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•. :O=E:N":N":nc:." LO:oz.. R~kopfay lIadeat&De bell sata .... ni .. - nie b~dą swracalle, 

- -- - , nych wlDllYZlatfslę W jednęinstYtucY~dtfnif.2Chin ~i;- Japonią~Kor~.. . y:-fogatką jerozolimsq,dwaj przedSiębl~rcy 
INSPEKCYA FABRYCZNA Inspekcyi fabrycznej, Liczba nowych in· beryą wschodUlą, oraz dla udZIelaula ta- czescy, Kracznik i Suehomla. Wyloby . I spektorów ma wynosić 184), tymczasem niego kredytu na towary wywozowcom ru- mają być głównie stosowane do celów te-

- - obecna liczba inspektorów wynosi tylko skim i skiel'owania dowozu towaró\'( ko~o· chnicznych. 
'Ozy tamy w gaze e WarszawskIJ' dnie. 105.. . nialnych b~zpo§rednlo na ry~kI rnskle, X W Petersburgu powstaje to warzy· 
'k"' " Po taklem pOWIększeniu składu osobl- J!ez pośrednictwa Hambul'ga I Londynu. stwo dla wyrabiania win owocowych. 

wnWi~domo że w rokn 1882 ustanowiono 8 go nowej instytucyi można będzie po- Kapitał zakładowy towariy twa wyoosl 6 J40lnle&wo l przelD.y.ł rolny. 
inspekcyę f~brycznl}, dla uadzoru nad wy. w!erz~ć .inspektorowi n?we niektóre obo- milio~ów . robIi, podzielonycb na 12,000 X. Delegacyę spęcyalnl} do badanra 
konaniem pnepisów o pracy małoletnicb WIązkI, Jak np.: układaUle danycb 8zczegó· akCYJ, kazda P? 500 rnbll. " . spr_y nawozów sztucznycb, ułatwienia 
we wsz stkicb 60 guberniacb Rosyi eUł'O' łowycb, dotyc~fjcycb stanu fabryk i d, X W ostatnlcb czasach nlzs.Je gatn~k~ sprowadzanill nawozów dobryeb, a usuwa· 
pejSkip/i Królestwa Polskiego, a od roku Wydatki na ~tl'z~manie nowej ins~y~~cyi hel:baty zaczęto fałszować domieszkI} h~1 nia niepożpcznych . dla roli, próbowania 
188.5 także nad "lłykouanlem przepisów o w żadnym razIe me mogą być uClązh\\-e kmlDkowych.. . ich, rozpo szecbniania i t. d. wybrano z 

. k b' t . 'tkó W k 1886 dla skarbu. Dla oowyeh inspektoJ'ów ma X Wa18,a ... ~k:i .ąd haDdlo"y oglosil opadJ04d lon a sekcyi rolnej warszawskiego oddzialu 
macy o le. I wyl.os. W. • ro u . . 3000 . b pr..myMowca I kopea. p. Adolfa Kraole, llakaoo· towal'zystwa pOPI'el'Ania pl'zemysłu i han 
iakres dZIałalnOŚCI mspekcYI fabryczne' być naznaczo. Da pensya p~ , .. I U ., tA. opieczAtowanie maJątko on.d.lego, a '0' .• ,10 za. - • 

, I t Ik 10 kt ó łó szych ~, < li dl li dlu. Wniosek w tym duchu postawiony rozszerzył si~ jeszcze więcej skutkiem Y o. mspe ar w naJg. wOlej . ezpieezerua prete~~j ,!ierzyele -:-osa .... tego W konklnzyi obszernego referatu p. Ru-
wydania prawa o stosunkach robotników okręgów prz~mysłow'ych pobIerać bę.dzle p. Krau.'go " "1~"'ruO dla dluzruU.". 
fabrycznydh z >fabrykantami i o nadzorze po 4,500 rubh, skutkIem czego wydatkI na Plenll\cll:e l kredyt. giewicza, znalazł ogólne nznanie. Do skla· 

t ' . . t t' . o B' " I d r" . da del~acyi weszlj, oprócz wuioskodawc)' nad zakładami prz ysłowemi. n ~ymaOl& nowe; Ins y u.cyl Wy01~Są r· X n lI'ze":YJa W e omo" I zWl'acaJIł u· p. Mic&al 8zwaJ'cel'! Franciszek Górski i 
Moc tego pl'awa rozciągnięto dotychczas CZUle około 5. ,000 rubli. Do .teJ sumy wagę na .takle . po~epszenle się stanu finan- d.r Tadensz Kowalski, 

na guberni petersburską, moskiewską, u~leży d?dać Jeszcze 25,000 rubli Da, po· sów. ruskich, ,ze Jeszcze, w .tym roku na
włodzimiersk" warszawską i piotrkowską. w~ększeUle p~l'sonelu cent~alne.go zalZądu StąpI wycofame wszystklcb bIletów k.redy. 
Całe państwo ,podzielono Da 10 okl-ęgów tej .~stytucyl .. L~c.z pomewaz w Rosyl t?wych, wypuszczonych pod. zabezplecz~. 
inspekcyi fabrycznej, przyczem k&tdy o- lstnlllJe prz oaJmOleJ .30,000. kotłów paro- nie złotem z .kasy handlowej banku pan· 
krąg mieści w sobie w przecięciu 6 gu- wych. pl'zeto wyda.tkl powyzsze .mog~ być 8twa, poczem J~ż tylko czasowo pozosta. 
b~rnij, a niektóre z okI-ęgów po 7 lub 8 pokryte z nadwyzką pl'zez pO?lel'aDle o~ ną noty, znpełnle dosta~eczule pokry~e zło· 
guberoij, W kddym okręgu jest jeden kot/a ,parowego opłaty, '! sumIe 20 fu.bl! tem, będ~cem włas~o§clą skal:bn. panstwa, 
inspektor fabryczny i jego pomocnik, i tyl· ~· ~cznle. Podatek teu nIe ~oze. być U.Clą· X ProJ.ekt przepIsów o emlsyl, państwo: 
ko lnspektol·1j fabryc2ul okręgów: petel's, zllwy dla fabry~antów, pOOlewa~ w.wlelu wych p~plerów pl'ocentowych !lleznac~ne~ 
borskiego, moskiewskiego, wtodzimienkie. raza~b płacą 001. teraz daleko wIęcej me- wartogCI ?ddano do r~zpa trzema komISY! 
go warszawskiego i piotl'kowskiego mają chanlkom guberDlalnym. Prócz tego, przy specyalnej, utworzonej przy kanceIarYl 
od' 3-ch do 4-ob pomocników. 'l'ak nieli. nowym stanie rzeczy, skal'b będzie mógł wydziału kredytowego. Emisya ma dać 
czuy personel inspekcyi fabrycznej nie zaoszczędzić o.koło 127,000 rubli, wydatko- Jndzipm uiezamożu1m możność. lokowania 
wystarcza ulIturalnie do tego, żeby liczne wanych obecnIe na Inspekcyę fabryczną, swycb oszczędnOŚCI w tych. papierach. . 

Tramwaje. 
X Jednocześnie z zamiarem ul'ządzeuia 

linii t.ramwajowej do cmentarzy brnizień. 
skiego i prawosławnego wołskiego w War
szawie, agitnje się projekt przeprowadze
nia kolei konnej na Powiślu. Wed/lig pla. 
nów, jakie przed kilku jnż laty były w ma
gistracie złożone, linia tramwajowa ma. 
przechodzić na Powi~lu od Zjazdn przy 
mogcie aż do alei Jerozolimskich, skąd łą· 
czyłaby się z Nowym-Swiatem i w dal· 
szem przedłułeniu alei z Marszałkowską 
przy dworcu kolei wiedeńskiej. 

obowiązki rzeczonej inspekcyi mogły być X Państwo,,:y. 8z~acheckl bank zl~mskl 
§clile wykona.ne, szczególniej wobee wieI· uzyskał lIPOW&ZDlenle do wypuSZCl:enla na 
kich obszarów, jakie Rosya zajmnje. Przy DZIAŁ PRZEMYSŁOWY. pocze.t. dozwolonych listów zastawnych na 
tak nielic.nym składzie osobistym inspek- 19 milionów! listów 41/. pro~entowy~h na. 

Sprawy urzędowe. 
cyi ule można rozciągnąć mocy dobroczyn- c~lą. snmę niewypuszczonych Jeszcze l!stów * Władze zamielozają wyjaśnić wkrótce 
nego prawa z rokn 1886 ua wszy&kie gu· ŁÓd:il, dnia 17/XI 1892,., Plęcloproceutowycb, przy zastqsowaolll do kwestyę, jakie miejscowości w Rosyi na. 
bernie państwa. X Ceny przędzy wełnianej w Łodzi nich warunków z d. 27-go marca 1892-go leży nważać za posiadające mało ziemi i 
Istni~ą wpra"dzie Jeszcze tak zwani podniosły się zuacznie ostatuiemi czasy r. emisyi plęcioprocentowych listów b~z potrzebnjące odpływu pewnej części ludno'" 

mechanicy gubernialni (w każdej guberni skntkiem wielkiego zapotl·zebowania. wygranych, Rzeczone 4'/. pl'ocentowe h· ści do innych prowincyj. Kwestya ta ma 
po jednym lub dwóch), łecz przy teraż· Drogi ielallDe, sty przekaznją się bankowi państwa w być wyjaśnionI} w celacb prawidłowej or. 
niejszej organizacy1 tej instytucyi trudno X Departament kolejowy wyjaśnił, że miarę rzeczywistej potrzeby funduszów w gaDlueyl przesiedleń. Jednocześnie zebrane 
jest' pociągać me':haników gubel'Oialnych drogi żełazne winny utrzymywać wagony gotowiźnie banku ziemskiego na wydawa- będł wiadomości o liczbie i wymial'acII 
do pomocy inspekcyi fabl·ycznej. Urzęd- towarowe w zupełnym porządku, inaczej nie pożyczek, gostJodarstw wlościańskich, o ilości bydła. 
nicy owi mianowani SI} przez rząd, lecz bowiem będą odpowiedzialne za przewoże- Podatki. włościańskiego i tym podobnych danych, 
pobierają· pensYę bezpo rednio od fabry - nie lub innego rodzaju zepsucie towarów. X Przediużono na rok ' jeden pOdzlał mającycb wielkie zna~z6llie przy ocenie 
kan~ów. za rewizję kot! IV parowycb i t. d" Uandel. poza obrębem miast na klasy, pod wzglę- by tą. ekQnomicznego lndnóści w róinych 
skutkiem czego ,zależą do pewnego stop. X W tych dniach w komitecie mini- dem opłaty patentowej, miejsc do det'll- częściach. państwa. 
nill od fabrykantowo Dla usunięcia wszy· Stl'ÓW będzie rozpatrywany projekt ustawy licznej s'przedaiy tl'unków, .. Synod rozstrzygnął ostatecznie sprawę 
stl1ich tych niedogodności zamierzona jest nowego tow rzystwa żeglugi parowej. dla Pr&emy... organizacyi na Iu'esach państwa zwierzch. 
następnjąca reforma. Instytucye inspekto- ~rzewożenia poczt, pasażerów i ładunków X Fabrykę majolik zllmiel'zają założyć nich. rad !lad sprawami oświaty IDdowej . 
rów fabrycznych i mechaników gubernial- pomiędzy portami Rosyi eQl'opejskiej a In· w okolicy Warszawy, prawdopodobnie za Radom przewodniczyć będl} miejscowi al'-

