
Dnia 11 Ozerwca. ŚRODA. d. 30 Maia (11 Ozerwca) 1884 r. 

'koczuje 

l'ótroczni~ 

l{ wartalnie . 

w Ło.dzi: 

r!f, fi k, -

" 4. k. 50 

" .2 k.50 

w Króles,twie· l Cesarstwie: 

, 
CENA OGŁOSZEŃ: 

Za jeden wleru petitem IlIb za Jogo 
mlej$ce! . 

Zwykła ogłoszeńia: za l raI'; 7 kop. 
%a ~ razy 13 k:, YĄ S razy 18 k., za 4 
raxy !l2 k., Y.R fi rRzy 25 k., za 6 raty 
l!1l k. 7.n wi~(mj razy po 4 k. za każdy raz 
, Nekrlllo$Jl: za każdy wiercI'; 12 kop. Rocznie . rB. 12 k. -

l'ółroeznie . . • • . . " (; k. 50 

-Cena pojedynczego numeru 5 kop. pismo przemysłowe, handlowe I literackie. 
Reklamy: za każdy wiersz 15 kop. 
Slare 3 wierszowe ogtoszenia adreso

we rs, 2 miesitcznie. 

Kalendarzyk. 
Dziś: Barnaby Ap. 
Jutro; Boże Ciało. Onufrego PusL . .' 
Wschód sl~ńca o godz.3m. 41. Zachód o godz, Sm. 18. 
Długość dma godz. 16 m. 37. Przybył'o dnia godz; 8 m. 59. 

-0-

II. 

ARGYISI~ŻN! dcSINNBAGH 
'In'uz Edwarda SIEBEVKEBA, 

z francllzkiego przełożył 
'J:'. . J)..(.t ..A..':E. ::El N :I: C Z. 

-0-

(Dok01lczenie.:--pal1'z Nr, 126). 

Wypedziwszy przez nikczemną złoślhvośc Mi
chalai w'al'sztatu; w:skrzesiłażeś. st~rą ~er?elę za
bitą przez ciebie? Tobie sięczdaJ,e, zem. ~og rrze
baczył gdy popełniwszy zbrodmę, ~YClel~ła8łko: 
l ,.' adzke Wróciłażeś ŻyCIe MICha OWI anamI pos . , .' n 
Kippsowi zabite~u przez ciebie, )emu, ,e?, Clę ~ca ! > 

db' . mOJ'a bioM 1v!ożeszze w, ,rOCIe zdrOWIe 
O IWSZy .". , . t ła zaata 
temu dziecięciu, którego w:yob!'azma zos ,a. '.-
kowaną niezwykłem polozemem, W ktOIem zyło 
poiniedzy ,ojcem a matka? 

. ~'Tak jest,ma;z Sł~lS~llO:~~, to wszystko 
prawda!· ·,Bądźokrutńym, 1.ne~lt~sClwym1 ~le w:~~ 
śnie W imieniu naszego dZIeCIęCIa! ':. Bmę tteb, 
związku, którego źadna potęga me Jest W same 

zeI:waW' Ć; .. tei • chwili z p. iersi dziecięcia dał się słył-" . d ł Maks zerwa 
szeC wychodzący: straszlIwy. o g ~s'. kleczaca 
.' ,. kr'zesło l potlaca1ac _ .... 

~Ilę przewracając .. " .. 
przed nim, Odilę, I. k' >} lił sie ujął wil-

Poskoczył do łozecz a, nac ly .,. 

Biuro Redakcyi i Administracyi 
ulica Vegielniana Nr. 2'1/b. 

ADRES TELEGR.'\FICZNY, 

K 'IJ. Ł A.K OW S K:I, Łó n ż. 

xx. . 
We dwa lat.t 1)0 tych wypa<lkach,w wieczór 

lipcowy,}'oc1zina Ham,merlĆ by łaze~rana w.salonie 
ładneo'o domu 'WystaWIOnego w obl'ęlne· nowej fabl'Y- . 

~'. . • d·' . , ki; fabryka ta: leźy dzisiaj w Jenylu z,· wąW02jow. 
llajbal'dziej malowniczej cz~ści W ogezów pozósta-

Ogloszenia przyjmowane są: w Administra
cyj Dziennika oraz w Biurach Og.łoszeń Rajch
mana i Frendlera w Warszawie i w Łodzi. 

Rękopisy nadesłane bez zastrzeżenia - nie 
będą zwracane. 

RGZPORZĄDZIDHA RZĄDOWE. 

~ $I!nat wydał niedawno deóyzyę, moclł której 
wszclkie podania dl) zttr~dów kolei rzqdowyeh wol-
ne Sil od opla. t stempla.. . 

;'; Pożyczki Tow. Kred. Złemsk1ega. Na.jwyiej za.~ 
twierdzóne w dmu 6 kwietnia r. b. posta.nO\Vlcnit
komitetu ministróW . o, wydą.ni\l. . "C1;~Q}lrJ:$lIr~" 
sów aó uiliielania· pozy czek przez Towarzystwo 
Kredytowe Ziemskie Królestwa Polskiego, zamiesz
czone .w Zbiorze. Ust. i rozporzq(h;ell rz%dQwych w 
N-rze 47 z maja r. b.: . . 

l) . T.owsrzystwoRlOźe wydaW8.Ć pożyczki.ha. do
bra .sobic.zastawione w stoaunku wysokoiim.opła., 
canego z tych llóhr podatku gruntowego, głównego 
i dodatkowego, pomnożonego przez !lO, z wa.run~ 
Idem, aby nd7ielić się JUsjJj,Cll w w; wYSQkościpo· 
zyczka, w żadnym rame me przeno~ila polowy Sl?;a· 
ounkll dóbr, wynalezionego ńleZ taksę, sporądzo-

Dnia 11 Ozerwca. ŚRODA. d. 30 Maia (11 Ozerwca) 1884 r. 

. koczuje 

ł'ólroczniR 

!{ waTtalnie . 

w Ło.dzi: 

J'!f. fl k.

" 4. k. 50 

" .2 k.50 

w Króles,twie· l Cesarstwie: 

, 
CENA OGŁOSZEŃ: 

Za jeden wiersz petitem lull Ul. Jogo 
mieJsce! . 
Zwykła ogłoszeńia: za l raz 7 kop. 

za ~ razy 13 k:, 1".Ą S rRZj 18 k., za. 4-
raxy !l2 k., Y.R fi rRzy 25 k., za. 6 Taty 
l!il k. ?on wieepj razy po 4 k. y-a kllŹcly raz 
, Ntkrolo~I; za kazdy wier"z 12 kop. Rocznie • rB. 12 k. -

.PółJ'oeznie • • • • • • " (j k. 50 

-Cena pojedynczego numeru 5 kop. pismo przemysłowe, handlowe I literackie. 
Reklamy: zs kazdy wienz 15 kop • 
SI.fa fi wierszowe ogłoszenia adreso

we rs. 2 mle3i~cznie. 

Kalendarzyk. 
Dziś: Barnaby Ap. 
Jutro: Boże Cialo. Onufrego PusL . .' 
Wschód sl~ńca o godz.3m. 41. Zachód o godz. B m. IB. 
Długość dma godz. 16 m. 37. Pl'zybyl'o dnia godz; 8 m, 59. 
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n. 

ARCYKSI~ŻN! deSINNBAGH 
,p1'zez Edwarda SIEBE«JKEB.&, 

z francuzkiego przełożył 
'J:' •. J)..I.!: ~'E E N:I: CZ. 
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(DoIc011czenie.:-pal1'z Nr. 126). 

Wypedziwszy przez nikczemną złoślhvośC Mi
chalai w'arsztatu; w:skrzesiłażeś. st~rą ~er?elę za
bitą przez ciebie? Tobie sięczdaJ.e, zem. ~og rrze
baczył gdy popełniwszy zbrodlllę, ~ymeI~łal:)łko: 
łanami' posadzke. Wróciłażeś ŻyCIe 1h.cha O~l 
Kippsowi zabite~u przez ciebie, )emu, re?, Clę ~cal!: 

db' . mOJ'a bioli? l'lożeszze w, ,roCIc zdrOWIe O lWSZy .o'. r ' • t ła zaata 
temu, dziecięciu którego wyobrazma zos ,a '.-

" l··', kto rem zyło kowaną niezwykłem po ozemem, W , 
poiniedzy ojcem a matka? 

. ~'Tak jest,ma~z sł~ls~no:'Ś~, to wszystko 
prawda!· ·,Bądź okrutnym, I!Ie~t~sClwym! ~le w:~~ 
śnie w imieniu naszego dZIeCIęCIa.' 1y. Ilmę tteo.. 

. k kto'reo'o źadna potega me Jest w same 
ZWląZ u, ~ , 

zeI:waW' Ć; .. tei • c1rwili z .piersi dziecięcia dal się słył-., . d ł Maks zerwa 
szeC wychodzący: straszlIwy. ° g ~s.. kleczaca 
.' ,. kr'zesło l potIaca1ac _." SIę przewracając • v. 

przed nim, Odilę· , . k' >} lił sie ujął wil-
Poskoczył do łozecz a, nac lY .,. 

Biuro Redakcyi i Administracyi 
ulica «Jeglelnlana Nr. 271/b. 

ADRb"Ei TELEGR.-\FICZNY, 
K'U·ŁA.KOWSKI, Ł'ÓnŻ. 

xx. . 
We dwa lata 1)0 tych wyplldkach,w wieczór 

lipcowy, ]'odzina HammerIe była zebrana w salonie . 
ładneo'o domu wystawionego w obl'ęhie· nowej fn.bl·y- ' 

o,. . • d.'. , 
ki; fabryka ta: le'źy dzisiaj W Jenyril z wąWOZOl'{ 
llajbal'dziej malowniczej cz~ści W ogezów pozosta-

Ogłoszenia przyjmowane są: w Administra
cyi Dziennika oraz w Biurach Og.łoszeń Rajch
mana i Frendlera w Warszawie i w Łodzi. 

Rękopisy nadesłane bez zastrzeżenia - nie 
będą zwracane, 

RGZPORZĄDZIDHA RZĄBOWE. 

'lt $enat wyd.ał niedawno decyzY\l, mocą, której 
wszelkie podania do :r.sr;ąd<Jw kolei rz\ldowyeh wol-
ne s% od opla. t stempla., . 

1'; PDiyczki Tow. Kred. Zitmsk1ega. Na.jwyiej za.~ 
twierdzóns w dmu 6 kwietnia r. b. posta.nO\Vlcnit
komitetu ministróW . o, wydą.niu . Jl1;~Q}lrJ:$lIr~" 
sów aó uiliielania· pozy czek przez Towarzystwo 
Kredytowe Ziemskie Królestwa Polskiego, zamiesz
czone .w Zbiorllóe. Ust. i rozpOl'Zl}(h:el1 l'z%dowych w 
N-rze 47 z majs r. b.: < • 

1) < T.owil.rzystwonlOźe wydaW8.Ć pożyczki .hll. do
bra < sobieza.stawione w stua.unku wysokoiiCl .opła· 
canego z tych (liibr podatku gruntowego, głównego 
i dodatkowego, pomnożouego przez !lO, 1\ warun~ 
Idem, aby nd1ielić się JUaj~ w Ul; wy8Qkościpo· 
życzka, w żadnym rsżie me przeno~ila potowy Sl?;a· 

ounkll dóbr, wynalezionego ńleZ taKs\l, sporąlizo-
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h . h sil: o wyjednanie. ułatwionej~oIflUn~kacyi 

, .' ' d. si zważ w' ak czarnem usposobieuiu tysięcy centnarów po genac wczol'aJ~zyc. dla przewozu dróbm w Cesar~tWle..< Jy1l10S~0-
ną: na pods~awie ,§§ 17-20 NaJwy~eJ, zatw~~lo=, gb ł ~ Id ,r,. k Jospale wlókl sie interes Popyt majlll szczególll1e do~re ga~uuk1, na- daw'ca osobiście ',b,r,onil_,sw,e,'l m,ocvI, ktortli., 
nych w dnm 12 hpca 1869 r, przeplsow o u ~e a y a gle a l Ja '. ~ t' t 'l d . e sa w zamedbaffiU. " .'. , .<1 . " ... 

niu pożyczek Towarzystw:a Kreaytowego Zlem- jeszcze po Zielonych SWll}t~achj przyte!n są omrl:a.1 posK IJ"1 i~c 5 czerw'ca Przy bar- popierali, pp. 'Ma~owlęck1, StrasbUl'g~r ,l 
skie«o. , , " to zntuźki końco - tygodnlOwe, w porowna- re Jla. , ro ew , " '. d Rosenblum, zwracaJą,c uwagę na dO~llosle 

2) Dozwala się ~owa1"Zystwu Oam~Wla? wyda~ uiu ;J naj niższym poiiamem w cil),gu tygo- dzo spokOJnem uSposoblehlU, sl~e h~~no znaczeni 13 sprawy dla drobnego r~lmctwa. 
wania pożyczek w t:;'l( powlllkszOn)h'm lO~r~llarze n._ d' k' oaniosły" się O wiele wi~ej. tu wełn§, brqdną, Jlo cęnac .mes - y.c, -- Na1wI'i>ksze oŻy,.wienie .vrl!woJa.ł..wn.Josek p. 
dobra sktadają,ee Slll z drobnyc CzęSCl, poprze ma UISy p ,-' -'. cI·- ł c,-~_- 7St ·-k - IO-(}dt. 'C!- -, ~ -,; 'J d 
dzielanych obcą wlaso.o~cią" jn.k również !la do»{II." ~~lde 'papiery fra.~uilrię po mos y s~ę o ~ DUHe za. ';" r ca.~Tute'siJakÓba Janasza, żą,daJą,cy zIlle~lema da o 
nie posiadaji!ce budowl~ gOl'podarczych. . ,'f,- 4;;'Inarki natomlast 'lomli?-rdy, bez WI~O: . Welna. ,.lj~gnlc_~, ,5 czekw'd " .. ~ ~}Vęgla. W dyskusyi prowadza,neJ przez pl'ze-

3) Delegaci ta,ksoWl To~arzystw~ przy ~stąplB-' ,,-.; .:z cz;my 1'\l'~;mowane były slaba' l Jarmark, we.!fń~auy, tt.~. z.o. ~z yffi 10. _~lll . d . S lkowsklego Rosenblu-
niu w urzildowame ~vykonaJą przylll~g~ na, ;zgodne ,czn

t 
,eJ,').!>''' Yk 1:;,""3 :tr; ~J;;-"fYo'ln:y zwrot ku lepsze- na zllacźenrJl" na -,fuaąn dZISIeJSZy ElowI~ZlO: :'Wo lllCZl1cego, pp., ~ , ... , 

z przepisami i snmIenne wykonpvame powIerzo- s: raCl1.y: O 0*.,,: "ID. ~b • ,;" ...' " '., --. aniżeli 'l'zed rokiem Ima, Juliusza Werthelma, . Peretza, . Łapt,n-
nych im obowil!zków: .. ," .' " ,.:.: nin llwY:tłatnf~ s~~ r:ÓWr:l,~Z l ,W;~~16dZ~llle :ZW::~~:i.(~~m;~ja~o .J~ii-; n.a. jar~nal"kus~iegó i Spo.rneg~,zas}u~uJ~ na lWlW!~!t~~~~ 

. '4) Pre~e~ dyrekcYI głO\vn~J Ob~)\Vlązan5 J~t mm~_rent. Klłf-s Il9'}Ve.1PQ~yczl~i~:o.sYJ,$~HlJ znaJ~n-, ;j ,,' alfo dOWIeZIOnE) wel_meznakomlte przemOWle11l~ p. , 
'wać nad SCIsCem wJ'konywame~ ,l st?SOWalI;l\l-'m WY~. "!l.ceJ· się "J'eszeze W wj.ellneJ;~osc~ W rę~mch lmp~&w; ~ ~zru:e~olD1e rl';;" ,5'0 j..O;;- in l< ...• - .. l'Z&'l'wko podwyżce za. ktorą .przemawIał 
danych dla Towarzyst.wa pl'ZepI~OW l ma pl'~wO ~a, J~ l< t"' d ' :'IOSClIlmsk:i:eJ bo J;łI;O CWcwe",IlJ p \JV , .. .' .' • 

• k lk h """azen l sp"kulacyi d:ozna.W3i1.- z eg'l'it1'\own U pewnB- ny 'W'i!_'-"'ll, ,.', ,_~ .. "p'., ·:t':,·,·c-~i;'-_'· t·y'll.:o.·p· v"pI'n'skI', Ostateczniezebrame po-wieslr.ama w wy Ono.lllU ws.ze. lC l·ozpor-~. ';," '." . ol:' • ," - .:I .' r""e "Ot> 8 'CLT:" ·'rzeu. ·'Ja,m.u""r .. , "'.' !U<" T t decyzyj niezgodnychz. ob~)\vil1~uj%ee1~i P17.zeVISaIlll,: go ną:~sku, w~yw' ten, n1e~~stby r~W1lO~ 1±0Dama '-" J:' \;1- ,', _.,.:---, ,--., '., ." t 'l ., centralne owarzys wo 
5) Prezes tlyrekcYI glowneJ O!:OWlązarrY'3e1!frz~- ważyły jednak coraz rozleglejsze zakupy kiellll ,~'ozwinękl~ tdutehjsi klallPaCzYloożYs;103n~ 1~l;o ~ a~~;~n~a~~r~~l~du przeciwko podwyżce cła. 

wieszone pr;>:ez ~iebie w: ,",:ykono.mll: rozpodrz.ąd~eu~e publiczności. Jak zwykle papierem świeżym, la nosc, na s ,ta ac zn ,"',' , . ", e'.;. ' _ 
lub decyz)": nle dalej Jak w Cl%gu ul P1llClU • ·'·k d l k . k b ctr-;,Pl'ą.iii~ ~ka,z~():się <po ~[ększeJ CZęSCI Płock. Społka .uem!aJl ploclu,l Z wzajemne 
pl'zedstawić 'pod, rozp~znanie ministra n:~l!I.nsów l robior;?~ow<!ipf.l:Z;J:~Z ~ .a (3-o<,wl,ę .. sz: o, ro- zadawarają;ceńi.~ f Ii:J:-te'Fes rozp~ózą,ł SIę -wcz~- go zabezp:eczema. SIę. od .szkocl1pogorzelo: 
jednocześnie kopIę Swojego w tym W~gl\laZle przed· ty a.ll1~eh, wszystkl~nll ,Iknnenn. ?'r k-oncem S'nl'e l' przy SI)okoJ'nym ,przebIegu o gOdzl- wych, zawwzala SI" \'i dnm 5 b. m. Kon, 
stawienia zakomnuikuwać komitetOWI Tow~rzyst;wa, t d l noto 'ano JiJI ta samo Jak przed ~ .~ '" d b 

8ta!~ć.!i:!t~~<;ii~;~::6~'~~Y:w~j~~r~~/~tfaŚ~~i~~ sl~3~7ua dnian~i" w 'porówn~~in j~d~~~i! n~:~;~:an~y~~;ejU!,p~aw~el=:e~ZOj~d~!n; ~)~~t 1~o:~l~~iej~a p:i~ig~~~o~~st~t ~r:eJ 
nie. w l)ast\lp8twi~ _takie~o .ze strony; prezesa dyr:k~ naJlllzszym pOZIomem w Cl ~gu y p , II . fali' t' ... , d kilku ' t . Zyu nunteIilŁemplCkim 
'c~i··.!tlowne;.·, przeu .. staw .. Ien,la no m,l.n,lstra ~nan. so.w, wyżeJ- o 30; : Podobnie . i lime ,pożyczki ,większyc '. ;.l'ykan 9'Y, : n1!z: prze ~ k reJen eID 'ol . , . .. ... 

..,. " On k ego. '.. o· c·' , ,C"'.'.-' c· t"lk-'l d'" 'obił na skladach znaczne za u- ' 
o. OWJ!!zanY:JestwB~ll:Ze ~a .oG.zes~}.e: op~ę QU rosyjskIe w ,kó~cowem notowttl}lU, y o sa- . ll1~ml pOI ' ...• '. . weln dominial- DrD i żelazne w RO,syi.': Wy)mzy . ruch;l .n.ac(lro-
zilkoinu.nikow~ć pre~eSO}Vl d,yrek~lj} gl~,vneJ':. , be, cwzględme. Jednak bardzo" znaczne,'.' w.Y-,'Py .. Płacono za wyboro;v~ . ę 'ffi'alna -ach. z,gelaznv~h r,o.s'.'.J'sk,i',ch.",,, .roku.lS83. sWIadczą, .0. 

