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Ozoajmiamy ~szystkim Na zym wiernym 

poddanym: 
Małżonka Jego Ce arskiej Wysokości 

Wielkiego Księcia Pawłll Alebandl'owlcza, 
Wielka Księżn&. Aleksandra Jerzówua, do
tknięta nagle ciężką chorobll, 6 wrz8Śnla 
r. b. ZA1fcze~uie wydawszy na świat Syna, 
nazwanego przy świętej modlitwie Dyml
trym i po 8z8Ściodnlowych eierllieniach, 
w dniu 12 wl'ześnia r. b., z woli Wszecb
mocnego Boga, zmarła w 22 roku życia. 

OznajmiajlIC ten wypadek I oph.kujłc 
stl'atę najokochań8zej Butowej Naszej, 
My przekonani jesteśmy, ie wSZyBCY w ier
ni poddani Nasi podzielą slJIutek, laki 
dotknął Nasz Dom Ceurski, i poł,CZł mo
dlitwy Bwe z Naszemi o spok6j dllBzy 
zmarłej Wielkiej Ksi~iuej. 

Dan w Peter.borgu, w dniu 18 wrześ
nia, ~ rokll 04 Narodzenia Ohrystosa ty
siączuym oŚUlsetnym dziewięMziesiątym 
pierwszym, Panowania za§ Naszego jetle
nastym. 

Na 0IJginaJ. Włamt J ero Ces .. skl. j MoIei Y~kł 
po\Jdlsano: 

.ALEKSANDER. • 

Na,Jwybzy Ukaz 1II1 ... y do Rz,dz,ol'l SIuii. 

Oznajmiaj,c w wydanym dzisiaj Mani
feście o urodzeniu alę w dniu 6 wrieJnia. 
Wielkiego Księcia Dymltt'a Paw/owicza, 
rozkazujemy: tegoż Nowonarodzone&,o Sy
nowca Naszego, we wszystkich sprawllch, 
gdzie wypada, pisa!! i nazywać Cesarską 
Wy&okoki,.. 

Na oIJginal. WłI8llł Jego C ..... ki.j Moiei ,§l<ł 
podpiaano: ł I 

.ALEKSANDER •• 
w P.te .. h,gu, 
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Florenoya Mąrryat. ____ I 

MOUNT EDEN. 
Tlomae •• ni. " ugielakiego. 

(.DalBzy ciqg - patrz Nr 221). 

WI~c cÓż mam Innego oczYJIić? 
- Połóż alę teraz" na łóżko l zaBuij, a 

l'a sama będę obmyślr,ja plan twel{o oca
enia. Będę czuwała przy tobie i nic ci 
się nie stanieł a tymczasem prze§pij Bi~ 
wygodnie; jotro jot nie będziyz mIał spo
kojnej nocy i łóżka" l)Iój biedaku. Pomo· 
gła mo rozebrać Bi~ l , pkryla go starannie 
jak dziecko. 

- Ach, Ewo; nie wiem, co począ1bym 
bez ciebie-szeptał, gdf . zcałowywt,ła Izy 
z jego twarzy, llroszłłc B9ga, aby ezowa! 
nad nim. Wkr4te"1 zasnął spok9jnie, jak 
gdyby nIc go nie spotkało, a Eweliua sIa
dła przy otwartem o'kltle i patrzała w 
gwieździste niebo z ,sel'cem .pełnem bó/o i 
l·ozpaczy. Co się z nim atauie? To py ta
nie przepelni"ło jej urny!! i nie mogla zna
leźć na nie odpowiedzi. RozwILiala całą 
sytuacyę, zbll!raj!lc' swe siły, szykujłc się 
jakby do walki z nieprzyJacielem. A po
tężny to był nieprzyjaciel-sędziowie, go
towi wyrokiem 8WOim zlamad nazawsze 
karyerę jej ukochanego. J akteby pragnę
ła wziąć go w ramiona i uciec z nim w 
bezpieczne mJejlcel Lecz nie mlala czuu 
tel'az marzyć; tr7;eba bylo dzia!ad. Gdy 
wyblla szósta god'zlna i mały światek LI
vel'poolo zaczął rouae! się, podeszła do 
łóżka i zbudziła Willa, oaluj,c gp. 

- Wlllu drogi-szeptała, Jnt rano, mu
sisz bić do swej kryjówkI. Lecz wiesz, co 

ROZPOBZ4DZE.~IA RZĄDOWE. 
O pt"Zyj1lwwanW. obligacyj nISkiej 3"/0 po
iyczki zlol6j 1891 roku na zastawy skarbo
łiJtJ i M zabezpiecun;e "płat akcyz()Wyc1l. 

N .. _dal. N-.j"1żu.go Ilkazu o wypuszczeniu 
now.j poi1caki ultomnnlkowtJ minister .karbu .e' 
nitoWi rądatoemn dla oglOl.ellll, ie obligaoye 
Hec&Onej 1JOS1czld pnyjmowane będt do 1 (13) 
at1eani~ 18\12 rokll po kIllIi. ,sto dwJ.<1zielcia pi~6 
(125) rubU kradytowy.b" z. lto dwadz.ie'ci. .. pivÓ 
nom.lulJl,cb, III ,aabMpi .... eni. sadatkó .. i kaucyj 
n. dOI Iłowy i eDtroPIJ'Y. rozłoioDej na ratł' akcyzy 
sa ol.jo naftow. oI"ietJlj!co, orlU zilpałlrl i opłat 
plolll~m,cb Zło wydano nI luadyt banderql. tytu
nlowe; po c8lli. ul ,oImdz.i .. i,t siedem (Ś7) rubli 
~lotJ.b· za .to d""dz.ielci& pi,ć rubU nominalnych 
Dll zabupi~.ui. opłat podatków eelnych. 

(.P"'1fit. "l •• tnik·). 

I żer s k iej na wszystkioh kolejacb bUzką dnostajnienie i porz~dkowe ekspedyowanie 
jest urzeczywistnienia. Projekt zaprowa- ładunków, zmuszony bywa regnlować do· 
dzenia tytulem pr6by taryfy strefowej od- stawę wagonów dQ pewnego stosnnku mię
rzncony został pl'Zez departament dróg że- dzy ądaniem, a znajdującym się w jego 
laznycb, z uwagi, ii taksa ta jest korzy- dyspozycyJ taborem ruchomym. IV takiem 
stuą dla obu strou tylko w gęsto zalod- położeniu rzeczy zarząd ma zaszrzyt uaju
nionych sll·onacb. Zadecyt10wano jednak- przejmlej prosić sz. pana, ażebyś zecbciat 
że obniżyć cen~ za przejazd w stosuuku postarać się, o ile możności, zawczasu o 
do odległo~ci, a mianowicie za wiorst 50 zaopatl'zenie się w węgiel kamieooy, nie 
o 16%. Za dalsze 50 wiorst do 2oo·stu Qgraniczając się bieżąc!) jego poh'Zebl}, aby 
obniżka ma wynosić 20"10, od 200·sto do tym sposobem ooiknąć niedogodności, mo· 
450 cio 250ft; wyżej nad 450 o 30%. Spra- gących się zdarzyć podczas zbliżaj4cej się 
wa ta ma być jot w bieżącej jesieni przed- zimy, jak się to przytrafiło podczas zimy 
stawioną radzie państwa. Do stacyj, po- obiegłej - w przeciwnym Zll~ razie zarząd 
łożonych w promieniu 50-wiorstowym, ce- nie bierze na siebie odpowiedzialności, &,dy
na ma pozostać bez zmiany, 'l uwagi, iż by się to powt61'Zy/o podczas zbliża.jącej 
wprowadzone już zostały na wie/o Iiuiach si~ pOI'y zimowej." 
bilety sezouowe i abonamentowe. X .Swiet" donosi, że w tych dniach 

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. X • KOl'yel' warszawski" donoBi, że dy- ma być ulrończona bodowa drogi żela-

Ó 
rekcya kolei wiedeńskiej rozesłała do cel- znej teodozyjskiej. 

L DŹ, dnia 7fX 1891 r. niejazych tabryk, położonych przy linii tej- X Ko/a wagouów kolejowych ciężarem 
X Rob9ty około bndowy nowej tkal- że kolei, okólnik następuj,cy: .Pano- rozsnwaj, zwykle szyny, skutkiem czego 

u 1 firmy .Helnzel i Knnitzer" w Widze- wie wlagciciele rozmaitych zakladów prze- w czasie rocho pociągi trzęsą się nieraz 
wie, posuwają się szybko napl'Z6d. Robo- mysłowych i handlowych, polotonych w bardzo, co powodoje zn6w niewygodę dla 
taml kieruje inżynier, p. Slaboszewicz. pobliżo lub w okolicah stacyj kolei wie- podróżnych, oraz niebezpieczeństwo. 00-
Plac budowy oświetlony jest elektryczno- del'l~kiej, nieraz joż występowali ze skar- tychczas dla przekonania się o spowodo
śeią. Wysokoś~ komina fabrycznego, kt6- gami do zarząd o kolei, oraz do instytocyj wanllj przez to różnicy trzeba było mie
rego budowa jest nr. ukończeniu, wynosić l'ZIłdowycb na to, że nie otrzymują od sta· l'Zyć odległość szyn, co wymagało wiele 
będzie 60 metrów, licząc od spodu kotło- cyj kolejowych całkowitej ilości węglarek, czasu, gdyż robotnik musiał do każdej pa 
wni. Roboty 84 już posunięte do głowy. żądauych pod ładonek węgia. Nlel1ogodno- ry szyu przykładać odpowiednią miarkę 
Za tydzień rusztowanie z komina będzie śei te wynikają stąd, że pp. włdciciele w trzech miejseach: na początku, środko 
zdjęte. W niektórych miejscach robią się fabryk i skład6w nie staują się, ażeby w i końcu. W ten sposób jeden mógł spraw· 
już wiązania dla I dachu. Cegłę frontową pOI'ze letniej, kiedy zarząd kolei l'OZPOI'Zą" dzić dziennie nie więcej nad 2 - 3 wiorst. 
spl'owadzouo z Warszawy, poniewłż oka· dza o wiele większą ilości, swobodoych iedogoduoAci te UBUW. Bowowynaleldony 
zała się lepłZą do fugowania. Po wybudo· węglal'ek, zaopatrzyli swoje zakłady w pe·1 aotomatyczny przyrz4d do mierzenia szyn, 
wanlu nowej tkalni, dzisiejsza będzie do· wien zaplIs węgla kamiennego 1111 zimę, który, przyczepiony do pociąga w ozasie 
I\czooą do farbieruI i odpowiednio przero- kiedy wlsśuie zlIkłady przemysłowe i fa- mchu, notuje na wsl4żce papiero w wiol'
biona. b"yki potrzeboją większej ilości materyału stach I sążniach każde miejsce, w którem 