15) - tEE-- Wiefu-Z- tifrasy-!ilozofów znosić nie znać trzeoa;--izpollol\ny IJoglą uie zga· go pozwolenia, odważyr8i~ przestąpić próg 
J:..,crd. J:..,y- t on. elIce ciężaru rządzenia, wszyscy więc z ra· dza się z natl\ralnym pOIJędem nietylko mieszkania Oy. Na szczęście zupeinieubra

dością złożą voIadzę w ręce cudzoziemca ludzkiej, lecz i zwierzęcej natul'Y: każde ny leżałem na łóżkn, gdzie mnie Zee zło. 
doświadczonego, a posiadającego różną si· stworzenie oswojone p~agnie odz1lllczeń i żyła. Czułem się wszakżQ mocoo zagnie
łę żywotną· Raz wybrany, jakież zmiany dl}ż~do rywalizacyi. Jakąż sławę zdobę· wany i zrażony tą wizytą, spytaiem też 
pozaprowadzaml .Takie, istotnie mile sto· dzie król, który tak rozszerzy granice pań· ostro czego chce odemnie? 

POKOLENIE PRZYSZŁOŚCI. 
Przekład W. B. 

(Dalszy ciąg - patt·z nr. 256), 

Zbudziwszy się po p'aru godzinacb, sly
Szałł.m wciąż śpiew ptaków i pieszczotli
we słowa siostry Tae, a że człowiek z 
naszego świata nie może się . oprzeć wpły. 
Wom zasłyszanych pochlebstw; więc i ja 
budować zacząłem zamki na lodzie. 

- Choć jestem Tishem - suuło mi się 
po glowie - faktem jest, iż nie t,yłko Zee 
mOże się we mnie zakochać, Najwidocz. 
lIiej k8ięiniczka kocha mniel tak księillicz
ka, córka monarchy, pierwszej osoby w ca. 
łem państwie, którą tu niedorzecznie mia. 
noją tyłko naczelnikiem. Gdyby nie. nagłe 
~awienie się Zee, ta królewska córa pl'O' 
nłaby o moją rękę; a choć Aph·Lin, będą· 
C! zależnym ministrem, prostym przedsię. 
blsrcą oświetlenia, slosznie si~ obawia, iż 
11 procb mnie zamienią, skoro się z jego 
córkI} ożenię, to jednak monarcha, które
(O słowo jest pra.wem, może zezwolić na 
POślubienie córki cndzoziemcowi, może 
%~ienić obowiązujące dotychczas prawo. 
Niepodobna bowiem, aby to kI-ólewskie 
d~iecię, które z takI} wzgardą mówi!o o 
illleszaniu się rodziców do maiżeóstwa, 
lIr!~ynąć nie pott-&fiło na ojca, aby ustrzegł 
~u!e od śmierci z I'ęki Aph-Lina. A je
jell spotka mnie zaszczyt poślubienia krO. 
6Wskiej córy, to kto wie, c~y król nie 

llazDaczy swoim następclł? CZ8DlOiby nie? 

ąunki powstaną z połąc7;enia tych cywili. stwal Uważany będę za półbogal A potem ... Mów łagodniej ukocbany, proszę cię 
zowanych pJemioh ze światem nadziemskim! jeszcze obal~ dl'ugi fałszywy pogląd: ra- o to - odparła Zee - jestem bardzo nie
Lubię bardzo wszelkie rodzaje sportu. A czy cyonalna filozofia nakazuje mi znieść pa- szczęśliwa! nie spalam od cbwili rozstania 
wraz z wojną polowanie nie jest rozryw· nującl} tu religię, IV takiej niezgodzie bę· się z tobą. 
ką królewską? ,Takaż obfitość zabaw wtem dącą z nlSzemi nowotytnemi pog'ądami. '- Sam fakt nieskl-omnego postępowania 
1I0dzielllinl Jaka roskosz zabijał! stworze· Myś!ąc o tem w8~ystkiern, pdyszło mi z gościem ojca wystarcza do spędzenia 
nia, zllane na świecie jeszcze przed po to· do glowy, z jaką roskoszą wypiłbym w tej snu z twoiclt powiek. Cóż się dzialo z two. 
pem! Lecz jak je zabijać? Siły wl'Ha nill chwiJi szklapkę wody z whisky! Bo choć im nczuciem dla. mnie, gdzież była owa. 
zdobędę nigdy, ale ostatecznie nasza bl'ońl nie jestem nał~gowym pijakiem, lecz od osławiona grzeczność wril-ya, gdy, korzy. 
Widziałem nawet tutaj ' w muzenm różne cZllsn do czasu trocbę alkoholu i cygaro stając z fizycznej wyższośoi swojego rodu 
okazy. Ma się rotnmieć, że jako monar- bardzo dobl'ze dziala na organizm, Bez- i z tej wstrętnej sily mla, narazi
cha, zdyskredytuję silę wrila; wOlno j ej wątpienia, iż, wśród tra w i owoców tego laś mnie na takle npokol"Zenie wobec jej 
będzie nżywać tylko w czasie wojny. kraju, znajdą sie podatue na "'JI'ób wina; królewskiej mości, mówię o córce główne. 

A pr~pos wojny, czyż to I ie głupstwo 0- a mając takowe przy dobrej sarniej pie- go naczelnika usypiając i kładąc do łóżka 
graniczać oal'ód tak inteligentny, bogaty czeni (ach! jakaż to obraza nowożytnej jak niegrzecznego dzieciaka! 
i dobl'ze 'Uzbrojony do skromnpj liczby 10 nauki, nie używać mięsa, tak zalecanego - Niewdzięczny! Wyrzucas! mi, że daję 
lub 12 tysięcy rodzin? Czyż to ogranicze: przez , naszych lekarzyl), spędzić bf;dzie ci ' dowody miło~ci? Czy myślisz, że pomi
nie nie jest flloz06cznem ąziwactwem; bę· można niejedną miłą chwilkę, W miejsce nąwszy nawet zazdl'o§ć, która dręczy 0l1li 
dącem w oiezgodzi.e z . naturl} Indzką, jak tych glnpicb dramatów grywanych pl'zez aż nie pozyskamy wzajemności ukochanej 
okazało się na nieudatnej próbie MI'. Ro' dzieci, wprowadzę, zostawszy królem, -o- istoty, czy myślisz, że mogłam patrzy\! 
bert Owena? Ma się rozumieć, że D'ie bę- per')' i corps de ballet, do którego siły znaj· obojętnie Da oiebezpieczeństwo grożące ci 
dziemy walczyli z państwami taksamo u· dę wśród podbitycb plemion, bdzie Gy-ei dzięki nieprzezoruej otwartości tego głu
zbrojonemi jak my, lecz mamy plemiona' są muiej kolosalne, nie obdarzoue wrilem piego dziecka? 
uieobeznane !ftJtychczas z wrilem, a któ- i nie zmnszające mężczyzn do poślubiania - Gdy juź mowa o niebezpieczeństwach, 
rych ul'zlłdzeuia przypominają demokl-atycz· ich . to chciej wiedzieć, iż największe grozi mi 
ny nstrój Ameryki północnej, Na nicb to, Tak byłem zajęty polityczną, socyalną i z twojej strony. Aph-Lin powiedział mi 
bez obrażenia Illemion wrila, będzie można morain, reforml} tych plemion podziemia, wyraźnłe, iż gdy pnyst&uę Da twoj, pro
napadać i rozszerzyć granice państwa do iż nie zanważylem wejścia Zee, pos!yszaw- pozycyę, zmieniony będę w garatkę prochu. 
tego stopnia, iż słońce u nas zachodzić nie szy dopiero jej westchuienie; otworzyłem - Niech trwoga nie ochładza twojego 
będzie. (Zapomniałem w zapale, że slońca oczy. serca dla mDieJ - zawołała Zee, pad&jlłc 
niema w tych sferach). Co do f&ntastycz. Nie potrzebuję mówić, że n tych Ple-/ na kolana I chwytajlłc IDIł rękę,-Nie mo
nego zakazn ubiegania się o · sławę I Od" mloD (]y może o każdej porze wohodzić do temy wprawdzie pobrat się jat tl1 jut 
znaczenie jednostki, z obawy wzbudzenia pokoju An, chociat An nwaiany byłby li& zwyczajem; mlł~ DlSza .U8I być caylta 
szk.odliwych ogółolfi namlętoości- to~ wy- wysoce nieskromnego, gdyby, bel wyrlŹne- jak t1ch istot, którym poltea16 aft wolDo 



2 DZIENNIK ŁODZKI. ]t 257 

ebi~e~eje, zaś. członkami rad będ'ł dncho -\ Mśladowaola czynie do wiadomości pn· 
1I'nl I delegaCI władz świeckich. bUcznej, zarz,d łódzkiego chrześciaÓ8kiego 

w'ł. Chleb ten ~a byll dwa razy pożywolej., B&mptooa Dljgorsej ~edł. dog; Iprzedł16 ,;-;. 
szy od zwyczajnego. w,padało. prsy sdolno6eiaeb. boWl.., Iwoieb" Ilit. 

_ Do Argentyny Ruskiia wiadomo- lada klo~t m6g1 wprowadslt. DOW~ wlUcieiel&, • Ministerynm Mpra wiedli wości wypn· towarzystwa aklada niniej zem szlachetne· 
cowalo projekt nstawy o karać'h ni oloby mn ofiarodawcy najserde.:zoiejsze podztę· 
prywatne za działaloo§c!, przyno z'C'ł u· kowanie. 
szczerbek regaliJ pocztowej. W czasach Łódź. 16 listopada 1892 r. 

I d
· ." .' . . pootanDWIODO atem psa odll!l4, gd, rybak ho . 

st' onos14. ze w ko6co lHeZ'łCego mJe· eil lit klku t,godniami kosy. "1_.-
8ląca rozpoczole sw, dzialalnogll centra.lllY 
komitet emigracyjny, który zajmie się wy· 
sledlenlem żydów do Argentyny. 