7) Jeśli w ciągu; tygodm szes,clU, hcząc od dma ki 190 205 za sredma doml v. J . . J h R 
zawieszenia w wykonanin decyzYI lub l'ozporzą:dze- kazują. zwyźkl. Ogromne sumy rosYJs" ej ną .':-:-: m."., v '~" Oma: 'powodzeniU: przedslllblerst,v~oleJo~c, w ,o~~~ 
nia dyrekcyi -glównej, pro~e~t ,p~ezesa ~ejże dyrek- waluty, zgromadzone p()dczasok~:esuzwyzko- 195~18? tn·,~awl(){3~lan~k~ i50 ~6 Z _ W roku spravo:ozd~wczym zWlęk~z~t dlll z~r~~i _ 
cyi, nie nęClzle przez mmlstra finansowo Tozstr~y: wegow dosyć sh\bych rękaćh, spowodo;valy rek. Na,?ywali f~brykanCl z. ,egam~, g? rllc~osobo\~y Jak l ~owar:0k!' tak,;z:ltwOr~~n lSS~ 
gni\jty" - t? zawies~on~ ~~~z!a pozostaj6 w s",.eJ' ,sa,dek jej !fJ~l'jll!;;;~:~}lajwyżs:z;ego POZI()llllJ~zelca; ~elon~-Gory, Złoto-G~ry"Bl~uP1~ o[n~\~rs~bl~~;k~z: ~~i1~~A wZYr~~ }SSl. \Y, dni~ 
mo~) \vO~be~os~~ą,7~:~ych; ni~ J?r~e~viaźianycJi j;:ki niegdyś, zajmo;vał'a, sp~d~a waluta 1'0- l ,t.)l"Jakotez kupcl .. ~ B~rh!la,'Yrocła 1.~tycz~11ij1s~3 r. zb,iol'owll: dlug~s~ wszystkwh 11-
obowiąznją:cemi przepis!lDli o~oh?znosCl,,,:,laClzoUl syjska. w poprzednIm tygodnIU o . 71/2 m: Wlal t. <l., a. po C~fJ:;Cl l prowlllc~a. lllJ koleJ01~ycll, ~ ktorych [) uale~), do rz~>d~vi~r;t 
1'o~a~'Zrstwado,zwala slęudzlel~estowar~}szo.ny11l Obecnie i tu widać zwrot ku ~epszenll~ l . We/na. 'Yl~den.,4'czerwca., Nleznaczm. d~,to~arzJstwpry;::c:~h :z~~ol~ta6fl'~~~rst, tak 
d!aS~;~~~l; ::'~d ~~11l Wli~fl~Cl:a~~:~v~y~\~~l~~~ chociaz7fwyżka ~ końcem ~ygodma byłallle- zapasJznaJdllJące SH~. na . tllteJ~zy~h skla: ~! rzo~~~fe~~w~~~u ,d83 ~al~ !ieć drólf żel~zn:rch 
n-ól! ~ intere~em lłowarzyśhva; o,bok czeg.),.takie znaczną" docho~lł!l~aledwle do 1 m., USPOS?- c1acp., w począt~u nble~lE'go Imesl~cl,t na r08yj~ki?h hc~y!~ . WIOrst ,~~,21l. poch~d J)}lItl~ ze 
~lgi Yrozstrzy~ane b~dą .p~ez komlte~ Tow~r~ystw~bienie. dla l'OSYJSk1E~J' wa!uty . s~an?wc~o SIę byh. fa~rykauCl z RelChenberga ,~ Brna., W~zyst~wh hUlJ 224-,~66,O,,~ r~bl~ ~Z~l s~:~s~~~:; 
W zwykłym Jego kompleCle pro~tą.. Wlększ?scll! glo wzmocniło; Pożyczkami wschodmeml obra- następ me zapallowalzupelny zastoJ~ Osta- WIOrst:!', 10,24-6, w porowno.Ulnblilokleli :p d .. 
sów, jeśli pl'z):chydlne przedtlstawkleJ?le t:Y tYr' Wo ~gZ1!~- cano. niewiele ' przy" usposobieniu także. tnich .sprzedaży dokonf1no po cenie 115-140 bJ:l \tnękffz4J8"90rub16l'l]lIO,150 ru " czy sre UlO z 
dzie poprzedzlla ecyzya yre -Cylg ~)Wne~ p \. ,,- .. , , '. '.' . '..... . .• tk.' 130 fi WlOl'S y o' .... ' , 
ta jednomyiibiością: glosów: ' . ; . . mocmeJ~zem. ;,,'i.-nstrya?kIe !e~tf~)rzYJmo~'a- .fi. za 'W~l~~ w. lepszym ~ga nn ~ ~., . < . stanz~iewów. "rAus.trYI.. W ~dtug spra~ozdan.l3.. 

Jeśli taka. decyzya. ~le ml~l~ m.eJsca,. to ulga no ,w WIększej cokolWIek'llosCIl ku~s ICh zawebIę . Jagmęc[!. pOJlo~~d. SWleze. ~o austryac.kl~go mlUlster)'nm rolmetw~.~ kon~,a, nlJl~ 
może byi) dozwoloną: me m~czeJ, Ja~ w skutek. pO- zdołal sie trochę poprawić' zawsze Jednak wozy nie zasil~skladow 11l1eaadz1Jl odpowle- glego m;esll!<?a,. otegol'hlc~ychd ?ll~lo:a~~ l~~,tt me 
s~a~~~~~~~c7~Ó1~g;;hze~~~~i:h k~;~~ee~n\~~~~lli~=publiczn~§6' ... ~abywa ni~~hętnie "p~l?iery dIiiego, ,,:ybon:, . ~a~'g 1?ozostani~ w •. tej.' be.z~ Bl~~6~iiJ~~1~/~l;n~Y~ns~yi~St~~~t JKl'a.~~bei ·1)~ 
~ów {'pl;ZY ,;ymienieni?- W pro.tokqle.wszystklch procentuJl1ce ~lę w. walucl~austryackleJ l~lb czynnoscl, w .Jakiej S.lę. o,hecUl: . znaJduJe: rolą żyto ~najd~j~ si~ dotyc~c~as prze)Vaz~le:v do· 
osób przyjmującyeh ndzIaC w glo30\TalllU, W srebrze, ,daJą,c plerwszenstwoprocentllJ~- Spekulacya me. ok~zuJe JUz ~akieJ ochot! l bl)mst.anle.; .Z.olOr) . ps~e~J.lc~zapo\VladaJą, Sl~ po 

. cym się w żł?cie. , ' . . ..... . '... ?tki.ego zaufama, .Jak. ~ cz~sle kontra~~o.wi :Yl~kBzeJ. cZ\jsm Jak najlePlej. • . (\ r WOZdanl'a tarnowa Rentywęg1erskleoblegalf.mezbyt lIcz- gdyz zbyt wysokie Jej wowczas. na~aIeJe, \.}P. a .... tl . li. nie, przy usposobieniu dość' mocnem,· -yv. w· następstwie nie znalazły urzeczY;Vlstme- Kronika Ł.ód~ka ... 
. . b a;dz o wielkiej il?,ści .nabywano .włoskIe, ~ia~ TyIko.pom,'fś~~:r wypade~n;tyC1a . mO- .,... .__ ..' 

G'łda berlińska Sprawozdall1etygodmo- ktoryclt .kurs podmosl Slę znowu plze~lo.o ze korzystme zmIeUlC uSposobleme. .... ), ,. . k' J . d .. d'.', 
, te .' '.) . . 1/ 01' Pożyczki rumuńskie utrzymywał'yslę .. .' . . . (---.- p(Jswu~ceme cer WI~.. u~? go Zlll) 

we (dodma7 czerwca. . 2 O'. ',. d . d . ' "k I .... 'SŁ 'I'HA" NDE'L' 8 z rana panował wczoraJ w mIeSCle llaszem 
Us]?osobienie g~el~y z alf Y .0becn.IB

kt 
Wt ~ tructn~~~~i~st~ł ~~i:~k~w~rif~e6~;:ioon;~ PRZEMY .......... ...... niezwykly ruch,. sżczególn.i~j zaś,na prze~ 

lączme od losu, Jakle:uu
d
u egme ppJe. ~~i~kszym wahaniom uległy akcye wschocl-' __ '_.. strzeni ulicy PlOtr~owskleJ ,od l~owego 

prą;wa o P?tttku ~~łł ~;!:i'jak ~~j~~~l~ nio pruskiej 'kólei połudńiowej, które przyj- Warszawa; Tówanystu:o Popierania Prze- Rynkll do pałacu Hemcla, gd.zIeWzamleszk:ł 
r~e?zonyproJe napo a S sze doosta- mowa no .' os ale pod ·wpływem niepomyśl- 7iqJiSlu i Handlu. Wdnm 6b. m. odbyło J. W .. General-Gub~rnatOI. al'sza;vs l, 
meJszą, ?po.z')Z,ę, skłonna ~~w , 'ak naj- nych.wiado!ościodochodach w maju:; Ko- się zebranie pillltej sekcyi rzeczonego .~!owa- generał. Hurk.o; . dalej na uh?ac~ wlOdą
tecZn?S?l, gle '. zaczyna "ilerZ!~, Jo rzeba lA' IDarienbrirsko-mławkowska przedstawiła rz 'stwa pod . prezydencyą,p .. ' Stamsława cych ku tutejszej gr. kat. celkwI. prawo.
mo~n~, ~e:,~~:z~~~ew~ypelnrO:~e~ g Owó± I k;rzystniejszewykazy docho~óww maju, K~oneDbe:-ga .. W~d1e informacyj "G3;zet~ sławi:ej" mia~o":'l?i~ ,~zie!n,ej,B;pacero,weJ, 
nydl. f y , c· 'l 'e,ę Phnadziei za-!którechociażnie dorównywuJa zeszlorocz- HandloweJ'''lJrzebleg obraclbylnastępuJą,c,'f. KoleJI,leJ, KrotkIeJ lSrec1!lleJ, Wiodącej do 
po wp ,ywe;n .porY~ eldi~~y~~kieKQ.!lP!!4~ł c~nY!!1,~w!ęks~e §ą jednak al1izeIl. były}" Po-lp.Odlug porzą,~ku dzien.nego, odczJ1:ano n;J- g~a~hu To~arzystwa; ,Kredytowe,go. . Po~ 
.. ' :re~~~;ltigprrfd:ii"u§ufiw l~ió;m:ęir~giia~~?~iie6t"T::ą!j{-k~~t;~ieP~~ts~a~iS;:waBi~~Ód~:;t;:r:~óJ~;= ~~dt~;;:liu:~~. ~~~z~~~ęt,\_:rrz d~aol:~~~:; 
wzniwznej części ciężar nadmiernych zobo- ~olel g;ahcYJS~IC~pr~Y.Jmowane.bY,ly lepIej fe,rats':lll.len, t;l,e opracowany w pr~edIDlOcle Sr~dr;laz.~s ~ Pl.?trkowska nal?r~estrzem 
wiązań, giełda uzyskawszy swobodęzaczyu.a l ;po~lllosly SIę ~o,,:mez,w. kurSIe. Uspo~o- cła od IgIel l, szpIlek., W dys~u~yl_na(~ tym' wyzeJ pOm16nl~lleJ, przez caly dZ,len. 
robić nowe zakupy, kontrinina przystępuje I b,leme dla: papler?W gorn~czycb:wzmocn~lo re~emtęm, ,k0ry wnosl~ od;nmvlelll~ zlllda- ,Przed gOdZlllą9~t~ :ze~raly SIę poszcze
stanowczo do pokryć, co wszystko. wpływa SIę. cokohVl~k z koncem ubmgł~go tye-0dma. neJ podwyz]ri .cła,brah udZIał oprocz pre- golne kor]?oracye mIejskie .r~ą,dowe, _ oraz 
bardzo korzystnie na wzmoGnieni~ usposo-! Akcye zWIązkudo~·tn.lUndzklego l hl!-ty żesa P"Stams~awa Kronenberga PP'. ~. prywatI:e~ Jako to przedsta~IClele ~u~eJs~ego 
bienia. Poidalszej oQniżcewpterwszych' Lauraod.zyskaly pomesIOnestraty. '. W IJ?-;:-Hantke,Brun l D. Ros~nblum. Zebrame duchowlenst:wa r~y;Ul' kat. l ew~ngIelickl~go, 

dn. iach .u .. b. i.eg.łegÓ tyg. Od.riia,~Zri.iO.SłY.. ·.Się. akcye \.,.nyc~ Ęlapl. erach. prZemYSł, OWYCh,. J?rze.ważaJą źg. OdZI.'ł .. ~ .. ,.Się.'.i na. w .. niOS.kI p. Brl.~~a. ,w. ,.to. k?-, brac,t. wo s~rzel~ck.:le '1VSZystk. 1e ..Od. dZI.3:lY .•. 1q,edyto:we o 5 marek, _udZlalyAyskj)ąto-ko- zwyzkl..', ,', ••.. F" ::',' .' " ' dyskusYI p. L. WrotnowskJ. pOdlll~sl zasad m- strazy ogmo~eJ 1 t. p. ,na dworcu koleJ 0-

inan~y~ow~o,21f2--,,-23/4~aJ;'ek:, Zwyżki.;te., Wdliai;'Wrocla:w:; 7 eie'nvca.Ja~'ma.H,:~ząkwestyęc?-do J)()s,tawy.oddzla;lu ,:,obec, wyrn,oczekuJąc przybyCl~.T. ~. General
?ho.Claz mewlelkIe, W.p~!ow~am~ do. spadkU', odby:waS1,ę-przy;żwyHych w~runkach. Kup~ spraw!, .~e~n,eJ.wog()le: p'rze.wodlllCZI1Cr;Gu?_erna.to~·p. W ars~aw:sklego, ktory_{)~od~. 
J~~leD1U~ ~Iległywy~me.~l1on~:papIery' w ost~~ oynadl'e:r;s?y:' ł'fabrykan.~l- '. zna~' R~nll;, $przeClw~lsHJ lednak., odnosneJ dySknSyl~ I ~~eJ -os()bnp:l pOC1~gl~m,. w ;tow~r~Y,stWIe 
tńlCne~asach, nabIerają Jednak znaczeilla. zSakSonll l Łużyc, 'nabylI zeskładow lólka' :Następmep. Bachner z Aleksandrowa pro" mnych' gOSCl, wymlemonychpolllzeJ oraz 

, . 

Z l~st wszystkichwyrwał-sięokrzyk radośny.: wern. .' '. był O tem'zawiadomiony .. 
.Jednakże.· Gustaw spoglądałria przyjaciela ... Sprowadżił swoje rzećzy z Paty.ża i pracował .' "Póleciła mi zapewnić go,~ebezwątpieniaby.:. 

z lUiną poważną. Zmieuiłsię bardzo .. vV ąśy jego oil świtli dO zmierZCAU. . •. .... . 'la oarclz.o . winną; lecz nie tyle, aby' byłailiegodną 
zawsze były cięmne,alekrótko ostrzyżone :włosy .: Kilka dni z~ledWie ,przeżył. ,y tym rajur dożo:: spocząć obok swego dziecięcia. Ostatniem słowem, 
zupehiie pobielały. Twarz jego ogorzała jak twar~: nymze spokoju, serdecznej przychylilości i pracy, jakie wyrzekła, było: MClks. 
araba, a . -trudyfizyczriei llloralne'zostawiły ,swe gdy.xazwstaJąc odstohl' Gustaw dał mu' znak, aby . . ""Sądzę, że Bóg, miłosierniejszy o(lludzi, prze-
ślady w -zmat:szczkach rys Ilj ących się na jego po- sie'udar-za nillli .. ' ........ '.' .. ' . baczyljejwszystkiecbłędy i przyj3)na swojeJono;" 
liczkach. 'Jego czai'heoczysilnie 1Jłys~czały. Schudł .c~"~·' Zapl;ó,vii~iFg;o:·doswegog~abiil~tU. . '., '.. -, Pozdrawiam' was Mo-ritz. 
znacznie, leczkark ipiers1 moc~lómu się rozwinęły. :NIam.ci lidziełić ważna w-iadorność -. rzekL-.: - BiedllY stary! ~ szepnął GlI~taw - i to 

. -' Kochana, Lud'\viko -·i·zekł Gustaw przed- Oto list dziś ódelJra:ny. 'O~ytar ....... c • uczucie nazy\v3.się liulzkiemsllmieniem.:' 
stawiając g? młodej matce - mój. najl~pszy przy- ':NIaks przeczytał list następujący: l\faKs-ymilianpog'rązollyhyłw pOllUl'em mil-
jacieL . . . . Panie! : . czeniu. 

'.Ta uj~ła .go za' rękę ~~. ęzczerQś~ią. , . "Nie mając' wiadomości o miejscu pobytu pana. .Jego przyjaciel oparł· mu rękę na ramieniu. 
-, .-Zllampana óddaWlła i.p()d~ielaIrlprzywlą- Brauna, udaję się do pana 'z udzi~leniem wiadomo- - A więc? rzekł. 

~auie G-ustawa~ l:zekła z prostotą. '-,- I.oto jeszcze ści' dającej pauskiemu . przyjacielowi ·-wolność, •. lecz - A więc! ostatni .'. węzeł " zerwany... Tam 
jea.ellHa~mer)e,którykiedY&P~:Iiapoliocha.' dotykająceJokrutnie sercepanLStólz i tak jużsil~ jeszcze coś było... '1'0 krwawi. 

;+ pbdała mud:Ziecko ... ' ...-' ' .•. '.. .. .....•. . nie dotkniętej. , . , ..... .. LpołQżyl rękę:na.'sercli. 
Maks wziął je i u:całówał. ~Iłoclej kobiecie liPani Braun"z,domu 04ilaStQłzr nie:żyje.,:Odpowiedzmu,że ją' mogę, przenieść do 

zdawało się, że.ujrzała, łzę wjeg'o o~u błysżczącą. Zakończyła,. ,życie 'wczoraJo; -Ósmej~wieczorem, za- Ribeaąville: ,ipoclHhvać obok'dziecka.A teraz 
Pozwy:kłych'pgWitaniaGh: _ .' . -' '. '., .,' ... . chąwujfłc ,zupełl1:tprzytomnoś<5umys.lu. ..' pOl)ieważdla. niej=byłeliltwardym do końca,. mu~ 
O:puśćiłem Tudye,wcześ~Mej)i niż .zamier?ia,łenl.~ . . .... "Zycie jej :od .śinierQi (l:zigcka byłotylko dłll-. szę L dla siebie być twardym. Odjeżd~am jutro. 

l'zekł -' .-, i przed ~wolha ty:g-Odl~ia;mLprzybyłem" d.o. gieAl ~ilczelliem i clługieW Ciei':pienielIl~ '. '. .•. Widoki, jakie mam tutaj przed oczyma, 'są nie-
Mar:sylii. ZattzymąłeIu' się w I'aryżll t;ak długo .'" Pierwsze ataki.c,horóby., która ją zabiła, dały, zdrowe.dla-tych, co się poświęcili samotności. 
tylko, abr!ldnri~s!racytwielki.ej .~orńpan~l :Śl'ec1.I~io: się uczuć w cza~ie naszego pobytu w Rzymie. By- . 1. nazajutrz, żegnając ,się ,z 'pl'zyja~i?łmi, gdy 
azyatyclcieJ-?,łozycsprawozdanle .z mOJeJ WISy l , łyto.suąhoty~ '.- ;.; pam. Gustawowa Hammerle mo,viła do meO'o: 
P?cżem udałem się wprost do 'Alz~fri ~ przeb,yłeJ}l; .. ' .··;,Spo~oj~a i z,rezy;g!lOWalla, z głęN serca wzy- . . Do ,widz~nia! . W trzydzi~~tu lata~h.życie 
pl~~hotą c!l'h~~~rogęod W ?ert~. d? S,lll11?a~li_, zatrzy:- . ~aJąc. SmICl'Cli:~ C!qhoSClą ~łuchała' le~3)rzy. :w: t~~. slęn:lekoll~zy,. -pa~l.e M~~syllllha:llie.vVracaj 
ma~szy s1ęprzez dw~.dIll w Rlbeauyillę,dla,oclwl-, Jedyllle e:elu; aby odwlec CIOS, uderzyc mający JeJ prędko, tu Jeszcze Jest mIeJsce dla szc.ześcia.we 
dżeniag'ro~ów mpichdl:9gich zmarłych.,: ... ,: '" I matkę.· Dopiero pl'ze~lpQł rqkiem .szukajątilladare- dwoje, potrząsnął srnutUie głQw:a.. ' 4 

- Wieleż nam czasu poświęcisz, kochany Brau- mnie zdrowia w Neapolu i na wyspach J ollskich, . -.. ,Serce lUl1zkie>-. <odpowiedział..;.,..;.. nie . jest 
nie? - zapytał pan~ammerIe. '. . 'powróciliśmy do RYCI'es, _gdzie zasnęła w Panu. tak silne, aby dwarazyzyć taka radościa: ita,-; 

~Uwatygó41~le<:~a miesiąc mus~ęO{lpłylląć • , . "Posępne wspoml1ienia;zakłócały jej ostat~ie kąboleści~. ." 
zwypra",ą nauk:0iy~,)dcJr~.nła óbQw-iązekspra~ ch~e~)lllio1}astai'ej .Berbelj, ĘiPPi3a, a.szc~eg-oh Maksl1Clał ,się na wypntwę w kraje nie-. 
w'dżić.moje baaanil~;os.oqistę., :. ,: -- : . '. i '" luejjej małeJ Zorżetty,eia.glemiała .:ąa uątacl1,; .znane. 

KaZdego wieCzora 'opowia{lalzajirrlljące s~cze-:- , . . "J eź~li wspomitłal~ o ~ych ,szczeg'ółach, tą 
g6ły swojej podróty z Ekaterjneilblli~g;a"~To Pesza- :WS~l.1tę~ jęJ wy,raźnej woli. ':qh~ialaabY'P'. 'Bl:al;U1 K o N. lEO. 

