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I ny i układów. Zresztlli pojedyńcze plemio- od Anglików, posiadaczy Indostanu, tylko t Daleko mniej jeszcze wiemy o liczbie 
na żą,dzlli się prawami opartemi na miej- obszarem Afganistanu . .Kraj ten może być mieszkańców Afganistann. Jedyny spis.lu-

OAZA 'UERW "l AFGANISTAN scowych zwyczajach. Należili oni do sekty uważany za miejsce przejścia pomiędzy dności, 'zrobiony zostal za. panowania Nadir-
.LY.I. Sun~itów, mówilli językiem wschodnio - tu- północno-zachodni~i południowo-wschodnill: Szacha, który chciał znać wartość swych 

pod wzgltdem ekonomicznym i handlowym. recklm. Zwiilizki małżeńskie zawierajili się częścią, Azyi. Rzeczywiście też od Aleksan- podbojów ze względu na podatki i pobory 
n nich jeszcze w dzieciństwie, sposobem dra W. aż do Nadir-Szacha, często przez wojskowe. Według tych obliczeń, dokona-

I. kupna. Za dziewczynkę, np. przeznaczoną kraj ten przechodziły armie podbijajilice. nych· przed p4ltora wiekiem, podawaną by-
Przed dwoma laty umieszczony był w na żonę dla chłopca dwunastoletniego, płaci I " Afganistan , dalszy ciąg płaskowzgórza wa liczba. pojedyńczych pokoleń na tyle a 

tygodniku frar:c~kim ",Ec.onomiste francais'~ się 750-300 fr.; wdowa, majilica lat 25! Iranu, rozdziela dwa ogniska cywilizacyi- tyle setek lub tysięcy rodzin, bez względu 
artykuł~ w kto1'ym OPISUJąC :postępy RO~YI ceni &lę zU:acznie wyżej, po 40 latach ko~ Indye i dolinę Eufratu, największe też ma na zaszłe od owego czasu wojny, mięszania 
w AZyl po,:iedzia~o:. POl:J.lędzy stohc~ ~zblje już daleko umiej niż wielbl~d. Jak I znaczenie jako droga, ł~cz~ca te dwa kraje. się pokoleń z sobą, wędrówki i t. d. Z po
Khor~anu. 1. tel:azmeJszeml fOl'B9cżtal'rll lw:ę~yS,Cy Turkomani wogóle zostawiają Miasta wznoszące się tu wpośród oaz na wodu istniejilicych trudności podróżnicy nie 
R.OSYI znajdUje SIę tylko o~za Merw:.' nię~ >swyt#.źOilom najzupełniejszą swobodę, po- urodzajnych dolinach, u wejścia w przesmy- zgadzajili się w swoich obliczeniach. Gdy 
WIelka to przeszkoda; z chwIlą zdohycmtej ~walajili im nie nosić zasłon na twarzy, i ki nieprzebytych łańcuchów gór, znane są jedni podają liczbę mieszkańców na 3 mi
o~zy~ d1'oga. do Heratu.a przezeń do Mga:niewiele się troszczf!; o ich wiel'llość, cb po- w.. historyi przedewszystkiem z powodu war- liony, drudzy na liczbę 5 milionów prze-
.1l1stanu~tame (~na RosyI otw.ore~. . . . woduje, że według relacyi p. Ferier *) panie· tości. ich strategicznej, z korz~ci, jakie szło,. nierachujilic .w to mieszkańców Tur-

Przewldywam~ ~e spra~dzl~y SIę. ~bęcme. jch nie słyną; ze stateczności. Mężom cho.; przedstawiajili armiom, którym droga tędy kestanu, jako znajdujących się de jure pod 
Sztandary 1'0sYJs~Ie.p~wIew~Ją dZISIaj nad ćdzi przedewszystkiem o to, ażeby żony pil- wypada, czy jako udajf!;cym się na podbój władzili własnego emira . 