TEATR ł MUZYKA. 
ostatnich wykryto istnienie mnóstwo ,oezt Prezes 
prywatayell w państwie. niety1ko w pnnk. J. Heinzel. 

ł Zapowiedziany na ubiegly "torelt 
k~ncer~ panny Berghl. §piewaczkl i p. Lą. 
~lin,. wloloocze~isty •. odbyl się w przerat,. 
l,ceJ pnstkaml sah koncertowej Vogla. 

tach oddalonych od kolei, lecz nawet na == Z CAŁEGO ŚWIATA. samych kolejach. Za przestępstwo powy:l
sze maj'ł byll ustanowione bardz. sorowe 
hry do zamknitjcia w Wiei, na la t trzy. 

Kronika. 
Odpust. Dnia 25 b. m. przypada 

odpnst św. Katarzyny w kogclele paraOal· 
nym w Zgierzu. 

- Na biednych. Grono osób umlerza 
nrządzill w końcu bleiącego miesiąca za· 
bawę pnblicznlł. z której dochód przezna· 
czony będzie lIa zasilenie fundoszów kasy 
dobroczynności pnblicznej powiatn lódz· 
kiego. 

- Zaślubiny. Wczoraj. po polndnin 'II 
kościele ewangielickim 'w. 'l·rójcy. lu. pa· 
atol' Rondtbaler poblogo law ił związek 
małżeński pomiędzy aynem przelDisłowea 
p. Alfredem Biedermannem. a pannł ZOOIł 
Meyerówlllł, córką fl\brykanta p. Ludwika 
Meyera. któremu miasto nasa.e zawdzięcza 
najpiękniejsz'ł SWIł ulicę. Pasaż Meyera·. 

- Ze e portu. \V tych dniach totejszy 
klnb cyklistów po jmowal dwóch cykli. 
stów warszawskich pp. L. Gr. i J. kr .• 
z których jeden na bicyklu. & drugi Da 
rowerze. odbyli podróż z Warszawy do 
Łodzi via Blonie, Socbaczew, wlcz i 
Zgierz. P. Skl'i ;Łl.bawiw y w mieście 
nasz m dzieó caly. powrócił koleją cło do· 
mu, a p. 6r. podątyl1llłd na bicyklu przez 
Piotrków do Częstochowy, skąd również 
na bicyklu powróci do Warszawy. W 1'0' 

KU przyszlym p. Gl'. zamierza zorganizo· 
wać wycieczkę na żplaznych rnmakach z 
Warszawy do Libawy. 

- Bójka. w tyob dniocb, pomi~dsy kilb robo· 
tnikllllll w a',Dku Kr.isera przy ilIic, KooltaDty· 
Dowlkiej. wynikła bójka. Jedeo s robotoików, Ma· 
to •• ewaki. , .. ymyłl.w •• y tow.rzy"y. uJ .. 1 110 do 
drogiego pokoju. Ik,d po kilku go l,iuch wya,edł 
Da ulic,. Ody skierował siO ku aw.mu domowI. 
.po.trzegl grom.dk~ ludzi, w kwrych posod owy· 
m1Alauyeh tuw .... y •• y. Nie cbe,. tpotk.6 ait • ni· 
mI, Bes,ł v.cieka~. Lodsie o,,{ sapewne na niftgo 
.... ki"oIl, gdy. pOKUl lię sa oIm w pogou. WI· 
.ts,c. i. nie ujd~ie. .H. IkoClyl D~ płot, le •• DA· 
p~tDIOY !C1łgUę!J go 1tamttd. ~~biJj i •• doli mo 
kilhndCle ran Poranlon.go odwl •• louo do •• pi . 
la 4w. Aleksandra. 

- ~.pld. OuegJ.j. pr.ed poludniem, atraiDik 
Jaknom areazto~.1 o. ulicy Długiej rze.imieazka. 
który wyr at Jedn.mu z pra.cbodniów p.r •• ol. 
Ody pod~ź.1 • ereszww.Dym w kierunku biura 
pOliO~I,. ,n~wobuduj,cego 81t gm.ebu prly uUc, 
Długiej wyblt!!"lo cztereeh ludzi, któr.2Y "ncili ait 
D. strakllika I oswobodzili .r ... to .. ·.o.go pr> y. 
ezem pobili i poranili atrainikL ' 

- NaJeohanl.. We.oraj rano. wotnioa, pOWOi,· 
ey wozem piekarskjm, najecbał pu&ehodzlł o 11IJ· 
Cł Wid.~wakł Staniała ... a B.. który. u erzony 
pn~z koola yv pl.cy, upadł Da lIruk i pokalec.yl 
tO~I. twarz I glo1'O. 

- Wypadek. On"B"daj wie.zorem. próbował r.· 
wolweru Itol.r. M.. zamie .. kaly p~y ulicy Ogro· 
dowej. R.wolwer rooer ... al aię przy wyatrzale i 
zranił M w rękę. 

- Kr.dzld. Onegdaj. ,e atojni KalmaDa W.jta 
1f TU8zynie, powiatu łódzkiego, uprowadzoDo ko
nia wartolci 60 rB. 

- TODlaezó rawellJ. Po nzy· 
skaniu pozwolenia władzy na zaloteole to· 
wl\fZystwa dobrl/Czynuości w 'l'omaszowle 
rawskim. wybraoo komitet z 12 członków 
czynnych, do którego weszU pp.: A. Land
sberg. W. Landan, dr. Sterling, J. Braun. 
Karutein, A. Neofeld. B. "('acauow ki, S. 
Klaczkin. E. Hanel. D. Ofl'OIann. F. Weiss 
I Zeryker. Poczlłtkowo zadaDiem komite· 
tu jest zbieranie składek miesięcznych i 
ndzlelanle wsparć biednym w8tydz~cym sili 
tebra6, oraz zl\pomóg na leczenie chorób. 
StopIliowo zakres działalntścl m ·\lyćol·oz, 
uerzonym. Komitet starać się będzie tak· 
że o powiększenie fnoduszu dochodami z 
kon~ertów, teatrów amatorskich I zabaw, 
z których pierwsza ma być wkrótce jnt 
urz'łdzon'ł. 

- 'Var wa. Na Nowej Pra4lze 
ma byll wzniesione s t a ł e a m b n I a t o· 
r y n m dla u7.ytku abobzych mieszkańców 
przedmiegcia. 

Z początkowania warszawskiej rady miej· 
sklej dobroczynności publicznej ma byll wy· 
jednana potrzebna auma na pobudowanie 
Jeszcze dwóch nowych pawilonów w szpi· 
talu dla obląkanych w T w o r k a ch. Pa· 
wllouy te, ze względów o zczędnościowych. 
zostałyby wznie ione mniej kosztownIe. aul· 
żeli obecne i nIe w szeregu głównych bu· 
dowli, lecz za lasem, na tery tory um t. zw. 
,folwarku·. 

. Czelllll to Irzyplsall?-olewiadomo. Paona 
•• e Pozna6. Znowa dwa maj,tki. ukapio. Berghi znaną jnż byla łodzianom z "yatę

ne pr ... k.omisn ".naliuc,Jo,. rorp.rcelon· pów w goszczącej Ln przed kilkoma laty 
80 pomiędzy wło'ciao. operowej trupie p. Texla i wystł)Pami te. 

e e. Panteon paryski Die ma uczęścia. Na mI ogólne zyskała sobie uznanie. Zawodu 
.yot,pienle n,dn , ,amiarem pl'lenleslonia do ze strony p. Lnblin. wiolonczelisty, takie 
Weałmin.ttro FraDcyi •• Iok kilka sławnych la· n!e moż.n& bylo się ob.awiać. nie ocieka! 
dzl. gradem pooypaly oiO protesty. Jat d.wolej Się bOWIem do zwykłej w grodzie naszYm 
od ..... czy\o tego rodzwy icb "ym6wiły Tbier8a reklamy, lecz z wrOdzoną pr&wdziwym 
i Micbeler., • obecoie aprot.stow.no w imiO al·tystom szczerości'ł i sumiennogcią na 
L.m.rtin.·.. Hr.biD" Walentyna do lAm.rli· kilka dni przed koncertem zapl'odukował 
De wya!4pil ... od .... '. doraagahC\ siO pozo- piękny swój talent przed zaproszooemi 
stawieni. zwlok ... aja swojego w gr ie. w kl6- w tym celn znawcami. melomanamil pl·zed. 
rym je sam złotyć poleciI, a , którego oie ty. stawicielarui prasy mjejscowej a o gwiet.. 
c.yl soblo pnenosin. choćby do PanŁeono. nych reznltatach tego 1l0piSll wS~y8tkie 

•• * Kana, nie g.lil"joks jednak. lec. d.ho· trzy wychodzące w Łod i gazety. jakuaj. 
mejaka. zdobyta obecni. pnez Craocoakiego ge· cblubniejsze dały mu .gwiadectwo. D.xlaj
o.rala Doddo'a. jeot biot.m mia tem dabo· my, że w doio tym nie było pl·zedsŁawie. 
mejo.ykó.... Król B~b.ozio poliad", tam d I. ola w leatrze Victoria. a mimowoJi przyj. 
re1:ydeotye letoie. z którycb ka!da .kłada l iO dziemy do wniosku, że powodem pustek 
• mD6tt". domk6w z dwom. w.jścl a mi, pood· na wtorko"!ym k~ncercie byl: chwilowy 
dJ!elaoych od si.bie labiryotem dzied,i6ców. ka~ry~ p~~hcznQ§cl Inb zbyteczue nawy. 
Do "łości wej si.dziby kr61a dochodzi liO po kOlenie Jej do amerykańskiej I'eklamy 
dwudziesta Iwrotacb i zawrotach oblciat IDlj· która, molejsza, że rogo j ą kosztuje al~ 
doje si~ 00 o d<ieaieć krok6w od gł6wnego najczęściej na smutny pod względe:n ar. 
wejścia. BtlbftDZin coroCZnie Ijetdtal do KaDy tystyczuym naraża ją zawód. 
Da oro""yatość składania 06ar lodzkich. przy· Wiadomo jak Pl,zykl'ym jest dir~ praw. 
byŁek t.go nabote6 twa. aloj,cy p d domem dziwych artystów występ przed próżnemi. 
kr6l •• jut prostym murowIDym czworobokiem, ławkami. Nie mamy tu na myśli wz"lę. 
pom.lo ... aoym z zewn~t.. i obionym' nie· dów m&teryaluycu, lecz względy cz;~to 
.grabo.mi fre amio maj,ce'" przedotawi.ć ja. morałne. Na pocie ę więc wtorkowym 
kleś zwi.rzęta. lotnieje r6wnieS w Kaoie .... i'· koucer~ntom. zamieszczamy wtmiallkę. że 
tyoi •• w której ogrodzie, Da d"e"acb, r090'- ~oroczUle .mlewam! . koncerty, na których 