-2-
h . h sil o wyjednanie. ułatwionej~olilun~kacyi 

d' 'w . al- czarnem usposobieniu tysięcy centnarów po genac wczoraJ~zyc. dla .·pr· zewo,zu dr, o,bm w Cesars.tWle... W. mos~o-
n no odstawie §f\ 17-20 Naiwyzej zatwierdzo- g Y Sl~ zwaz'y,. J ~ , .' P t . ego'lme dobre gatunki na- -

ą, ~ P \l ", dz' l b l Id k oSIJale wlokl SIe mteres . opy maJ~ szc~. .'. ' ' .• , daw'ca OSO·b·l·S'. cI'e ',bronił" sw.e.'l mocvl,. ktor!,!., 
nych w dniu 12 lipca 1869 r. przeJ?isow o u Z~e a,' . y~ a gle a ':elJa h B' . tk h. v t <m. tOllliast pośledme sa w zamedball1u. . .. "k . k·J Bt ,ob" . 
ni?- pożyczek Towll.rzystw:a Kreaytowego lelU- Jeszcze P? Zl ,onyc Wll} ,ac ,przyelu u,,!> • [Jl l 'K'ł 'leC 5 czer,,'-ca: Pdybar- popieraJi. pp. Ma .0WlęC l, -ras urg~r l 
sklego. ." ... - _ to ZwyżkI konco - tygodmowe, "! porowna- t e Jla. . ro ei'i , '.. ,d Rosenblum, zwracanc uwagę na dO~llosłe 
.,' '2) Dozwala sl.\l ~owa1"zystwu odm~wla~ wyd!ln, niu z najniźszym poii6mem W cIQ,gu tygo- dzo spokoJnemusposobIehlllu. sl~e h~tno znaczenie sprawy dla drobnego r~llllctwa. 
wania pożycz~k w t~l( POW1IlkszOn)h'm 10~1':1.1Ilrze n .. '_, d' .. k' oclniosly\.,.s.il> o wiele wJ~ej .. tuwełn§,br1!d,n1!Jlo .. ,:C.,ęIU1C jnle~'."J!:c,;~_"- Na1wI'pksze oz·y.,wl·"'nl·e .1\'Uwo{a,.L.wn.Josek p. 
dobra sktadllJfj,ce Slll z drobnyc CzęsCl,poprze. n.1ą, msy,p . "c,. _",~:~ "'<'1 :;l~~."~'C. 'st'>'/k a'10&(I.'&' ~ -,; '" 'J 

dzielanych obcą wl!-sllo~cifj" jll.k również:l1a:do»f;;~,~ m,ę;lfź~J)api~:I;'Y".fra~'llźlrię podli]os y s~~ O, 7", r~Ie zfi';,:~c~'a5 ,;czei:wca.~T~jsiiJakÓba Janasza, ż~daJący zme~lema cŁa od 
nie posiadaj,!eeb,uaowl; go~podarczyeh..~ .'~";:, 4'~Illarkl naWm13'llt 'lomb?-rdYI bez Wl~O:.C na'hc~,gnl .,1." f<'d' :';Jili "·'·',węgla. W dyskusyi prowadzo.neJ przez prze-

3) Delegaci t~ksOWI To~arzystw~ przy ~stąpl~ ,':' . ; ;zczypy~rZl':ilmOWanebyly słaba,l J~Ll'ml;Lrk;'\V~~~auy: ~.~ '2;:., .. ~z yB(\. 1O.;c~1ll . d . B lkowsklego Rosenblu-
niuw ~rzęd.o~me~vykonlLJą yrzY.'llęg~n~,,:~godn~; ;cr;eJ 'iP; . k 16: 3'; cGr:róluy zwrot ku lepsi~na ~l}ac~entj1",na."dZlEt~. d~Sl~~sZyElow~~~lO:'WO lllCZl1cego, pp. r: t' Ł" , 
z pl"Z,,;plSaml ~ s~mIenne wykOln wame plJ~'lerzos:]aCl IO 0;1i' j.lll·, ," •. , ;<.d. ·.d· ". ' znacztlle 'mnieJ-~"anlżeli'pl]ZedTOkH:lm l ma, Juliusza Wel'thewla,. Pere ,za, '1 adP~n
nych lm ObOWll!zkow: .. ," .' ~. < :.; mu llwytiatnf,1.; s~~ rówr:l,~Z l ,W;, ~Ie z~llle B? ., _ ~ • ~ ",~ n ,:armal"kuskiegó i Spornego,zasluguJe na uwzg ę ~l1e

. .~) Pre~e~ dyrekcyr gło;vn~J Ob?Wlązany J~t C\7,U~'l'ent. Klłf-s Il~}Ve.1PQ~!CZ~'~"o.sYJ,$~HlJ znaJ~n- rOW!1lez lllnH~J !,!oJp-, o ,_Slff, / Joń, w l-me znakomite przemówienie p. Werthel~na 
'wac nad sCls1:em wykO'nywame~ ,l st?SOWarI;li'l-'m WY~. 'J''',C€J' się "J-eszeze w wJflllneJ;,~osc~ w rę~mchkup~Q,.v.. '; )~z~e~olDle ~o d.5°0vne~;;-.. i .• ~ .. .ę." .. ·l'Zci-..l~wko podwyżce za któri!! .. przemawIał 
danych dla Towarzyst.wa przepI~ow l ma pl'~wO ~a. ~ , d ' :l C1I1msk:i:eJ bo mo· CWc we,,-IlJ p vU , .. . -

• k lk h ",,·,azen l sp"kulacyi d;OznawaI. z teg'l'it1'\owO u pewne-ny :W;!~SJ.(Mll. ,', ':.~ .• 'p'., '':t •••. • '. "~i"'_" t' y"11"'0.' p' V'tpI·n'skl·. Ostatecznie zebranie po-wieslr.anla w wy onamu ws.ze. lC l'OZpOl"-~. ';." '," . ol;' , " , .:I •• 1""e "ot> 8 'CLT'" ··rzeu "Ja,m.u",,!' .. , "'.' "-1< T t deeyzyj niezgodnyehz. O'b~nvi:1?:uj!!c.e1~i P17:zeVISaIlll.: go ną:~sku, w~yw' ten, n1e~~.stby r~W1lO~ l±oDa'lUa "" J" \')- ,'. ,."~:,,.. ."., '.' . Ol ., centralne owarzys wo 
5) Prezes tlyrekeYl glowneJ O!:OWląZarrY-3e1!t-z~- ważyły jednak coraz rozleglejsze zakupy kiem ,~'ozwinękhł' tdutehjsi klallPCYłoożYs;'103nfJl1~~aa ~ta~~;~n~a i:r~~I~du przeciwko podwyżce cła. 

wieszone pr~ez ~iebie w: ,",:ykonanm. rozp~z.ąd~en~e publiczności. Jak zwykle papierem świeżym, lalnosc, na s . a ac zn az . '" . '" ,.' ""h . _ 
lub decyzn nle dalej p.H: w mągu n1 p1llem , ·'·k d l k . k b ctr;.Pl'ą.iii~ ~ka,z~():się 'po ~[ększeJ CZ§SCl Płock. Spolka .Złem.łaJl ploclu,l l Wzajemne 
pl'zedstawić 'pod. rozp~znanie ministra n~ansów l robio~?~ow<!i.Pf.lZJ:~z ~ .a E:!-o,.wl,ę .. sz: o, ro- zadaw·'ara::;ąceńi.~ fID:ie'Pes rozpo.CZl!! SIę -wcze.- go zabezpl.eczema.- slę,od .szkocl1pogorzelo_-
jednocześnie kOpIę Swojego w tym w~ględzle przed- ty aR1zeh. wszystklenll mnenll. ?'r k1Yucem 'J -' . d h ł ' d 5 b III Kon 
stawienia zakomunikuwać konutetowl TO'w~rzyst;Wd' tygodnia notowano ją tak samo Jak przed śnie i przy spokojnym . przebIegu o go Z1- wyc , zaw~ą.za. a SIę Vi, mu .... d b . 

6) Komitetowi Towarzystwa d?zwala Sl~ pr,zfl. - . d . d" orównaniu J'ednak z nie-·9 Fano był już .pra.wie ukończony; ceny trakt ułozony na WZOł' umowy po oneJ 
atawić,ministrowi.finansów ze SWG}str9n.y .. obJasme- sle. I?;1U mann" w p cia u t dodnia łacono wyższe o 6-9 marek. Jeden z spółki lubelskiej, podpis~nJ: ~ostal przed 
nie. w l)astęp8twi~ _takiell'o .ze strony; prezesa d)'1":k~ naJ!u,zszoym30jPOzploodeobni: i ." {~ne, plożyczki ;'i{lkszych ;faln'ykantp\y! : D:~ź: przed kilku rejentem Zygmuntem Łemplclijm. 
·cyi···!\"lównlć~.,przea .. sta'y.le~lla cJOn;l,:tlstra ~nan.sow, wyz~J ". o· i,.' , .' "·c.' ~. t" lk"~ d -". bil na składach znaczne zaku- . , 
obOWJ!!zanY:JestwB~ll:Ze ~adIloG.zes~}.e :kOp~ę onego rosYJsk18 W .ko~c0wem uOtOW~l}lU, y O s1.a- . m~ml poro ...• '. . weln dominial- OrD i żeh12ne w Ro.syi.·: Wy:kazy . ruch;l .na.clL'O-
zilko'inl1nikow~ć pi'e~eSO}Vl d.yrek~lj} gl~'vneJ... . be, wzn:lędme. Jednak bardzo" zuaczne.' w.y:PY' _Płacono za wybor0;Vl!! . E;) 'll1'alna -ach. z·gelazn'trch r.os'.'.J·sk.i·ch.w .roku.lS83 .. swladezą, ,o. 

7) Jeśli w ciągu; tygodm szes.clU, hczllc od dma 15 . ki 190 205 za sredma doml v J. '. J . h R 
zawieszenia w wykonaniu deCYZJI lub rozporządze- kazuj!,! zwyżki. Ogromne sumy rosYJs,. ej uą .. ~ m.,.., v . .:.:.... O lIla: 'powodzeniU: przedslllblerst,v~oleJ0;'Ye. w _o~~~ 
nia dyrekcyi 'glównej, pro~e~t .p~ezesa ~ejże dyrek- waluty, zgroma.dzone p()dcza$ok~:esuzwyzko- 195~18}i tn·,~awł{){3~Ian~kl!!l50 ~6 Z _ W roku spra~ozd~wczym zWlęk~z~t sdęl z~~~i _ 
cyi, nie oędzle przez mllllStra finansowo Tozstr~y: wegow dosyć sh\bych ręKaćh, spowodo;valy rek. N a,?ywali f~brykancI z. ,egam~, g? ruc~osobo\~y Jak l ~owar.owy, tak"z:li zwor~~n 18S~ 
gnt\)ty,. - t? zawies?,on\ deeyzya .. pozostaJe wsv.eJ' ,spadek jej .ktll'S.u'2;~l1.ajw'yżs:z;ego POZI()IllU .rzelca; Zielono-Gory,Zloto-GI~rY,c~skul1c ogn~l~riVn~~;k~Z: ~~i~~:[i~8wZYr~~ 1881. ,y dni~ 
mo~) l \Vo~be~os~~ą,7Jo~~~h;' ni~' J?r~e~viaźianycli jaki iliegcly(zaJ il~~~ata, _ sp~d~a waluta 1'0- i ,t ... r·, jakoteż. kupcl. _ ~ B~r l!la, .;. roc a- ~ .~tyczll:1a °18~3 r .. zb.iol'owll:, dlug~ś~ wszystkich li
obowiązują,cemi przepisami okollCznosCl, władzom syjskaw poprzedmm- tygodmu'o 71

/ 2 m. Wlal to <l., a pO CZE;)~C1 l prowlllc~a. ll1J koleJ9wycll, ~ktorych o nale~),do rz~,du.a.4~ 
1'owin-zystwadozwala si\) udzieh:ć stO'war~yszo.nyll1 Obecnie i tu widać zwrot ku lepszemu i We/na. W i e de ń 4; czerwca. N wznaczm. do, towarzystw prywatnych ,w~~011ta6tsl,5~" \~10~\~ 
d!aŚ~;~~~l;zd::~d ~t~lU Wli~fl~Cl:~:~:~v~y~\~T~~~ chociaz7fwyżka ~ końcem ~ygodnia hyłauie- zapasyznajdtijące się. na . tutej~zy~h sHa: i! rzo\~:~~~w~~~~wW~~ ~:l~ Ii~ć dró~~~l~;n:r~h 
"'ólI~~ intere~em lłowarzyśt-iva; o.bok ezeg.),. takie znac~~, docho~lł!L~aledwle do l m., USPOS?- cIac?, w poczl!!t~u ubleę-lpgo mlesli]lc~ na. rOByj~ki?h hc?,y!~ WIOrst ,~~,211. pocho.d _b11ltt~ ze 
'frlgirozstrzy~ane JJ~dąp:zez komlte~ Tow~r~ystw~bieDle dla rosYJsk1E~J wa~uty . s~an?wc~o Sll;; byh. fa~rykancl z RelChenberga ,: Brna, W~zyst~lCh hmJ 224-,~66,O,,~ r~bl~ ~Z~l s~:~s~l~:: 
w zwykłym Jeao kompleCle pro~t<!. Wlększóscll! g10 wzmocniło PożyczkamI wschodmeml obra- następ me zapauowałzupelny zastoJ. Osta- WIOrst:!'. 10,24-6, w porowllamu; .10kleli r d .• 
sów, jeśli prz):cltylne przedtlstawkle~le l)V ty~n wzgZ1!~- cano' nie~iere . przy" usposobieniu także, . tn. ich . .sprze. daży dokonano po cenie 115-140 bJ:l \tnękffz4)8"9'o b161'li1IO,150 ru li, ,czy sre mO' z 
dzie poprzedZIła decyzya yre -cyrg ~)WneJ pow ,,- ., . '. ..' . "" . ·.tuk .. 130 fi WIOl'S y o' ru..,., . 
ta jednomyiibiością, głosów: . . ; . . mOCllleJ~zem. ;,,'i.-ustrya?kle :e~t:y~)rzYJmo~'a- .fi. za w~~~ w_ lepszym ~ga. n ~ ~., . < . stanz~iewów. "rADs.trYI.; W ~dlug spra~ozdan,la. 

Jeśli taka.. decyzya. ~le ml~~ m.e.Jsca,. to ulga now WIększej cokolWlek'llosCIl ku::s Ich zawelnę . Jagmęcą. ?oJlo~ąd. SWleze. ~o austryac.kl~go mmlsterJuTllrolmctw~.~ kon~.a.. ulJl~ 
nioże by6 dozwoloną, me m~czeJ, Ja~ w skntek. po- zdołał się trochę poprawić' zawsze Jednak wozy nie zasiląskladow 1 me dadzą odpowle- glego m;esll!<?a,. o tegorhl~ychd ?ll~lo:a~~ l~~.tt me 
s~a~~~~~~~cy~ó~~~cihze~:Z~ci:h k~;ót~~~\i~~;;l~i~=publiczn~ść' .. ~abywa ni~~hętnie "p~l?iery driiego, ,,:ybOl"l:1 . ~a~'g J?ozostani~ wtej,be.z~ B~t6~iril~~lC~/;l;n~Y~nstryi~St~~~t JKra.~}klei1)~ 
~ów (pl;ZY ,;yffiiellieni~ w pro.tokóle,wszystklcn procentuJlj,ce ~lę w. waluCl~austryackleJ l~lb czynnosCl, w .Jakiej S.IE;). o?ecD1~ . znaJdUJe: rolą żyto ~najd~j~ si~ dotyC~c:as prze)Vaz~le:v do
osób przyjmnją,cyeh udZlal w gl030'Tamu. W srebrze, .daJl!c plerwszenstwoprocentuJą- Spekulacya Ule. ok~zuJe JUz ~akieJ och(}t! l b.r:ynLS~anle"; .Z.mor) . pS~e~IC}zapo\VladaJą SI\) po 

cym się w żł?cie. . . ' . ..... . .... ?tki,ego zauJama, .Jak. ~ cz!"sle kontra~~o;Vi :vlękazeJ częSel Jak naJlePleJ. , . 

S r WO!1danl'!I tarnowp RentywęgwrskleoblegalJ.mezbyt lIcz- gdyz zbytwysokle Jej wowczas. na~ale~e, ». fi LJ' . U . tl . li. nie, przy usposobieniu dość' mocnem,' -yv. w następstwie nie znalazły urzeczY~V1stll1e-Kronika Ł.ód~ka. : 
. . ba.;dzowielkiej il?,ści .nabywano ,włoskie, t;ia~ TyIko.pom~śl.~:r wypade~n;tyCHt . mO- ..... .__ .,' 

G· Ida herlińska. Bprawozdametygodmo- ktoryclt .kurs podmosł Slę znowu przeS(:lo.o ze korzystme zmIenIC uSPosob.leme... ), ,. . k'.' . J . d '. d'.', 
. te .. . .. 1/.0;. Poź czki rumuńskie utrzym)'walyelE;) .' .... '. . . (---:- PosWII~ceme cer WI~., U~? go, Zlll) 

weJ~;os~bi~uIe c~r:lł~a)~al~ŻY .obecn.ie
kt 

WF ~ ~tr~n~!~~i~st~l d~:t:~k~w~rif~eJ~;wfo~~~ PRZEMYSŁ T HANDEL. ~i:z~k~ii~~ch~~ ~i~:~~~In.~fll:!~l~:<t;~~~~ 
łl!czme od losu, Jakl81;llidU egme ppJe. ~\Vi~kszym wahaniom uległy akcye wschocl-' __ ._.. strzeni ulicy PlOtr~owskleJ . od l~owego 
prą;wa o .p?tt,tku 1~ I ~r!:i·ja.k ~~j~;~l~ nio pruskiej 'kólei poludrriowej, które przyj- Warszawa; Towanystll}o Popierania Prze- Rynku do pałacu Hemcla, gd.zIWamleszkka:ł 
r~e?zonyproJe napo a s a sze doosta- mowano" os ale pod -wpływem niepomyśl- 7iqJiSlu i Handlu. Wdnm 6b. ill. odbyła J. W .. Generał-Gub~rnatOI. arsza~s l, 
meJszą, ?po.z')Ja,ę, skłonna ~~ w , 'ak naj- nych'wiado~ościodochodach w maju; Ko- się zebl;anie pifJltej sekcyi rzeczonego .~~owa- generał. Hnrk.oj . daleJ na uh~ac~ WIodą
tecZn?S?l, gIe '. zaczyna i'ilerz!~. Jo rzeba lA" marienbrirsko-mławkowska przedstawiła rz 'stwa pod 'prezydency!,!p .. Btalllsława cych ku tuteJszeJ gr, kat. celkwl prawo: 
mo~n~, ~e,.~[:z~~~ew ~ypelnrO:~e~ g Owó± I k~rzystniejszewykazy docho~óww maju l K~oneDbe:ga .. W~dle informacyj "G3;zet~ slaw~ej,. miaI}-o,,:"l~i~ ,~zie~u.ej,B'pacero.weJ, 
;~dl.W)'fY~rY~~!:i:",;~"!.;1 :~:',~j~.~;e.j;.~r:;nlni:~ b;ljl;ro;~l~~~~W;~:~k:b::~;'~':~:Y~d":;~';i~~; ~;e!l;~' ·ł.';~;i,,:,~';t;::~yto'!,'::~ceJl'~~ 
...~:re~~~i'Jhlgprrfd:ii"{i§u.fiw I ~ió;m:ę~r~giia~~?~iieót"T::ą!j{-k~~t~~ieP~~tS~a~is;:waBi~~ód;;;t;;r:~ój~;= ~~dt~;;:lt:~~· ;~~~~ęt,el_~rYZ d~aól:~~~:; 
wznacznej części cięzar nadmiernych zobo- ~olel g;ahcYJs~IC~pr~y~mowane.by.ły lepIeJ f'.e.ratSll:m.len. ~l.e opracowany .W pr~edmlOcle Sr~d~llaz.~s ~ Pl.?trkowska. naJ?r~e.s.trzeDl 
wiązań, giełda uzyskawszy swobodęzaczy~a 1 ;po~lllosly SIę ~OW!llez,w. kursle.Uspo~o- cIa od IgIeł l, szpIlek .. W dys~u~l_na(~ tym' wyzeJ pomlenl~lleJ, przez cały d~Ien. 
robić nowe zakupy, kontrinina przystępuJe I b.18me dla: papler?W gorn~czych:wzmocn~ło re~emtęm, .k~ry wnosl~ od;no",Iem~ ząda- ,Przed goazmą9~t~ :ze~ra~y SIę poszcze
stanowczo do pokryć, co wszystko. wpływa slę.cokolwl~k z'koncem ubległ~goty~odll1a. neJ podwyz]ri .cła,brah udZIał op rocz pre- golnekoq~oracye mIeJskIe .l~l!dowe,. oraz 
bardzo korzystnie na wzmocnienie usposo-' Akcye zWIązku dortmundzkIego l huty żesa p. StamsławaKronenberga pp. B. prywatne, Jako to przedstawIcIele tutejszego 
bienia. Po idalszej . oQniżcewpierwszych! Laura od.zyskały ptiniesione straty. '. W i~; .Hantke;'Brun i D. Rós~nblum .. Zebranie duchowieńst\Va r~Y;TIl. kat. i ew~ngielicki~go, 

d. n. iach .u .. b. i.eg.legO. ty. g .. od.riia,~z. ii.iO.SlY.. '.Się .. akcye \ ... nyc~ 1?aPI. erach, prZemYSł. OWYCh,. J?rze.ważaJą źg. OdZI."l,.~ .... Się.·.i na. w.' .. nio ... S ... kt,P' Bru.: ~a .. w. ,.to. k~. brac,t. wo s?,. zel~c~le , '.' .'V8ZJS... tk .. 1e ..Od. dZl.3:łY. '. 1Q::edytowe o 5 marek, .udzlalyAyskol!-to-ko- zwyzkt..·.' ,', ••.. F" ::',' .' " ' dyskUSYJ p. L. Wrotnowsh podnl{~sł zasadm- strazy ogll1o~eJ 1 t. p .. na dworcu koleJ 0-
inan~y~ow~0.21f2-,,-23!4~aJ;"ek:. Zwyżki >:te" Wcina; ;'Wr oc1: a:w:,' 7 eie]:wca.Ja~'ma.i'k:~ząkwestyęc?'do Jl()s,tawyoddzfa;lu 'Y0bec , wym,oczekuJąc przybycI~.T. ~. General
?ho.Claz mew18lkie, W.p~!ow~anl1~ do. spadkU', odbY'fiisl,ę,przy;żwykJ:ych w~runkach. Kup~ spraw!. .~e~n.eJ.wog()le: ~rze.wodmczącl;Gn?,erna,to~'.a W ars~aw:sk1ego, ktory,{)~od~. 
J~~leD1U~. ~lległy.. WY~." le~lOn~:paplery' w os.t~.~. cynadte:~s~y:' ł·fabryka~~I. zn a~' R~n1.l;, $przemw,:l SIę lednak .. odnosneJ dy s kusy l~ I' ~~eJ .. ' ·o.s()bnp:l pocl~gl~m. w ;tow~r~y ... st. WIe 
tńlCne~asach, nabIerają Jednak znaczellla. zSaksonl1 l Łużyc, 'nabylI zeskladow kllk..1: :Następmep. Bachner z Aleksandrowa pro" mnych' gOSel, wymlemonychpolllzeJ oraz 

. . 