X Na tutejszych targach zbożowych u· opałowego; wskutek tego, choć park wa- zwiększyla się odległość między szyuami. 
trzymuje się wog6le dobl'y popyt. Od pil}- gODOWy kolei wiedeńskiej ma znaczuą Ii- Przyrząd teu przedstawiouo ministeryum 
tko sprzedano na etacyi towarowej żytll czbę węgial'ek, zopełnie czyniącą zadość komunik&eyj. 
300 korcy po rs.7.40 - 7.50, owsa 1,500 potrzebie w normalnycb warunkach - w X W tych dniach ogłoszono IIstawę zawią
korcy po r8. 3.15 - 3.35 i jęczmienia 300 I,orze zimowej, przy zwlększooym przewo· zanego niedawno towarzystwa k o l e i d o
korcy po r8.5.60 - do 6.90. Na Stal'ym zie węgla kamiennego i jeduoczesnem zna· j a z d o w ej i l e c k I ej, od Orenborga do 
Rynku sprzedano wcwuj pszenicy 300 cznem zapotl'zebowaniu węghlrek przez m .• llecka zaszczyta,· długośoi 70 wlol'st 
korcy po rs. 8.40 - ę.60. Ceoy siana, wszystkie prawie okoliczlle zakłady I fa- i 300 s'łżnl. Jakkolwiek gl6wnem zada
ałomy 1 konlr.zyny ule oległy żaduej bryki, wytwarza się o wiele przewy~zaj'ł- uiem nowej arteryi komuuikacyjnej będzie 
zmianie. I ce nOI'mę żądanie dostarozania węgiarek, przewóz towarów, a przedewszystkiem soli, 

DROGl :ZELAZNE. powodojąc absolutnI} niemożność uczynie- jednakże nie została wykloczon4 możno§!!. 
X "Koryer codzienny· dowiaduje się, nla zadość wszystkim żądaniom; dlatego Ill'ochomienla również w razie potrzeby i 

lt s rawa obniienh taryfy paąa- też ~8rzlld. ma 'ąc Uli celu możliwe uje- stałych poci4g6w pasażerskich. Taryfa 

1

1'ymYl!h am co wy aJe mi się naj epszem? I dacll- ecz pamiętaj przynie mi co zjeJć, , y o y epieJ ootye! tę rozmowę o ju
Otoż postanowiłam iść do wuja Carylla I umieram z głodo. tl'a. Nie b..we przyjemuy temat dla pana 
pomówić z nim. - Przyniosę ci z pewnością, bądź spo- Gambe'a, a wszak dziś niedziela, dzieli 

- Jaktol powiesz mu, że ja to jestem?- kojny, Willu - rzekła, zamykając za nim spokoju i wypoczyukU; gdy zaczliiecie o 
zawołał, chwytając ją za rękę. drzwiczki. tem m6wić, popsuje sobie homal' na cały 

- Ależ uiel Jakże możesz przypuszczać .U:mył,: się i u~l'ał~ jaknajśpieszni.ej, oba- dzień.. .. . •. 
eoś podobnego. Będę oda wała, że o nlczem wlaJ~c ~Ię nlezml~rrue, .aby ciotk~ D1e pl~y' - M6wISZ, mOJe dzl~ko, Jak ~oswlad
nie wiem. Powiel\l tylko, że nie byłeś ca- szla l lIIe zauwazyła, ze stalo S!ę coś D1e- czona . starus~ka; moz~ masz I racyę, 
ł,. noc ' VI domu i, zapytam, czy nie will.z zwykleg? Posprzątała w pokOiku, przy- spróbnJę odloz~ć f:ę pr.zyJemuą pogadankę, 
jak/ego powodu, Wtedy opowie mi calą pr?wadz,!a , wszy~tko d? porządku, spogl,.. a . prz~m ~daJe SIę, ze mI'. ~am~le wy
hiatoryę i będę wiedziała, eo zamiel'za o· daJ~c WCląZ .z wepokoJem ~~ małe drlliwl- blera Się ~IŚ do Water!oo! D1e ~Iałaby~ 
cZYJlić. Dopóki tego nie wiemy. trodno coś c~kl, okrywające za S?~ą ~eJ ukocha~ego. s~osobnogcl do pom6wlenla z. n~m. Nie 
postanowic!. Bye! może, że wuj nie ma za- Ciotka wstala w.cześUleJ nl~ zwykl.e I za- bierz ~g.o chleba na sucharki, J~t tam 
mw'u przeJladować cię i lIiepotl'zebnie się raz dopytywała Się, czy Will wrÓCił, tak czerstwiejszy w szafie. A dia mOle roz
tak trwotymy, ją. gniewało jego. postępow~nie. ostB:tnich gotuj bu!kę z. mleki~m. Miałam b61 z~b~w 

Will wyd&wał sIę trochę uspokojonym. ~Iecz~ró:-v. Eweltn& odpowIedzIala, ze go w nocy l chCiałam. IŚĆ na górę do Ciebie, 
_ Jaka jesteś sprytna, Ewo, żeś tak me ~,dzlała weale. . abyś m! przyr~dzlla kataplazm. . . 

pomyślala. Rzeozywiście, nie wiedzialem MISS Rayne posz1a ?O pokOJU młodego Ewel!u& z~drzala, pomyślaw~zy, Jakiego 
co się ze mnł ' dzieje ze stracbu, gdym 0- Ca~·y.\]a, chcąc sprawdZIĆ ten fakt I rzeczy- .ebezpl~czeustwa. omkoął . ~.lI\]a~ l~cl: 
ciekł z bIura. Lecz nie boisz się rozmowy wis cle zna~azła go postym. CIOtk& we Z&uwazyła w nieJ zadneJ zlUla-
z wajem Rogerem? To taki niedźwiedź. - .To masłychaua rze~z -gder!,ła-:- aby ny. 

. . . chłopiec tak mIody, ledWie dwadzidcIa lat - Obawll\m się, czy będę mogła iść 
- O,!8zem, obawla.m się go tl ocltę, l~cz skoliczy VI majo, tak się sprawował. Gdzie dziś do kościoła. Otwierają tam okna i 

poniewaz tl'Zeba. to .ZI obić, mo~zę od.w.azyć on się podziewa, cbciałabym wiedzie!!.? Ta- drzwi na przes I przy tych upałach, a 
się na to. !'- telllZ .Idź kochanie, Skl,YJ się: kie włóczęgostwo po nocach może popsoć muie tak 8zkodZ4 przeciągi. Ale ty mo
Ciotka MalY~ wstaje zwykle okol.o ~lódm.eJ opinię mojego doma. Już ja doniosę o tesz Iść, jak zwykle, Eweliuo. 
i mote tu zaJść. Lecz ~eź ~OkIY.lęczmk tem wujowi Cal·yllowl. Albo niech się po_ - Dziękuję ci, ciociu. 
w kapelosz, t~by cię sło.nce me ~alllo: M?- prawi. albo idzie precz odemule. Dziwi~ _ A teraz, jeśli woda się gotuje, przy-
tesz polożyć Się t!llD, IIlkt z nhcy c~ę. Ole się, Ewelino, że ty podobnie uie zapatru- rądź mi herbatę i sobie także, zanim 
zo~aclliY, ~8zak Jest. wy~oka gale.1 yJka . jesz się ua jego sprawki. wyjdzie z. Blado wyglądasz, moje dziec. 
Pl Zyui08ę CI tam na ~madarue, co mi Się uda _ Owszem, ciocio, masz zupełną racyę ko, czy ci co jest? 
wziąć bez wiedzy Ciotki. . . go!ewać się na Willa, bardzo źle postę- - Ach nie, doskonale się mam, trochę 

-: Czy ona tylko pozwoh CI wyjść, Ewo? Uje. tylko jestem zmęczoną długiem siedzeniem 
WOJ mieszka na Bh'kenhead-Square pod - Dobl'e z ciebie dziecko, przynajmniej wczoraj wieczór. Herbata hędzie za pięć 
24 numerem. z tobą motoa dojść do lad n-rzekła ciotka minot, ciocin. 

- Myglę. te nIe będę miała trndności lagodniej-szkoda, że twój kozyu nie ch e Miss Rayne odeszła do jadalnego poko-
wyjgt; wychodzę czasem sama do kościo, bl'ać z ciebie przykłado . Nie t.J:oszcz jD, gdzie Sara sprzątała. Ewelina wkrótce 
la. Powiem zresztą ciotce, że p6jdę razem o niego więcej, da sobie on radę bez cie- pnyniosla gniadanie i podała ciotce, ,,,0-
z Ludwlką Marsh-rzekła, wzdychając cięż· bie. A lel'az zejdź prędko na dół 1 pny- j, zaś część od.etawił& na bok. 
ko - azkoda, te muszę utywa~ wykrętów. gotuj śniadanie. Pomówię teru I mr. - Ale ty napij się takie i zjeds przed 

- No, nie masz co wldychać, wiesz, Gamblem o Williamie. wyjściem, to ci dobra zrobi. 
jak Ił konieczne-rzekł Will, przysuwając - Ciociu - rzekła Ewelina, gdy zeezły 
krUlelko i zabieraj ~c II} do wejścia na razem do kachni - czy nie ,.azilZ, ił (D. Co n.). 
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dla tych .statnicl1 wynosie b~ilzie: VI kI a
st& n -ej po 9 ko!,:, kla i ,d m -ej 
po 1'/. kop. od osoby j wior~ty. Kurso· 
wanie wagonów klasy I -"lir nie jest prze
widywanem. Za przewóz bll!Ełż6w OZD3<
czono opłatę Iv w.l'sok/l'śei pół kopiejki od 
Illlda ! wiorsty. 

X Z powodu uko6czenit\ prac przed· 
wstępnych IV sprawie projektowanej od 
lat IlI'zeszlo dwudziestu lioii kolejowej 9tl 
S t a n i s ł a IV o IV a d o . z i g e t b II, je t 
już wygotowany i przedrożony będzie jesz· 
cze na tegorocznej jMiennej sesyi rady 
paustwa projekt rządowy bu lowy tejże 
kolei. Będzie to piąte JUż J; l"I:ędu połącze· 
nie sieci galicyjskich kole.! pailstwowych 
z węgier~liieDli, pierwszor7.ęduej donio 10-
ści nietylko ze względ6w milital"Oycb, ale 
t.akże haudlowych. Projektowllua Ilibrwo· 
t.nie linia Stryl·Mnnkacz, zaniechaną zoo 
stala z pO\llodt't zbyt 'I\·elki~b Kosztljw 
tunelu karpackiego. Długość cale) liuli wy· 
nosić będzie 190 kilometrów, z ktÓl"ej to 
cyfry 96 przYlll\(ła n'a Galicy~. Kolej prze· 
chodzić będzie w kilku- wiej c ch dolin:} 
PrutII, Turystom nłatwi uo"\Va kolej w w:Y· 
slJkim stopuiu pr~ystęp do wscbodoie.g<l 
Ila5m:\ ~I:aI"pat i grupy Czal"UlTgóry. Kolęj 
la łączyć się także będ~ie '1- zllloięr~onlj 
koleją lokalną Kossów·Koty-Z • .!Jlt.ze, łą· 
cząc~ drog~ I,aństwową z , Iwowskorąel'

DZIENNIK ŁÓDZKL 

nicze, jakoteż i oznaczone dla nich na .Ipse Jesus erat incipiciens soul annorum 
okres 3·cI unol'mowauia warUlIkowe do· trygintas, nt pntaoatur lilius osepb." 
datki, ulegają wywozowi zagl'anicp', który Dwa inue opatrzone są cytatami następu· 
to wywóz, na zasadzie § 4 ugody z 17 jącemi: :fll es Petrus et sllper b!\l\C te· 
lIIajtl I r. i al. wzmocnienia rynku, !"ram et aedificabo ecalesia mea et portl\ 

,', ! N. ~a , 
. Kradzlei. W~r' Da Stao:ru R,yDIol 

niewiadomy rzezimieszek wyciągu!}ł z kie
szeni p. Plutowskiej IlortmoueUcI) z 6 ru· 
blami. 

według ec)-~yi przedstawicieli, dokonać infed nou praevalebunt adversus eam" i ... Peterb. wiedomDSti" donoszą, że n 0-
się winien dnia l tycznia 1892 r., dowo· • 'ralis euim decebat ut nobls e et pontitex w a U s t a wall' e k si o IV a ma być wpro
dy zaś tego wywozu mają być pr7.edsta· anctus iunocens iml'allntull segr!\egatus wadzona IV calem państwie, z wyjątkiem 
wione w hiurze do 15 stycznia 1892 r." a pecCiltoribus et excelsior coelis factu.,· Królestwa PolskIego.' ;. 