_ Epilog sprawy chorlenlckiel . Obroó. <ych dokoła murów ... ij, .iO ś"IOle w01.; in· lIteraiule przepełDlająca salę publiczno§~ 
ca Kttbierzyckiego, adw. przys. J. M. Ka. De ,DÓw d"emi, po obfitej ucaeie. jes,cze;". Z wykonania dopiero dowiaduje się i~ 
miO ki, wniósl do senatu skargę kasacyj. ne zwieawj, li~ nad glowami "k. planów, któ· padla ofiarą blagi i reklamy. nato~i8St 
D'ł na wyrok Izby sądowej w sprawie Pll. r-ty ci~g l e odbywaj, z Diemi jakieś kon ... chty. zai! gwiazdy, jak: E~ipowa, Michalowski 
Wężyka i Jabło(18klego, oskarżonych o usi. Kaoa zD,jdnje aio Da temum.m pl .. ko .. zgó· Reisenauel' I Inni. przy szczuplejszej jesz: 
łowanle zabójstwa. Wrócila już decyzya <zu, co i Abomey. atolica p.lIotw., od kt6~ cze! nl.z wtorkowa, gal'stce slllchaclów, 
senatu. moclł której wyrok izby w swej od legI" jest 1 .. ledwie o t .. y mile. Okolioe K.· z Clern!em w sercu z"pewle. ale z n~· 
mocy je t utrzymany, a skarga kasacyjua Dy maj, byt cudowne. Droga do Abomeyu wy· miechmęllł twal'zlł na estl'adach łódzkich 
pozostawion& bez skutku. sadzooa jest pr..pyatnemi palmomi. wyslępowali. 

_ Towarzyatwo pracy kobleł . W zbio- ••• Zagłada flirtu. Okazoje si~. te Dletyl. Wtol'kowy koncert rozpoczął p. Lublin 
I'ze praw I rozporządzeń \"lądu ogłoszono kil wyrotaa obi.lnica otenko motet "wypad. pl'awdziwie mistrzowsklem wykonaolem na· 
ustawę pierwszego w Rosyl petersburskie. ku Dicdolrzymania jej. narazić Ibyt tkliwydl jeżonego tl'udnościami ,KooJel·tu" D·moli 
go towarzystwa rzemieśloiczo-al.tystycznej młodzi~lIc6:" OJl ~ .. y. pJeDiotne. SOd.i. Wright. De Swert·a. Peluy. szel'oki ton mlodego 
pracy kobiet. Zadaniem towarzystwa bę. w anglelsklem mieśCIe L.eds. skazal w tych maestro. dziwnie uroczo brzmiał w olbrzy. 
dzle poplel'anie rozwoju Pl'acy kobiet pod dniacb na zapl.ccllie około ra. 1.000 Od9Zko· miej. a pustej sali. W ~I'odkowem cant.· 
względem estetyki I sumiennośc i wykona. dowani. pewnego nanczyciela ryson~6w. który. I bile, może to złudzenie. slyszeliśmy jakoby 
nia. 'fowarzystwo będzie stllrało się rów. piooj~~ .pr .. ~ dw~ lata c,~łe Iist~ do ~woj.j skargI) . plynącą z. dus~y zapo~nanego al·ty· 
nleż o powiększenie zysków z tej pl'acy. n~z."~I"y. nJ~dy Jedo.ak a~1 sł6wl~l.m .. e ~o. str. a Jednocle§Dl0 dZlękczyDlenie tym nie· 
będzie posznklwało zajęć dla pracownic. ..I.dzle! w Ulth, te SIO z ni, ote ... Tem WIO' WIelu co posłuchać go przybyli. .Fanta
nlatwiało zbyt wyrobów, udzielało popar. ks.ym strachem ... yrok teo przej,ł Don Ju· zya chal'akterystyczua' Survais-go i FaD' 
cia materyalnego pracownicom potL"zebują' n6 ... mi'Jscowych, te z j.dn.j strooy Anglia tazya z Łucyi" PiatU'ego. dały- pa~u L. 
cym. 1'ow8rzystwu poz\volono otwiel'ać j.ot klllllyczn~ ziemi~ /lirtu. z drogiej za niejedną sposoboosć wykazauia znakomitej 
wystawy, · ogłaszać konkursy, zakładallmn- wszystkie jej oadobDa abandooaty. uie ucieko· techniki, któl'l\ dziś zdaj& się nie przed.ta· 
zea WZOI'ÓW .robót kobiecych. oraz kasę jac aio do puginał6w. Iruoizny. albo bladego wiać dla niego żadnych tl·udności. Szalo· 
wzajemnej pomocy dla pracownic, naby. ksi~~yca. po~ienai'l oprawy zranionego s. rca ne skoki, tryskające ogniem pasaże i ar· 
ać niel.uchoIDOŚci. 8~d,,!om ~rzY91~głym: peżia, oktawowe gamy chromatyczne. że· 
_ Wystawa leśnictwa w Petersburgu • e BIura WyWiadowcze. Policya {ranco· laznych palców wymagaj'łce d,\vuilpiewy, 

ma być odłozona jeszcze na dwa Inb trzy oka rozpocz~l. ZOO". kampani~ przeciwko slyn· idealnie czyste flażOlety zdawaly się być 
lata. nym .agen".s d •• renceign.ments". którym igl'asaką dla wirtuoza. 'który jakby chcąc 

_ Fotografia W budownictwie. W to. Lerminll poś ... ięcił powieść .Triooche et C~co· przekon&ć sluchaczów, że' nie o samej 
wal'zystwie budowniczych w Petersburgu let·. Rzeczy ... iście. ,ncbw.lst"o tych ogenoyj technice tylko przy studyacu pamiętał,. nie 
będz.ie wkrótce demonstrowany nowy spo. pnechodzi wszelkie grAnice. RO!8yłaj" one for· zagl'al leci z ,duszy zaśpiewal prześliczuy 
sób ekspertyzy budowli za pODlOC, foto. moloe cyrkulane do pobli"znośd. lach ... alai'lo ,Nokturn" Szopena i uroczy I'omaus .Le 

Podziękowanie. graiii. urz"d,enia a ... ycb biur i klad~c Dacisk oa ta· Cygue' Saiut·Salins'sa . 
. Z· powodn zaślubin córki, raolca mia ta, _ Chleb albuminowy. Magistel' wetery. oiośe .bonorary6w", z,. j.kie podejmoh siO Panna Berghi, ktcfrej sympatyczny choĆ 

p. L. Meyer. ofiarował na rzecz miej~co. naryi. JgnaUew. w Petersbnrgu obmy§iił tropić oiewierue łony. motów lekkomyśloY08 i niezbyt silny sopl'an i snmienue jego wy· 
wego towarzystwa dobroczynności rs. 500. chleb t. zw. albuminowy. przygotowywany t. p. Niedawno gorli ... ość jednej ,takich a· robieuie znane są już łódzk i ej pnbliczności. 