Z l~st wszystkichwyrwał'sięokrzyk raclośny.: wel'll. .' '. był O tem·zawiadomiollY .. 
.Jednakże'. Gustaw spoglądałria przyjaciela ... Sprowadżił swojetzećzyzPatY'ża i pracował .' "Póleciła mi zapewnić go, Jebezwątpielliaby.:. 

z lniną poważną. Zmieuiłsię bardzo .. vV ąśy jego oa świtli dO zmierzcAu. . •. ..' . 'la barclz.o· winną; lecz nie tyle, aby' byłailiegoclną 
zawsze były cięmne,alekrótk,o ostrzyżone :włosy -: Kilka dni z~ledWie ,przeżył. 'ty tym rajurzłożo::. spocząć obok sweg'o dziecięcia. Ostatniem słowem, 
zllpehiie pobielały. Twarz jego ogorzała jak twa!'?;: nymze spokoju, serdecznej przychylilOści i pracy, jakie wyrzekła, było: MClks. 
araba, a . trudyfizyczrieimoralne'zostawiły ,swe gdy.xazwstaJąc O(}stohl' Gustaw dał mu' znak,aby' . ""Sądzę, że Bóg, miłosierniejszy oclludzi, prze-
ślady w' zm~u:szczkach rys Ilj ących się na jego po- sie'udaf-za niDli .. ' ........ '.' .. ' . baczyljejwszystkiecbłędy i przyj3)na swojeJono;" 
liczkach. 'Jeg-o czai'heoczysilnie 1Jłys~czały. Schudł .c~"~" Zapl;ó,vii~ił=~g;o:'doswegog~abiil!'ltu. . '. .. .. -- Pozdrawiam-was Moritz. 
znacznie, lcczkark ipiers1 mocnómu się rozwinęły. Mam.ci udzielić ważna wiaclolrrość -. rzekL-.: - Biedhy stary! ~ sżepnął G1I9taw - i to 

. -' Kochana, Lud,viko -'i'zekł Gustaw przed- Oto list dziś óde'!Jr:.3:ny. ·C~ytar ~.'. ' .. ' . uczucie nazy1vasię liulzkiemsu:mieniem.:' 
stawiając g? młodej matce - mój, najl~pszy przy- ':Maks przeczytał list następujący: l\fakisymilianpog'rążollyb'yłw poiml"em mil-
jacieL . . . . Panie! : . czeniu . 

. . Ta uj~ła go za' rękę ~~. ęzczerQś~ią. , . "Nie mając'wiadomości o miejscu pobytu pana, Jego przyjaciel oparł· mu rękę na ramieniu. 
-.. -Znampana óddaWJ.l& i,p()d~ielaIrlprzywlą- Brauna, uclaję się do pana'z udzi~leniem wiadomo- - A więc? rzekł. 

~auie G-ustawa~ ~zekła z prostotą. '-.- Toto jeszcze ści' dającej pańskiemu, przyjacielowi wolność, •. lecz - A więc! ostatni, węzeł. zerwany... Tam 
jea,ellHa~mer)e,którykiedY&P~liapo~ocha.· dotykająceJokrutnie sercepanLStólz i tak jużsil~ jeszcze coś bylo... '1'0 krwawi. 

;+ pbdała mu dziecko ... ' ..:. ' .•. '.. .. .....•. . nie dotkniętej.. . , .,... .' Lpołożyl rękę:naosercli. 
Maks wziął je i llcałówał. ~Iłoclej kobiecie . ,;Pani Braull,.z,domu O(lilaStQlzr nie:Żyje.,:Odpowiedzmu,że ją' mogę. przenieść do 

zdawało się, że ,ujrzała, łzę. w. jeg'o o~u błysżczącą. Zakończyła. ,życie ~wczorl1jo; 'ósmej ~wieczorem, za- Ribeauyille: ,ipocluhvać obok-dziecka. ··A teraz 
'Pozwy:kłych'pgWitaniaęh: .. ' , .-, '., .' .', . chąwujfłc ,zupehuyprzYtoninoś<5umy~lu. '.' pOllieważdla. niej:byłeliltwardym do końca,. mu.~ 
. O:puśćiłemTudye,wcześ~Mej)iniż:zamier?ia,łeUl.~· ..... "Zycie jej:od .śinierQi dz\ecka byłotylko dłu-,szę L dla siebie być twardym. Ocljeżd±am jutro. 

l'2;ekł-' .-. i przed ~wolha ty:g-Odl~ia;mi'przybyłem,.cl.o. gieAl ~ilczelliem iclłwtie~ciei':pienierq~ . -. ···Widoki, jakie mam thtaj przedoczyina,'są nie-
Ma:rsylii. Zatrzyma,łeIn' się w I'aryżll t;ak długo "" Pierwsze ataki.dlOrobYJ która ją zabiła, dały, zdrowe.dla'tych, co się poświęcili samotności. 
tylko, abr!ldnri~s!racyLwien{i.e(l?ompan~1 :śrecI.~itt się uczuć w czal3ie naszego pobytu w Rzymie. By- . 1. nazajutrz, żegnając ,się ,z 'przyja~i?łmi, gdy 
azyatyclcieJ.'?lozycspra'WozdaIlle ,z mOJeJ~lsyl, łyto;suąhoty~ .. : '.' , .. ; .. , ; pam, Gustawowa Hammerle mO'wiła do meO'(}: 
p?ćźeill udałem się wprost do' Alz~fri i, przeb,yłe~; '.' ." ;,Spo~oj1;ta i z.rez~g~owana, z glęb~ serca wzy- , . Do ,widz~llia! . W trzydzi~~tu hita~bżycie 
pl:~hotą c!1ł~~~rogęod W?er* d? S.11l11~)a~li" zatrzy:- . ~aJąc; snuerCli .~C!qhOSClą ~łuchałit, le~3!rzy.:w: t~~, slęmekon~zy,. ,pa~lle M~~synuhanie.vVracaj 
ma~szy SIę przez dW~,dIll w RlbeauyillęJIl~,o(hVl-. Je4ylllec,eluf aby odwlec CIOS, uderzycmaJącYJeJ prędko, tu Jeszcze Jest mIeJsce (Ua· szc.ześciawe 
dżeniag'ro~ów mpichru:()gich zmarłych.. : '. ..: '.: I matkę.' Dopiero pi."ze~pQł rqkiem .szukająti nadare- dwoje, potrząsnął snlutme głQw:a.. ' , 

- Wieleż uam czas'u poświęcisz, kochany Bran- mnie zdrowia w Neapolu i na wyspach Jońskich, ·-.Serce lUL1zkie>-.odpowleclzial...;,.;...nie .jest 
nie? - zapytał pan~ammerIe. '. . . powróciliśmy do Hyel'es"g'dzie zasnęła w Panu. tak silne, aby clwarazyzyó taka radościa:ita.-; 

~D.watygó41~le<:~a miesiąc mus~ęodpłylllłć • , . 11 Posępne wspomnienia;zakłócały jej ostat~ie kąboleścią. '. 
zwypi'a~ą nauk:0iy~,'~1;(n·~.Dła óbowiązekspra~ ch~i1e~)l)li01?-astan~j ,Berbelj, ĘiPPi3a, a.szc~egoh Maksuc1ał .się na wypmwę w kraje nie-. 
w'dżić,moje bada,uil~;OS,o~ist~.. :..: "' : . " i '., niej jej małej Zorżetty,cia.glemiała.~ ustach; ,znane. 

KaZdego wieczora 'opówia~lał zajIlllljące s~cze-:" ""Jeźt31i wspomiIłam~o ~ych .szczeg'ółach, tą 
góły swojej podróiy z Ekaterjneilblli~g;a'-~lo Pesza- :ws~l.1tęk; j~fwy,raźllej Woli.':qhyiala~by·p·. 'BraT;U1 li; o N. lEO. 



3 -' 
swojej świty, przybył do Łodzia po przyjętem KRONIKA. Użyto broni palnej. ' Pięciu lud~i zabitych, powitaniu odbył - krótki przeglą:d zało~ KRA J OWA ł Z A G R A N I C Z N A d d' 'rE'LEGR.ł-RY GIELDOWE. 
gującego tuc wojska. ' " 1\. wu Zlestu rannych. 
. Obrząde~ . poświę~enia' , cerkwi rozpoczą): Warszawa. Zbiory Lelewelów. Groma~ W innych miejscowościach strzelano zno- Gietda Warszawska. 

\z dnia 9jZ duia 10 Sl~ o godzI.me lO-t~J. dzone z takiem staraniem przez nieboszczy- wu do kandydatów liberalnych. Ź,!lauozkoucem I}ieldy. WszystkIe powyzsze korporacye właJz ik:l .Prota Lelewela pami!~tki rothhllle, mię- , Wiedeń, 9 czerwca. Dnia J 6 h. m. roz- Za weksle k"'tk,oterminow8 Towarzystwa zebrały się w tym celu przed 1 dzy którellli jest łauna biblioteka i wic- pocznie się l)roccs w sprawie wyś\vietleuia! no. Berlin zo. 100 mr. • • zabudowaniem cerkiewnem przed oZllaczo~! 1e ciekawych rycin, sprzęty wartościo\\'t' przyczyny poźarli w teatrze miejskim. " l;~llI~yn,,·. l J;.. • • . O d 10' d' l • J k ł k . k t l .. - . " 1 ";j7; ,,100 tr. . . 
nym cza~em. go z. ~eJ na J~C lai • np. ~ ys a !ll l"US, owa~la .l al'owam~ OJCU Budapeszt, lU czerwca, \" Klskures roz- \\'w(łeń ,,100 fi. • • 

48.65 
9.91 

39.56 
81.50 

48.75 
9.92 

39.60 
81.80 E. arcybIskup warszawskIej cerkWI 1J1'awo- Joachlllla. przez kI·ola.Stamsława -- pl'ze- v"ch U1I'c"Ile z ok· l' 't . b 1 I" l I ' , ł . L k' k ' .. .. . .. ., " d '"\ T ...' '.' "<'< y" -lLZY Hgl,aCSJ wy o 'CZYC I a~ap ery .panstwowe: I 

S awneJ eoncyusz; W 11 a mmut pOZJlle) '~l€ZlO1~e. zostaq . o \, arsztL'':Y. 1. sprzedaJ~ ·'b l. .'. .. . . . : ·;Lis!.y l.ikwid. Kl'. Pul. " ł J. W. Jenerał.Gubernator WarszawskI, Się CZęSClOWO! Podobno w]abeIclel szukall prz) ra J WJIIl1U1'Y powstanIa. \V Kalo- Ro~. [loź. Wschodnia .•• :, o:-az inni goście zamiejscowi i przystąpiono IlU. nie kupca, któ ryby ('ułooŚć ZlL nie\vielką I czy zburzono i zrabowano sklepy starcza-. Listy Zas. Ziem . .: GU r. Lit. A. mezwłocznie do dopełnienia obrz" dkn 1)0- kwotę lluhy1, .lecz 8zuka! uapró;i;no. Inte- konnych. I I -"/ . Z" t. .. "\V m~es' '1' 

87.40 
93.10 
98.40 
98.25 
95.óO 
94..-
92.75 
92.2(> 
91.-
85.50 

ff1.óO 
93.80 
98.25 
9S.-
95.50 
93.80 

świ§cenia. <~ re,.;lJ, IJraWllU ule l!0zwalajt~ mu dłużej zwle- Madryt 9 czel'wcaN ". a drodze żelazllilJ'1 lI. 'l ,as .u. ar8Z. er II kć d' .'.... v "n " " 
Oerem~nia skończyła się o godzinie l-ej a ze sp1'ze azą· asturyjskiej, zalamało się sklepienie 300 »" " "IlVI z połudllla. - Warszawa. rrIJiei1ri. W lliedziel§ na 't .' ,11 '. I b' , ""!.!." l polu Mokotow

'kl' ' ,;" l'" ., me IOW u uglego tune u. 12 1'0 otmkow za- 5% OblIgacye m.. V\'arszo.wy. -Kurat~rwarszawskiego okręgu nauko- .,,, ~ em pIZy. sp zYJ<tJ.ąceJ p~- h't ł . .. lLiatY ZI1Jlt. i\1.ljodzi Ser. 1 

92.75 
92.40 

wego, tajllY, .. J;adcaApuchtin,korzystając godzie 1.dos~ licznYll1 u(lzIale pubhc~nośCI, l yCJ. . . ."" " >t II z pory przedobiadowej, zwiedził tutejsze odbyły Sll~ plerwsze w tYnt roku letllle wy- .. ~zegedyn, 9 czerwca. Przybyłemudo" ". " ,,1lI 
84.50 l 
~:.:: \' 205.35 

zakłady naukowe. ' ścigi: , Gonitw st?sownJe do prog:amu by- Mindszend margr- Pallavlciui celem wypo-' '.. . Giełda .Berlińska. O' godzinie 3 po południu danv był dla ło plęC; odbyły Sl§ zal> w następującym po- wiedzenia mowy programowej nie pozwolił lIalJlurot.y rO-<Ył· kle zaraz. • b l h b 
.. ol rządku: do pierwszej, o nagrodę główne~d tł. . . . .,,; '..' " . ,·".,tl 11>1 rlost. 

pl'zy. ~ yc na o rządek poswięcenia' gości zar "du stad ..3 h 800 bl' t . um uzbrOJony kI]"am!, przYJść do słowa. \\ ~l& na \\ arszawl} kro ch _1 h t t . T z~. IZąuOWyc . ru 1, S ,aw l "1 O" le" .. . PeterslJUr"kr 
zanueJscowy ,w SruaO . U. ·l'Jszego . owa- 50·· rubli, drugiemu koniowi· z nagrody i J.' argrala l Z,!O UlllCy Jego SChr?Illh Sl.ę" ," dt: 

200.- 20".-
205.GO 204.85 
205.31) I· 204.15 
203.10 202.-

rzystwą Kredytowego, solenny bankiet. stawek 150 rs. bieg 2 wiorsty wjechały w do domu 1mrllllstrza. Tłum pogonił za IU- : LOlHh'n kro Na trzech stołach nstawionych w trzy szranki 4 koni~: Daniel Roch~t ogiei-p. L. mi, zelżył naczelnika żandarmów a tych» !lt. 
;A).47'i1 20.4.6 
20.36 II:! 20.34 112 

167.5& 161.45 
rzędy przez całą długość sali głównej, oraz Grabowskiego .• Lady Savilla klacz p. J. Do- ostatnich obił kiJ·ami. Z' andarlne:rya d-loa·· " Wi~deu kro t t

· k ł 
1M Dyskonto prywatnp na czwar ym us aWlOnym w poprze • u czo a bro~ost~, Szaman ogier p. T. DOl:Ozyilskie- ognią. Kilkanaście osób zabitych lub cięż-

21J~ 2,7j8 sali, znajdowało się okolo 150 nakryć. go l og:ler Koncept hr. A P?tockIego. Do ko rannych. J. W. Generał-Gubernator Warszawski mety pIerwszy przybył Damel Rochat, za .. 1 

Giełda Londyńska. 
Weksle na l'etill"8burg. . nadjechał zaraz po godz. 3 w towarzystwie nim przybyła Lady SaviIla.~W następnej Do Gyongyoes, Szent J. W~ G?-bernatora Piotrkowskiego. Po- gonitwie o nagrodę Towarzystwa (Derby gu zawezwano z powodu przedzał ICh l)au Policmajster Maksimów inteJ'llaliollal) 1,000 rs. stawki 1501's., drn- czych oddziały wojska. 

Miklos i Gllcssin- Dyskonto 2 1/2% 
zaburzefl wybor-

stojąc w karyolce i śledząc baczllem okiem giemu koniowi połowa stawek wniesionych -----. porządku wydanych rozporządzeń. w przeddzień gonitwy, bieg 2 wiorsty 133 OSTATNIE WIADOMOŚCi 
RUCH TYGODNIO"VY 

n.'l, tutejszej Stacyi to,varoweJ 
od d. l do 7 cz<,rwca włl}cznie. d są.żnie, biegały: Richmond ogier p. \V. My- HANDLOWE Z powo u wczesnego łaulania Dziennika, syrowicza, Grand-Duc ogier p. L. Grabow- . . .... • l' l' 'I. Y by lo: 

komun. z Cc- y. Z~ A. żywno~{: I potrzeby domowe kraj. sarstwa grani. 
pOdamy szczególy dotycząc.e obiadu i t. p. skiego, Raviolina klacz J. Dobrogosta i dopiero w jutrzejszym numerze. Sąsiad ogier hr. A. Potockiego; Zwycię.. Z gości przybyłych w dniu wczorajszym żył Grand-Duc, drugą: nagrodę zdobyla Rai· -oIl,egdajszym do Łodzi, wymieniamy na violina.-Dotrzeciej gonitwy O nagrodę stępujące osoby: J. W. Generał - Gu- Towarzystwa 500 rs. stawki 15 rs., zwybernator Warszawski, generał Rurko; cięzca ma być sprzedany za 1,000 rs., przeJ. E. Arcybiskup Leoncyusz; J. 1V. Gu- wyżka ze sprzeda~y osiągnięta ma wpłynąć bernator Piotrkowski Zinowiewj Kurator do kasy Towarzystwa, bieg 2 wiorsty, staokręgu naukowego wal'szawskiego, tajny nęly: Duchesse de Montmorency klacz p. L. radca ApuchtinjPomot:nik General-Guber- Grabowskiego, Kalkuta klacz porucznika naióra Warszawskiego, generał Krlidener; Łazarewa, Syntaxina klacz p. L. KronenKomendant korpusu Hrabia Musin Puszkin; berga, Contessina klacz spółki radomskiej, Naczelni~ biura Generał-Guberuatora War- Braid-Maid klacz hr. A. Potockiego i Graszawskiego, r. l'. st. Komiłowj Naczelnik nat ogier hr. F. Potockiego. Pokonała sztabu Generał-GubematoraW arszawskie- przeciwników Kalkuta; drugą była Braidgo, generał Zweriew;. Pomocnik Generał- Maid.-'\V czwartym biegu o nagrodę ToGubernatora Wileńskiego, generał-lejtnant warzystwa (Totalizatora) 1501's., stawki Kachanowj Naczelnik źandarmeryi, ge- lU rs. bieg jedno koło, panowie jadą, walneral Albow j Rzeczywisty maca stanu czyli o zwycięztwo: p. St. Komierowski· na Szczebalskij Komendant dywizyi ge- ogierze Boddy-Bee, p. Augustynowicz na nerał-lejtnant Igelstr6m; rz. r. st. Tra- Modei klaczy spółki radomskiej, p. ~Je(!himowski i Butowskij pulkownikMalichinj ksander 1Votowski na Guślarzu oglerz~ Wice-Gubernator Tchorzewskij Naczelnik kornf!t:1. lVIiiHera i p. Stanisław Wotowskl ~,alidarmeryi dróg żelaznych, IJułkownik na własnej klaczy Bombie. Nagrodę przyRl'idriechs; pułkownik żandarmeryi Timirówj znano Medei.-'Wreszcie o nagrodę. TowapUlkownik Kosteniecki. r~ystwa (M~kotowska) ;!00 rs., stawkI 3.0 rs., 

bIeg trzy WIorsty z lO-lU przeszkodamI, pa-. (-) J •. W. Generał -.Guber~ato.r War- nowie jadą, żokeje wyłączeni, ubiegali się: szawsk~, odJechał. 'Yc~oraJ, ,PoClągIem ~ad- na Walmerze ogierze Jastrzębca p. St. Kozwy:c,zftJ_nym o. gedtlllle5-teJPopolndmu z mierowski, na własnym wałachu Alle~tonie powro'tem do Wruszawy. p. Krumpel iogierz.e AwIiarze rot?ll~trza 
(_) Pl'ezy~yum. tutejszego O~działu Tow~- Curyk?wa. kornet NIlow. Ten ostatl11 plerwrzystwa pO~leramaprzemy~łul ha~d(u rosy~- szy plzybIegł do mety. 