RZEMIOSJ;A. l PRZE~(Y ł; DROBNY. Po ukoilczeniu Ul'oczystości pollwlęceuilL ... P~terb, wiedomosti" donoszą, ii: przed 
X Do zatwierdzenia ministeryum spraw dzwonów, kt6ra zgromadllil nieprzell zo· ogól u r e w I z y ą u s t a w y p a s z p o r

wewnętrznych ma być wkr6tce wniesiony ne tłumy pobożnycb, ks. arc iskup udzie· t o we j ma bJ~ "łat\V~o1}J\ wymiana PiłSZr 
pl'Ojł'kt Udtl\wy uowej a r to li r z e ID i eś 1- lal ~w. l:lakrameutu b' 'zm.owanw.. p J1I termi11Qwyeh dla ~8óll, mleszkaj4-
oików·stolarzy w Petersburgu, mają· \"czol'aj, o godzinie 8 i pól rano, J. E. cych poza obl'~belll stalej swej osiadłości. 
cej na celu wykonywania ro.bót stolarskicb, odprawił JDszę po~anną IV koftciele ,lilii'. ,J4· Zamierzono kłd~ u kltŻdytn paszporcie 
toka~5ki~h i tapicerskich. Podlug us~awy ,zefa Oblubieiloa, pl'zy u\i~t Ogroj\q\f'd, przy jego wydawaniu ,napis' ,o , ~em, czy 
z piacy zarobkowej każdego czlonka ar- gdzie także bardzo wiele osób przyjęło paszport może być o~nowionł: pQza obrę· 
teli, zatrzymywane będzie co miesi~c po 5 ~w. Sakrament . I·zmolvania. Ogólem bem osiadlości osoby, k' Mej jest wydany 
kOll" .z czego utworzy się specyalny kapi- w ciągu swej bytności IV mle§cte nllSzeru I oznaczać termin, na ·aki paszport mo· 
tał pomocniczy, przeznaczony na wsparcia Arcypasterz ndzlelił św. Sakramentu bierz. że być odnowiddy: II 
al~ potrz!lbujl}cych członk6w arteli IV po- mowaoia we wszystkich trze,ch kościołach, .. S1.tab główny postanowił: , wral:ie jll-
staci pożyczek, lub jednorazowych zapo· okolo 1,500 osobom. żeli w tym roku okaże się lIilldoból :11 y-
móg uez zwrotu, albo też emerytur dla Po ptlhtdniu tlumy ludzi zgl'omadzily sI!) d ~ w • I' e k l" U t Ó, w\ , '~ttelno~ci ~pow a· 
starych i niedołężnycb czlonków arteli, a na stacyi kOlejÓ"Wej, gdyż o godf.inie I ej daJ~cyclo ,ul'uokom pÓ{JOru do arty1eryj 
na wYI'.adek :łmierci członk6w-dla ich ro· L E. ks. atcyl>i kOlIO.,. lIcza.jlJl: bódź, or-iecznycb i ~ jaMy, IloW'óływa6 takle" 
dzjn, jeżeli t,e o tatlli.e będą potl'zebowllły wyruszyć miał do Warszawy. Ko)1Ii łódzka IlDlOdYCb ż:>::dów, kt61'zy, chociaż nil! odpo· 
pomocy. dla J. E. Ilrzyląezyla do' po~il!gd j śalollik 'riadają WArunkom ól?'ym, leez 1 1HIsiadają 

WYIiSm1~CENIE PRZEi\1YSŁOWE. I·ej klasy, do którego wsiadłó także kilku uajomość rzemiosl; ~ ci tęd .. wcielani do 
X Na drugim :r.jqdzie ruskicb profesyo· alumnów i ks. kanonik Filocho\vsk'i. Arcy- jazdy i 40- ~rtylt}1'yi (qrtj6~l}\Ilj. ł j.ko qie-

Dalia'ów mil by.ć rozstl'zygniętą kwesly/\ pasterz. wyjeclial, żegnany przez licznie szel·egowi. t, l ".1') 

niowiecką, 
urze~ylVistuienia projektu s z k o I Y /l o 1 i- zetll'ane dnchowieil3two Inłej~cowe z kit. I ił MiniŚteryum . spraw zalf~aoiczoycb o· 
t & C h II i e z n ej, podniesionego przed kilko· dziekanem Di}bo>olVakim i ks. proboszczem trzymalo zawiad~IVieoi~ od ambasadora ru-

I U4.ND,EL. , ma 'Iaty p)"?;ez kOlnisyę atalą. do spraw wy· Sżmidlem na czele. \VŚI'ód duehow,ieosl\f'.l kiego \V LondYiUe, żll i'zą(1 Wielkiej Bry- • 
X W~ród fabrykantów tkackich w Pe- k zt&łc6ui& technicznego. okolicznego :Gl\\Iważyliśmy kauonikll hono· tanii postauowił na. Ilrzyszlóść nie d9pnsz-

ter~bUl'gu pows~1 zamiar otwareia W, ))91- X \Jeszcze \ marcu r. Iw przesiano do I'Qwego, ks. Zai~za. cnć do p o I' t u S i D g a p' o o r.8 jlldboeze". 
nym kosztem m a g azyn u lI'y.r o bó IV ministeryum 0111\. zatll'icnlzeuia projekt za· , Ministtlr oświaty, łlr. DelJanow, pr'lyby- śnie więcej nad jeden okl'ęt wojeuny 'niS~t 
tkackicb dla detluiczn~ spl'zedaży po lo~euilL )V Warszawie niŻ8zej ~zkoł,y wa ,!lo naszego miasta dOllilwo IV pl'zyszl .. i to tylkd w tym wypadkIr: jeżeli iub~l'-
c~lui"ch fabl')"cznyclo. qgro uiozej. Wedlug proj~ktl1 tego, ijiedzielę. Na JlI'zybycill Pr l1)inistl'a ~amó· nlWll' IIIlejsco,,,y ' będzIe zawoz'asli o z&mle-

X ZwieJoI llllnktów arstwa donoszą szkola przyjmować będzie kandydat6.w, wiono IV Grand·hotelu IOliarLament, skła- rzonem przybyciu b)(~ętu 'przez posł8i rU-
o zuacznym upl\dku handlI!. Wiele. p08iadajllcydl .iWiadectwa szkoły elemen-. dający się z 8 pokojów. skiego z&wiadomlony. • 
miaSt zamierza nawet ta,at ąil} Q uliaae., ta1'Jlej; w)' klad Dauk zaś nie będzie J1~ze- Z ochronki. W pierwszych dniacli pa- .. W ministirYIlIlI spraw wewBę~~znydh 
nie ich do miast niższego r~\u pod wzglę- ohodził pl'ograDlll , .szkół d wukla owy~l\ ździernika kończy się llrugi I'ok istnieula podniesiono kwesiy~ ntworzenia speilyilnej 
t1em placenia podatkó'Y handlowycli. W miejskich, z dodaniem m\nk specyalnyclJ,.! ocbronki katolickiej dla. ubogicb dzielfi, komisyl, dla z b a d a n II!. lIIełtt o'd s>z c z e· , 
miejscwościacb nawiedzonych prze~ klęsko iak.oto~ I\i..uk pJ"Zyrbllniczyeil yogóle, ze I Komiter uh 'onki l! a unownę pal ie [I i e ń c z y e h w Rosy!. 
lIieul·~dzaj.n, liczba zakl.adów handlowycil stczególnem uwzględnieniem botaniki, OWIV I opiekunKi, jakoteż OSU y mŁeresnjące się .. Do ministl!ryum '!Dal'ynRI'ki " I w~jn1 
zmniejszy się znacznie od roku przyszłego. oal'stwll, og)"Odnictw& ' I prowad.coia Sl),- ; tą iustytucyą, o łaskawe pl'z)'bycl&<w duiu wnieslooo projekt 1\t:"orzElnl~ specyalne)!o 
1tLiuisteryum ' karbu zwrócił<> już ,WL W dÓlv. KurA będzio a·letni. Fundusze szko- ll . paździel"flikli, o, godzilrie.. 4-ej.. po ilolu- dbplIl·tamentn do epraw dotyczących zab-
uwagl1. Iy stallowić będą,: $Jlbsydynm rządowe" 1'liu, do lokalu ochronki, dla wySlnohania plmywailia dllli'maryu!lrki' i fioty IV pl"olluk; l~ 

., PJĘNL\Dz.E l j{I,bEOYT. • w kwocie 1,500 rs . .i ~ść docbótlu' z ogfo< szczególowego $prawozdania z 'działalności "ty i pl'zybory, ,. ' '. Ii 
X .Peterb. wi6(l0mosti" donoszą, że po du Pomologicznego. Kaod.,ydat. musi mleĆ komitetu w roku ubieglym, ·ora7. prEeko, ' . , 

wllrowajlzeuill II o w ej n s ta wy g iełll o· conajmuiej 14 lat skończouych. ,I Wpis do uania się, o i1e r dziatwa Jlos'ąl'ila IV; nauce ' Wa ... nawa. /o 

wej wakler;ty giell,łowi )vybiel'lIui l)ęiJl} szkoły wl~osiJI będzie, rs.. 20. Przy szkQIa ;'eligii, śpiewu, gimnastyki. i' ·.robót; ręCll Na k o \I k u I" S II a "p o s ą g :M o'n i fi sz~ , 
we wszystkic/,! miastach llortpwycb pr:rez utworzOllYi' byt ula lleUl!yoJlat dl/!. kandy- lIycu. Komitet usilllie llprasza l"l\oie opie- k i do foy r taatl"U WI81lKiego nadesłanli 
kgDlitety gieldowe, w lipzbie ok .. e~lpl~ lIatów zamiejsa:ówych. W lecie gJówuie kImlU, ażeby liezlleob zebr :niem się daly tylko pll}t5 modeli. :l"Ztl rosiolI!> do·konltur
dla każdegl) mil\li~ przez ministra sjł:arbu. będą 'prowRllzoue wyklady p,'aktycwe, w zi· dow6.d, ii. "zawsze równie żywo interesują sn 11 I'źeżbiat'zy, stauęlo ,ZlIŚ \fa apeltłtyl-