Donosz@c o tym szlacbe~lIym i godnym z mąki żytniej, zmieszanej z krl1liq wolo. gencyj wy ... olal.. ogromny skandal w Lugdu· ,,·tystyczuie odśpiewala al'yę z .Eroa· 
~~~~~~~;;.,,;;;~;;;;;;;;!~,,,,;,,;,;;;.~~~.;,;;;~~~;,;;~.;;;;;;;:;;:;;;;;;;:..;;,.;~~~~_ nie. Z polec.oi~ ... ład. wyts.yeh p09tano ... iono ni'ego' i .Romans węgierski" EI·ck!'a. 
dopiero IV życIu przyszlem-lecz czy t nie czyni zycie. jak mi to opowiadaleś o t y cli na pocz tek ograniczyć sfero dzi&lalności po· Mniej szczęśliwie wywiązala się al·tystka 
do~ć. szczęścia ~yć zawsze przy sobie, złą. barbal'Zyńskich sU·efach. Powiedz słówko dobnycb zakl.d6 tylko n. Paryt. W stolicY z wykonaola al'yi z deniem z opery .Di· 
czenl duchem I sercem? Posłuchajl wra· a pójdziemy tam. gdzie jak i to będę to· utrzymuj,cy ag.ncye winnI b~d, skladać kau· uorah' Meyel·beer'a. który wymaga uie' 
cam właśnie od ojca, który zgadza się na warzyszką twojej duchowej połowy. aż nie cyo w ilośd 50.000 fr., oraz podpisać dekla· słychanie wyrobionej koloratury, staccata 
nasz związek w tych warunkach. Wplyw zlączymy się na wieki w krainie nieznają· ra"ye, te podwladni ich, epełniaj,c ."e obo· itryIn. stanowi'łcego, jak nam się wyda' 
mój w kolegium uczonych dokaże tego, iż cej ani rozląki. ani śmierci. wi,zki, będ~ zachowy .... ć siO spokojnie. onikać ło. slabszą stl'onę' talentu sympatyczuej 
zażądają od .Tura aby nie ograniczał '1101· Byłem wzruszony tem serdecznem nczu· w9zejkiegll zajścia głośnego. w )JrzeoUrnym aś śpiewaczki. Sel·deczuie przyjmowaua przez 
nego wyboru (]y. praguącej 7. cndzoziem· ciem. temi pelueml prostoty. choć Damięt· razio wlaśdciele kaotorów płacić b~d, ,. pier .. • słuchaczów. panua B.. odśpiewała nad pro' 
cem zawrzeć związek duchowy. Czyż praw· nemi słowy. wypowiedziaU!\U1i tak melo· szym ra~.m kary 5.000 fr., la d'rugi raz 10.000, gl·am. mało zuany, a śliczny • Romaus' 
dziwa miłość potrzebuje Innego złączenia? dyjnym glosem. iż najwshętniejsze dźwię· Z8 trzecI $'ś raz kaucya im proepadnie i ooi Cowen·a. :l:&CO wdzięczui jesteśmy. musimy 
Ja tylko chcę być zawsze przy tobie. dzie· ki muzyką wyda~by sit} musiały. Przez sami b~d~ vo,bawi.ni nad_I praw.. pro .... d •• • bowiem powiedzieć jej w sekr~cie, że pro 
lić twoje radOŚci i smutki w tym życin. at chwilę myślalem skorzystać z wpływu oia podobnego .iotoreau". Z uslng tych ugeo· gram wtol'kowego koncertu. a zwlasz"": 
w przyszlym nie połączymy się Da wieki. Zee. aby powrócM na zi~mię. lecz przez tor przewatnie korzystaj, multooko ... ie. pr.· Walc .1·Eitasi" byl uieco przestarzałym 
Czy odrzucasz mnie? chwilę t.jlko. Byloby to nikczemnością go,cy u'ysk.ć rozwód. Z wprow.dz.niem osla- Dawno już nie zdarzyło nam się słysze 

Zee kięczała mówiąc, a twarz jej zmie. z mojej strony za tyle przyjatnf i dozna· ... ionego I"aw.a roz .. odowego Iiozba aJ!'lncyj tak artystyczuie wykonanego akompauia 
~iona ni.miala ani śladu zwyklej powagi nej go§cinno§ci odpłacić tym ludziom u· · podniosła 8i~ o 1.000 procent. Na brak klien· men tu, j&kim obdanyla nas we wtorek Il~ 
I surowości, światłość bila z jej nadaiem. prowadzeniem (}y, dla któl·ej świat mój teli. mimo wielkiej konkurencyi, D;" D.rz_k.j, ni Usayńska. fortepiauistka. zwłaszcza, ts 
~ko pięknej tW1/rzy. Lecz mnie trwożyła wydałby się wstrętnym, tem więcej, że oie one wcale, czego najlep.,ym do ... odem jest, te opróc;z zl'oznmlenia rzeczy i świetnej te 
ona .·aczej jak anioł, uie pornszaj,c jak czułem się na ii łach odpowiedzieć na ide· gdy zaa,dano slotenia w katdym rati. powat· cuulki, dala dowody I'zadkiej sily. talU 
kobieta. Po chwili niemiłego milczenia, alolł miłość, ktt'irej żądała oderpnie, ani nej kao"yi " ilości 50.QOO fr .• wuyatkie bin· rzysz'łc na przemian wiolonczeli i śpielfu 
wymijająco zacząŁem wyrażać llWIł wdzięcz. oprzeć się uCzuciom, które budziły we rll fUDk cyonuj,ce we Fr.ocyi oatycbmiast ta- wi, . a nieokazlljąc uajmuiejszego utrudza 
ność. jaknaldelikatniej tlómacząc, Iż zna' mnie mniej idealue istoty. Przyl,cz!łło się kow,," zlotyly. nia. przez caly czas trwani.. koncert 
lazlbym .ię w bardzo npakarzajlłcem ,010' do tego jeszcze poezucie obowJlłzku wzglę- .". Pl ... ".uleJ. Pod mglistem niobem An · z licznych a truduych uUlUet·óW zlożonego 
tellill wobec gminy niemaJ' Ac prawa J'ako dem moich rodaków. Czy mogłem na po~ gili jednym o ni"lI9doycb .. Przttów jest parasol,' 8 ]{rl. .. . h' .. d'd I t k be. ktOrego .uooJący aio ob,iwatel Albiooo nio * . . . • 'd D m,ż zoatać ojcem. wle~c Olę ZIemi. wprowa Zl~ s~o t} ta. mua lie nigdy o domu. Niolla go tei • lob~, • DZiś w teatrze • VICtOI'I& o egr• 

_ Przecież nasza I(mina nIe jest calym po!.ęzn" która Jednem poru8zemem laskI J1rseebod.~ ulict Loodynu. niejaka Lad"ika SqllI' będzie glo§na komedya czteroak,toWa ,0 
"wlatem _ odrzekła Zee _ i ole w.zy .. y cały New-York z osławionym Koom·Posh re, gdy ~~glo pojawił li§. pned J!it dog po~.oY. mężczyzni, mężczyzui", oryginaluie uapi~' 
lodzie nale". do ''-;Z.tta. Dla cl'ebl'e wy. w proch zmienić mogls? Gdybym nawet wyrw.at bJOJ 5 ,.te p~ .. ol I pope<lził. ~ lopem. Da· na przez K Z&lewskiego &otuka ta. Cle _.. ~,. " d b I .. I k b'l b b' t m. 1U0 yla w It.D10 dogoaó 51od .. oJa. &le dok... . ' . . od rzeknę się mojej ojczyzny, pofruniemy ra. o e ra Jej. &8 ę. zro I ~ Y so le wne Dał tego policyant, który psa p""tuymal w cbwili sząca SIę od roku nlcz wyklem pow 
zem w .fery, gdzie bezpieczni być moie. Inną. A wreucle, czy Ole stanie się z, w której swierą. ",W8.e .. p.ruolom .. ąbae~ nieru na sceuie warszawskiego teatru Bo 
my. Jestem dość siluIł, aby nieU clę po. cusem niebezpieczn'ł dla mnie aamego.!"laraIO aie ukry6 pod prze~j~y .. uli·t wóo: maitości, w Łodzi grana będzie dziś pp r 

Dad pnllpa
A-lallll' na mOI'ch okrzydłacb,' gdy jej nczucla wejd'ł w luOl. fazę, albo kle.~ •• ~11b&k· Frlde~yka ptoll. Tent .~"tatlll pierwny . 
"" g t d b d t"""","1 z uporem. Ii sadn. go 5 P""'" o..al·lem . 

potrafię też zbadowa6 dom w nstronill, a et g Y zacznie yć zaz rOlną' · nio I~"ł, atolnw, i przyzo.ł .i~ do poliu .. i. 
'1 jeden liwiat mi cały zaal.4pw. Albo go dopiero wtedy. akoro polie,a.t, .. owidowawl" 
moA ckcen powr6cill do twojej oJcayuy, (D. e. ",). ·I,·6"'!k. lUHIIaał w .im około cuio& ~ów: •• tr.. 
ule ci la 1111 ... kliIIatll 818&11... =-... akr,r~~L~.~~~~';mWI~~ 
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J,ZYl D!BOIEJCZYlÓW, Bi,~allli mnszU. I 
powiada: 50 worków z dwudziestoma ty

-- a zakończenie podajemy jeszcze nie-
.Oku"-(dzieńdobry) . które wyrazy dabomejczyków. i tak: klej-
.Okudea"-(takte thieódobry). Bot zwie ię u nich łluhuak'tl8. śniadanie-
"Okndeafondabea-(dtleń najlepszy) I po zan:an"dud!ł. 1IIę.i-I\łlł. tooa - lISi. lako· 

tych trzech wyrazach wymówionych bar- mi'ec-1M1Wdunutra/a. a jeżeli mamy wle
lIIooijoym. ujmującym głosem. dabomejczyk rzy~ badaczom. nie wniejąc aoi czytać ani 
czyli dted.ti, podaje prawą rękę dłonią na plsa~. mają jednak wyrażeoie ozuaczające 
dół. głuzcze nią delikatnie rękę witane~o' l gazetę, a jest niem-htle1nadahodahol 
poclem klaska palcami. co wydaje odglos (?) 
do złodzeoia ndladujący strzaskanie łupi· 
oy orżecba. 

Po takiem powltaoiu dopiero rozpoczy· T E L: E G R A M Y. 
aa sltf rozmowa. --

Jak wszystkie czarne plemioua Af!'yki, Peter.bura, 15 listopada. (Ag. póło . ). W 
dtedżi lubi rozmawiać i rozmowę przecią· dniu wczoraj szym poseł serbski. Wasilje
gać jakoajdlożej. ale chytrzejszy i podej- wicz, dOł'ęczyl Jego Cesarskiej Mości Naj