skiego prOSI nas o podame do wIadon:oś~l, . .' . 1" • : _ ;. d 18 Ozerwca r. b. ° godz. 7 l poł * peters~urg .. StJiS l"d'llOlJCI. :Nlfraz JUz ,don? z~ w. .. r . d ' rJl· szono o proJekCie powszechnego w całem po.nJhVle Wlecz. odbędZIe SIę w sa I pOSIe. zen .J. 0-\ spiau ludności .. 1'rojekt ten opracowano już w ko· warzystwa Kredytowego M. f-;odZl Zebra- mitecie statystycznyJll ministeryum sl!r~w ~v~-nie zwyczajne członków Oddzlału. wnętrznych i obecnie pr~eszedł poą oPll1llJ mIm-

Berlin, 9 czerwca. Bauku. rQByjskie 206.25, weksle na Wll.rszawf,j :.l05.!lO, na l'etersburg 205.30, na Wie- Pszenica deil l{i7.55, na Londyn 20.~71/2,na Paryż 81.15, na Żyto. • Amsterdam 168.05. Groch • Wiedeń, 9 czerwca wieczór. Akcye kredyt. 37.25, J~czrni6ń takieŻ' wl}gier. 309.00, fl'aucuzkie 317.80, -lombardy Owies • . 151.50, galicyjijkie 286.75, kolei półD,. zach. 180.50, Grykn. • . austr. r.euto. papierowa 80.to, taki!l.i. ~ota 101,90, Kukurydza 60f0,węgler. złota.122.70,1)0/u'pap1er. g8,W,·taka! 4.% Mąka • zlota 91.92 1/2 , noty markowe 59.651 napoleony 9.68 1/ 2 , Kasza • zwilj,zek baukowy Hl7.00; spokojnie. Kartotłe. londyn, 9 czerwca. po południu. KOl1llole 100, Cukier • pru'skie 4% konsole 1021/7 , ó% tureckie z 1865 r. Mclas • 8, rosyjska poi. z 1l!71 r.91'/2' takaż z r. 1872 S~irytuIl 1)1, takaż z 1!ł73 r. 003/8; 6°/0 renta złoto. węgier- 1'lWO. • • . . • • • ska 103; 4% renta złota węgierska 761/8, austryae- Towary kolonialne. • • kazlota reuta 84, egipska 61, banku ottomań. Mięso świeże i WędzOM. skiego 153", lombardy 12'12, akcye kanalu 8uez- Ryby i śledzie • • kiego 821/~, srebro 507/8, dyskunto 21/8 0J0. ~~dowizny. • 

p u d ó w kgr. 
5531 1220 
4826 610 
298 1220 

5490 2440 
610 

2926 
1593 
1350 

- lOOOO 

252 
43 

S3i 
43 

502 
433 
360 
456 

1861 

156f>O 

Paryż,9 czerwca po połudmu. (Sprawozdanie koi)- \ oly • • . • . cowe) 30/0 renta uJJl!l.tzll,lna. 8O.Só, -SoJo' renta 19.3!i!lf,. T~ chlewna • 41h, OJopoźycźka 100.20; ,,,rosk8.50!orenŁa· 97.60, Ofeje i oliwy ••• austryacka renta złuta S5 1/4, 6010 z!oto. węgierska Wyroby to.baczne 

sztuk 75 
" 193 
pudów 1676- 11000 

104, ts,kaz 4% 773T4' .rosyjska 5% z .rokll Ml77 Świ~e i mydlo 
350 25 
598 98 1/2 , Losy tureckie 43.0U. Credit mobiJier 335. No.fta . • • . CrCtlit foncier ]335, o.kcye 8uezkie 2063, bank Sól • . • • • • 4~ paryzki· 866, bank dydkol\towy (138, weksle na Słód • • . . . . . . . Londyn 25.20'/2, akcye tahaczne 557.00. Nadto odeszło w komunikacyi krajowej: War~zawa9czerwca. Targ zbożowy. Prlzenica 242 (I. . Cukru pudów 653, piwa 304, towarów kolnpstra idobro. 790-810, biala845-865 wyborowo. 885-90U; ~llal.nych 269, mięsa świeżego i wędzonego 61, oleju żyto wybor. 232 (I. 615·645, śrcdnie 600j j~czmień 2 1 ohwy 76. i 4ru-rz§dow)' 20"J.~/. i>OO-600; QWies142(1. B50 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - 385j gryka200 (t. ----j groch polny 260 

(1.750- -, cukrowy 260lL -----, :Fasola 260 
(I. ----- kop." zą korzec. Kasza jaglano. -
-- jęczmienna ---:-- kop. za pud, Dowieziono: 
pszenicy 1::100, żyta 600,j~czmienia -, owsa 30, 
grochu polnego 50 korcy. 

Warszaw~, 9 czerwca. Oko ~ita 78% z akcyJ) kop. po BOlo' Stosunek garnca do wio.dra 100-307 1/: Hurt. skladza wia!lro kop. --8363, za garniec --272 
Szyuki za wiadro kop. --8486, za garniec ko
pIejek --276 (z dod. na wY8chn. 25/0), 

Szczecin, 9 czerwca po polua. Targ .:uożowy Pszenica 
uezzmianYi w JrI. 160.00 - 178.00, na cz. lp. 175.00 
ua wrz. pat. 179.00. Żyto bez zmiany; w Jll. 130.00-
147.00, ua cz. lp. 143.00, na wrZ. paź. 142.50. Olej 

TARGI ŁQDZKIE 
TV/orek dnia 10. czerlc~a ·1884 roku. 

100 
100 
100 
100 
50 

100 
50 
50 
óD 

Targ zbożowy. Sprzedano dziś: 
1'szcnicy' I .. Z y t a: 

kor. po 8.95 rs. 100 kor. po 6.10 rs. 
" 8.60 H óD" 6.80 
" 8.70" 100 " 6.20.:: 
" 8.60" 100" 6.20 " 
" 9.30" 50" 6.30" Jęczmienia: 45" 6.60." 
" 6.00" 100 " 6.57 1

/ 2" 
" 6.fJ5" 100 " 6.05" 
" 5.80" Owsa; 
" 5.75" 100 kor. po 3.95 " d k d 

. t b" t steryum skarbu, a na.stępme ro.da panstwa ma wy-Porzą e zIenny ego ze rama Jes na- dać osto.teeznl! deeyzYę w tym względzie. Wszakże stępujący: •. nim projekt ten przejdzie. ~v~zy8tkie insto.r;cye, u-

rzepakowy bezruchu, na cz. 55.oq, na wrześ. 
paź. 64.00. Spirytus ospale, w m. 51.40, na cz. lp. ó2.1){), ua śrp. wrz. 52.60, na wrz. paź. 51.60. 
Olej skalny w Jll. 7.90. 

4 
6 

10 
50 

Grochu: 50" a.~u" 
" 9.00" 50" 3.90" 
" 8.70" 50" 3.80" l Sprawy bieźące Oddziału. płynie sporo czasu do ChWIh Jego wykonama. .. ' T r fa celna . * W uniwersytetach szwedzkich mają, być, jo.k do-~. a y t' d k tł' paro- nosi "Herold," ustanowioue katedry j\lzyków slo· 3. Towarzys wo ozoru O ow wiańskich. 

łl 8.50" bO II 4.00" 
" 8.50" 100 f1 S,7ó lt 

100 " 8.70" 
100 " 3.80" Targ wiktuałów na Zielonym Rynku. 

wych. . , 4. Ewent., wnioski obecnych członkow. 
5. Wybór nowych członków. T E L E G R A M-Y. 

Wiedeń,9czerwca. Targ zbożowy. Pszenica na cz. 
9.76, na jesieillO.17. Żyto ua cr.r. 8.BO, na jesień 
8.62. Kukurydza no. cz. 6.92, na wrz. paź. 7.18. 
Owies nu cz. 8.48, na jesień 7.1i>. 

Peszt,9 czerwca przed polud. Targ zuożowy. P~zenica w m. nlOcno, no. jeBieil 9.83. Owies no. jesień 
6.80. Kukurydzo. na cz. lp. 6.46; wiatr. 

{lle}!:o, kwarta. 71/1koP'I~archew Bztu~a li kop. 
l:im1etana" . 30 " Pletruszko., WIIj,Z. 2 ł/2 " 
Masło świeże, t: 30 " Selery, sztuka .6-7 1/2 " 6. Wybór sekretarza Odziału. Petersburg, 9 czerwca. Narzeczona"\V. 

(_) Na rzecz tan~ch kuchen złożył w r~-Ks.Sergiusza Aleksandrowicza, K8ięźnicz-dakcyi "Tageblattu" p. E. B. z Wrocławla . .. . ka . Reska,przybyła wczoraJ poclągIem ce-5 rs. . sarskim o godz. 5 min. 10 wieczorem do (-)Pozar.· D!a ze~ta,~ienia. jednolitej ki'onihl pozaroweJ, zaplsuJemy mepodaną '": Petersburga. Dzienniku" wiadomość o poźarze posesyl Kair, ~9 czerwca. Wiadomość urzędowa. ". RiickertaNr. 861 przy' Ulicy W ólczll:ń- Berber został zaj~ty przez powstailCów. ~kiej"wybucnfym VI .n~~d~Ielę- po połudnlU. Londyn, 9 czerwca; Narodowcy wszczęli pozar zniszczył staJlllę 1 dach przyległego wczoraj na metyngu w Newry w Irlandyi domu mieszkalnego. kłótnie, skutkiem czego wywiązała się krwa-(~)Na -gorącyml!czynku przy!apano :w:czo- wa bójka. Kilku ludzi raniono. raj amatora cudzeJ- własnoścI; naz~lsko b . jego Zą.krzewski. Ten }Jan, ~?rzy~taJąc ,z Berlin, 9 czerwca. W o eCllOŚCl cesarza, godzin, w któryc~ większ~ częs~ m1eszkan- następcy tronu, ks. Bismarcka, dostojników ców znajdowała ~lę ?a ulwach l placach w, i duchowieństwa, położono dziś kamiell.węcelu' :pr,zypatrzema .slęp~zybyłym do. ~~dz: gielny pod budow~ nowego gmachu seJlllU gosciom, zakradł SIę do Jeddego z I?leSZ aUł riiemieckiego. Cesarza i następcę tronu wi-Pozostałych bez należytego ozoru l ze spo-I 1> Ll- l nego ludu entuzya-r In ładunkiem skradzionej pościeli, już taq l4u~y zgroma~ zo , u~hodzil w da1. .. gdy w tem spostrzega go stycznenu okrzykamI. , właściciele 'J:omasz Gogolewski, n~chodz.ilI- Budapeszt, 9 czerwca. Podczas wyborow "cy z prze~iwnej s~ronyiz ?krzy~Ie~ ,!z~?= w Midszencie przysZło do kr",awych zabu~ dziejl'c,puszcza Sll~ w pogon za lzezlmles~ rzeń. Na l'ozkaz burmistrza strzelano do ki', ' W··· . Ś· i trwały dość długo' wreSZCIe . 'b' l k'Ik em .... y mg k'. l . ~ pobliżu tłumów. Sześciu ludzI za 1tyc l, l 'una~ zostaI'Zakrzews l ~rz~,apany.. . . . dworca kolei. N admlemc wypa,da, ze z,ro- stu rannych. . . . . , dZIej uzbrojony był duźym nozern, ktorYPodobne zaburzelll~ wydarzy~y Się ro-}lluzręcznie odebrano, wnieź w Szentes, gdzlezwolenl11cy kandy-.. I data rZlłdowego wszcz~1i walk~ i ·ludern. 

Londyn, 9 czerwca. Cukier Ilu.wanna Nr. 12 nomi
nalnie16'/l' Cukier burakowy ospale 141/ł' 

Londyn, 9 czerwca. Targ zbożowy, Pszenica spokojnie, stale; przybyłe ładunki mocnO; mąka ospo.
lej kukurydzo. ~1/2 8Z" owies rosyjski '/(-I/~, groch l sz, niżej aniżeli przed tygodmemj OWIes szwedzki mocniej; j\jczmieil stale; fa~ol" mocno. Nadplynęło 11 ładunków pszenicy; chłodno. W tygodniu od dnia 31 maja do 6 CZerW(la· dov.'ieziono: p9zenicy, 
angielskiej 2,268 obcej 39,295, jęczmienia ang. 388, 
obcego 2,474, jgczmienia słodowego aug. l!J,112, 
owso. o.ng. 432, obcego 41,186 kwart. 1\lą,ki ang. 
15,600, oIJcej 16,607 worków. 

Brema,9 czerwca. Olej skalny (sprawozdauie kOllco 
we) spokojnie. Stando.rd white w m. 7.45, no. 
lp.7.55,na śrp. 7.65. naśrp. gr. 7.9l>. 

Poznań, 9 czerwcą, Spit'ytus w m. hez hecz. 50.00 
na cz. 50.00, na Śl'p. 51.00, na wrz. 51.00 na paź. 
49.90; ospale. 

Glazgów, 9 czerwta. S.urowiec. Mixed numbcl'8 
warrants 41 sZ. . Londyn, 9 czerwca. Podczas sobotniej aukcyi 
na welntl ceny były nie zmienione. 

liverpool,9 czerWca. Bawełno. (sprawozihl.llle po· cZl}tk.). Przypu8?cznlny· obrót 12,000 bel; mocno. 
Dzienny dowóz 9,000 bel. .. ' . . . 

liverpOOl, 9 czerwca, po połur1niu.Bawelua. (Sprawozdanie końcowc). Obrót 15,000 uel,. z tcgo na 
spekulacY\l i wywóz 3,000 bel. Amel'ykailska 
wyżej o Ilu p. Suraty spokojnie. lUiddL amBry
kailska na cz. II?' 629/U' na wrz, 637/641 no. wrz. paź. 
6 11/32' na. paź. lIst. ,621/6ł p. 

Ser śred. wielk. 25 " Pory, ." • 3 " Jajka mendel. 22 1/2 " Indyki sztllka" - " Kartofle, ćwierć "Gtjsi Sil. rs. " 
" garniec 10 "Kury "k; " Ogórki sztuka -- " Kurczęta sztuka " 