X, Wedl~g informacyj "Gazety 10spwl\Ji," mie ZM teoretyc~ne i nlluka ~'zemiosł, za· sit? ,Sprawami ochronki i dalszym jej Lo em_ kp u'zecll z \Varsz~w.l" I dw6ch zzagnllli· 
110 ministerYllUl skarb n nade~l&uo pl'ojekt tosowana 40 polrzeb ogl·odnictwa. Koil- Jeżeli kiedy, to w obecllych czasach niell- cf. W niedzielę odbylo się w biurze ' re
\I 11 a il8 t IV o ,de n i a ak cy j I1Y Il b b a n· ąący szkolę korz)'stać będą z llI"aIV"woj· rod7.t.tju i zwiększonej stąd w mieście na· d/lkcJ'j , .Kul·Yllra wa,'s~aW8ki'ego""i posie
k 6 w gru n to IV y c li w (; ell a r ~ t IV' e. skówych trzeciej kategoryi. Uczniowie szew nędzy, do~ioslość ociJrouki jest wiei· dzellle gronl\ sędziów konkursowych,. upro·' 
Autol' projektu, 7.<J.jO\lljący lIQ(lqbno kate- otnynl;Ywa(\ mają Hwiatlectwa kwalifikują- .ką. Dziś już przeszlo 200 dzieci ~hl\iduje szonycb polzezr MierzlYii'ulkiego do wydania 
drę IInill'ęrsyte~ką, wyliczył, ~ę I,łlqźoicy- ce joli jako I,\lir.szyoh ogrodników prakty- w ochrouce przytułek. I wyroku, komn praea ma być powierzona!! 
"ieluiallie skorzystaliby na tel)l do 1 proq. cznych." Zatwierdzenie projektu sjlotlzie. Jubileusz. W niedzielę obchodzili 50·1e.. Altysta' 'tel ó~WIl\1l&ył,~'że gotó jllit ' d8:c' 
roęzoie. ,prawa ta .. ozpatrywanl} jj ~s~ wane jest jeRZCy.8 w· roku bidą.cym. i, tni jubildusz pożycia małżeilskiego, zamie· dhg' konce .. t ba fr;1:et:zf, p08ągu, jeteli su· 
obellllie IV kancelaryi bęjlytowej mJuia!;&- WYSTAWY. l, ~ f, ,8~kali przy ulicy lVidzewskiej Antoni r ma 2>,000 TS., zebraną. li pierwszego, uie 
ryulO. , ' • :K Projekt unąd,zenia w y s ta w y ż e- Małgorzata Szcz8~niakow;e, Obole jubllaai wysta~czy. ~1 I -" 

X Przedstawiciele gieldy wiądeńskiej g lu gi l 'ostateczuie j uż op .. acowano i wuie- nie doczekali się :Iv ci~u swego dlugo!et· ' P I' e z jls' kil mH e t 11 C e n y. n r y, !"Z ..... st. 
l1cllWalili 'pqyw"ucenie "\Viecromych zebl'ail siono dó I'ozplltrzenia olldzialll peters- piego żywota ,żaolnego ·Iiotonl$twa . . Mieli 'Japkuljo, {!owrGcił z zagranicy_ s /o I 

gieJdQwych od ~odziuy -4 j pGI 110 5 i pólJ bnl'skiego towal"ZystwR popierania żeglugi tylko na wycho.waulu, troje ob'Cyeh dzieci, .IM pOlQIlie biej;l}e/lgo miesjąl\a p. Janina 
oraz ustanowili zebr:uJh~ gi~I!1Qwe, W dni bandlowe.j,' któl'e ua ul'oczystości byly wraz ze ewemi SzolŁz·Rogozińska (Hajota) wypow~w Wa,r " 
świlj<\elfzD,e , od )1 do 12. P(erw~~ wie- ZJAZDY. 'I rodzinami IL opiekunów_ '. '" ~awie pdczy:t .NlLd P~Z\lP~Ci&lDi,~. 40Jf.tó· 
cZllm~ z.ęb!."/lnie gjełdowe . ollbęązie eię X Wobec mającego odbyć się zj a z d u Fałszywy' 'alarm, OuegUaj, o go zillie rego treść ~aczel'pnęła z podróży swych. 
IV dniu.l!l pażdziąrJ,l~~a. WSZec.hfuskiego handloworJlI"ile· 10 ~ 'Ipól ral].O', ' na nlicy Zachodulej ikUlcu po gó.-ach afryki, Oil~zyt tell w języku 

POC~TY.I TEItĘGRAFY. my,sloYrego niektól'6 ollclu.ly towat·zy· slróźów z~częlo trąbić n3 pożal'. Po hiszpańskim Il. R. wypowiedziała ,w roku 
X Glli,,"uy zal'złd po,.z~ i tęlęgramów' stwa popierania. lu'zemysłu ' h haudlu 0lu·a· sprawdzenin, okazała się, ze t:ó był alarm~lbieżącym w Madrycie, za co otrzymała 

zawiadamia, że stacye P9,cz tp w 6' n/l Gowa!y dla III"Zolls~awieuia komitetowi zja- falszywy. " .JI." l odznaczenie od rządu tamtejszego. Docbód 
trakc;ie 7. Kal\lień~a jlJ'zez Nięgiu. 'rynuę zdu szereg py~ail, k~61"5ch po tawianie wy· w. przyst9pie Obłędu. " . I tych ,dolacb ',1l koncertu w WarszawieJlI'zezoaczolly~st 
(lo Jarmolin;8o w!łlllkni~, .a "lIatomi t. dltJ~ im r~ ko":]ec:z.re~lI. ; zamieszkalT IV gminie ,ezarnucin Dton lIa h I O "8 I e t"n I . 1 a e1l S;OI""Cll 
otwarto- nowe Ifa trakcie prowadzącfm ód . .. • ol ~., ' dóstAI o'bJ,kanla. ·· PokI6ciwst'f. ' slę oz tządzoue będzie w sali teatru Wielkiego 
Kamieńoa pr7.ez Dułl!,jów I dkowice', ' Wiado ośc· ogólne źOllą rzucił' Śl~ ba o'ią i usitowaf 14 udu· w końcu n1iesi4ca. "b1eĄeEfg11 J w l uledzielę 
co drogę do Jal'molil1ree zlilltimie sRtóci. m l . 8i~. Na krzyk napaduiętej wbiegłti 'do tf{ie-' 'w połuduie przedstawienie, do którego je-

YUZEMl1SŁ. Wllyta Arcypasterza. W niedzielę IV k'o· szkanil\ kUku' sąsiadów, kt6rty w?;l".va:łi h tleo z~nyclj. . . tó p' ·ui..o ·a· 
X \V kolach akcyoJatyuśz6W' w a r~ 1 śoiele Wniebowzięcia' r . ,M., o godz. f()·eJ' z rąk waryata. Władzll gminna wzięła gó tek o~t'~iilośeif)IVY '1 

szawskiego towarzystwa fabryk rano, rozJioczęlll 'się soma, ' którą celebl'o l pod.kisly dózw', .J I ". - M·u zeuro sztnk IV 
cukr II panuje przekolianie, >te dy\fidenda wał J. E. lis. at/cybiśktlp Wincenty Popiel Z sądu, Sędżia pokoju 14 i!gd rewirn m. Warszawie, lV~hllgaC:lln8 w. rok JŻeszłym 
za .nMegl~ kaml\aui~ będzie··wynw,iła oko- IV Bsystellcyi okolo 90 księ.ży. "Świątynia Łodzi w tlnln wc~oraj zYO! rozpatrylVllI przez uabyr.ie 7 przedmiotów wartości rs. 
lo 15 proc. ,. IlYłę. ~zcze1l1ie zallelnioll~ przez pobożnych, sprawę z o~karźeoi8 HlIŃLa Frisehman. I 652, pOSiada 720 przedmiotów w ·tości 

