego" ~ą do' 
,J "nabycia. .lI •• 

, j. ł l ł .ł. 

.PRZEPISY 1U PRACY .IAtOLBTNfCH ROH~TNIKUW 
• I , I ) ~ I" hl 

4 1 '" ,Ksi~Żk.i fabryczne, " 
I . IJ :.:, .• "1 'ł'" 

do zapisy~wania małoletnich rObqtników; oraz 

." /,, ' K S'J; Ą ż. B: I ' . !~::; 
I, . ł.) .1' " :. 

do zapiSf\V3Uia dowodów ł8gHYlUac~jllycJl .rollo-
tll!ków; , : ~ 

, ,I "t 11 

SZenlaty do zapisywania, 
, Ił • tr '.J'n 

,. wy.padJtów"'fl ,fa~ry~~" . 
oraz wszel.kie drgki słu1ąG~ 

nla 'sąnow Durniu) [minnJ~~, 
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