. oazą, a do .z~tkll1ęCIa I~h. me trzeba byłollie zajmowały się domem, uprawą pól i odleglejszych terytoryów, czy dla obrony Sądzą,c po mowie. i budowie fizycznej, af
użyć nawet sity. Naczelmcy Merwu, zgro- chodowlf!; trzód-1'eszta ich mało obchodzi; własnej. Tak tedy Hemt, Kandahar i .ganie muszf!; być odroślą, wielkiej rodziny 
madzili się mniejwięcej z własnego papędll. ". J ako pun~ strategiczny oaza Merw jest Kabul często i słusznie uważane bywają za aryjskiej. Typowili nzyczną ich cechą jest 
i postanowili poddać się wraz z ludami, ba.l;{lzo ważną; dla Rosyi, ponieważ łą;czy ich "klucze Indyi". W ten sposób wyraża się silna budowa skieletu i śilne muskuły. Męź
któremi 1'~ądZili, pod władzę. Oesarza nowe posia.dłościna· granicy perskiej z da- o Afganistanie· Elisee Reclus *) dodają,c czyzni są silni i kształtni, wytrzymali w 
'VszechrosYl. I/lldnośćtego krajU docho- wniejszemi w Turkestanie. I pod względem zarazem, iż pomimo licznych .wypraw wo- pochodach,. zręczni przy robocie. Głowę 
dzi przypuszczalnie do 250,000 głów. Na- handIQwym 1'ównież jest ważną, ponieważ jennych i pomimo usiJ;owań znacznej liczbymajili podłużnili, kości policzkowe wystajf!;ce: 
leży ona do rasy Turkomano-Tekesów, ra- stanowi punkt łączący dwie wielkie drogi, badaczy, z których wielu, jak np. dwaj nos bardzo wystający napr~ód, dolną wargę 
sy o charakterze bardzo niezależnym, ko- prowadzllceod Hera.tu do Chiwy i od Oonoliy, lO1'd Forbes, Burnes przypłaciło tu bardzo grubf!;, brwi gęste: brodę i włosy 
czującej i oddającej się 1'ozbojom, którym Meschedri do Bucharyi. WiadQmo, że mia- życiem swój zapał do nauki, Afganistan, nie bujne, prawie zawsze cz~rne; spojrzeniepe
się. oddają, bez najm~ejszego. skmpulu i z sto JYIesched, n~ające blizko 60,000 miesz- jest jeszcze dostatecznie znany. Terytorya, le- wne i dumne-"oznaka ich odwagi przyro
największą okrutnośCIą,. "Jeżeli zdarzy ci kańców, jest bar.dzo ważnym punkt~m lian- żące poza obrębem linij strategicznych, nie dzonej"-jak powiada p. Reclus. Lecz na 
flię jednocześnie spotkać lllerweńczyka i dlowym i, żeą.zięki swemu .położeniu naz()staly dotychczas zwiedzone,a nawet bez- niesz~ście, odwadze tej towarzyszy okru
dyabIa, ..;.:... m·ówi przyslowie silisiadów ich, naj odleglejszej granicy państw tatarskich 'i pośrednia moga z ·Heratu do Kabulu przez cieństwo, którego p. Ferrie1' i i~ni. p~ 
mieszkańców Bucha1'yi, - najprzód uwolnij Afganistanu, miasto to jest głównym sKIa- ki-aj Hezareh niezostała jeszcze zwiedzonili liczne dowody. Ferrier nieraz~arą 
się od marweńczyka, potem dopiero myśl dem wwożonych i wywożonych towarów. pl'7;ez żadnego europejczyka. A.nglik Mac- 1'ozmaitych oszustw afganów, .t:r.:t tym punk
O złym duchu." Grunt oazy tej jest bardzo Mesched sprowadza cukier z Yezd i wy_I Gregor zapuścił się wprawdzie .w tym kie ... cie zresztą świadectwa podróżników angiel
żyzny. JUŻ w starożytności Strabon wy- syła takowy następnie do Azyi środkowej, runku, lecz niepoparty przez swój własny skich Sili jednogłośne. Reclus usiłuje unie
chwala! nadzwyczajnili obfitość winnic, rów- jak również wywozi tamżematerye bawel- l'Zilid, musiał się wrócić na wy1'aźny roz- winnić ich w swem dziele, uważajilic okru
nież w X wieku pisał pewien podróżnik niane, jedwabne, zarówno jak kryształy i kaz emira Ę:abulu. Obszary pop1'zerzynane cieństwo ich jako skutek dzikości i niewoli. 
a~'abs~i. o. ówoc~c~ ~erwu, jako o naj-I porcelany, sprowadzane z Teheranu, lecz. po- ~ańcuch~mi. gór, piętrzf1cemi s~ę w rozma- Ni~mniej jednak. sam. ~)lzyznaje, że jeżeli 
plękmeJszych .w SWleCle. . . chodzilice z Europy. W sklepach znaJdu- ltych kIerunkach na płaskowzgorzu, tworzą, mają do kogo UlenaWIŚC lub urazę, wtedy 
Kiedyś merweńczycy chodowali bardzo )jemy tu naj wspanialsze dywany i szale, zwane w niektórych częściach Afganistanu labi-! oddajf!; się zemście z wielkili zawziętościili 