X Bim'b 1>Fzellstawicieli fallrykltli'Ów a ty1!iące ludn- zalegały plac, 'okalający ko· FUo61szka Czekańskiegd " o używańle ' do !-s! 47,169. \ Ńa jego ' utrzylDanie' pi-żezna
cukru 'zl\wiallllmi&. o nftst1plljącej nchwale, śaiól na t/l.Te!n·;UiH~le. Podczas nallożeń- I l'dboty kÓlli!V chorego i .pbkłtleczQ\lego. Wi- ezl>no w t"oku ",zeszlym wedlug. etatu mini
zaj\adłej tłńia 26 z. m.! .. ;.\Vszechsttoline stwa Ąrć~~astel"?; nd~ielił zgromacfzon)'nY )1~ obu udowodniono, wsklttek czego . sędzlt!. stel;yalneg, t" .'1,53il, ' 'mlaDowfcle . rs. '600 
roztl'ząśllięcis dostarczonych przez "ptodn· swe;!'b pasters"Rie)!:d błogosławieństwa i jjd~ pOkoju skazal Ft'i!lcbmana, jako wfiiśćicie- n~ "(oell!lY~ dl1\ knstosz\li .. re~ę 11/1 zaknpy· 
cent6w wiadomości o obsz!\rze i tftnie \lus~n. no smole J. E. wYPoczlj:\Vszy ' nieco la konia., lIa 10 rubli kllry, Inb wrazi!! nle~ dla muzeum,t ńaj,ęqie slHtW \ inne 'potrM~ , 
plantacyj boraków po d. 13 1). m. dOpl'O· udzielał ~w. S>\k,I'lL!ilenŁu uierzID.o.'vanill zapl~cenia, na 9 dui aresztu i Czeu(ulllle· :j)y. $05 dars~e . • Do l',~ll 1876 ~ go ~ll- ... 
wa{\zito ' przedstawicIeli do wnlóskll, Źli tlnmuill przystępuJącym do tego w,lernym. ~o . Jako ;paro.bka , - na ? ruble kar,. Buli zeum sztok jl'.ęknych wraz' 7: klaslf '. I:y8nn-
spożycie cukru w Cesarstwie 1"'1 okresie Wysluyb!IIl"SZY licznie zebrallej dziatwy kII- jedeu dzie.ń arel!ztu ,,' • < ,~ l •.. klliw~_ zl\rmliw·;ato . eaty AOn\ ,tbl§Pięt\'liwy ' ~ 
1891/2 r. z. z , 1mrunlarem zabeEpfeczone echIzmu, ks. a.·cybiskuII, niestrudzQuy, \16 ' KotiiokradJtwo rozpow9Zeehoiło się bar· frqnt:ówy'; o az tle)' ęl w b. pałacu 'Paclt 
jest lą ilością eńkrn, która może' być do- odtillY u·ej po IJbludnin 1Il1zielał gw. 'SIt- ' dzO· lV lIIiszej,J okolicy. W; "Ciągll ostatnich ,pr)';y ixlll:~flAlilldo\vej, lebz.' po PI'zE!~lIacitl. 
slarczołh~i na ryuki Wewllętl'zlle przez kramelItu bierzmowIlIlia, poc~em ks. ]filo· kilk!1 miesięcy" niemIIł w ka.1dej gmible po'. oin teuo gmacbu dla s\du okr~gojV'egb 'b
uczestników ugody ua podstawie ich norm ehowąki, ' hl ollilt metltąpolitaTIIY • "bltedry ,wiatu lódzkiego popelo'ionu . po .3--,<4 kra/" bl'azy I . cliły w'o~le ', lUweotaTt n/hieum 
zasadniczych i pl'zeż uieuczestuiczących warSżł\wskiej, 1.ypowietlzial k'azanie: Na' dzieże koni. W ~ych dniij,ch . \log~ią,oinow.L umies!cźHlio 'W cźns~,~b lHljęwel 'sk.łl1dalih. , 
w niej, lIa jlOdstawle ich produkcyi, sk\\t· stępllie, pd odmówleni!\ modlitw, cale du· Micbalowi Jagieło, we wsi C~el1\1Y, gminy Sąl już zatwle dzóoe plimy budowy: oddzl~l
kiem ti'tego . lVsz~lkie zlltrz>'illlule '1\' palt- tehowilllistwo udalo si~ mi obiad na plelm· Łagiewniki, złodzieję .'IIprqwadzili konia ze nego'tmac4/l dla mnzeum" sztnk' pi~knych 
stwie warankowyr.1r dodatków uznaje się \'tię ' do proboszcza parafii, ks. Szmit\lą, stajni. " i ' klasY' rfSnnkowej' ha części placU' \lale-
za zbyteczne. (§ 7 ugody brzmi: "Uczest· gdzie do stolu biesiadnego zasiedli tllkże Napad. W uOyy, z. nie(jzieli na pouie· .Żłcej do wydzial'u naukowego ~bd Na' 1U76 
uley ugody zobowiązują się wywieść z'mo· \Vybituie~si obywatele naszego miasta i działek, kilku drabów napadło ~a drodze przy nlicy 'Królewsklej, . aotychczaś jeduak 
cy ucllwaly przedstawicfeli s'lVoje Waruo- przedś'tllwiciele władz miejscowych. ' do Łagie'l'nik trzecb włościan ze Skotnik, nieznllleiiono irMła d "poki'Y~ia ko~zt6w 
kowe dodatki do norm zasadniczych w ca· Ol/egdaj rano ks. al'dyOisku\l bdprawil powracający~h ta,mtędy ~ Łodzi. Dz~ki ~\Idowr. ' Mitzenm imajduje się pod dyrek· 
łości, albo częściowo w każdym z c~terech nabożelistwo w kościele Podwyższeuia św. euergicznej obroniei )lapaduięd wyszJi~ ;~ an honol'ową siambelana ~acbni~lego, a. 
okre~ów kamJlanii cukrowniczej 1891/2, KI'ZyŻR,. gdzie także udzieJar św. Sllkrao ~o zajścia cało. J .. J •• ~u8tosZellt r je~ · lU·tysta· Malatyillfk!.' 
1892/3, 189a/i. i 1894/5, jeżeli cMa ml}cz· mentu blerzmo,"ani!\. 'flnmy pobożnycb' a- : Najście. D~ mieszkani{L Laępckiego /la Do 's z koł Y' a Ił II t-y'S t Y c z n ej';wW ąl"
ki cukl"owej nie bt,dzie pl"zel: 11I'zedstawi- systowaly uroczystości, Starem Mieście ouegdaj Ifieczqrem wszed\ ,:lawie zapIsywać się mogd' taktę; palmy, 
cieli uznllną za wylioszącą 4 r. 65 kop. I Po polullniu, o godzinie 5·ej, rozpoczął J. Wl-aZ z żouą, synem i córką, krzyczlłC~ jWsiadaj,ce ~ś)Via~e'll~wO z ukop.f'zenia co
przy obecnie o!Jowi~zującej akcyzie, we· si1J obrzęd poświęcenia trzech dzwonów, aby oddanu IUU kurę, którą żona L. lulala najmniej ze~citl klas 'gimna~a1Irycrl: Po 
dług obrachowania wskazanego w § 5 u~o· zawleszouych na 'pl"owlzorycznem rUBzto· zlapać \la dziellzińcu. Dopll!ro .przy pornQ; uzyskani\, jpatebtn z' nłibąeienia ' ~koły, 
dy"). Klel'uiat się takiem lIrzekoll<luiem, wallil! obok kościoła Wniebowzięcia ~ . M. P. cy zalvezwanej służby L. z.dofM pozbyć' sł.ucliacze t sJubbatzkl zdllJll' )e'szi:lte " ~sza
PI'zedsLawiciele p(l·tanawlają! połecić biuooQ Po namaszczeniu i odprawieniu U1odlów, się z mieszkania niepl'Qszonycll ~a(ći; , kt~l min , uui",eI"8y~~ćili-" i tiorrlero wtedy o· 
u.iJwieścić ucze~tnikom ugody '" 3:101 okre~ poświęcone. prze7. Arcypa~terz.a d~wony rzy,. ,,~rzuce~i za ·drzwi, l'otlukil !lIU 8~bY' tiłrIrrtlj ,"tyt/.ll' de\Jtystj z jll'a 've,m /l!'i!\\nia , 
~Ie UII0111lówllma, !re. cały ",liliJ/laI" ćnkru otrzyml\ly Imiona: Józef, PIOtl' I Stnłllsła,~. kamIeniami I ustąpili dOl'lero \Vt~dy, gpy tece~t do aptek, Ootythcz\lS ~pfsl\ło irl~ . 
kalDlllLuii 18!lIf2t. 1,0 had normy wad- Pierwszy z uich, najwiękg"y, nosi napis: posłano' ~o 'PolieyA. '" ,'. do szkoly 20 koHlet i 38 n1ężczy)!n: ' . 

~ t. nt'l ,v Ił t v , 
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Otwarcie s z P i t a I a w T w o r k a c h 
spodziewane jest w polowie bieżącego mie
siąca_ Przed kilku 'Ioiami odbyła ~ię z zu
pelo em powodzeniem prób3 oświetlenia 
elektrycznego_ Komisya techuiczDo-odbior
cza, w której sklad wchodzą: inżynier 
Kryszkow z Kijowa, delegowany przez mi
ni81 eryum spraw wewnęh'zuyeb, profesor 
uniwersytetu warszawskiego dl'. Po pow, 
iospektor ,zpitali miej kich, dr. Czausow i 
naczelnik zakladów dobroczynnycb rz. r. st_ 
Waraksin-prawdopodobnie u tydzień u
kończy czynności odbiol'cze na mlejsco. D o
piero po podpisanin protok61n odbiorczego 
przez komisYę oznaczony będzie ost;\teez.. 
nie termin ot wareia szpitala. 

Pomszono myśl, aźeby bodnl\'-Y lIrojekto· 
wanej k a m e r y d e z i n i e k c y j n e j w 

arszawie podjęła si ę ralla miejSka do
broczynno§ci publicznej z fundnszu szpital
nego. Przy obowiązkowem dezinfekowa
nia pościeli, garderoby i bi~lizlly, szpitalI! 
miej kie będą musialy na ten cel ponosi~ 
peryodyczne wydatki, których skallitalizo· 
wanie IIOkl'yloby w zllacznej CZ~CI ko~ty 
budowy. Przy lem osoby zamo; niejsze, pła
cąc za dezinfekcyę, przyspożyłyby dochodu 
szpitalom, biedakom zaś możnaby dezinie
kOl\'ać rzec-lY bezplatnie. 

Projekt założenia w Wal'szlI1I' ie t o w a
l" z y s t IY a g i m n Ą s t Y c z u e g o wuie
siony został do zatwierdzenia wladzy. Przy 
towarzyslwie, ma lIy6 również urządzony 
O\ldział dla sto\Tarzys~onyeh łyżwiarz)'. 

Pierwsze w y ~ c I g i onne IV sezonIe je
siennym odbędą sil} w Warszawie w przy
s'clą niedzielę . 
Włocławek. Uczennica p. Maryl ~eryho 

otwiera 1)iel'wszą szkolę fj'oeblllwską we 
Włocławku. 

W Brześciu Kujaw skim ma być wyblldo
wany IU"lytułek dla stal'Ców i Ic,alek_ 

Petersburg. 
D}a.. w}' lawy s t r a ż y o g n i o w y c b 

mieJ skicb i ocbotnlczycb, która odbędzie 
się w Petersburgu·w roku przyszłym, mil 
by~ . ll orr.ądzoną mapa paiJStwf(, z ozna
c7~~m wszystkich miejscowo~ci posiada
jącyclI straże ogniowe. 

R O Z MA I T O ŚCI. 
.. * * Międ zynarodowy kongr es badoL"t.Y ro

dań i pieśni gminnych, pierwszy w Anglij, a 
dr;ugi wogóle, otwarto w tych dniach w Lon
dynie. Udział IV kongresie, kt6remu przewo· 
dniczy A~drew Lung, pr zYiola znac~oa liczba 
g"'ci, miedzy l<tfu-ymi ~potyl<ftmy wiele zoal,6-
mitych bad.""y pic§ni i podań gminnych, jak 
Cosquin, Bloir, Cordicr, profesor llon car, 
NewalI i L.land. Na wniosek sejcrttl\YZf\ po
stanowiono przesłnć pO\finszow.nle królowej 
romuóskiej, Carmen Sylvie, z okazyi "poprawy 
zdrowia". Jok wiadomo, królow", poetka gorli

pi ODO, Irt6rej ściany maj" około 20 metrów 
wysoliO~ei. Z tej ~i wl:bodzi si~ do inuych 
Jl włZk.i koryLar.; do koóca I biryntu 
dotychcus Die dourto. Do nieda"n" uje
moiC%f t.en '"iat l>Odziemny zuany był jedynie 
z opowiadań i bajek pasterzy. PosuDowiono 
przeto zbadae go dokładnie. Pewien śmiały 
górnik odwatył si~ na to i .aopatrzywszy si~ 
odpowiednio w artykuły spo~yw"z., odbył po
dfl\l podoi mną, IIt6ra trwała I>i~ć dni i pi~ć 
nocy; pl'l!ypUłzCZII OD, ił kr'l?ąc po lochach 
p\Klzi~IbAych, bił okeło czterllziestu kilome
tró" drogi. no powrotu omuszony był przez 
D"potkanie nil drodze wiell,iego stawu po<lziem
nego; do kOlka prze'" Isbiry"lu s.l i kory
Lany IM dotarł. Wedlag po.doń miejscowych 
drpSie wyj de z olhrzymich podziemi m~ być 
w pobli2n, Calvi. W miejsc0l'04ci \ej zD3jduje 
siO ne""yw~ciC gł~bok., niezbadano doty.,h
czas piec2:D.rn, no.zwnna przez 10<1 .,rycz'lOlł 
~tcbłani~. L<>1y ona nad snmp" brtegi III 

morza, lidy wilJC podczas bo"y fale Olbrot ie 
dosuną, siQ do niej, po .. oduj~ spadaniem buk 
'!ny, podobny do gnmotQw, słyszany zo 

' zoacznej o ... et odległości. Jedllocześ"i. z Ilru
giego otwOt\l .,. POll\e I,.ecda wychoda, ła
bione jd nieco o~glosJ i te ostatnie sl.t~ 
past rzom do odgadywania zbli1uj"cej si~ bu· 
rzy. Wtlllug Ollillii niekt6rych geolog61V, któ
T'f1 zwiedzali pieez .. r'), jest ona prawdopu
dobnio pOdziemllem ł02yskiem rzeki Golo, 1;t6-
rll dRwniej wpływ,ła do zatoki Calvl. 