rzli"szy od inoycb plemioll krajowców s,,· jdniejszemu Panu swojtl Hstf wierzy tel ue 
łi~doJących z Dllbomej~m niecliętoie wy- i pr~edstawił się Jej Cesarskiej Mości 
wnętrza się przed eUI'opejczyklem yewo). Najjdniejszej Pani. 
Ażeby uslyszeć czysty niezepsuty oale- Odesa. 15 listopada. (Ag. póln.). Jego 

cialościami z sąsledoich narzeczy, język CeSllI·.ka Wysokość Cesarzewicz Następca 
dahomejski, trzeba znaleźć się l1a posie- 'l'ronu pr~ybył tu dusilij o godzinie 9·ej 
dzeniu sądu kryminalnego, jaki corocznie rano osobnym pociągiem z WiednJ po· 
odbywa się pod prezydeucyą moual'cby czem raczy I pl'zesiąść się na parowiec 
'II' stolicy Dahomej u. W ÓWCZIIS dowódcy. .Pamięć Merkurego· i odpłyoął do BII
żołnierze i amazonki śpiewają w nlljczy~t. tumu. 
szym języku hymoy 011 CIleśd swego króla Petersburg. 15 listopada. (Aę. póło.). 
i ojczyzny. .JOO!· de St. Petorsbourg" pisie, że w 

Wyrazy dahomejskle są przewatnie je- Rosyi z zadowoleoiem konstatuj" se!·decz. 
dnosylabowe i kończą się samogłosk'ł' Przy ne przyjęcie okAzane w Wiedn iu Jego CtI
pomocy analizy latwo de,igć. że wyrazy sarsklej Wysok~ci Cesarzewiczowi a. 
wiełbz~loskowe Sil nic~ in~em jak po· I stępcy Tronu Ruskiego. przyjęcie. jak po
łączeOlem dwóch lub kilku Jednozgłos 0- wi da stoj"cy na czele o!'gaoów prasy wie
wych. • deńskiej • Wieoer Abendpost". jest nowym 

wykazały w wydzielinach obfity zapas czy· 
stej knltury Jasecznikowej. Głównem zl\da· 
niem jest strzeżenie lodzi i miejscowości 
przed zetknięciem. 
Paryż, !S·go listopada. J IIzda genel'ala 

DOtlds'a njęla trzech oficerów niemieckich, 
slBż~cych warmii Beh'lnzin'a, & miaoowl
cie Schuh:'a, Poech'a i Weckel'a, oraz bel
gijczyka lIgies'a. Po krótkiem przes łu· 
chaniu rozstrzelaoo wszystkich jeń~w. 
Gnbe!'uatol' posiadłości fraocuskich nad za· 
toką Benio. Ballat. przysłał podsekreta. 
rzowi kolooi~ Jamais·owi. karabin repe· 
tyerowy, oraz pakiet nabojów, odeb!'ane 
żołnierzowi armii dahomejskiej. Karabin 
uosl markę: .Loewe. Berlin 1891" . 
Paryż, 15 listopada. (Ag. póło.). Ferdy. 

naud L ess.ps ma stllnąć IH'zed s~dem 
w spra wie o p!'ztlkopaule kiln~łu paoam
skiego. Amerykll pl'zedlutyłll oa rok je· 
deo koncegyę tOW8!'Zy~twll paoamsklemu. 

Paryż, 15 listopadII. (Ag. póln.). "Ma· 
tiu" łączy się z doniesieniami, iż pl·eftlktu· 

poli .. )'i otrzymllla uwiadomienie b ist· 
niejącym zamiarze wysadzeoia w powie· 
trze oi.któl·ych biur komisyouer.lt lch. 

Londyn. ł3 listopada. Gazet:l • Daily· 
N.ws· donosi z New-Yorku, że zmiany w 
taryfie celnej Mac·KioleY·1I niemożliwe są 
przed październikiem 18!J3 1'. 

Naw-York, 13 listopadlI. Ostateczny I·e· 
zultat wyborów Uli prezydenta: Cleveland 
302 głosy, Harrison 113. Weawer 27 gło· 
sów. W ynik ten stanowi stllnowczą pO!'aż
kę p!'otekcyouizmu. 

Ost.atuie wiadomości haudlolV tl. Język, któ!'ym mó"ą dżedżi nie był do · dowodem IU'zyjacitllskich "to,ullk6w mię
tąd studyowanym grnntownie. Pokrewoe· dzy Bomami Panującemi Rosyi i Austryi 
go mu nar~ecza .'wu-" wyuczyli się juź Węgiel'. Waruawa.15·,o listopada. W.k.l. irOL t.r,u. u.: 
fra ncoscy mlsyonarze 00. Bouche. Baudln, Po-an° 13 listopada. Walne zebrauie B. rliu (~ ~.) 49.80. 75 72'{,. 70 kup.; LoudJll (3 

~. • m.) - - - - kup.; 1'ary. (10 d.) - - - - _ 
Sedao i przelożony 'lIlisyi z l'ot'to· Novo ~ pólki akcyjnej .Halina" odbędzie się dni& kup.; w. I.; (8 d.) ___ .. kup.; l'/, U •• , 
wielebny ojciec Pled, a wyuczyli" się tak 29 b. m. a porządliu obrlld. oprócz spra. li~ .. ,dacyjllłl KrOleatwa I'ol.ki.tfu dnie 99.10 i~. 
gruotownie, że z latwości" kazać,,! uiem wozdali. sprawa rozwiązl\lłia spólki. rę. 98.90 kup,; r.r.kieł małe 98.&0 ląd., -.- kup.; 
mogą· Drogie pokrewlle oarzecze ,Jon/ba" przeksztalctluia J'e; i postallowienla co do b'/, nlBka pożyczka ... Gbodnla U·ej emis,i 103.00 

, ą4.. -.- kup.. I11-ej OIIliayi 105.25 ąd .• poznał dobrze jeden z paryskich uczonych majttku spólkl. ..... _ kup.; "'/, obligi banku szlacheckiego 191.00 
p. d·A"ezac. I"e8zt, J4 listopada. Prawie wszyscy ląd .• - .-k.; o'J.nlBka pożycua p ....... i .... 11861 r. 

Teraz dopiero. w cZ8Yie ostatlliej wojoy, dawniejsi ministrowie zo ' dą się p!·aw(\o. I-ej amioyi 23850 żąd.. - .- kup.; tatai 111166 r. 
zacz-to poznawać i uczyć si- czystego J'ę- podobnie w g binecie Wekerlego. W-tlIli. lI-ej .m.~17.50iąd.,-.-kup.; 5'i.Pol, ,,.,,u</' lI.a 

" .. .eryi l-ej 95.25 'ąd.. -. - kup, takat a .. yi lll-ej 
zyka dahatllej czyków~ a z'lchęelljący do wem jest tylko utrzym",nie zilagy·ego. 95.10 l~., _._ kup,; 5'/. list, IWItaWDe ... mlk,. 
tego przyklad dał p. d·Albeca. porucznik który, jako ministel', nawet skłaniał s~ ku !-ej dul. 102:90 '.d.. -.- ku)!.; taki.. mol. 
rezerwy. ptzykomenderowany do armii do- opozycyi. -.- ..... -.- kup .• taki" ll-eJ •• ryi -. - itd./ 

d ' l D dd' W ń l' d C F . k m·ej oeryi małe 102.90 i.d.. 10~.20 kup.. V-e.J wo zoneJ pl'zez genua a ~ s II. mo· Wleda. 14 !s topa a. esarz rRUClsze .eryi _._ *4d.. _ .- kup.; b'l. li.ty zastAWD. 
wie tej niema wcale dźwięków garlowych Józef zatwierdził wybÓl' kauouikR. d·ra miasta lV.r ... w, I-ilj seryi 102.60 żątl., _._ kup .• 
ani nosowych, które zuajdujemy we wszyst.- KohuR na księcia arcy-bigkopa ołomlłllie- n·"j seryi l~60i~d .• -.-kup .• IIl-oj •• ryl10260 
kich ,niemal językach afl'ykaóskich mm'zy- ckiego: *ąd'l -.- kup.; IV-ej sery. 101.~ ląd.; V-ei 
nów a nawet maurów Wiedeń 15 listopad'l (Ag pól u ) Dziś ,eryl 101.75 ol}ll., -.- kup •. VI'OJ .erYI 101.75 
Ś'· t· ' .' ' . ..d., -.- kup.j 5°/. oblig. mJ&Ma Wa.rs.law, 

piew dżedti'ów jest smętuy i łagodoy, rano Ilrzybył tu król K~I'ol rumunskI wraz duh _._ Sąd .. _._ kup.; takiet male _._ 

3 

lIalłebtw ..... arte .. dniu Ił listopada. 
KatoU.y: JakóŁ Baranieeki • paulioł J"'ewsk •• 

Piotr Paweł Kolodsi.jezyk • Autooin~ Bi.ni .... k'. 
Adam Wotuica z Aui_l. Kubiek,. Wa .... yniec M.
kołajczyk s llareyanną Filipiak, StauiBl.w Jolu
o.yAili • lIfaryau0!t Walcuk. Jan Ciu'piń,ki o An· 
n, Radoozewu ... PIOtr Kalino .. lu vel Le .. andow· 
lki z Agni .. u'ł Śmigielskt, Ignacy KolodsiojClyk 
I Małgouatą Sui. Edward Fril.sch. z AntoniDą H.
dlta. Audnej Król z W.iktoryą Król. JO.~t C~ ... 
plow.u z Malt4 Wardzińakł. Jan Socleeińlki & 
Nepomucen, Pyt!ew.k,. S.ymoo KrólU: z H.leoł 
Gułaj. Winc.uty Le..mski z Zofit Dr.wniez. Ła
ka •• Kw.piAski • Francilut Pa .. lowsk" A,ntoa.i 
Witich o Agnieszk~ Matu.aze .. ak., Andrz.j Bo,," 
piollki z llaryauną K&nio .. sk~. Julill8l Raicheń 
& Emill, H.tb, Piolr Ko ... wsk, & Juliaon~ BiCI' 
mann. Antoai Szym.czak z Ew. Zaj.C>, Kazimi~ra 
Staniewili z KatarzJllt Ol .. !k, Wincenty Pawlic
ki vel Adamiak z Maryaooą Pllarskł. Wład!II ... 
Ko .. alaki • Barbarą Wojdat&, Toma.o KrJllicu 
& Agnieszką Letta, MiehtJ WalC%ak z Marya1lllł 
Ktdoiela, Franci.zek Krowirand. I Florenty~ 
Łu ..... "skot. Staoiła .. PiaseckI' z MarylłJlllą Wau· 
dł Zyżyńską. Adam P.jaki & JOzsfą Wasil.wskt. 
A'otoui Cyperling & JÓz.f. Bryger. Androej Bialei< 
z Maryann~ Walczyń.ką. Jan Łuczak vel Koder 
• Katarzyną Muro .. a/i.ką. Frauei .. ek Bocheński 
o Bronidawa Ko.ubll., 'reofil Kući6su • JO •• ~ 
P.lIowską . Franciszek Bryliński z Cecyli • • Prali
ci .. k, BryU .... k ... 

TELEGRAMY GIEŁDOWE. 

Zapłacouo 

Za weksle krótkoler.lu.w' 

Gte/da Warszaw~a. (doi&lłl~ 

.a Berlin .a 100 lUr. 
a. LoodJll la l Ł. . 
na Pary .... 100 (r . . 
ua Wiedeil sa ! 00 11.. 

:I;~daoo I k06cem giełdy 
Z. papl.ry ,d.lwowo 