Szpino.k blacik" 3 " Kaczki "" " Szparagi kopa k. - " Ryby Ślli~te, f. " 
R\lQ:łkiewki wi!}z. l " "żywe" Ił 

~~~~v b~!~~~ ~ :J~:: G~~c~!:S)Y. !fca;~' ~g :: 
Cebula, ga.rniec 30 " Ka.szagrycz." II " 
Buraki " 15" Ka.szka krak." 13 " 

DZIENNA STATYSTYKA lUDN-O~Cł. 
Małżeństwa zawarte w dniu 9 czerwca: 
W paraHI kalol. 2, a mianowicie: Józef Krupczyi;

ski II 1'0.uUnq Rajską, Kacper Slomiany z CecyliI! 
Gąsiorkiewicz. . 

W paralii ewang: -
starozakonnych: --o 

Zmarli '" duiu 9 czet'wea: 
. Ka~olJcy: dz~eci do ~at 1 ó-t" zmarło 2, w tej 

liczbIe chtopcow-, d~Iewcząt 2; dorosŁych 1, w tej liczbie m\j:i:czyzna l, kobiet -," mianowicie: To· masz Skweres, lat 67. 
Ewangelicy: \lziuci do lat Hj~tu zmarto 3, w tej liczhie chłopców 2, llziewc"''lt l; dorostych-, w tej 

~ic1:bie m\lżczyzn -, kobiet -, a. mianowicie: -
lina Kiihnel, lat 41;. 

Starozakonni: dzieci do, lat W-tu zmudo -, w tej 
liclIbiechłopców -, dziewcz1}t-; dOl'llslych -, w tej 
liczbie m\lzczyzn -, kobieta -, a lniano wici&. -

Dr. J. Koliński SPOSTRZEŻĘNIA METEOROLOGICZNE. 
• . F Środa. . (lnia.1l czerwca. Temperat,ura. wczoraj powrócIł z 'Varszawy, /.eczy c4ol'oóy' ,()(Jt:ile~ '1'an\J"~ W' !t., w"poluu. 2211 a., wieczór 1l d lt. Śre. Ul. Brzel':ińsb, dom S~midttt. dUll\ W18<lkoBÓ barQmetro. ~7 ('.aU IQ :iniJ Ir. 

3 _. 

swojej świty, przybył do Łodzia po przyjętem KRONIKA. Użyto broni palnej .. Pięciu ludzi zabitych, powitaniu odbył" krótki przeglą:d zalo~ KRA J O WA I Z A G R A N I C Z N A d d' 'l'El.EGR-ł-llY GIELDOWE. 
gującego tir wojska. . .. • wn Zlestu rannych. 
. Obrząde~ . poświęsenia· . cerkwi rozpoczą! Warszawa. Zbiory Lelewelów. Gro1lla~ IV innych miejscowościach strzelano zno- Gietda Warszawska. 

\z dnia 9jZ dni0.10 SI~ o godzI.me lO-teJ. dzone z takiem staraniem przez nieboszczy- wu do kandydatów liberalnych. Ż.aauor;koueem ~ieldy. Wszystkie powyższe korporacye wheJz ik:L .Prota Lelewela pamil!tki l'othinuc, mil,}- Wiedeń, 9 czerwca. Dnia J 6 h. m. roz- Za weul. krłtk.ołennillowa Towarzystwa zebrały się w tym celu przed 1 dzy któreIlli jest łauna biblioteka." i wic- pocznie się !)roccs w sprawie wyś\vietlenia! no. Berlin za 100 mr. • . zabudowaniem cerkiewnem przed oznaczo~! le ciekawych rycin, sprzęty wartościowE' przyczyny pożarli w teatrze miejskim. " l;~llI~yn,,·. l J;.. • • 
48.65 
9.91 

S9.56 
81.50 

(8.75 
9.92 

39.60 
81.80 

. O d 10' d' l l J k l k . k t l .. - . ,,1";1* ,,100 tr ... 
nym cza~em. go z. ~eJ na J~C lit • np. ~ yS:L !ll l"US ;owa~la .l m'owana OJCu Budapeszt, 10 czerwca, "\" Klskures roz- \Yw(łeń ,,100 II. . • E. arcyblskup warszawskiej cerkwI prawo- Joachlllra przez krolaStamsławu ~"prze- rucb ul' k···t· b I" l. I . ł . L k'lk" .. .. .. . l· d . '" "... ..... y ICZlle z o "l1ZyI agI .aeYJ wy orczYc I a .pap liry paiislw"we' I 
s awneJ eoncyusz; W l a mmut pOŹ1ll~J \~leZ10l~e. zosta y . o ,l' arsza,,:y. l. sprzedaJlli ·'b l. ,'. .. . . " : ·;Lis!.y l,ikwid. Kr. Pul. :. ł J. W. Jenerał.Gubernator WarszawskI, SlęCZęSClOWO! Podobno w]aselCle! szukall przJ l'a) wpnJUl'y powstaIlla. "\V Kalo- Ro~.Po7..Wsehodnia "':, o:az inni goście zamiejscowi i przystąpiono uu nie kupca, któ ryby talosć Z1L nie\vielką I czy zburzollO i zmbowallo sklepy staroza-. Listy ZM. Ziem . .: GU r. Lit. A. mezwlocznie do dopelnienia obrządku po- kwotę uahyl, .lecz szuka! llapróżno. Inte- kounycIl. I r ·"t . Z" t .. "'V m~eS' . . 

87.40 
93.10 
98.40 
98.25 
95.aO 
94.-
92.75 
92.av 
91.-
85M 

ffl.óO 

święcenia. reba prawllu uie pozwalajth mu clluiej zwIe- Madryt 9 czerwca Na drodze żelaznej l ,1" ·l·as .• !l. ar"z. er 1{ O . k' ł Sl' p d . . kać ze sIu·zeuaż51,. ' . '. • , '. •• .. "" " "III 
eremoma s onczy a '" o go ZIme l-ej '. asturYJskIeJ, zalamało Slę sklepIenIe 300 "" " "V 

z południa. - Warszawa. rVuieilri. W lliedzielę na 't .' dl·' l b' , "" 11. "l l M k t 
'k' . ,;" .'. ., me IUW ,uglego tune u. 12 1'0 otlllkow za- 5% OblIgacye m. Warszawy. -Kurat~rwarszawskiego okręgu nauko- po u. .0 o ,?W~ lelU plzy. SPlZYJ<1J.ąceJ p~- b't l . ,. lLilltyzo.at. i\l.1jod.:i Ser. 1 

9ll.SO 
98.25 
98.-
95.50 
93.80 
92.75 
92.40 

wego, taJUl'".];adcaApuehtin,korzystają,c godzi e l.dos~ licznYm mlzlale pubhc~nośCl, l yCI. , ' ,,,.. " " II z pory przedobiadowej, zwiedził tutejsze odbyły Slę pIerwsze w tym roku letme wy- ,"~zegedyn, 9 czerwca. Przybyłemudo" " , " "lU 
84.50 l 
~:.:: l' 205.35 

zakłady naukowe. ' ścigi: , Gonitw st?sownJe do prog:amu by- Mindszend margr- Pallavlcini celem wypo-· '.. ' Giełdll .Berlińska. O' godzinie 3 po południu danv był dla ło plęC; odbyły SIę zus w następUjącym po- wiedzenia mowy programowej nie pozwolił ll,,~lurot.r rO-<Ył· kle ZMaz •• b l h b / J rządku: do pierwszej, o nagrodę główne~d tł: " ",; '."' " . .' n , ,n IIOl dosŁ. 
pl·Zy. ~ yc na o rządek poswięcenia' gości zar "du tad ..3 h 800 hl' t . um uzbrOJony klJamt, przYJść do słowa. \\ ~l& no. \\ o.rszaw\} kro 

ch al h t t . T z~ S . IZą,uOWyc ,ru 1, S ·aw l "1 h" le" .. . l'oterslJUl''' kr 
zamIeJSCOWy ,w s, ae . U ·l'Jszego 'owa- 50" rubli, drugiemu koniowi· 2: nagrody i J., argrala I z,!o umcy Jego schr?I1lh SI.ę" , o dt: 

200.- 20".-
205.GO 204-85 
205~ I· 204.15 
203.10 202.-

rzystwa Kredytowego, solenny bankiet. stawek 1501's. bieD' 2 wiorsty wjechały w do domu 1mrllilstrza. Tłum pogonił za Ill- : LOlulyn kro Na trzech stołach ustawionych W trzy szranki 4 koni~: D~nier Roch~t ogiei-p. L. mi, zelżył naczelnika żandarmów a tych» Ilt. 
:Al.47'i1 20.;16 
20.361/2! 20.34 1/ 2 

l67.5& 16M5 
rzędy przez całą długość sali głównej, oraz Grabowskiego .. Lady SaviIIa klacz p. J. Do- ostatnich obił kiJ·ami. Z' andartne::rya d-lca·· " Wi~'ueu kro t t

· k ł 
Wl Dyakonto prywatnp na czwar ym us aWlOnym w poprze • u czo a brolJost~, Szaman ogier p. T. DOl:Oźyilskie- ogni~. Kilkanaście osób zabitych lub cięż-

21J~ 27j8 sali, znajdowało się około 150 nakryć. go l og.ler Koncept hr. A P?tocklego. Do ko rannych. J. W. Generał-Gubernator Warszawski mety pierwszy przybył Damel Rocbat, za .. 1 

Giełda Londyńska. 
Weksle na Petersburg. . 23'/% nadjechal zaraz po godz. 3 w towarzystwie nim przybyła Lady Savilla.~W następnej Do Gyongyoes, Szent J. W~ G~bernatora Piotrkowskiego. Po- gonitwie o nagrodę Towarzystwa (Derby gu zawezwano z powodu przedzał ICh l)an Policmajster Maksimów inte,'llaliollat) 1,000 rs. stawki 150 rs., dru- czych oddziały wojska. 

Miklos i Gnessin- Dyskonto 2'12% 
zaburzeń wybor-

stojąc w karyolce i śledząc bacznem okiem giemu koniowi polowa stawek wniesionych -----. porządku wydanych rozporządzeń. w przeddzień gonitwy, bieg 2 wiorsty 133 OSTATNIE WIADOMOSCl 
RUCH TYGODNIO"VY 

Ih'i. tutejszej Stacyi to,varoweJ 
od d. 1 do 7 cz<,rwcO: wł4cEnie. d są.żnie, biegały: Richmolld ogier p. "\V. My- HANDLOWE Z powo u wczesnego lalllania Dziennika, syrowicza, Grand-Duc ogier p. L. Grabow- . " ... • 

l' r 'I, y hl' lo: 
komnn. z Ce- y. Za..A. Żywno~{: l potrzeby domowe kraj. sarstwa grani. 

podamy szczegóły dotycząc.e obiadu i t. p. skiego, Raviolina klacz J. Dobrogosta i dopiero w jutrzejszym numerze. Sąsiad ogier hr. A. Potockiego; Zwycię.. Z gości przybyłych w dniu wczorajszym żył Grand-Duc, drngą nagrodę zdobyła Rai· {)l~egdajszym do Łodzi, wymieniamy na violina.-Dotrzeciej gonitwy o nagrodę stępujące osoby: J. W. Generał - Gu- Towarzystwa 500 rs. stawki 15 rs., zwybernator Warszawski, generał Rurko; cięzca ma być sprzedany za 1,000 rs., przeJ. E. Arcybisknp Leoncyusz; J. 1V. Gu- wyżka ze sprzeda~y osiagllięta ma wpłynąć bernator Piotrkowski Zinowiew; Kurator do kasy Towarzystwa, "bieg 2 wiorsty, smokręgu naukowego wal'szawskiego, tajny nęly: Ducbesse de Montmorency klacz p. L. radca Apuchtinj Pomoonik Generał-Guber- Grabowskiego, Kalkuta klacz porucznika naiora Warszawskiego, generał Krlidener; Łazarewa, Syntax:ina klacz p. L. KronenKomendant korpusu Hrabia Musin Puszkin; bel'ga, COlltessilla klacz spółki radomskiej, Naczelni~ biura Generał-Gubernatora War- Braid-Maid klacz hr. A. Potockiego i Graszawskiego, r. r. st. Komiłowj Naczelnik nat ogier hr. F. Potockiego. Pokonała sztabu Generał-Gubernatora ·Warszawskie- przeciwników Kalkuta; drugą była Braidgo, generał Zweriew;. Pomocnik Generał- Maid.-"\V czwartym biegu o nagrodę ToGubernatol'a Wileńskiego, generał-lejtnant warzystwa (Totalizatora) 1501's., stawki Kachanow; Naczelnik źandarllleryi, ge- 10 1'9. bieg jedno kolo, panowie jad1h walnerał Albow j Rzeczywisty radca stanu czyli o zwycięztwo: p. St. KOlllierowski na Szczebalskij Komendant dywizyi ge- ogierze Boddy-Bee, p. Augustynowicz na nerał-lejtnant IgelstroIl1; rz. r. st. 'l'ra- Mcdei klaczy spólki radomskiej, p. ~Je(!himowski i Butowskij pułkownikMalichinj ksander 1Votowski na Guślarzu ogierz~ Wice-Gubernator Tchorzewski; Naczelnik kornet:. 11iillera i p. Stanisław Wotowskl ~.alidarmeryi dróg żelaznych, pułkownik na własnej klaczy Bombie. Nagrodę przyliłddriechs; pułkownik żandarmeryi Timirówi znano Medei.-"\Vreszcie o nagrodę. TowapUlkownik Kosteniecki. r~ystwa (M~kotowska) .400 rs., stawkl 3.0 rs., 
bleg trzy WlOrstyz lO-lU przeszkodamI, pa-. (-) J •• W. Generał -.Guber~at0.r . War- nowie jadą, żokeje wyłączeni, ubiegali się: szawsk~, odJechał. 'Yc~oraJl 'poCIg,glem ~ad- na Walmerze ogierze Jastrzębca p. St. Kozw:Y.cpfllnym o. ged~lme5-teJPopołudnlU z mierowski, na własnym wałachu Alle:tonie powrotem do Wruszawy. p. KrumpeI iogiarz.e AwIiarze rot~l1~trza 

(_) Pl'ezy~yum. tulejszego O~działu Towll;- O uryk?wa. kornet Nlłow. Ten ostatm plerwrzystwa Jlo~leramaprzemy~łul ha~d(u rosYł- szy plZybIegł do mety. 
skiego prOSI nas o podame do wladon~oś~l, . .' . r' • : _ ; . d 18 Ozerwca r. b, o godz. 7 l poł * peters~urg .. SjJUJ lud"UJlJCI. ł-heraz JUZ .don? ze. w . b d" l' . d ' '11" szono o proJekCle powszechnego w calem panJhVle Wlecz. od ę Zle Slę w sa l poste. zen oL 0-\ spisu ludności .. 1'rojekt ten opracowano już w ko· warzystwa Kredytowego M. f-.OdZl Zebra- mitecie statystJcznym miuiateryum sl!r~w :v~-nie zwyczajne członków OddZIału. wnętrznych i obecnie pr~esz(jdł po~ opmuJ mmI-. b . . t sterymn skarbu, o. no.stępme rado. panstwa ma wy· Porządek dZlenny tego ze rama Jes na- dać osto.teezn~ decyzYę w tym względzie. Wszakże stępujący: •. uim projekt ten przejdzie" :v~&ystkie insto.~cye, u-

Berlin, S czerwca. Dankn. rQByjskie 20u.25, weKsle na Warszawf,j 205.60, na l'etersburg 205.30, na Will- Pszenica deil 1(i7.55, na Lonuyn 20.47IJ~,na Paryż 81.15, no. Żyto. • Amsterdam. 168.115. Groch • 

p u d ó w kgr. 
5581 1220 
4826 610 
.298 12Z0 

5490 2440 
610 

Wiedeń, 9c:z:erwca wieczór. Akcl'e kredyt. 37.25, JiJczmieii takieŻ' węgier. 309.00, fl'ancuzkie 317.80, -lombardy Owieli • . 151.50, galicyjijkie 2S6.75, kolei póln. zach. 180.50, Grylm • . anstr. r.!lnta papierowa. 80.to, ta!Ql.i, ~otu, 101,90, Kukurydza GDJo.węgler. złota122.70,1)o/u'papler. S8,W,·taka* 4"10 Mąko. • z/uto. 91.92 1/2, noty mllrkowe 59.65! uapoleony9.681/2, Kasza . zwilizek blLukowy Hl7.00; spokojme. Karlolle. 

2926 
1593 
1350 

- I()(JOO 

Londyn, 9 czerwca. po połndniu. KOIlllole 100, Cukier • prn'skie 4% konsole 1021/1 , ó% tnreckie z 1!165 r. Melas • 8, rosyjska poż. z ll171 r. 91 '/2, takaż z r. 1872 SJ;lirytull 
!)l, takaż z H!7S r. 9iJ3/s; 6% renta zlota węgier- 1'IWO. • • . . • • • ska 103; 4Glo renta złota w\}gierska 761/s, austryo.c- Towary kolonialne. . . kazioto. ren~o. 84, egipsko. Gl, banku octomań. Mięso świeże i wt:dzoM. skiego 151", lombardy 12'12, o.kcye kanału IIUCZ- Ryby i śled&ie • • kiego 8211~, srebru 5(F/s. dyskunto 21/S 0J0. ~.fo'0dowizny. • 

252 
43 

Sili 
43 

502 
433 
360 
456 Paryż,9 czerwca po poludn1ll. (Sprawor;dallie koiJ- \ oly • . . . . cowe) 30/0 renta u1JlD.tzalna 8O.Só, "S.~Joi rento. 79.3!i!lf,. T~ chlewna . 41h DJopożyeźko. 100.20{ ,vłoskiL50!orenta" 97.60, Ofoje i oliwy ••• austryo.cka rento. dota 85 1/4, 6010 d:oto. wt:gierska Wyroby to.bllczne 

sztuk 75 
" 193 
pudów 167& 

350 
598 104, ts,ko.z 4% 713r~, .rosyjska 50/0 z .rokn Ml77 ŚwillCe i mydło 98 1/ 2 , Losy tureckie 43.0U. Credit mobilier 335. Nafto. . . • . CrCllit foncier ] 335, akcye suezkie 2063, ho.nk Sól . . . . • • 42&1 paryzki" 866, bank dydkol\towy 1I3B, weksle uo. Słód • . . . . . . . . 

1861 

156óO 

11000 

Londyn 25.20'/:. o.kcye to.haczne 557.00. Nadto odeszło w komunikacyi krajowej: War~zawa9czerwca. Targ zbożowy. P~zenicn 242 (I. . Cukrn pudów 6ó3, piwo. 304, towarów kolnpstra i dobro. 7U().8LO, biało. 845-S65 wyborowo. 885-9'JO; !lIo.I;tych 269, mięso. świeżego i wędzonego 61, oleju ~yto wyllor. 232 (t. 615·645, średnie 600; j~czmień 2 I oliwy 76. i 4ro-rz<jdowy 20:.1",(1. 500-600; tJWies ·142 (I. B50 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - 385; gryka200 (t. ----; groch polny 260 
(1.750- -, cukrowy 260(! -----, :Fa.solo. ,260 
(I. ----- kop." Za korzec. Ko.sza jaglano. --- jllczmienno. ---:-- kop. za pud, Dowieziono: pszenicy 11:l00, żyto. 500,jgczmienia -, owsa SD, b'Tochn polnego 60 korcy. 

Warszaw~, 9 czerwca. Oko litll 78% z o.kcylj kop. po 80f0.Stosunek garnca do wiadro. 100-307 1/% Hurt. 
składzo. wia<1ro kop. --8S63, za garniec --272 Szynki za wiadro kop. --8486, za garniec kopIejek --276 (z dod. na wyschn. 25/0), 

Szczecin, 9 czerwca po połud. Targ zbożowy l'sKenico. bez zminny; w JrI. 160.00 - 178.00, ua cz. lp. 175.00 na wrz. pai.179.00. Żyto be&zmio.ny; w JlI. 130.00-147.00, na cz. lp. 143.00, na wrz. paź. 142.50. Olej rzepakowy bezrnchu, no. cz. 5ó.OQ J no. wr.:eś. 
paź. 64.00. Spirytns ospale, w m. 51.40, no. cz. lp. ó2.oo, no. śrp. Wl'Z. 52.60, na wrz. paź. 51.60. 

TARGI ŁÓDZKIE 
TV/orek dnia 10. l'zerlc~a ·1884 roku. 

100 
100 
100 
100 
50 

100 
50 
60 
50 

Targ zbożowy. Sprzedano dziś: 
1'szenicl" I .. t y t l\! kor. po 8.95 rs. 100 kor. po 6.10 rs. 

" 8.60 H 50" 6.30 
" 8.70" 100 " 6.20.:: 
" 8.60" 100 ,,6.20» 
" 9.30" 50" 6.80" Jęczmienia: 45" 6.60" 
" 6.00" 100 " 6.67 1

/ t ,. 
" 6.fJ5" 100 " 6.05" " 5.80" O IVSo. ; 
" 5.75" 100 kor. po 3.95 " Grochu: 50" 3.80" 
" 9.00" 50" 3.90" 
" 8.70" 50" S.80" 
" 8.50" bO II 4.00" 

l S r wy bieżące Oddziału. płynie sporo czasn do chWIlI Jego wykonama. .,' TP a fa celna . * W uniwersytetach szwedzkich mnj,! być, jak do-"'. ary t' d k tł' nosi "Herold," ustanowione kntedry jllzyków slo-

Olej skalny w m. 7.90 . 