wiele koni, slawnychz szybkości swej .i Meschidis, cenione wyżej nawet niż kermań- rynt WiliWOZÓW i dolin, zamieszkiwany przez i wytrwałościili, dlategoto ni.ah0metanie in
wielkiej wytrwałości. Dziś już nie zajmuj'ł! skie, pilśnie, tkaniny jedwabne bardzo lek· ludnosć dziką, a przystęp do nich jest bar-l dostańscy powiadaj'ł! wjednem. ze swych 
się oni tak bardzo tym przemysłem, ani też kie, sławne szable, imbryczki, cukierniczki, dzo niebezpieczny. W samej rzeczy, z wy- przysłów: "Niech cię Bóg broni od zemsty 
chodowlą wielbłądów, którą dawniej także solniczki, naczynia kuchenne i t. d. jątkiem niektórych dróg prowadzących do słonia, węża dusiciela i afgana." '. 
pro.wadzili na wielką skalę.. Nie przestajili!1 Ażeby jednak zajęcie Merwu przyniosło Kabulu, Kandaharu i kilku pogranicznych W istocie afganie Sili narodem nieokrze
oni natomiast wymbiać broni i klejnotów, prawdziwy pożytek, potrzeba koniecznie, państw indyjskich; powierzchnia tego Juaju sanym i brutalnym. Pułkownik Malleson 
dywanów sławnych na cały wschód i od-I uźupełnić je pTZeZ aneksyę Sarachsu, które przedstawionf!; jest na kartach tylko w sposób: porównywa ich słusznie z góralami szkoc
znaczają . się sta1'annOściili w utrzymywaniu I jest rzeczywistym kluczem drogi do Herathu. pI"zybliżony, na zasadzie niewielkiej liczby kimi z czasów Stuartów (od 1715 i od 1745) 

·licznych kanałów. służących do irl'ygacyi . Jakoż ostatnie wiadomości doniosły, że opisów podróży, odbytych przez europej- jak ich opisuje Walter-Scott w swych cu-
oazy. . . . Rosya weszła w posiadanie Sal'achsu. W ten czyków i nieobfitych spostrzeżeń astrollo- downych powieściach. Nigdy oni nie zbu-

00 do 1'ządów u siebie merweńczycy nie sposób Rosya, wyrobiwszy sobie silną po:- nomicznych, dokonywanych głównie na po- dowali żadnego miasta, lecz przeciwnie,. w 
posiadajili stałych form - rZilidzą się pa~y- zycY,ę w Azyi środkowej, pl'zedzielollili jest graniczu Persyi i Indyj. każdem, .któr~ zd.?byli .au?,wet w tyc~, któ-
archalme. ,;Ketkhoda" patryarcha, ma WIeI- I· re obecme zaJmuJili, rUJnuJą handel, mszczf!; 
ką władzę we wszystkie m, co się tyczy woj- *) Voyages et aventures etc, *) Nouvelle Geographie universelle. budynki, rabują i mordujili ludność. l{abul . 

gdy go wypuszczą na polowanie." jów jasne promienie. gwiazd stałych, wedle rza.". 