.,." Przec iw pijaństwu. W NieOl"zoch 0-

głoswuo proj elit uswwy przeci" pijnńitwu, 
?.llWiern '1"1 ml~dzy innemi uastępoj~co prze
pisy: HBn~luj~<"y1D de(alicznym doz\VoIUlI~ ztI
stała sprzedał w6J1ki lub spirytusQ " i1~~i 
mioilnum lIs litro, przez co wzhroniony zo· 
stałby wysJ.ynk kiellszkQwy. Zaklady zo spi
rytualiami otwierać wolno dopiero~o golb. 8 
ranO. przedat .ódek mał91etQim, zarówllo 
jole Dietrzmym i I/.dbOłJl, o k\.órych wi~do
mo, i1 hyły karane .a l'ijn.ń3lwo, sorowo 
""broaio"t., WiM.idoiel zakłapo wydalić Z 

niego mote llijanego tylko w bliim ra.ie, jo
teli posurn si~ o doouwicnie go, """ tu ~o 
tlomu, czy to do policy i, Icoszt wynikly stąd 
obowillzuje pijanego. Detaliczna sprzed"" do
zwal .i~ li tyl ko .. , gotów k~, wszelkie zatenl 
sprawy wynikło z J1iczaplacenia nie mogli być 
"noswno do .,du. Kto skutkiem pijal\stw3 
nie jest w s1auio 7.ajmownć sit; aprnwnmi 8WO" 
jcmi Pl".lez co rodzin~ przyprawi3 o n~7.~, 
podlega kurateli i na t",lanie komtom u
mieszczony być moto w zalcladtie le('7.uiczym 
dlo dotkni~tyeb pijaństwem. Upijaj""" się 
przy robocie, wymagnj'l"ej ze wzgl~du na hez
picc.eństwo publIczne szcze/lólncj nwagi, lub 
IIkazuj,cy si~ IV stanie nietrzd"ym w miej s
en II pnblicznych, podJ egaj~ karze pieni~f.ncj ' 
do 100 mRrek lub wiQzioniu 110 4 tygoUni. 

T [ L E G R A M Y. 
wie zajmoje si~ bndn~ieO\ pido! 10dowycL. Rzym, 3 października. Podczas przyjęcia 
Inny wniosek, p. ~ott, dotyczy utworzenia pielgrzymki mlod:r.ie7.J J,;atóllckiej z róż
mi~dzyn.rodo.,.ej rady bada"ZÓw pic§ni i po- oych stron krajów, odczytał msgr. Volpini 
dań ludowych, która decydował.by o 2W0l1- odpowiedź ojca ŚW., w kt~ '~J, pomiędzy in
waniu przyszłych kongresów. N"s~pnic Andrew nemi, jest powiedziane: .Ci, którzy twier
Lang ~ypowied7.iał mo,,~ w kt6rej rozwijał d.zą, że IIa.pież j t wolny, fałszują pOjęcie 
pogl,dy D.jnow .. o na teliryo i metod9 podań O wolno~ci. Cóż to za. wolność, gdy się 
lodowych. jest zależnym od widzimisię iunych, od .,* * Ar.tykuł pani Glad s tone. Żon" zn.ko- których zllleżl pozostawienie lub odjęei\\ 
mit.ego meta .ta~u pomieściłll w ,Ladies Ho- wolności. Na t wolność widzeuia mllie 
me Journlll" filadelfij ski m IlrLykuł pod tytu- ll\oże być unie11l0żeboioną ptzez tych, któ
łe'f: "Wskazówki dla matek". Wiadomo po- rzy przywl; zezyli sobie wladzę." 
w.,ecboie, 20 pani G1.dstono jest ide.łem do- Rzym, 3 pddziernika. Siedzibą centraI
brej matki i tony, wsk..wwki jej pr<cto s~ ną założQllego tn powszechnego sto warzy
wielea cenne i prakfye"U!. Dotyczfl ooe nnj- Bzeoia mlodzieży kat-llllckiej będzie Frybul'g 
drobniejsz.yeh .z",egółów wychowania Uzioci: W Szwajcaryi. Prezesem jesb baron Mou-
jok nalety dziecko myć, ubierać, jak pom- teoal. • 
l1i~ być urz'ld,ony pokój llziecinny, jakie za- Brema, 3 października Towal:z.ystwa. 
LIll"ki dawać dzieciom i t. p. zeglugi morskiej zgodziły się na to, aby 

*'" * Eilison nie przestaj. pracować nad 00- ustanowi~ koutrQlę na(1 wyehodźcami do 
wcmi wYDal_zkami i j_llby stosuj,. ai~ do Ameryki, gdyż spodziewana są nowe środ
potrzeb L"~ści Świat., oM"ua Amcr,k~ na- ki obostl'zające względem emigrantów '-e 
rzęd"nmi pokoju, EDrupQ zaś machinam ' wo- strony wl!1-d7. al1lerykańskich. • 
jelUjemf Dla Ameryki wyn_Iazł świ<\er' elek- Paryż, 4 paź!lziernika.. \V Wiudsorzf, 
tryc"ny, który w d,gu jednrj minuty mote W III'owincyi Kanady Ontario; z początko
wywiercić ot~'ór trzeeh cali głtboko'q! IV noj- wallia Unity - Q1Ubll, odbyło się wielkie 
twardszym grallicio. PJltrzeQnll d tego ~la zgromadzenie, na którem uchwalono dążyć 
jrst bnrdzo niozu .. cz" .. i może być przenoszo- ku zjednoczeniu politycznemu Kau:ldy ze 
ną.o zwykłej maszyny cjYD.D\Oe\el, tą~uej, -Stanami Ameryki północnej. 
D'Wc\ odległej o trzy mil. llll8ielstda od miej s- Peter s burg, 4 paździemika_ (Ag. p.). 
en wierceni •. Intynierty górnicy utrzymują, it Dziś w poludnie • ajjaśniejsi Państwo, Ce
wynalazek ten / dokom .. .r~dykalnego p~~C)ftptu sarzewicz Następca ['roDo, Jej Cesarska 
w górnictwie. Dła Anglii zaś, lącztli. z Sim- Wysokość Wielka Księżna Ksenia i Kró
B'em, wynalazł Edison now~ torpedtmorder- lestw() gl'eccy, raczyli udll,l'; się morzem do 
ezq, która, ,łedług ,dnń kompetentnych, prze- Danii. . 
wyt.za wS7.ystkie dotychcro, U1ywa"Q torpedy. P et ersburg, 4 pa·roziernika. (Ag. p.). Ce
Choei .. ,- jest broni~ podmorską, torpeda tn mote na subskrypcyjna 3% obligacyi ruskiej po
jednak być najdokłndniej kontrolowofl~ z wy- życzki złotej z 1891 r. Z bieźącemi od 19 
brze!a zapomoc'ł lflcznika elektrycznego. Sims wrzęśnia (1 października) b. r. procentami 
zamierza udać siO obecllie do Anglii dla do- ozn'CZOD'ł ~st Ha 79'/,°/. IV st<1~unku ich 
lconani .. prób z okr~tami , oddanemi do rozpo- wartogci nominalnej. Przy podpi.y\vaniu 
rządzenia przez W . .Armstrongn. Zamierza on się należy wnoąić 5% uominalnego ka{lita
powierzyć firmie ArOlslrOng Mitchel &; Cp. bo· lo, reprezentuj'ł~go wartość żądanych 0-

dowQ własnych Pllrowc6w do swych torlledów. bligacyj. Wysokość kaucyi ozuaczoną jest 
Kaido torpeda nowej konstrokcyi zawierać na 10 rs. kredytowych od każdej zażąda
będzie 500 funlów bawełny Itrlelniczoj i mo- nej obligacyl tla 125 rubli IV złocie. K~u
że być wyposzczon~ Da odległo~ć trzecb mil cya. ma hyć skladana w gotowiźnie lub w 
ongielskiell. papierach procentowych IIl"Zyjmowanych 

• ** Olbrzymia piec zara. Jednll I lIaj"it- przez bank pa~twa wedlug IH"lyj~tej Vi 
kszyeh zn. yeb dotychczas pieczar ~Jdoje tych tll7.ach !\OrlOy. 
si~ o .. wyspie Korsyce, w odległo!ci dwóch Wiedeń, 5 października. (Ag. p.j. W czo
l<ilomef.rów od POll\e Lcccio. Wchodzi się do raj w Melku odbyło si~ uroczyste poświę
niej prze. m.ły, led wio uostt7.cgalny ot\\"6r, cenie pomnika, postawionego z funduszów 
za Irt6rym r01.poczyM eiV olhrzymia sala skle ,Najjagniejszego Pana na mogiłe ruskich 

żołnierz" I,ole~łych IV bitwie stoczonej IV 
1805 roku. W uroczy tośc i uczestniczył 
zarządzający I'ra \\'&m i ambaaady ru kiej, 
01'81. attachE! woj kowy i deputllcy/l. od 
woj k aHBtry"rko - węgier.lkich. Dowódca 
tych wojsk miał mowę, w której powie
dzJał, it lIustryacy b,dą zawue otaczali 
opieką mogiłę waleczoycll ruskicu żołuie
rzy, którzy po pol n z au~tryakalDi polegli 
na polu walki. 

Petersburg , 52)lllź!lziernika. (A~. półn .). 
W finlaR!lzkim dzięnnikn urzędowym oglo
szono Naj wyższy rozkaz d 'Iill l (13) sier
IlIIia r. b. o zmlanacu IV prowa!lzeniu spraw 
i obslldzullin UI'zęd~w W wy:i.8zycb insLytu
cyach rządowych ,W. K~. Finlallllzkiego. 
Minister sekretarz st; uu Finlllndyi do naj . 
poddtlnniejszego 1·a.POI·tll projektów nowych 
praw i III'zeloiell Llo sejmu flnladxkiago 
winien uzy kać wnio~ki ministrów Cesar
stwa w tych wypadkach, gdy spmwa do
tycze int~resów Cesarstwa. Projekty praw 
i przełożeuia sej mOwtl winny być dkla,lane 
Jego Vesnrskiej Mo~ci pospolu z opinią 
genemł-gubem :< tol-a i wuioskiem odllowie
duiego mini tm Ce ar twa. Mini tel' se-
kretarz Slauu przesyl" general-gubernato
rowi krllju teksty Najwyższych rozkazów, 
01'117. projektów In'aw i pr1.eloźeit Rejmo, 
w}'ch ty li, o IV języku I'tlsklm. Genaml-gu
hemator kQlUunikuj ll je seuatowi finlandz
kiemu w języku ruskim; po I'U kn rówuież 
winny być u tulsylaue do geuerał-gubema
tora wszelkie wnioski i przełożenia. senata 
linlan(lzkiego. PI'zekłady bę(lą dokonywa
ne z rozpOl'ząLlzeuia anatu III' zez odpowie
dzialnych tlómaczów pl·zysięgłych. Na u· 
rzęduik6w sekretaryalu stann W. Ks. Fin
IlIndzkiego i kancel:.rYI generał-gubernatu
ra krtju na przyszlość winni być miano , 
wani urzędnicy rOllCy, ktÓl"zy ukończyli 
kurs unIwersyteck i i są gl'untownie ob
znajmieni z miejscowern jll"3wo!\awstwem 
finlllndzldęm, Qral tinlamlczycy z większem 
wyksztalceoiem, lecz tylko tacy, którzy 
posiadają gruntowną znajomość języka. rn 
skiego. 