Wieden, 9 czerwca. Targ zbożowy. Pszenica no. cz. 9.75, no. jesieillO.17. 2y~0 no. CT.r. B.SO, lIa jesień 8.S2. Knkuryuzo. no. cz. 6.92, no. wrz. po.i. 7.18. Owies no. cz. 8.48, na jesień 7.15. 

4 
6 

10 
50 " 8.50" 100" 3,7ó >t 

100 Ił 8.70" 
100 " S.SO" 

3. Towarzys wo ozoru O ow paro- wiańskich. 

Targ wiktuałów na ZieJ onym Rynku. 
wych. . , 4. Ewent .. wnioski obecnych członkow. T E L E G R A M-Y. 5. Wybór nowych członków. 

6. Wybór sekretarza Odziału. Petersburg, g czerwca. Narzeczona "'tV. 
(_) Na rzecz lan!ch kuchen złożył w r~- Ks. Sergiusza Aleksandrowicza, Księżnicz-

Peszt,9 czerwca przed połnt!. Targ zbożowy. ł'~zenica w m. mocno, nil jesie!1 9.83. Owies lIa jesień 6.80. Kukurydzo. no. cz. lp. 6.46; wiatr. 
Londyn, 9 czerwca. Cukier Hawanna Nr. 12 nominalnie 16'/2' Cukier bIlrakowy ospale 141/~. 

{lle)!:o, kwarta. 71/%koP'I~o.rchew Bztu~a Il kop. l::imIetana" . 30 " PIetruszko., wlliZ. 2~f% " 
i\la~lo świeże, t: 30 " Selery, sztuko. .G-7 1/i" Ser Bred. wielko 25 " Pory, ." • S " Jajka. mendel. 22 1/2 " Indyki sztuka" - " 

dakcyi "Tageblattu" p. E. B. z WrocłaWIa kaReska,przybyła wczoraj pociągiem ce-
5 rs. . sarskim o godz. 5 min. 10 wieczorem do (-)Pozar.· D~a ze~ta~ienia. jednolitej Petersburga. ki'oniki pożarowej, zaplsuJemy mepodaną "": Dzienniku" wiadomość o pożarze posesyl Kair,~9 czerwca. Wiadomość urzędowa. p. Rlick~rtaN r. 861 przy' ulicy W ólczil;ń- Berber zostal zajęty przez powstailCów. skiej, ,wybucliIym VI .n~~d~lelę po połudlllU. Londyn, g czerwca; N arodowcy wszczęli Pozar zniszczył staJlllę 1 dach przyległego wczoraj na metyngu w Newry w IrIandyi domu mieszkalnego. kłótnie, skutkiem czego wywig,zała się ki'wa-(~)Na lIorącymu,czynku przy!apan0W:Czo- Via bójka. Kilku ludzi raniono. raj amatora cudzeJ- w!a:;noścl j naz,!"lsko jego Zą.krzewski. Ten }Jan, ~?rzy~taJą.c ,z Berlin, 9 czerwca. W obecności cesarza, godzin, w któryc~ większ~ częS? IDleszkan- następcy tronu, ks. Bismarcka, dostojników ców znajdowała ~lę ~a ulwach 1 placach w, i duchowieństwa, położono dziś kamieii .wę-celu' :pr,zypatrzellla .Sl/ilP.t:zybyłym do. ~1dz: gielny pod budowę nowego gmachu seJlllU go§cioril, zakradł Slę do Jeddego z I~l1eSZ aUł riiemieckiego. Cesarza i następcę tronu wi-Pozostałych bez należytego ozoru l ze spo-I tl l go ludu entuzya-r fi ladunkiem skradzionej pościeli, już taly u~y zgroma~ zon e , u~hodził w dal ... gdy w tem spostrzega go stycznenu okrzykaml. , wlaściciel c ',Cornasz Gogolewski, n~chodz.~- Budapeszt, 9 czerwca. Podczas wyborow 'cy z prze~iwnej s~ronyiz ?krzy~le~ ,!z~?= w Midszencie przysZło do kl';yawych zabu~ dziejl'c,puszcza Slę w pogon za lzezlmle~~ rzeń Na l'ozkaz burmistrza strzelano do 
kiem. '.Wyścigi trk:~aly dcrć ::ytIg~ WII):~li~~ tłu~ów. Sześciu ludzi zabitych, kilkuna-zostaI'Zl1krzews l ~rz:>:,ap. ... . . dworca kolei. N adllllelllc wypa.da, ze z,lo- stu rannych. . dziej uzbrojony był dużym nozem, ktorYPodobne zaburzelll~ wydarzy~y się ró-pmzrCilcznie odebrano. wnieź w Szentes, gdzi8 . zwolenll1cy kandy-.. I data rZlłdowego wszcz~1i walk~ i ·ludelll. 

Londyn, 9 czerwca. Targ zbożowy, Pszenico. spokojnie, stale; przybyłe ładunki mocnO; mąka ospale; kukurydzo. ~'/2 sz" owies rosyjski '/4-1/~, groch l sz, niżej aniżeli przed tygodnIem; OWIes szwedzki mocniej; j\jczmieil stalej fo.:lola mocno. No.dplyn\llo 
11 la.dunków pszenicy; chłodno. W tygodniu od unio. 31 maja. do 6 czerwua' dOVo'iezioulJ: p9zenicy. angielskiej 2,268 obcej 39,295, jęczmienia ang. 38B, obcego 2,474, j\lczmicnip, slodowego ang. lU,112, owsa ang. 432, obcego 41,186 kwart. lIl'}ki ang. 15,600, oucej 16,607 worków. 

Brema,9 czerwca. Olej sknlny (sprawozdanie koiloo we) spokojnic. SiandarU white w m. 7.45, no. 1p.7.ó5,no. śrp. 7.65. no.~rp.gr. 7.9l>. 
Poznań, 9 czerwcą, Spir'ytus w m. ber; hec..:, 1>0.00 no. cz. 50.00, na Śl'p. 51.00, nil. wrz. 51.00 no. pat. 49.90j ospo.Ie. 
Glazgów, 9 czerwca. Surowiec. }1ixcu nnmbers 

warro.nts 41 sZ. . Londyn, 9 czerwca. podczas sobotniej aukeyi no. weln~ ceny były nie zmienione. 
Liverpool,9 czerwca. Bawełno. (sprawozihmle po· cZl}tk.). PrzypuBT.czalny obrót 12,000 bBlj mocno. Dzienny dowóz 0,000 bel. .. . . . . 
liverpOOl, 9 czerwca, po poluanin .. Bawelno.. (Sprawozdanie końcowe). Obrót 15,000 1101,. z tego na spekulo.cyg i wywóz 3,000 bel. Amel'yko.ilskn 

wyżej o l/U p. Suraty spokojnie. lUiduL amerykailSko. na cz. l!? 629/U' no. wrz. (P7/&~, no. wrz. paż. 
611131' na paź. list . . 62IJ6~ p. 

Ko.rtoJle, ćwierć "Gtjsi sz. rs. " 
" garniec 10 "Kury "k; " Ogórki s&tuka " Kurczęta sztuko. " 

Szpinak blacik" 3 " Kaczki "" " Szparagi kopo. k. - " Ryby ŚIli\}te, f. " R"loikiewki wiljz. l " "żywe" n 

~::~v b~!~~~ ~ :j~:; G~~c~!:S)i 1ca;~' ~g :: 
Cebula, garniec 30 " Ko.szagrycz." H " Buraki " 15" Kaszka krak." 13 " 

DZIENNA STATYSTYKA lUDNnSCI. 
Małżeństwa zawarte w dniu 9 czerwea: 
W parafii katol. 2, a mianowicie: Józef Kr~pczy!;aki II 1'o.ulinlj Rajską, Kacper Słomiany & Uecyli'ł 

G~siorkiewicz. . 
W parafii ewang: -
Starozakonnych: -. 
Zmarli \V dniu 9 CZet'wca: 

• Ka~olJcy: dz~eci do ~o.t 1ó-tq zmarło 2, Vi" tej llOzlJlB chtopcow-, d~lllwczlłt 2; doroąlycb 1, w tej liczbie mll:i:czyzoa 1, kobiet -, a mianowicie: To· masz Skweres, lat 67. 
. Ewangelicy: dzieoi do lat ló~tu r;marto 3, w tej liczhie chłupców 2, llziewcz'lt 1; dorostych-, w tej 
~ic:tbie m~żczy&Il -, kobiet -, a mianowicie: -lina Kiihncl, lnt 41;. 

starozakonni: dzieci do. lat Ul·tn zmtl.rło -, W tej 
liclIbiechłopców -, r1ziewczljt-; doroalych -, w tej liczbie mczczyzn -, kobieto. -, a mianowicie! -

SPOSTRZEŻĘNIA METEOROLOGICZNE. Dr. J. Koliński 
. f ~:oda, . llnił1 He czerwca. Ten~:per~t,nra. \WJzoraj powrócilZ 'Varszawy, leczy cho/'o/w ,1)(Jt:11e. ':rano" W' U., w"polud. 22/) R., WIeeZOI' 11· lt. ~re-Ul. Brze~ińsb, dom S~midtlt. duil\ W18QkoBÓ barQmetrll ~7 ",ali 10 :iniJ Ir. 
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wiJ:!~iShl~jF~~~:Ó/O~6:1~:::a, róg K1\NTOR .. I.SKŁADGŁÓWNY DOMU ROLNICZEGO '~',! , 

Wczoraj zguOione zostaly rrzez H . "/1-. !~rIl5łBBItlA 'i IY. "/1-. BOJłT~KIEBAi . I 

mego współpracowni~a, p .• T. GaJz- sprzeda.żyvvszellrich.Nasion,·naszyn .. Narzędzi ROlniczych i t.p. oraz HERBATY .. Wb'lobnym '11' . 
lera, dane' mu do 'lllkasy 3 k~~ty I odi:1Ziale, której we wszyśtkic~ zn. acżu .. iejSZYCh składach i .. handlac.h to",.aro.'w kOloninln

y
ch .. nahYĆ' :inO. ina; '. . , 

tym~zasowe, na posagowe ubezple- " '. • •. . t ł ;' 
czeme wydane dla p. L. Rosentha- .,11 prZenIesIonyITI zos a . , I: 

la przez St. Petersbnrskie 'Towa- tło Hotelu Europejskiego, na Krak. Przedmieśchi, zaś na placu Resursy Kupieckiej,: przy <ul. Seua.fors-kiPj skład nadal. W charakterze 

rzystwo U~ezpie~ze{l, od Ogll~a OTaZ ~, I-el- F I L I ~ ~ 
Dochodów l Kapltalow z mOlm pod-~ • - " " 
pisem, a mianowicie: do Polisy Nr. ~ pozostaje, gdzie prowadzoną jest wyłącznie i'llu'ze<laż (letaUczna he:l"baty. lJ70-1-6' .' I 

!~61rs~d5~a~; ~~p~ ~~tp~ft:/~:'~Iif~ • ..IA~~~1!:~++~~I1f~~~~ ~ 
9318 od 16 maja do 16 listopada ""1J\~~~~~~~~ -~ ~~LFilTt.~~ -~ . '"Lfr 
1884~' na rE!. 50, 80 kop.; do Polisy' . 
Nr. 9319 od 16 maja do 16 1isto-1'Sl tr!"i r=ił ~ @ rr:.;w ~ "Ci ro!ił r::i ;;;]1'i;1\~~""~A-"'A-~~A-"'A"''''~+::'''=-'''='''~'''-:'''!'''::~~ 
pada .1884 na rs. 36, 60 kop., Nr.l.!::ł!.!::!I ~ ~ L:!J ~ E@JI!:!.:::::J ~ ~ l!::!. Lt::!J r..' . .~ 
4761 dla córki Cecylii a <Nr. 9iUS I "7 .. ' ~. ~ Egzystująca od roku 1842 i nagrodzona różn,emi medalam' ~ 
i 9 .. 3.19 ... dla..:,s ... y.n .. a. M .. aks.a.-"p;z.".ez o.~ . .A.'.'''. V .. 'm4f •.. ·'., D"~.'tfl!/I?Jt.' ...... ti.:lista .. m.iP.O.Ch.w.aln.emi .. ·.na .. w ... :f.s.ta .. wi.e .. w .... ' .. p,etel.'S.hurgu, MOSk.Wie"i1 becne ogloszeme, kWIty wyzeJ wspo- W. "IIi~i,r lliA ~~Jt, ~tl~A . . . ... ' , . . .; W ledmu .1 Pary:w,' . ' ~ 

l:~~:~~ct:ecre~dd~kąd~~~~trp:a~t . . PRZY~YŁAŻWARSZAWY '. <. • : ••••• ' .··.·FABRIAPIERNIKÓW·· ŚWIEC i WIROBÓWWO&KUWYGH ł) 
sanego za wynag. rodzemem... ~ . t. ' . -' - ....... " .~ 'Łódź'; 7 czerwca 1884 r. . . OtworzyłapraCOWluę Sukieri damskich i iJbio- (waz ~ 

. Ludwik 3::~~S~ rów dziecinnych,. które wykonywa po' barc1~o. SKŁAD CZEKOLADY (tJ 
__ . umiarkowanych cenach. r. ~ 
sJ~~:!:epnbi~J~~~r,d~::~1i3 ... :::;;:::. P::;~~~!-l~ille<U~tnaJsdvvf' letz- : Jana Wróblewski ego t:J 
dzi~iejszy.m .otworzy.hśmy ·przy na-~I ,. t SZ pUa ra.o ron u. • "r"UT arszawie przy ulicy Kapitulnej 4S4a ~.k' 
szeJ cukl~rm, w,?: ... endę~ Przy f'F.łii=i11f1'1i @ lC'i dl fgg @ re; @ r;;;1~rh1 . , . . ~ ~ 
tej ?kazYl pocZ?'t~J,emr. solne za o-1.9J II;! &.:::IJ ..... =u ~ lJ:.Il::IJ 1'= L:!JL!::!I1.!i!J r4.~pOleca ~we wyroby Sz. Pubhczno.sc~ po, cena?h- umlarkOWanY~h.~., 
bowH~zek oznaJmlc, lZ ceny w cu- '--' . : ~ HauclluJącym stosowny rahat. Cenmklnaządame wysyła bezplatllle. Vj 
kie!ni. nas~ej ~e~ły następującej 'ł-i~-~""JWlAftA ~. fir Uwagad'l Opabkow~nie v-:yrobków. zaoPhatrdzone b

jest 
.stemt plem •• , 

zmlame, ImanOWICIe: mowym a za ezpleczema upul~cyc o na ywama "owarL: ~ 
K~,wy fi~::~:: . k~p. ~1/2 Szkoła kroju i szyoia sukien oraz okryć damskioh, • podrabianego. . . 313-3-3 [ł) 
Czekolady filiżanka, ,,10 " ~~!~I"!. .. !~~K~X~~ .. ~ ... X"J~::'~~~~ 

" szklanka. 15 ot,vartą ~ostaje u I MU F 7T
H

?!",,'. 9H 
Woda sodowa z so- " w Łodzi, z dniem :Tiiuijitpl'zez Częstochowy są,dci sprzed~. Pilia t .... ·.MO. KlEJE. iSKIEGO I!!J 
'k' ... ' 5 .c., . ..... ydzierżawienia od 6!7 18Ęlł,_ ! ~---'-'"'--"----'-----:~ 

L~~t~eior.cya zan- " 1~ T EO':F. I L·Ę·· 'B. A.D··IO R.,··dobTa·Katnyk, !FILIA.:t6DŻ' ~. 
'k " leglośeijzinweptarzern żYWJm ~ Clystylarr.,i parov:.rej =-

Ml~ka 8zklall a • ,,' 5 posiiidając~ patent od Ksawerego Głodzińskiego. i uprawnioną do wy . i n:arhvym, o warunkachdowi@dziećsię.51.MOKIEJEWSKIEGO.;;· 
Hęl baty" .,." 5 . . d' ,. d t . . ..c....· mozua u wlaściciela na miejscu. ~ ~ 
Codziennie zaś od godz. 7 do 10 I . awama swla ec W swolmuczenmcom.··· ..' ." -309-10'-'-12 ~ w WARSZAWIE .... 

rano, śniadani.a. składające się z l . 'WYkl.a.d. od~yw. ~ć Si.'>1 1.)ęt.lzl~ podlug najnowsz.ej i naj praktyczniejszej " ." .... e9i .ystujqcejOd1·okn 1859 a 01200- = 
k
. '10 . Kompletna nauka. h"ToJu : SZyCIa kosz~uJ!l Rs; 15.. . .' ,żona Ludwika, wyszła wczorai o .... . ~ 

szklanki kawy i 2 bulek z masłem metody K. modzmskl~go. nau~zyC1ela :vielu'zakladów w kraju i zagraniCą,'ł' Paulina Teppel~ ,;i rzona w Łodzi od lat d1VÓCl!. .; 

za op.. .'. .' . CZ!,-strW:~llla nallh. od 2-4 mIeSIęcy. WpIS uczenmc przyjmuje się \. . . OJ ~ Ma honor polecić' szanownej ~ 
Z czem polecaJ!1c SI(} Szanownej Ico~lenme .. Bhzsze szcz~goly o wa;·un.kach interesowane' o,obymogą, za"ię- lI-eJ rano idoh1d nie wróciła. Q publiczności miasta .todzii oko~ ~ 

. ' . . ,~71h parter~. . ,.' . 244.3-0 . tka. Prosi o,wiadomość mą;ż.Uli-' := 'Co!lnaki, Orange, Rumy i Wódki, II!' 
Pub. li.czno.ści, pozostajem.y. z uszano- ~nąc w mmm m. 1.eszkan. lUruI.. Ccgl.e.lmaua. dom W-go Moritza .. Heimann Nr. WZT.OStu średniego:w!1tla,brune- .... licy:Spiryłusy, likiery,Cremmy, ... 

wamem_ . ." \Iv. .... " .... ~ ........ A AtA" .... AA - .... - - .... 4UU.L. . W'd k :: w dohroci <nie ustIlIłuj~Gezagra- !lO' . F. M. Walkowski & C-le. .~ v ___ '&fu u _ vSV\Wr .."Vł!TQ&"."fruą-.. ca " l zewsa Nr. 893 dom :Millera, - lllcznym .. Ceny .tanie, sprzedaż::=. 
367-3~3 ' . . .. .... --- 376~1- ~ hurtowa l detaliczna, oraz' dla ~ 

BAJCHHAJJl 4- JlBENBŁEB -Paweł' . ~l'api:ilski~ = p.p. stolarzy Spirytus do politury. ~ 
oddal na slużbll do :EJodzi córkę swoj!! i ulica. Piotrkowska Nr. 265 obok 1= 

DENTYSTA A.Iwanofr, BIURO aG' ŁOSZENr. DO WSZYSTKICH DZ- . Kunegundll rokuprzeszlego 1883 w czerw- S· Cukierni. p. Wiistehube. O 
ulica Piotrkowska vis-a-vis euk-ierni . ... . lENNIK O W eu.: Nie ~ogl!csill dowiedzieć; ukogoby - 342-3-3 SI 

, . .' . sluzyla, ojciec prosi .żeby sill zgłosiła do =-1 == 
--.XT < S .' .' redakcyi we środę, o.godzinie l-ej gdzie '''Il. Piliat. MOKIEJEWSKIEGO·· ;; 
vv arszawa, -: k enatorska .~8 ją, blldzie oczF\kiwal. '. 374--1- . 

304-·13-0 

== 

GIEŁD.{ł..W~"-BSZAWSJ"l~ d.9 ~zerwca. '1lfoqog 

SPRZEDAŻ· IARPIŻYWIGH 
,,, ek iii le. 

Berlin.. . .. ~162'/2) ,11l. ter. 
" ... (162'/6) kro ter; 

Inne niem, miasta bank. dl. ter. 

" " Lon(lyn < 

" Paryż . c· 

" . 
Wiedeń' . '. 

" . 
Petersburg 

" " 

.. . --

kro ter: 
dl. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro ter.' 
dl. ter. 

2 d. 
2 d. 
2 d. 
2.d. 
3 m. 
Sm. 

10 d. 
10 d. 
3 d. 
3·d. 
2 d. 

ZA 

100mr. 
100 nir. 

,100 mI'. 
100 mr. 

1 :EJ .. 
l L. 

··100 Fr' 
100 Fr:' 
100f!or. 
100 flor. 

··100 r8 • 

Dys
konto 

'4 
• ;, > 

4 

" S 

" 4 

6 

·z ko.ńcem .gielUy . 
"-'-:;--;;---'-'-'--;-'-"--'--.,----'-'-1 Dopełnione tranzakcye 

zą,dano płaconO' 

48,75 
48;65 
--'".-

9.91 
-.-
39.55 

--'-.-
81.50 

4870:65 
. 485557 1/2 60. 

. 48 67 1/2 
48 42'12 . 

Papiery pań8tw~ g,g Dopełnione Z konc.gieldy Akcye. . g..~' l Dopelnio-I.z; końc~: giełdy 
(za.IOO rs.). ~ ~ tranz. . Z'łd. I placou (za lOOra.). en."'" ne tranz., żl!dailo I plac. 

ObligiSkar.Kr. Pols.duże 4 
Listy Likw. Ki:-. Pols. duze 4 

" : ;, " " Dlale 4 
Ros.Pof;. WsA em.lOOOr •. · 5 

" '"" " 1001'. I) 
" " " 50r. I) 

" " " U,,·' -lOOOr. 5 
" " "",, 100r. I) 
" " "1l1,, 1000r. 5· 

A' " " " lOOr. Ó 
Jios.ł'oż.Pr.zr.1864.lem. '. Ó, 
'1 " " ,,' . 18661Ieril .. ' I) 
BlIetyllan.Pe.ń.Ros; lem. I) 

" ,,;, ,;' 11 ';, l) 

" ,,' " "111,, l) 
Listy Zastawne (za 100 r.) 

" "H. 186U S.llit.A. I) 

i"~ -,j""" :.'" _<,,..:l:it;.]3; '5' 
n "" .. ' 'l- "m_a~e 5-
" "" '. Ser:llliLA. '5 
" "":.,, lit.E. I) 
'" "" ,,'nlałe' 5 
., "" Ser; mUt: A; l) 

" "" "lit.B. I) 
" "." " mate 5 
n "" i:ler.lV lit. A. I) 

" "". " lit.B. 5 
" "". ". małe l) 

Listyzast;m. 'Warsz.Ser.l· I) 

",,'" . " ,,; li . I) 
"" ""III l) ';, " ",; .1VI) 

óOfoObligi m;WarszB.wy 
Listy' zast. m. Łodzi ,,'1 l) 

"" ." "II ó 
" " ,,;; III ó 

Listyzast.R.T.Wz. Kr.Z. I) 
List z 60f0 Wileńskie dlugot .. 

,y~" .;,,,,.,,,; .krótkQt .. 

-.~ 87.40 
,:87.':'" 
93.10 

-.- ~93.10 -.~ 

-.- 93.10 
-~-

~:= l~;:ig 
<-'-1 93.10 
-.- 93.10· -.-

-.- -:-....-. -:-:.-
:-;--.- '0;--.-

-.-:-
- .. :-- -.-

-.- 98.40 
'-.~ c'-9K3Q .. -.-

98.25 
-;.,. .. -~-
- .. - -.- -.-

--:.-

-.~ 

-.- -~-

-.-

AkcyeU:Ż. War.-W.lOOr. ---r- -.":"\ :"'::.~I 
" " W.-Brd.5OOr .. · 4. -,-:-' 
"" ,,' 100r. 5 
" " ·TereS".1000r. 5 
" " .. i. 1001'. Ó 
" "Fabr.-:EJódzkiej 