LISTY v:y PARY'Ó'A· Jakkolwiek zjadliwa ocena Ohamforea, których kierujili swe drogi. Ohcl;) mówić o Biblijny Genin pogardzi! dziennikar-
. .. M . . M ... dziś jeszcze znajduje ona w rzeczywistości po- umysłach ludzi wielkich i genialnych, bę- stwem a co więcej, że omylił się w silidach 

-==- twierdzenie. Pomimo lat, dzielących bie- dą;cych' n~oż~ poprzed~i~ami "owych . m~- ? człowi~ku,)ak.illi był Diderot. Nie po-
I." Świeżo zamknięty kongres wersalski na- żące chwile od daty owego sf!;du, pomimo 1'zonych WI~~OW, .kę~y SWI~~OSC przen~klll~ Jął: by~aJmllleJ,. Ile fil.ozoficzilych prawd, ile 
suwa dość dziwne wyobrażenia o charakte~ strasznych wstrziliśnień, które, zda się, win- ow~ lud~kleJ m~wladomoscI otch.ła~le l gł~~O~ICh myś~, olśmewaj~cych spostrzeżeń 
rze narodu, któ1'ego przedstawiciele, ohra- ny były wpłynąć na zmodyfikowanie owego ~łonce WIedzy ka,zdą głowę opromIem, ka- mIesCIły ~ soble .te oderwane, zda się, po-
dujilic nad kwestya~i na:jwy~szej ~oniosło- typu, satyryczne porównanie nasunilić się zde se1'ce rozgrzeJe.... glądy, te Improwlzacye na tematy bieżilice 
ściboć wewnętrznej polItykI kraJU, obra- moglo widomie każdemu, kto się znajdował Cześć wybranym: uzname dla owych ale życiowe o tyle, iż wiek całyniedał n~ 
do~ali w sposób, przypominający tradycyę na posiedzeniach, bilidź urzędowych, bą,dź przod.ow~ików w szersz~m ko:e, juz jest nie trafniejszych odpowiedzi i dotąd je
burzliwych sejmików szl~chec~lCh,. onych, prywatnych, lecz traktujących przedmiot po- ~~am.Iel1Iem postępu, ~torego sIad. z l'a~~- szcze w 'Ylelu kwestyach umysł Dide1'ota 
co podkopały państwo ~Iegdys kWltną,ce ... lityki. Z dusznych sal kongresu, kędy 1'0- SOlili I otuchą. zaznaczac przycho(lz:.Otoz, wyprzed~aJ.ąc epokę, daleko pozostawia za 
Nieład, osobiste napaŚCle, humorys~yczne jaliści skomlą, rwą,c się ku. pańskin~ sto-Fra~lC:ra uC~CIła w .tych, czasach kIl.ku pr~- sobą, pOJęCla, ledwo poczynające kiełkować 
wyskoki, niepojęte jakoby lekce~ażeme <:e- pom i choć zdaleka, łasz~ SIę przywodzcy wdzlwle wyzszych l.śwlaUych ludZI. NaJ- na społecznym gruncie... . . 
lu posiedzeń,-widowisko, dla obOjętnych CIe-' swemu - przejdźmy do jeszcze duszniejszej główniejszą cechll:, objawioną w tej mierze, O ile wiem, Diderot u nas mało 
kawe, ~ prawdziwych patryotów bolesne atmosfery sali Lewis, miejsca z~brań, a1~ar- jest:pomnik .wystawio~y Dider?towi. Wi~lki jest znanym, jak wszyscy niemal pisarze 
i oburzają,ce zarazem. Ohaos,-przeryw~- chist;y~zu'ych towa,l'zyszy ,a będzl~:nY sWJa~- ten filozof me, b:ył am rO~Ulm~n;ym, an~" u- :X;V~-g? wieku, o których zazwyczaj roó
ny dzwon~iem p1'ezydują.cego, w rozpaczli- kann lśCIe małpIch fi~low. DoS? rzec, ze zn~nym. za zyCla. Wspołczesm, pomllllO WI SIę WIele, lecz 1'zadko c~yta ich dzie
wym wysiłku 'przY'Y0łama ~o porządku,. stro~ni?two owo~ ~aleklC, w grullCle od zr?- ~wletneJ,. pod w~gl~d:m u.m~słowego rozwo~ la. U kog?ż, ~ potocznej, salonowej po
zmuszonego nareszc~e n~kryc. g~OWę, na zmmema pl'agmen SWOIch, dopus~cza ~Ha JU, ~pOkl,. w k~oreJ zyl:- llle'pr~ypuszczah gawędce me znajdujemy imion Voltaire'a, 
znak zawieszenia posledzen, zam:elllonych w takich gwałtów na osobach oratorow, SOlą- w mql mc WIęceJ, procz dOWCIpu. Mar- Rousseau, a iluż z naszych erudytów 
zgiełk jarmarkowy .- oto Wierny. obmz g~jąc ,ich ,z, trybun i okłaąając pi'ilś~ia~i, mont~l" marzc~cy o wła~nej sławie (k~óra miało .choćb:y .w 1'ęku tomy wspomniane i 
zgromadzenia narodowego francuzkIch mę- kIJamI, wsrod obelg wszeIkrego rodzaJU, ze przeCIez tak prędko zgasła!) - zwał Dlde- znalo maczeJ, Jak: z tytułu Oontrat social" 
ŻÓW stanu. prezydujący coprę.dzej zamknll}łposiedzenie rota u1nll.sleJl} nieporządnym. ą-enin, wy- lub "La pucelie d'OrleanJ'" 