Petersburg , 5 października. (Ag. pólu.). 
Dzienniki tllttljsze (\ouo 1,1), iż mające się 
ollbywac! w przyszlym sezonie bale Da Naj
\vyższ}tlll Dwol'ze od wolano. Snmy prze
znaczone oa UI·z ąllr.enie balów z woli Naj
jl\śniejszego Pana będą obr6cpne na pl,zyj 
~cie z pOUlOCą ,łotknit)l}'1ll uialll·odzajelll. 

Pet er sburg, 51.ali,lziemika. (,Ageu. pólo.). 
Rada baliku wol:i:ańsko-kalllskiego zatwier
dzih\ wnio ek zarządu tegoż banku dania 
jako ofiarę 15,ÓOtl rnb . ua rzecz dotknię
tych głodem. 
Paryż, 5 października. (Agęn. półn.). 

Wczoraj w Nicei nastąpiło poświęcenie po
mnika, wysta\vionego na CZtl:lć Ga~ibl\ldi'ego 
IV obecności minisIJ'a Rouvier'a, zi ia Ga
ribaldi'ego, gene.-ala Oanzio i Iic~nyełt de
putacyi frallcuskicll i wloskilllt. 

Londyn, 5 paździel"Oika. (Ag. p.). Emil' 
afgański nie I'osci iadnyeJl pretensyj do 
chaństwa Wachu i przychylnie zapatrnje 
się na obecno~ć ruskich W Pamirze. 

Rzym, o października (Ag. p.). W pią
tek willczorem, tl'zej pielgrzymi francuscy 
dopuścili się demdnstl'acyi oa gl'oble Wi
J;tom Emaullela, zapisawszy IV ksil}ŻCe, 
w której się zapisują odWipdzający gró\), 
wyrazy" Vive le pape" i znIszczywszy po
czątkową literę wyraz n król (rel. Wlosi 
niezllJiemie oburzeni r pOlVodu tej demon
stl'acyi; sam papież ją potępił. W Rzymie 
lud wlntył wltlniec ntL gró/) Wiktora Ema
uuela. Na prowincyi odbywają się mauiie
stacye przecilvko wybrykowi francuskie
mu. KI'ól po ch walił wyrażone przez mia
sto uczucia z powodu obrazy, wYI'ządzonej 
pamięci Wiktora Emanuela. IJrzez pielgrzy
UlÓW francuskich i polecił niezwłocznie u
snnąć llielgrzymólv z granic Wioch. 

Berlin, fi p&Żdziel"Uika. \V kołach u· 
rzę(lowych zapewniają., że wiadomość o Z/I

warciu traktat.u handlowego Ilomięl\zy 
Niemcllmi a Belgią jest przed wczesna. Po
dobno rokolyania biorą pomyślny obl'ót, 
ale o ukończeniu ich jeszcze mowy nie ma. 

Bruksela, 6 paidziel"llika. Nie ulega 
kwestyi, że Boulauger od śmierci JI. Bon~ 
nemaiu znajdował się IV kłopotacb pienięż
nych . Pozostawiła mu on/\ wprawdzie 
100,000 fr., J\le notaryusz nie chciał sumy 
tej WJ1lłaci6, poniewaź rodzina zaczepiła 
testament; ·Prywat)ly testament Boulan
ger., wręczony w ąobot" prezesowi s~dll 
tutejszego, stwierdza 7.upelną niezamotność 
genel'ala i zawiera tylko rozporządzenie 
co do mebli. 

Ostatnie wiadomości handlowe. 
War .. awa, 5 pf\td.iernik~. Woklle krlll. ter,". a: 

B.rlill (~ d.) ~6.6;, 50, ~7'/" U'I .. 37'1, kup.; 1 ... -
~yn (3 m.l PAU '~d.i I'orti (I" d.) 31.47'/: _ 45 
kup.; IV,.,leó (II d.1 ~1.25. 110.95 kup.; 4'/. II'LY li
kWIdacyjne f{r

'
,1. Pul.kielCO dnżo 97.62 *,d; takieł 

male 97.35 żąd., 96.90, 95 kop.; 5'1. ruk,. poi,es
b ,"chodni. l -ej eDUByi 102.00 i •• I., II-ej emisyi 
103.50 żqd; 5',. ~otyezka "'."'191r0.. • I ~7 ro 
00.35 tą.I.; h-,. liuy sa t,,"'88 si&lnlllkif" l.-ej aerfi 
Ii~ A 11 101.10 ił,I., 100.90 kup., m~ .er1i lit. 
A 8 100·50 tąll, 100.30 kup.; ., I. Ii,ty za..I,.wno 
mi .. 1A lVolr.7.J\"1 J-ej .<ryi 102.25 '~d., n .. j .. ryi 
J(l2."0 .~d., lll·eJ seryi 101.-61) t~ IOI.'l~ 3\ 45 
kup, V~j seryi 111H,-.;o iąlt, tW. ' 6, 2.\ JO t..-up.; 
ollio Iidty EtlHt&,rue miastĄ łAthd I~j seryi H~l.{'u 

3 

i~ ru ... j -yi 98.50 i~ 6'1. liaty ZULaWllO 
mtaata Kaliua. 1()ł.25 t.,L, 1()ł.00 kup., Lakiei ID. 
Lob!inl. 10ł.2a *tli, takiu miaota Płocka lOUii 
i~ ,1,lk.nw· H.rlin 4'10, 1.0 1~1U 3'1., I'ul& 
a I., Wiede6. 4'1" Peter.bnr!t 5'1,. WuW4 b
IIDDU s 1l0tr4C8U18JD 5-1.: !jAt, sIlItaWD8 'tłt!llO
ski. 135.8, "ar,.. / i n 5.3, fA.l,i 203.2. Ii
[('.l~~~jdaeYiue 1309, poiyczi<1l pr ... io,,& [ lOS.2, 

Waraza •• , 5 pajweraika. Tl.ri( ua lłlACtI \Vit.k:u ... 
skiego. Pueuiea 8m. ord. - , PiŁ,.. i doli' - -
- , biala 810--830. "yboro .. & 8M- - . .,to 
wyboro". 735-760 • .... Iui. - -no. "~.lIi ,,. -
- -,joerauieli ~ .i 4,..{, U~ll. - - - , o~le~ .iJOO-
350, grlka - - -, nepik I!'tŁlli -. J;huo\1'J -
- t uej .. ,k :&P~ SilU. - - -, L;'rOdł polUI - -
- , '(akrow! - - - , (&-"01" - - - Sił. kune!!, 
"MS& jaglaua. - - -. 'llej r'&t!t' k.,,,,y - -- -
hIiauI - - - ZIl Im·l. 

Oo"iez{olJo pneuil!y 600, i1b\ -, j~eJ;l.iBnia 
- , 0"8a 150, ,v:roohu pI'luegl,) - korey. 

Waruawa, 6 paidzieroika. Oko wiJA. Ilar~ akl&<1. 
... "i"lro 1000: -.--11.8J; .~ 78'; - . --9.2.1. 
Szynki ... wiadro 100': - .- -11.93; .~ 113'; -.- -
9.30'. 

TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

Giełda Warszawska. 
ZalllBCOUO 

Za weksle krótkoter",l.o .. e 
na BerJiu z,.'\ 100 mr. 
nn Loodyn ~. 1 b. . 
oa Parl' za 100 (r •• 
na Wiedeń za 100 O. 

Żądano z koncern giet~y 
Za papiery pallslwlwe 

Listy likwidacyjae Kr. Pol. . 
Ru.k. pożyczka wsclroduia . 

4". Jloi. w .... z. r. 1887 
Listy zaat. zjem. ryt I . 

CiBl.; .aII.. ;:. . W.:' ..... Ser. r 
• u " V. 

Listy .... l. m. Łodzi Seryi I 

Giełda Berlińska_ 

II 
Ul 

&ukoot1 rUjki. . . 
Ił ,,)Ja d08ta.W" ~ 

Dysk.uto pry"atne 

., 

Zdnia51Zdnia6 

9780 
102.-
9650 

10130 
101-
10'ł.2. 
10060 

215.80 
215.50 
3'1"1, 

4697'{. 

37.75 

97.90 

jl0J..51J 
91125 

111-
100.45 
102.25 

11"0.40 
W_W 
9850 
9S50 

I ~13.60 

I 
21a.
~'I,." 

Mo.ety , bankaoly: 
llarki uielllieekie . . 
Austr,Ackie banknoty. 
liranki . . . . _ . 
Kupouy oeIn. 

Not. nrzę-I Not. uiellt'T. 

~~'I. 
37'1. 

152 

DZIENNA STAT'lSTYI{Ą LUDNOSCI. 
Zmarli w dniu 5 patdzier.\b.: 
Katolicy: Dzi .. i do I.t 15-tn ,marto 8, ... t'j 

Uezbi.e ~bło'pe61Y l, dzjew"z~t 7, dor.o/ych ł, 
w tej \łClbl8 mężczyzn - kobiet 4, & mil\Dtn,ieie: 
Wikwrya Piotrowicz lot 76, Maryaona Badow.b 
~~ II~tt. Ano.. Aut". 3i lat i AIary&Dna Rawsko. 

Ewanglellcy: Dzieci do lat t5-tu zmarło 6," tej 
BelIJio cbłopców 2, dziewuąt 4, (lorosłycb 1, 
~d~} g~i~:bm~~eLi:n l, kobiet - & mianowiei. : 

. Slar.zakonnl: Dzieci do lat LHn zm .rio 4.. w tej 
hczble chłopców 3, ttzie\y -ząt 1, dtlro"y~lt l 
w tej liezbl6 mt;żczyzD 1 kobiet 1 a miauowiei~ 
z"jndla Kalmanowics r.4. lat, Jllzef Ka.(m.n 80 

lat. 

LISTĄ PRZYJEZDNYCH • 
Grand Ho łel. A.. ilIUncb z Rostowa D_ D. L. Lonri 

• Peter.t>orga , L. BermaJllllti, W. Koral."ski z 
\V zawy, K. La.nge, F. Berostein I 'rom ... owa. 
H~tol Vlct. r la. Awronu z Chera.ui, Glau z 

Berlina, Ilillls.yk • Wł. .. z.wy, KApliliski. Bia
łeg .. telrn. 