'1 " • Nadwiślańsk.) 
" Banku Handlowego 

. w Warszawie250r. 
" 'Var. Ban; Dys.250r. 
"Ban.H. w:EJodzi250r. 
" War.Tow.Ub.odognia 

z wpt. rs. I25250r. 
. "War. Tow;F.Ctikru500 
"uukr.Dobrzel. 5001'.' El 

_" " Józefów .'250r; CD 

::. :: ~~~:~nów~~~: ł 
" ,,:EJyszkowic.250r. E: 
>In Leónów 250r. ~. 
" " Częf!tocice 250r. .::l~ 
" T;. W. F;Sta1ilOOOr. :a. o< 

"Tow. I,.ifpop, l{a,u i 
, Loe1,v8nsteiu 1000r. N 

" Tow. Zakt Metal. B. :=-N!!' , 
HantkewWar.lOOOr. co 

" Tow: Zakl.GÓrniczych ",. 
· 8tarachomckichlOOr. ."+. 
" Tow. W!J,t:FaKl\Iach.: 
.. ·Narz.Rol.i0d1.l00r.· . 
'" Wara. T.:Kop. węgla i 

-.~ 

-.-

-.-
- . ..:..-

--.- ....::-.-
"""-,,--":' -.~ 

--:::.-

-:-- .. -
-:-.-
- .. -

-.-, -.~ 

-.-

.-~-

-:--.-

,.-.--::-' 

-,;-: 

Zald,Hl1tuj,czych250i. .' "' 
" Tow.Za~l. ,Prz;B\,)v. } . , 
· Tk. wZil.wiel'cili 250r. 
"Tow.L,az.iL9.źmlOOrJ '. =:==::: -.-
· W, fi, r~o ŚĆ. ku. p o'n U· I Li~t. 'lik\Vid; .'. 89/~o,: 

L18t. zas. nOWJch .. ,. 2319/'0, Obligów skarb. 753/5' . 
" "m.WaI'~;,s.lln94%, l Poż.prem.lem.202~/5 
" u' m.;tod~l .. ~':' 5'P~/s': Ilem. 1192/_ 

. ~~i5}'.:- :!~; ~~-. .:i .:~.(\,._.;%.:>.< ~; t.. ' "," i!' ,-" . a 

. ',' :' (i. po kop. ąQ. 
: .• ·}v .kaz.ay .cz~~artek'i pi:itek"'~~ pod.wó-. 
;rzu KaJ1~leIllcy .P; ·~zwetysz~c.Jfa Nowym, 
Rynku 1 przy kosmelfl katohckllh w<każdy wtorek. . .<.... ,.. 

, Zamówienia na ińne dill~z odsylanie:m' 
do,' domów , -przyjmuje :sprzedający; handei 
Wm p.Orzechowskiego i sklep technicz« 
ny'.pp.Matheus &; Laska. . < , 

Z~rzą(l gospod~trstwa rybn~go 
Księztwa ł:Jowiekiego w" Łysz.:. 
kowicach. .. : . 

344-;-3-Q 

Dyre!rcya Towarzystwa Kredytowego 
m. Łodzi. . . 

oglasz,a,ze nierlwhomość pod Ni-. 5S4 przy 
ulicy .1'~otl"kowskiej . w m •. Lodzi: poto7.op,a, 
wystaw;ouą,zostala na sprzedaż; licytacya 
odbljdzle,sill w Kańcelaryi :tódzkiego Wy· 
dziaŁu Hypoteczuegoprzed Nótai'yuszein 
~oust~ntym' Płacheckim, w dniu 8 (20) 
SIerp ma 1884 roku o godzinie 11 z raua 
o.d sumy r8. 13,500 w górę. Wadimą do 
licytacyi zloźyćsi~ winriewynó,i rs. ],800. 

, 346-2-3 • 

00 sprzedania:' 
. Stadnik . i . 30 .' kró)V młodych, dojnych 

rasy holenderskIej, od lat g·eh do 7-m1U 
,;"\Viadomość wdor ... ~inium 8trzeblew poci 

Ozorkow~m. .OdblOr po sprzedaży na Ś. 
- .Tan, czylI dma 24 czerwca 18S4roku. 

361-3---3· 

. . '" PO'L'RZEBNESA . 

PANNIPODR~GZNEI DO NAUKI 
do<pracowni Sukien damskich iubio

I rów dzięcinnych, ulica,Widzewska 
!- dom ferdynanda Ai.1Vl'. 1440 pier·w

sze lJlEJtro, Nr. 9 mIeszkania. 
Zgu1:iionyzostal 

Pj(§ZPOB'J!', 
Ab,rahąma MoszkaRedUca ze 
Zduńskiej Woli,' powiatu SieradzTiieuo- uu b 
Kaliskiej .. :EJaskawy 'żnalazca raczybodda6 
do Red. Dzie}luika.. 3q2~3-3 

. }J;O~BO.J{eHO :qCHayporo: JIo~3h29 MaK 18S4.· ....... W drUkarni I .... Kruko,!skiego_ w Łodzi. 
;='-

--4-

wiJ:!~iShl~jF~~~:Ó/O:6:1~:::a, róg K1\.NTOR .. I.SKŁADGŁÓWNY DOMU ROLNICZEGO '~',! , 

Wczoraj zguOione zostały rrzez H . lłł-. !~rIl5łBBItlA i IY. 11,'1-. BOJłTIKIEBAi . I 

mego wspólpracowni~a, p •• T. GaJz- sprzeda.żyvvszellrich.. Nasio:i).·naszyn~ Narzędzi Rolniczych i t.p. oraz HERBATY. Wb'lobnym .11' . 
lem, dane' mu do 'lllkasy 3 k~~ty I odi:liiale, którejwo wszyśtkic~ zn. acżn .. iejSZYCh składach i .. handlUC.h tow.aro.'w kOl0nialn

y
ch .. nahYĆ' :inO. ina; '. . , 

tym~zasowe, na posagowe ubezple- " " • •. . t ł ;' 
czeme wydane dla p. L. Rosentha- .,11 prZenIesIonyITI zos a . , I: 

la przez St. Petersbnrskie 'Towa- (lo Hotelu Europejskiego, na Krak. Przedmieśchi, zaś na placu Resursy Kupieckiej,: przy <ul. SeuafOrffkip.j skład nadal. W charakterze 

rzystwo U~ezpie~ze{l, od Ogll~a OTaz ~, I-el- F I L I ~ ~ 
Dochodów l Kapltalow Z mOlm pod-~ • - • ,. " 
pisem, a mianowicie: do Polisy Nr. ~ pozostaje, gdzie prowadzoną jest wyłą.cznie gp:t'ze(laz (letaliezna hH·baty. 370-1-6' .' I 

!~61rs~d5~a{~ ~~p~ ~~top~l~:/~:~",-~.~"'~~~~t~~I1f~~~~ ~ 
9318 od 16 maja do 16 listopada ""1J\~~~~~~~~ -~ "f~~LFilTt.~~ -~ . '"Lfr 
1884~' na rs. 50, 80 kop.; do Polisy' . 
Nr. 9319 od 16 maja do 16 1isto-1'Sl tr!"i r=ił ~ @ rr:.;J ~ :f Ci ro!ił r::i ;;;]1'i;1\~~""~A-"'A-~~A-"'A"''''~+::'''=-'''='''~'''-:'''!'''::~~ 
pada .1884 na TS. 36, 60 kop., Nr.l.!::ł!.!::!I ~ ~ L:!J ~ E@JI!:!.:::::J ~ ~ l!::!. Lt::!J r..' . .~ 
4761 dla córki Cecyliia.,Nr. 9iUS I "7 .. ' ~. ~ Egzystująca od roku 1842 i nagrodzona różn.emi medalam' ~ 
i 9 .. 3.19 ... dla..:'8 ... y.n .. a. M .. aks.a . .c,p;z.".ez o.~ . 1'\.'.''1'. V.·'m'f1t .. ·,., D"~.T~~.Jt.' ..•... ti.:lista .. 11l.iP.0.Ch.w.aln.erni .. ·.na .. w ... :f.s.ta .. Wi.e .. w .... 

i 
.. p.etel.'S.hurgu, MOSk.Wie"i1 becne ogłoszeme, kWIty wyzeJ wspo- W. ~IIi~i,r IIiA·· ~~Jt, ~tl~A . .... . .. W ledmu ~. Pary:zu, . ' ~ 

l:~~~~~ct:ecre~d~~~~d~~~~tr~~~t . . PRZY~YlAŻWARSZAWY '. <. . : ..... ' .··.·FABRlAPIERNIKÓW·· ŚWIEC i WIROBUWWO&KUWYCH ł) 
sanego za wynag. rodzemem... ~ . ł. - . ... ....... " .~ 

. Łódź'; 7 czerwca 1884 r. . . OtworzyłapraCOWluę Sukieri damskich i iJbio- «waz ~ 
. Ludwik 3:;~:~S~ rów dziecinnych,. które wykonywa po" barc1~o. SKŁAD CZEKOLADY (łJ 

__ . umiarkowanych cenach. r. ~ 
s'!~:t:'pnbit:J~~1~,d~:::1i3 ... ::k;;:::'P:~~~ifofi~~tnaJsdvvf·letZ- : Jana Wróblewskiego t:J 
dzi~iejs:liy.m .otworzy.liśmy ·przy na-~I ,. t sza pll~ ra ,o r.on u. • "~T "UTarszawie przy ulicy Kapitulnej 4§4a ~.~, 
szeJ cukl~rm, w~l·ench~.. Przy f'F.łii=i11f1'1i @ lC'i dl fgg @ re; @ r;;;1 ~rh1 . , . . ~ ~ 
tej ?kazy1 poczrt~J,em!. sollle za o-1.9J II;! &.:::IJ ..... =u ~ lJ:.Il::IJ 1'= L:!JL!::!I1.!i!J r4.~pOleca ~we wyroby Sz. Pubhczno.sc; po, cena?h- umlarkOWanY~h.~., 
bowu~zek oznaJnllc, IZ ceny w cu- '--' . : ~ Hanc11uJ11cym stosowny rahat. Cenmkl naząc1ame wysyła bezplatme. Vj 
kie~i. nas~ej ~e~ły następuj~cej 'ł-i~-~""JWlAftA ~. fir Uwaga

d
'
l 
Opabkow~nie v-:yrobków. zaoPhatrdzone b

jest 
.stemt plom •• , 

7.mlame, ImanOWICle: mowym a za ezpIeczema upul~cyc o na ywama .. owarL: ~ 
K~,WY fi~~::~:: . k~p. ~1/2 Szkoła kroju i szycia sukien oraz ukryć damskioh, • podrabianeg(t. . . 313-3-3 [ł) 
Czekolady filiz

1
'anka, ,,10 ot,vartązostaie" ~~! ... I"!. .. !~~K~X~~"'~"'!:~~ 

" szk anka. ,,15 . :.J u I MU F 7T"?!",,'. WSi 
Woda sodowa z so- w Łodzi. z dniem Tiiuijttpl'zez Częstochowy s~do sprzed~- Pilia t .... ·.MO. KlEJE. WSKIBGO I!!J 

. k'< .. 5 .;oC . ..... ydzierżawienia od 6/7 l SU, - ! ~---'-'-'--"'----'-----:~ 
L~~~u1eior.cya z an- " 1~ T EO':F. Il·Ę·· -B. A.D··IO R..' ·dobTaKatnyk, !FILIA.LÓDŻ' ~. 
'k " leglośeijzinweptarzem żYWJm ~ d.ystyla.r=i. pa.rov:.rej =-

Ml~ka szklall a • ,,' 5 posiadającą patent od Ksawerego Głodzińskiego. i uprawnioną do wy . i n:arhvym, o warunkaChdowi@dziećsię.51.MOKIEJEWSKIEGO,;;· 
Hęl baty" .,." 5 . . d' ,. d t . . ..c,...· mozna u wlaściciela na miejscu. ~ ~ 
Codziennie zaś od godz. 7 do 10 I . awama swla ec W swolmuczenmcom.··· '.' ." '309-10'-'-12 ~ w WARSZ1\. WIE .... 

rano., śni.adani.a. składaj~ce się z l .WYkt.a.d. od~yw. ~ć się b.ęt.lzl~ podlug n.ajnowsz.ej i naj praktyczniejszej .. .... • ... . egi.ystujqcejod1·okn 1859 a 01200- = 
k 

. . Kompletna nauka h"ToJu l !łZyCla kosztUje Rs; Iii. żona Ludwika, wyszła wczorai () ... . ~ 
szklanki kawy i 2 bułek z masłem metody K. modzmskl~go. nau~zyC1ela :vielu'zakladów w kraju i zagraniCą'ł' Paulina Teppel~ pij rzona w Łodzi od lal d1VÓCl!. .; 

za op. 10. .'. .' : Cz:,-s tr,,:~nia nallh-i. od 2-4 miesięcy. Wpis uczennic przyjmuje się II. . . a ~ Ma honor polecić' szanownej ~ 
Z czem polecaJl1;c Slę. SzanowneJ Ico~lenme .. Bhzsze szcz~goly Q wa;-un.kach interesowane' o~obymogą za~ię- lI-eJ rano i doh1d nie wróciła. Q publiczności miasta .todzii oko~ ~ 

~. . . ,~71h parter~. . ,,' . 244-3-0 . tka. Prosi o<wiadomość mą,ż.Uli-' := 'Cognaki, Orange, Rumy i Wódki, II!' 
Pub. li.CZIlO.ŚCi, pozostajem.y. z Hszano- ~nąc w mmm m. l.eszkan. lU,Ul.. ccgl.e.lTIlana. dom W-go Moritza .. Heimann Nr. WZT.OStu środniego:wątła, .brune- ..... licy:Spiry!usy, Likiery,Cremmy, ... 

wamem_ . . '. \Iv. .... " .... ~ ........ A AtA" .... AA - .... - - .... 4UU.L. . W'd k N d :: w dobroci <nie ustęIłuj~cezagra-!IO' . F. M. Walkowski & C-le. .~ v ___ '&fu u _ vSV\Wr .."Vł!TQ&"."fruą-.. ca " l zewsa l' 1'.893 om Millera, - mcznym .. Ceny .tanie, sprzedaż::=. 
367-3-3' . . .. .... --- 376~1- ~ hurtowa l detaliczna, oraz' dla ~ 

BAJCHHAJjf 4- JlBENBLEB -Paweł: . <'l'apiilski~ = p.p. stolarzy Spirytus do politury. ~ 
oddal na· służb\) do Lodzi c6rkę swoj!! i ulica. Piotrkowska Nr. 265 obok 1= 

DENTYSTA A.IwanoW, BIURO OG' ŁOSZEN'. DO WSZYSTKICH DZ'I NN . Kunegundll rokuprzeszlego 1883 w czerw-~' Cukierni. p. W:4st2e_hU3b_e'3 a 
ulica Piotrkowska vis-a-vis cul..-ierni . :.. . E . IKOW eu.: Nie ~og!!csiędowiedzieć; ukogoby - ~ 10'0 

, . .. . sluzyla, Ojciec prosi .żeby sill zgłosiła do =-1 == 
--.XT < S ,. .' 'redakcyi we środę, o. godzinie l-ej gdzie '''Il. Piliat. MOKIEJEWSKIEGO·· ;; 
vvarszawa, -: k enatorska .~8 ją, będzie oczF\kiwal. '. 374--1- . 

304--13--0 

GIEŁD~W~,,"BSZAWl!n"l\.:. d.9 czerwca. 

,,, ek iii le. ZA Dys
konto 

'Z ko.ńcem .gieluy . 
"-'-:;--;;--~--c'-"-,--:----'-'-ł Dopełnione trlł.nza kcye 
ż~dano płaconO' 

BcrliD~. . .• (;162'/2) ,llł. ter. 
" .... (162'/6) kro ter. 

Inne niem, miasta bank. dl. ter. 

" " Londyn < 

" Paryż . c· 

" . 
Wiedeń' . '. 

" . 
Petersburg 

" " 

.. . --

kro ter: 
dt. ter. 
kro ter. 
dł. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 
kro ter.' 
dl. ter. 

2d. 
2 d. 
2 d. 
2.d. 
3m. 
3 m. 

10 U. 
10 d. 
3 d. 
3 d. 
2 d. 

100mr. 
100 nir. 

, 100 mr. 
100 mr. 

I L .. 
1 :t. 

··100 Fr' 
100Fr: 
100llor. 
100 flor. 

.. 100 rs . 

'4 
• ;, > 

4 

" S 

" '" 
13 

48.75 
48;65 
--'".-

9.91 
-.-
39.55 

--'-.-
81.50 

4870:65 
. 485557 1/2 

48 67 1/2 
48 42'/2 . 

60 

Papiery pań8tw~ g,g Dopełnione Z kollc.giełdy Akcye. . g..~. l Dopełnio-li: końc~: giełdy 
(za~lOO rs.). ~ ~ tbiriz. . żlłd. I ptacon (za 100 r9.). UJ.;:;" De tranz., żl!dano I plac. 

ObligiSkar.Kr. PolB.dnze 4 .AkcyeD:Ż. Wal·.-W.lOOr. -4- -.":"'\ :"'::·~I 
List y Likw. Kr.Pols. duże '" -.~ 87.40 "" W.-Brd. 5OOr .. · 4 -,-:-' 

" :;; " " Dlale '" ,:87.-'- "",; 100 r. 5 
ROB.PO~ .. 'NsA em.1000r •. · fi 93.10 ""Tere!!. 10001'. 5 
" ."" " 1001'. 5 -.- ~93.10 - • .,- " " ., i, 100r. 5 

" " " 50r. fi "'"-.- 93.10 "" Fabr.-l'.ódzkiej 
" " " U,,'· ·lOOOr. 5 --.- ~93.10 "" • Nadwiślańsk.) 
" " "",, 100 r. 5 _._ 93.10 " Banku Handlowego 
" " "lli" 1000r. 5· <-'-1 93.10 -;- . w Warszawie 250r. 

A' "" ,j l00r. 5 -.- 93.10· -.- ,,'Yar. Ban; Dys.250r. 
łl.oB .. ł'oz.Pr.zr.1864.lem.- 5· _._ -.-;- "Ban.H.wLodzi250r. 
'1 " " ,,·1866Hem.·· 5 -.- -'-.-' .,-...- "War.Tow.Ub.odognia 

BlIety lIan. Pań. Ros; lem. 5 ::-.- .,-._ z wpt. rs. 125 250 r. 
" ,,;, ,;' 11 \, fi _.-;- "War. Tow;}ł'.Ctikrll500 
" ,,' " "lU" fi -.c- -.- "lJukr.Dobrzel. 5001'.' ś' 

Listy Z .. si .. wlle (200.100 r.) _.~'_,"'-- -"" Józefów .·250r; CI> 

::. _:;_zi:·18,~H~/m;~: ':. .=:=~~~~g .. =:= ::.:: ~:~:~nów~~~: ! 
.. "".'"'' m.ale l) -.- .98.25 " ".:tyszkowic.250 r. E: 
" "lJ Ser:ll liLA. '5 _'-.C-: "n Leóńów 250 r. ~. 
" "":,, lit.E. fi _._ _._ _._ " " CZ\lf!tocice 250r. ~~ 
" "" " male 5 , _;_/ " T;. W. F;Sta1il000r. ~ . .< 

• \ "" Ser; LllIit: A; 5 .... 9=7: .. =60 .. 1·' 9977.·74.~· - - "Tow. Lifpop, Ba,u i n "" "lit .. R. 5 _ _ ool·· - 'Loe1łvenstein lOOOr.. N 

" "" " mate 5 97.25 . " Tow. Zakt. Metal. B. :~" 
" "" ~er.lVlit.A. 5 96..i- ~._ Hantkew'Yar.lOOOr... 
" "". " lit. n. 5' 96.-:-.. 1' " Tow: Za.kl.GÓrniczych ",. 
11 n 'l" 11, mę.łe Ó '96.-'- . .:..........--: ~.- - Starachomc.k1chlOOr • . fi-ł. .. 

Listyz8st.:nl. \Va.rsz.Ser.l· fi -.- - 95.50 ~.- n Tow. 'V~r:Fab~)\~a~JL 
. ",," '" ",li· 5 -~-:-:l 94.- ~ . .,." .. 'Narz.RoLiOd1., 1001' •.... 

" " "" III l) 11.:--_.2 .. ,:'_6_.0 .. 1' .9~22'1.·.72.;...'~' -.- '" Wars. T.·Kop. węghl i .;,,, '",; .IV l) . u ZaJd,Hl1tuj,czych250i. .' "' 
60{0 'Obligi m;.Warszawy """"._ " Tow.Za~l. ,Prz;B~)v. } . , 
Listyzast.m.Lodzi" '1 l) -.- 85.50' . Tk.wZawiel'ci1i250r. . . 

"" . " ,,11 ó . -.-;- 84:50 "Tow.l:.,lLZ.iL9.źmlOOrJ '. =:= =:= -.-
Li8tY'ZlL~t. R. T. 'kl'.. t.w. : =:= 83.25 ~'0 Li8{Vz:srt~WJś~h k u p o·~31I1·~1 IOL~~t. ·lik\Vid;· .'. 89/~o,: 
Listz60f0Wileńskiedlugot. . _._ . .. . ." 10'1· Liligówskarb. 75

3
/5 ' . 

,~~ ..... ,',f_ ..... ,', .. . krótkQt. .. .... .. -.- "" m.WaI'~;.s.lln94.%, Poż.prem.lern.202~/5 
" . . ,'.,,' .'-"".-,",:' '-.- -.- " ", m.;f.odfol .. ~.:' 5'P~/s .,: ilem. 1192/_ 

~ .~.;:~; .'~ . ~~i5}'·:- :!~; ~~-. .:i .:~'(\,,-,;%':>.< ~; t,. ' "., i!' ,-" . a 

-.-

- . ...:..-
--.-

"""",,--":' 

--:::.-

-:-- .. -

-.-, 

.-~-

-.-

-:--.-

-,;-: 

-.~ 

-.-

....::-.-
-.~ 

,.-.--::"" 

-:---
- .. -
-.~ 

'111oqog 
== 

SPRZEDAŻ' IARPIŻYWYGH 
, '.' " (i. pO kop. ąQ. 

: }Vkaz.tly .cz~~artekd pi:itek"'~~ pod.wó-. 
; rzu KaJ1~leIlICY .p; ~zwetysz~ c :!fa Nowym, 
Rynku 1 przy kosClelfl katohckllh w<każdy wtorek. . .<.... ..• 

, Zamówienia na lńne dill~z odsylanie:m' 
do,.domów, -przyjmnje :sprzedający; handele 
Wm p.Orzcchowskiego i sklep technicz-< 
ny".pp.Matheus &; Laska. . < . 

Z~rząd gospodarstwa rybn~go 
Księztwa {:łowickiego w" Łysi':' 
kowicach. ,. : . 

344-;-3-i} 

Dyrekcya Towarzystwa Kl'edytowego 
liI. Łodzi.· 

oglas2;a,ze nieruchomość pod Ni:-. 5:':4 przy 
ulicy .1'~otl"kowskiej . w Dl .. Lodzi: poło7.op.a, 
wystaw.lOuązostaliL na sprzedaż; licytacya 
odb\ldzle,sill w Kancelaryi Lódzkiego Wy
dziatu HypoteczneO"oprzed Nótai'yuszein 
~ollst~ntym' l'tacheckim, w dniu 8 (20) 
slerpma 1884 roku o godzinie 11 z ralla 
o.tl sumy rs. 13,500 w górę. Wadimn. do 
lIcytacyi zlożyćsię winriewjnósi rs. 1,800. 

. 346-2-3 • 

00 sprzedania:' 
. Stadnik i 30 )ró)'l młodych, dojnych 

rasy holenderskiej, od lat g·ch do 7-mlU 
;\Viadomość wdo:~inium 8trzeblew poci 
Ozorkow~m. .OdblOr po sprzeda~y na Ś. 

- .Tan, czyl1dma 24. czerwca 1884 roku . 
361-3-"-3· 

. . ' .. POrRZEBNESA. 

PANNIPODR~GZNEI DONAUlI 
do<pracowni Sukiendamskichinbio

I rów dzięcinnych, ulica-Widzewska 
f- .dom ferdynanda Ai.1Vl'. 1440 pier'w

sze plEi)tro, Nr. 9 mIeszkania. 

Zguoilinyzastal 

PJ(!!JZPOB/J!:, 
Ab,rahąma MoszkaRedUca ze 
Zduńskiej IV oli,' powiatu Sieradzkieo-o' O"u b 
Kaliskiej •. Laskawy 'żnalazca raczyboddaĆ 
do Retl. Dziep.uika. 3q2~3-3 

. ~O~BOJ{eHO D;eHaypOIO: .[O~3h29 MaK 18S4.· ....... WarUkarni :r .... Kruko,!skiego_ w Łodzi, 
;="-