List! lik"i~",jue Kr. P • drob. 
Ruk ... pożyczka. ",cbollnia. . . 

ł'l. pot ... e"n. . 
l,j.ty "",t. sie'n. ae.,i I dni •. 

" ,. " Ul małe. 
U,ty sa.at. m. Warliz. Ser. L 

1t ,. n V 
Li CI .... ,. m. Ł.dzi ~e"i l 

" " " II 
" Ił 11 lU 

Gle/da Barliliska. 

4960 
10.08 
to.35 
8UG 

99.10 
103.25 
9U5 

102.to 
10'~ łO 
10'Z.60 
101.75 
101.-
100.35 
l00.~5 

Ballbot, ruski. '&lU 
n n n .. t!CNU4.,.V 

D,Rooto pr,...awe . 

200.1 5 

' 1
200

.

20 
. 2'/,'!. 

51>.15 
10. Ps 
to.65 
85.to 

99.-
11)3.-

95.35 
103-
10250 
102.7U 
101.60 

199.75 
199.50 
2'/,°/ • 

Henryk Elzenberg 
iP o11'r4clł. 

Adwokat przysi~gły 
'2M3-3 

a charakte!·u tego nie pozbywa się lIaw~t z księciem następc" t!·OIlU. Na spotkanie *'I'i., ;-:.- kup.; 60t
h 

listy ~ta"Jl. miasta Ł?dzi 
gdy al.owa pieśni S" ~roźne. Amazooki za golici .pl·zybył Uli dwol'zec kole.I .08sarz : ~·:J(U3\';.i''::._k~o~r'i~J':'''~··_~1:t LISTA PRZYJEZONYCH. 
to maj" g~osy cbrapl!\ye. nader .charakte- FranCIszek J ó~ef wras z 81:cykslązętami".!_ kup.; 6'/. Ii"/ ·l&8taw.e ~i ... tA lU.: Hotlł .... h u"el. Dettlolf • Wiednia, BerglOhn 
rystyczne I bardzo zbliżoue dŹWIękiem do któl'zy n&Sl.ępOle towal·s..vszyh I\'o§clom do IIi .. a - .- ą.!" takież mi .. ta Lub""a 105.25 .,d" • Warua~. Punter z LondJllu, Frauconi z llruk. 
glosu naszych chłoJXlÓw w przejściowym Borgu. Dostojoi goście zabawił tu praw- ta.ki~i mia.ta<P!ocka - .- ż~; 6'/0 list, .. sta .. oe sell. 
ocleku tak zwanej ł/nUacyi. Ol''yginalne to dopodoboie do czwa!·tku. Powszechnie za· wileUkie - .- żl}Il.;. 50

/, takieł -;.- t:'d. •. -;.;-, ~ Gr .. d HlteL M R.n •• F. Cralka z BerliDa. Ch. 
b " b d . . b d " ż d' ' k eh d h' O,.k ... ,o: ~erl.u ł i .. I", .. J," 3 /_. I arl' 2 /, l. Trapp z .Ilancheatru, L Blltkuer z Z"ickau. I. w . 
. rZW!eUle . a acze pl'~ypISUJł "ł: y~ c~ęstym Z~WI~, tI. W Zlenni a urzę 0'ł!Yc Ul~ Wie<leoi ł'i .. ł'.,.r.bll'g 4'/,'1 .. WartoM kupo .. '" Karuat. c M.sk"y. Malhome o Warszawy • .L. 
I obfitym hbacyom spu·ytualnym. Jakim od- pOJ.wlly S!ę z tego powodu powlta.llle al- pO" .... ni .... 5'/.. Ii .. , n."' ...... ie, •• ld. 188 7 . Brasch z Wrocławia, F. Kll!.mbt z Schwiebll8. 
dają się amazonki po wojowniczych wych ty kuły. " aro •. l . i II .581. Lo.l.i 18~ . Ii ... y lik"idaoJlu. Hotel Victoria. S. Mącoy6sk:i z Kalisza. Krutiko .. 
taJicacb i nadotyciu w paleniu fajki. W~edeń. 15 listopada. -(Ag. póło . ). Sucya- mu. poo,cou !.r ... ~""& I 161.0 I~ !S7.8 z Piolrk_a, W. Graaa z Rlil(i, Lip.ki. A. Barci~u 

Cz!stym językiem dahomejskim mówi za· liśc! tutejsi, Valenzi ! Friedlander. r~zs~e- la w,,:,~:w:~:~~~:~3t';!r::;' ~k';.::~.H~ .~~ W~::~WY.~. Bmcb z ,vroclaWla. Kowaraki & 

ledw!e okolo 300,000 iPoddany~h króla B~· rzaJlI.cy zapolDoc" pisma.. "Zoknoit .. me· oetto be. po«rąc. ; za 78': 8.60' ~ ... t'o z. p.tr. 2'/'f. Hotel I~IskI. Hertz z Czę.toeho ... y. Kutmińaki. 
hanzlOl\, reszta ożywa wyż~J wspomoła· bezpleczoe zasady, zostali aresztowali! I od- 8.ła' netto Ioe. potręe. Slyoki .a w.adro 100. NordwiJJd z War ... a"y. N. Lange z Wlyuia. 
nych narzeczy. daui sądowi. 11.18 brutt& s potąc. 2"/.. 40. neuo W I Szw.igor • Leśmieua. Grabowska s Rudy P.bi.-

Rzeczowniki nie mają rodz8jó~v. Czło· Bedln. 15 listopada. (Ag. p610Ą. Na pO'''''b' z.78': 8.72 brutto I potrąc. 2'/ .. 8.5~· niekiej . Pietrzyński z Warsza"y. 
wiek-rullu. kobieta-.Dllitmu. dziewica - pamiątkę ostatniego spotk~nia \V !Kielu, o ~.",t",to"",9"",P",0",tr",'"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,wi!J.nionu •• nllc~elnik~§an. ,y li~bie mno· ee arz obdarzył vosłll ruskiego. h!'. -Szu· Z ENNA STATYSTYKA b-UONOSCI Rozkład J'azdy pociągów. 
glej: męzczyzm - 8tł1ll.4, kobIety - gnumu, wałowa, kosztowną wazł. O I . 
sląd widocznem. ż ję~yk teo nie zna licz. Mllnachi um. 14 listopada. tSłyuny epide- Zmarli" dniu 15 llatopad.: 11' R Z Y C H O D li 4 
by moogiej. miolog i bygieoista. Pettenkofer streścił w lic~~'~~I~pJ:e~L dd.::!c~!tuI2~":t:~~I;~~ 1 ~ b 6 D :l 6 . d z l. y I al •• I Y 

Pr~ymiotlliki nie od'mieniaj" ' ~ię i nie n'lstępującycil zda.niach rezultaty swoich t.j liczbie męże.y"u 2. ko~iet 4. a miauo .. icie: tlOll 8127110100141461 81a81H1IU 
mają rodzajów: piękny .mężczyzna- 8!mU spostrzeżeu nad cholerą. świeżo dokona- Szeząpao Goł~, .. k.i. lat Sł. Walerya Jankowska, 
egtwdepe, piękna kobieta - g/łionu 89110' nych w Berlinie i Hamborgu. eżeli cho- l.t 15. JOz.f .. Nagler. lat 70. Amalia August,.,.. , 
aep8. le!'" ma wystąpić epidemicz,ue. kouieezuem llamiu, lat 51 Weronika FiUpo ... ak&, lat 8:>. Jo.ef I O D C H O D Z 4 
Słowa koniuguj". Mają .czas teraźuiejszy, je~t usposobieoie lokal ue. USl.osobienie iu- N EW::'~:II~~; Dzi~r.i do Io.t H,.tu .m.arlo 4 ... tej b -6 D:l 6 o d zl n y l .1. I t Y 

p!'z eszły i P!'zyszly, orl\Z Lryb rozkazujący. dywiduaine bez ogólno·miej"cowIIR:O uie liuzbi. chlo~.6,. 3. <\.ie~c.,t 1, doro.l,cb .-:-. 51ł51 71301 11201 81051 11150 
Kocham-Hou", ~!lIm. sprowadza epidemii. PtlWlnkofer i Eumme- w oej licsbi. męż<.eyz,\ -. koloiet -. a m,,,,,.,,,.,.: 

L · b . l d 91'1 000 d' t U b '1' d § . d ' I . e Staroz.kODRt Ueiecl do tar. u..tn "'ArIo 4, " tej ICZ y Z1I8Ją ty ko O.,.." • g:yz O "IC 1'0 I I O Wla czeula na w asoem CI . liczbie cWopcO" 2, dziewcz,L 2. ~v,.",ych l. 
jest cyfra lllieszC~!łcych si~ IV jednym 1001" le. Obydwaj połykali laseezniki choler;)'cz. w tej liezbi. męż?<yzn l. kobiet _. a miauo"ip!.: 
ku muszli. które stlluowią jedyn" Ich mo- ne w wielkiej ilości; jedynrm kutkillm by. .M.iodl. lli.halow.os, lat 27. Aloer Ber Maodelc"OJg. 

UW AG A.. Cyfry oonac.on" grubszym drukiem 
wyrażają czas od godziny 6-ej wieCIorem do go
dUo y &-ej rano. 

ntltę· Aby wyrazić miiico., dahQmejezyk łll bieguuka. Bakteryologiezoe badani~ Io.t 45. Josek ~aj ... 1mber. lat 3l!. 

o G o s z E N I A. 
Teatr Łó.dzki INauczycielka polka mONIZY IELENIEWSKI, 

VIC'f ORIA z f!'ancnskim i mozyką poszuknje magi.ter prawa i administracyi, ad ... okat 
. . . proy.,~ły otworoyl .... 4 kaocelaryę w do· 

___ . ' detni ·place. Oferty w a4Ollnlst!'a · mil UeJda, ulica Mlkol. Je .... slł a 
-=e Czw8!·tek, dnia 17 l'lstopada cyi pod sig. "Nauczycielka X. Z". dawniej Dzika lWr. 13 (nowfJ. nap ..... 

fY 2351-3 ci ... ko plaatu dr. ieL. drugi. piętro od OJ M ŻCZYZNI ---.- --------- . ~~t/rowaaoi Iprawy .ądO~~;9:~~· 

. Ę , · Snmekt fel~z~rstl pomd~. w~Iu .. rraak. +3 .00 

M Ę Z C Z Y Z N I ' ChrzeŚClanin posznkuJ'e kOńdYCYi~ cl .. :·~"'c::,~~neł:~fb:eil&i~r~~:!: 
• d 'li "ODy Je.t • aglo".D1e Olę po .apłatę do 

Oferty po t. W. S. proszę skla- Piotra Hykel .. SieraUn. 23łO-3 
Krot'ochwila w 4, aktacb. Ramoie· rtać W Administracyi "Dziennika". 

l'za Zalewskiego. ~~-=-
Antoni Bisturlde"lc, p. Trap .. o . 
Zyglfluot bano ... ki p. Jano .. s1/i 
SteCao Coempi.liAlu p. Dobrutaki 

Pracownia Chemiczna Łaźnia parowa, 
tusze i wan'ny 

c::>oooC>OŁ rl ' 1r ,:=1 l adny pokój 
,,~UZlan!a ~:~ ka~::o ~:~:I~et(K:{e~;~:j\: 

) KALBłłDARZ ' HUIORY81lyCZMY 1 dom Agathera ~ 31, drugie pię' 
) na rok 1893. ~ tro, mieszkania 6. 2320-3 

lIakl.dea l drl kt.. W. Ko 11 .· j 

•
' kl. ,. op.'alla pr ... l J .. t do j 
a"y. la w kIOtone wydawoy, • 
PI,lrkowaka lir. 7 l we wazytl· 

ZGUBI ONO 

ISiQieczkD leg itymacyjną, 
klok . leJ •• owyob k.IUa .. llcb. j 

_ _ __ __ _ 23łT-s . wydaną z gminy Radog08zcz, Da 

imię Bronisławy Bednarek. 
- -wiELKIwYiiO& -- Łukawy znalazca raczy ją alo-

O B U W I A tyć w tlltojuym magistracie. 