Hotel Poliki. S. Mro .... ili z Kalisz., F. OIu.w-
ski, H. Salt,mann • W .... uwy, W. Otto z Piotr-
kowa, K. Silberholtz A.. Mioeznikow.ki. WarSlla
WY. J. Grabowski. Po lina, A.- Ilalaukie .. iez I 
Szadka, TnlbezyńJki z ierad.a, Ne"oki z Bocz
kllw i K. Kub" Zdoliskiej W.IL 

Hotol H •• b.rękl. lIargou. • Charkowa, Cha". 
z Włoclawh, 1\; Loren. z Nowo Radomska, Holc
maD z C •• rkuka . 

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 

Go Łpdd I GODZL\"Y i HINUTY 

przycbldą 1.1-1 8/401101161 4/301 8 1~Or U'lilO 
• Łodsi 

odchodzą: 

pr&,cbodz~ 

dQ Koltlszek 
" Skiernie"ic . 
" \VUU8.\fy 
" AJekiI'audroYf'\ 
" Piotrkowa 
" Granicy 
" Sosnowca. 
" Tomaszow •. 
1·Bziua 
"I.&.Dgr. } Iw .... 
"Dą,browJ 11,'0. 

" Peter,borg.\. 
" }[~ k_S 
~ WieJui 
" Kra owa 
~. 'Vrol~ ła"a 

" Berliut\ 

16/ t01 114011j201 ;;155/ t /SO 

7 10 S (6 230 
8 20 ł 16 

10 'L5 G2~ 
1 35 3 M 
, 9

1

52 łOI 

2 2~ 915 
2~ U7 

10\15 
201 
i -
8U 

Ja'ł 10t:~ 
,] l· 7 5 

;;1 27 
9

1 

li 
:ił!) G 13 GI2A 

705 
81. 

10 'lO 

103ł 

U3S 

~ . 

10 ~O 

ł: :: 
Uł 
ił ł 
U8 
II 
l 

I )~ 
7.l 

\(1\ 6 
U 6 

QWAGA. CrCr1 OI\l&C&OOI grnb ... 1'" draki.
"rrlU.\jt CUiI 0,1 godsiuy 6-ej wi..,..,reta do II"" 
.ui., IH!j r&8o. , 

" 
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o G Ł o s z E N I A. 
__ Wyda.olol.o "X.tend ..... Młoda 'osoba PO ZUKUJE inteli- !!II •• II!~ •••••••••••••••••••••••••••••• II 

Pel.ldeee" lJo.tr~.aoe ••• a r. 1892 gentnej 

~;.r~~~~f~~E~~~~ współlokatorki ,. F ABRYKA WYROBÓW KAMIENNYCH 
Kalisz.., Zgierz&, Pabjr.oic i weg61e z pro- na dogodnych warnnkaeh. 

wiDeyi i ugraniey, ~6ny dali oglo •• enia mogć w Zakladzle Froeblows1tim Rudolfa Scholz do .Kalendana ł'olalriego' n .. rok 1892... Ó W'd k'" C . l' . 
pośredni.twem I\lentów pp. J. Wartołow- r g I zeW8 leJ I egle Olanej, 
sklego i J. Rolbieeklego, .. by n .. a .. łali dom Starka. 1977 -2 
tekst.. swoich ogloszef> Wf ... z obidni .. 
niami i warnukami najp6tniej do dni .. 8-g0 Dochody poleca: 
patdziernika r. b., gdy •• jenci takowych • - N . I k i dl f b k 
nie aor~yli, a ~pł~le te~o t~n prOpInaCVlne aczyma po ewane am enne a a ry , oraz 
~~i::~~i~ :epowod~Y~';~!e~!'~ do wydzieriawienia od dnia potrzeb domowych, płyty kamienne na posadz-
.KaIend ... a." Teksta adreoow .. ć naloty: stycznia 1892 r. w osadzie ki, chodniki i t. p., polewane rury kamienne, ce-
Wydawea .Kalendarza Polskiego' w kan- ki przeszło 6 000 ludno~ci głfł szamotową, płyty szamotowe dla pieców 
torze administr~eyi .Słowa" Muowieeka eej nie dalek; stacyi kolei piekarskich, piece glazurowane począwszy od 
li, w W.mawI •. 1681R. 1967 de6skiej Myszków, nad szosą naj zwyczajniejszych aż do najwykwintniejszych 
-:KU;;;u"::;po-InE~cn-;._~I~ łożonej. Na żądanie, razem z jako to: majolikowych, jednokolorowych z pra-

w sile wieku, znający języhl: pol- g~I~~:;l!' p~:Zlerż~WIOny ~~hmiel- __ Na Wlel~~ti;:::i z:;=~:~il~d;le~ia. liPneJ. 
ski i niemiecki, mogący przedsta- niklem, gorzelnią I ale, li sprzedai tz.\STKOWA naczyń polewaJlyeb h. 
wić chluboe świadectwa i poważne ze.m lub każde. ?8oboo. wlenDyeh ODBY\VA 81~ KAtDODZJE~NIE w fabryee mo. . k . d bliższa na mIeJscu w • 

poręczeme;-poszu nJe posa y dóbr Żarki, przez Myszków, 1;~~;~:::~~je~J~, P~rz:f~D~II~e~Y~W~O~dn~e~J~za~G&Z~o~wDI~Ił~m~ie~J~k~ą.~~~19~:8~0~~~~~~~~~~~ kasyera lub subjekta halldlo cya pocztowa Żarkl 1868-0 
wego. . 

Łaskawe oferty pod literami F. Droga Zelazna fabryezno- .... '~-'F.""-=r ..... '---""".-..:...~OOOoooog 
W. przyjmuje Administracya ,,Dzien- .łJÓdzka 

nik a". 1929-0 Z powodu 04wiadezenla w"nła,i ... ",ol H l N · kl '" 
p. K. Scheiblera o ~-:1~·;:::O;:::".:~ papierowych. e ena l as 'fi 

NAUCZYCIEL Uatn rr ... btowego tyczdee brać udzi.ł, zgłaazać włft'<~lci.lka M1G1ZY~U MÓD I PR1CO\IlNI SUIln."", ~ 
MnzykI' l' ~DI' ~wn ł .. ~?,.oe~fy:~A::~eN. .."' .... 'IV.U U~. pru ulir~.EaP.:.pCZ,lo:.:r~keo~.~m .. ra!1968~10l~.3 Mu u li lf. 11 ll' lUbi' 

• "" .... W ŁODZI, ulica Ozłelaa (KolejolVa) Nr. 7, dom Seidemaua '" 
pO powroclo Z zagranicy zaopatrzyla magazyn swój ~ 

b_ profesor Filharmoniczne- " ___ ._,_ W wielId wybór gotowych !<APELUSZY, '" 
go Towarzystwa, uczeń modeli, fasonów, oraz najmodniejszych do- 'II 

Rubinsz1ajna d k . d b - k ki- k t 
udziela lekcyj muzyki i at ow o u rama ta ape uszy, Ja o eż 
wu oraz teoryi muzyki i U""-'w~."nl. i sukien. 
monii naj nowszą metodą O ezem zawiadamiając, poleca się łaskawym względom WW.Pali. 
serwatoryum St.
.kiego i Warszawskiego. 

Adres: Ewangelicka ul. 
W-go NelsDera, pierwsze 
od frontu. 19 ·25-] 

Pilja warszawskiego magazynu 
N. LEJSERMAN 

Plotrkowlka M 45, dom Wi«Jiekiego. 
Na obecny sezon zaopatrzona IIU'KT~IOD8 Haft ręczny w wielki wybór obuwia 

na chorągwiach. ornatach i Damstic[o lezttc!o i dllccl~ne[o, 11~;;;~;!:'fe~ 
nych przedmiotach ko§cielnych, najnowsze fasony, ceny naJprz-!, II 
monol(raJlly od stępniejsze, z czem poleca Się 
a także wszelkIe rodzaje Szanownej Publicznogcl pod gwa-
białych wykonywnją się pięknie l"ancyą trwałości. Obstalunki i 
akuratnie u reparacye wykonywają się aku-

Lidyj Brogsltter. I·atole. 
Cel>;ieJnian. li 27 w oncynie lewej . I L:;19~"::;.~()';!,I _.:~~;.r:!:::':'::~;..!!I~~~!~~=!~~~ 

Dr. W. Łas
1

kr
6 

PRALNIA WARSZAWSKA -q 
z ŁOWICZA 

przYjmuje z ohorob • .,r dzlaol (i do szeze
pio11JA o.~y krowianką) codzienni. od 8-
12 rano I od 3-5 po poł. 
dom S.mulewicla )6 3. 

przeprowadsi.ł sio na 
N. 9'2 (gdzie colriemia p. 
ml\le {od godz. 7'/1-10 
po poł. z cboteba., ~oł.dka 

Lom~aru akcyiny 
nIica Zachodnia 1e 55 <nowy 1e 3D, 

dom Dr. Golca. 
Prócz niedziel i świąt uroczy
stych otwarty codziennie od 9-ej 

do 4-ej po polndniu i wy
daje pożyczki. za opłatą procen
tu. z dołu: na wszelkie ko zlo
RoścI. oraz r6żle towary, garde

ł przed_loty domowego aiyt· 
z wyjątkiem jedynie futer, 

lIebIl, porcełuy, szkła, broni ł 
towar6w lokełowyeb w datyeh 11",v,l .. nll 

,artyaell. 1890·10 

Zgubiono bros~kę 

w Łodzi. ul. Piotrkowska 18. 

Skład fortepianów, pianin 
i 'Illelodykonów 

" połączeniu ze składem 
lWVT. 

Wynajem instrumentów. 
~ Przyjmnją się żam6wienia na 

""'1I ... un,rojenł/l i reparacyę jako też 
transport i opakowanie. 

powodu zmiany interesu jest dol 
sprzedania 

'J.'Jl)'HO I 

RAMY 
wszelkiego rodzaju wykonywa 

PRACOWNI! POZtOTNICZA PLAC 
łokci szerokości I 90 długości, . Wilkoszewski et J. Schu~ert 

1Ulnnł,n~nn. przy szosie Konstant y- Pasaż Meyera, gdzie fotografia 
Wladomoś~, ulica Kon- B. Wilkoszewskiego. 

°Y·'I.t:.nŁvno,wslka ~ 39 n .Micbałow- 236-50 

1.1986-3iiii_ 

W admin.i!Jtraeył "Dziennika Łódzkiego" są do 
nabycia 

PRZEPISY O PRACY IAtOLRTNICH ROBOTNIKÓW 

Książki fabryczne 
do zapisywania małoletnich robotników, oraz 

KSIĄŻKI 
do zapIsywania dowodów legltymaeyjnych robo

tników. 

Szematy do zapisywania 
wypadków w fabryce, 

oraz wszelkie druki służące 

ula ~ąuow Dotojn i [minnych. 
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