D~ f~lłJBD! L. NEUGEB!UERA 
. .. tlt l •••• •• zkle,. l dzleol .. , .o trwa- S3ł6-1 

w ŁODZI, lej I eleganckiej roboty, OlU 

IUU Gr6nl r6S ~lkolajewskleJ . ...- Kalosze Dumowe Po'lo~i kawale~ki 

Onufry Kreto6Jlri p. Winklu 
Albert Dum p. Romall 
Hipolit p. Sa1lllborolri. 

Pltw" "nkl. po "" .... h ' abryC&l\1ch, " J'. 
Kąpiele dwa rllzy tygodniowo. poleca 
W piątki od godziny 11 r a no. FILIA wlnuwlkllJ fałlrykl OBUWIA po'rseh,. 'ellł _ ..... 
W soboty od godziny 8 rano. 1 .. UISlU.lN. W ttUf. d Adreay dl& B iO pn,yj.lI,je admJ. _
_________ .23;;:4.6-.:;5.1 ul PI.trt ... ta Ji 45. etJJJ' .. I~" n1stracya DzleDDlb" lIU5-

De, .1aIe. ~ " • 

LeOkadya Ci_ciurko,,-
lila p·Dl Trapuo. W Warszl wle, LeSZIlO ]6 33. 

Zoij. ŁauoWlka p·Dl 8tauko .. olla (Spe.y.lno.t: h.danie i OCIJllcJ&nie wód 
lIai-y. C .. mpieli6ak. p·na Wyr .. ia. do celOw przemysłowych I h!gi_uicIDYch). 
Alllelj. Tich,rd p.BineD-Jaoo ... ka Wykon,.... 
JOl ia p-na Poraj aaałlzy l d.6wladoze. la . .. hwe. 

Rzecz dzieje się " Warua wle. 2297-6- 1 



15. P iotrkowska 
Skład na z, zaw ze ~aopatrzony w najn wsze towary; becuie ol a na nadchodzące śWięta 

OST ATNIE NOWOSCI SEZONOWE 
a mianowicie: 

•• tery)ly wełniane I JedwabIU na kostyom,. 
ł snknle balowe. 

Pokryela na rutra, szewioty, sukua, kamgarny, 
plusze i. aksamity. 

Webkirdymki, brilan1lny, "reasy, 'VIctoria r.t. p. 
Barcbany białe I kolorowe. FI.llele drukowane. 
Kołdry watowe Jedwabne, wełniane I sławu· 

ckle. 

Od 

Specyalny materyal na pohowce. 
Portiery sznel.we, Jotowe łburetewe. 
Dywany na pOkrycfa kanap. 
Firanki, Story. Ser ty i lapy na ' rożka. 
Dywany angielskie mosklowslde we wszoyst· 

Płótna, stolowa bielizna biała I kol.owa. 
Kołdry pikowe, ręczniki, chustki webowe 

• i batystowe. 

ział tne blowy. 
JoUy, BoareUy, Plusze, AU y, Brokatel~.: 
Kretony meblowe. 

klcb wlelktściacb. • 
Cllofnlkl w naJrozmaltszycb gatunkadł. 

• Dywany Warsza skiej fab yki ł 

"AXMINSTER" we wszystkich wi lkościach i deseniach n:a składzie. 
SMYRN A na ob ałunki na cale pokoje z jednej sztuki wszelkich wymiaró, i w różnycft kolorach. 

- Sprzedaż !tel le podł:ulf een f'abryeanyeb. -

HERZENBERG & RAPPEPORT. 
Uwaga' Z dniem 1 grudnia jak zwykle rozpocznie się w !'kładzie naszym 

wysortowanych towarów wełnianych, j~dwabnych. i 
inny , jak również i RESZTEK po cenach bardzo nizkich. 

WIPRZ-HDAZ 

WINOTŁOOZNIA 
R. Morozowicza 

W WAR ZA WIE, 
ma za!zczyt podać do wiadomości o otwol'zeniu F I I. II 
sprzedaży swych win w lIIieście 

Łodzi, Nowy Rynek Nr,1l, 
Wina produkowane przezemnie w Wl\l'szawie z .wyboro

wych gron miejscowych, odznaczaj wę przedewszystkiem czy
stością i trwałością: Fermentowane są na zasadzie najDow
szych zdobyczy nankowych na tem p 111, hodowa bez pomo
cy sztuk kiperskich, nie zawierają żadnych obcych przymie
szek, jak spirytus, farby, gliceryn , salicyl. sztnczne zapachy 
i t. p. Filtrowane filtrem Pastera, pod działaniem którego 
wiu o wolne jest zupelnie od wszelkich bakteryj. 6staleczole 
za§ jest sterylizowane w butelkach. 

Z takim nakładem pracy otrzymany prod~t, który do· 
piero po dwóch latach istnienl Z08t ~e zakwalifikowany 
do sprzedaży, stanowczo wyróżnia się od wszelkich win 
w tej cenie. 

Mam przeto nadzieję, że u~aDie, jakiem cieszą się wina. 
moje w Warszawie, zdobędą sobie wkrótce n mieszkańców 

Dr. L. FANKANUWSKI ~lOOOOOOODOOC 
powrócił. Przyjmuje jak dawniej , . 

ulica Piotrkowska ~ ~ł3 .~~~J- HEIOSIEOK & C~ W Reims 
Dr. W. MICBWICZ 

chor~1 USIU, DOS" i gardłA. Zielon .. li l 
(rOg Pioirko"wej). 2257-0 -1 

Inkasenta mego kantol'u 

G,ustawa KahlfUrsta 
z dniem d,ieiejazym uw.lniłem od .bo
wiłłUO, upraszam przeto o. aieuskuteeznie
nie iadll1ch wypłat u Die~o, gdyż wy
płat lakIch w żadnym r ... le uwględniać 
nie b~dt 

Przędzalnia bawełny 

L. GIKJbmann 
Henr. GrebmaBU. 

2338-3 

Dro"a Żelazna lwal!p'odzko-

Istniejący od roku: 1785 
zajmuje ciągle najpierwsze na calym. świecie miejs~e 
wśród firm S~mpań kich Fr81lcyi, poleca Szanownej 
Publiczności . 

Wina Szampańskie: 
MONOPOLE 

MONOPOLE S~p. 
Nabywać mowa we wszystkich pierwBzorzęaoych 

Dąbrowska 2~-3 • 

f:!ajo.!~;;~~Md:c\iż ~u;~3t1i fr~~ lOOOOOOOOOOCA1 

handlach win"" Warszawie- i na prowincyi. 

z dnia 10 paidzier arb. ZagiD~ły i !!!!"--.:..------------------.... , 
jeżeli posiada.z t,kt>wych nielglos; si 
w pr.eciuu 30 dni od dnla osSatnieg<> 
O~ło".Dja, to tow..,. Id,ne zoetaDą ''il. 
Dilrycho"l. 2328-3 

D-ra AVEBA patell~owane 

GAZOWE ZARZĄCE SWIATtO Droga Że1azlł& Fabryczno-
.JJódzka. przechodąc& · pięknością i taniołci\ w .. }'Stkie ś"i,tła, nawełt elektry .. ne. 

Z powodu oświadczenia odl8.erająoeg, WYŁ4C:łNA'f:PEDAŻ u 
J. Grosfeldil, o zagubieniu dIlplikata li- E. Ha'· bler Co, Łódz', 
.SU frachtowego Radom-Łódź. za J6. 22S 
• dnia 1'5 (27) paś,biernika r b1 DMj(' rÓIr 1llie Piotrke.wskiej i Ś-KO Karola. 
Źeluna Fabryczno-Łódzk& podaje do w"a- .. _____ .. ____________ ----

-.». --O~O-OW,zC-. domoici, że pomieDiony daplikat list 
... .HII.. , - ~ - frachtowego uzDAje za nie-my. A ~1€:ł-o€J~EJ~E3Io_ł13..fi3_H~ 

miasta Łodzi. 

2330-6 • 23ilO~3 V 

.----------------- J)roga Żelazlł8 FabrycznO. - O 
M Jadwl"ga Przewo'ska ł!J fr~c~~.ł!~:·;Od~g;:,~~~t:;:~~:.t".~s~ ~ V'A.RSZ&"ftIE. PLN() TE&TBALNY O 

• ~ 3147 Z dnI" 2ł lipc. r. )., Droga ŻelIWla '" JOlecają ' tłt 

M H ~:~I:~~.~::l~~1st: ;~~:::~~ \fi Narzędzia .rzemieślnicze dla· wszystkicQ. \fi t w -Łodzi , ulica Zielona Nr. 5, uznaje z, ,"eważny. 2332-3 cecnów. ." '" 
HI zawiadamia, iż jej . H Droga Żelazna Fabryczu6- Narz-ędzia gospodarslw-rolnicze. X 

Okucia ' do drzwi i okien. 'II 
H . -'A l • , "-je"" ~ Da, o .agubieniu świ .. dectll'~ .alicseDio- ... Pł'eCe l' kuchnI'e .1.elazult. O. 6f11".,0 y fZ1e .. 6"." '" w.~ ~ 2MI z oWa 2ł si.rpnj~ r. b. O 'LJ IJ 

M Dagrodzonej medalr.mi, ... naj lepsle wykłady rzemiosł i Dajzgra~.iejs.y M ob!,,~ia)ąeego prusyłk1j "Łódt-;;'Vlln°d :'fa DrzWI'czki hermetyczne. 
krOj przyjml1ie Apio ucseonie. Ku ... prowadsone będ. prs", najp",r".ze ~ 23301. D" sum9 nb. 201 . op. . , po aJe 

, alistki z Warszawy 2321-1 do ".adomośc" ie .... ru.e ",eprzedl!t.- WvżymacZkl' ory~l'uałne amerTfkan' Skl'e ~ spec1 . ~:.u wie:aia pomieniooego dowodu do biura J \J J . 

i
~F.~si5s55si~s~~s~(s~~s~~s_s~~ Ekspedycyi st. ŁOdt "eiuu 3 miesięcy 'JEmpI're". ~ • od daty niniejuego ogłoslenia, takowy 

.. ~ " uważ .. u,. b~zi. z .. niowwy, przypadaj~- CENNIKI iluBtrolvane na. żądanie franco i g' ratis. 1! :l "'" .d kwota rub. 201 kop. 6!i wypl ... o. :;.s Dt będsie p . .. Silberstejn. 233l-3 Be"re~entlJncf, ntI ~ód~ • 
oS 

Upras ... się Szanown, Publiemość o .iłdanie ". s"lepach ol •• • Zagi'łęla 6uc=ka, Pp C KUSZEWSKI 0_ CO 
11.6. pier"ueJ esysto nrojwou C .. brylti pod fum, bUłdO~. koloru żOłtego, wabi siV .. 1(u- • ex - '" 

St •• ".JEW~KI I S-ka. . cb .... : ,prasA .iv .•. laska .... e .odpr.w... " uliea PlotrkoW8ka Nr. 83. lUB-O .., 

• 
DiutOny aprseda,jtcY bowiem D1uylko .a1~. uparele i stale • dselUe Je~ d. wldclclela Franciszka Ge- ocI 

olo_1ti u.gr&oIcm. ale Da"et naue tendencyjnie ganił- battoll'okiego, ul. N."e-KróUa (Baloty! '!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AduI Cabryki:' al. Złota .1" War .... wie. 16'1--20 li 2, ... ,,~grod.enie~ _ ~."" _ ~ _ 
Wydawca 8leru loJSJ1L - Re4aktor Beleslaw b1eHwłeelił. .ll08B01eBO D;8B9yJlOlD 5 HOIlGpa 1892 r. W dl'ukarnl "Dzleanlka ł.6dzkleg.". _ 
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