Przed stu laty Ohan~fo1't" ~ybol'lly .autor a d.eputo~any Lalsant, cz~o~lek pełen do~ ~awca dZI~~ Jego .U'ybl'a11;yck, !ll.e zawa:hał , .Zewzględu, iż ustalone mniemania wi~kszo. 
wielu pism politycznej tresCI (mUlej zna- breJ woll, p:'zybyły umyslme, by zab~ac SH~ wygłoSIc o m.m .naJ.bal:dzleJ pompaty- SCI, gl'OZą, bezdenną, oddzielają naszę publi
nych wprawdzie niż jego anegdoty)., wyrzekł ~łos w spraWIe .ludn, ktÓl~ą. szczerze ;m~u- c~no-błęd~~go zdama, Jakle SIę wyda:rzaukuć czność od dziełowych! często wspomnia
o swych współziomkach następujące zda-I Jąc, gorą,co poplera~ opu~Cll salę, mowH/,c merozun,rIeJibcem.u rzeczy. krytykowI. Przy- nych fi.loz.ofów, nie mam zamiaru zachęcać 
nie:. .' sl~n;ltno: Za;prawdę, panOWIe, tn:d,ne~l1 czy- taczam Je dl~ c~ekaW?ŚCl: .. ,~ogokolwlek . do owej lektury. Odnośnie 

"Cha1'akter francuza zlozonym Jest. z wIa- mCle zada~lle w~szych przedstawIClehL: ,l,~auna,zywląca lzraehtow na puszczy, Jedlla~ .do DIderota, rzecz się ma trochę i-
ściwościmatpy i wyżla. !3kacz~?y l.zaba- :plapoCle~zel1la duc~a po tych zmechę- s'.V1ezo zebrana, .wyborną była P?t1'l1Wili,. ale :-aCZeJ.lpowstrzy~ać się nie mogę, by dzieł 
wny jak ma1pa, w grunCIe złoshwy Jak 0- caJą~ych ob~aw~ch, śWladcz~cych o p~wol- mewo~no . było Jej pr~echowywa?, gdyz po Jego me przypommeć czytajilicej publiczno
na ~ bywa, naksztalt wyżla, pokorny, przy- nOŚCI rozw~Ju l11tfllekt.u~lne9~wtlunne:- ~pływle dob~ ps~la SIę: . Oto ~Ierny o.bra~ sci. 
milają,cy się, liżący rękę surowego pana, ~a:- zwróćmy: . SIę, do mm?JszosCI wl?l"awdz~e, ~lteratury. ~zlenm~arskleJ a DIderot., wI~ceJ (Dolr01kzenie naf.'t.). 
jl!C W;?jl}ć siv na łańcuch a p~len radoscl, lecz umleJ'lCf'J . l'Ozeznaa w pomroce dZle- Jeszcze lllZ VQltall'e, był typem dZlennlka-
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d h k· d' .• k' ',... l • . . b h t ~ kt' h brak I lal zmienić ceny co j ednakprzewid;Y'\ya;_ . .:;;::. _~.1n a ar te yll mUHy tory mUSIał SIę wteny OZyWIĆ, gdy rzeczy-\ do wy orowyc ga un ww, oryc " . J.: To s'uno da :;, 
r~~ ~etnoś6 ta znikła z chwi- wiste potrzeby okazały-się znaCzne mi, a na- dotkliwie uczuwać się daje. Towaru. teg? Ilem Je,,~ nlet)aw:l~l. , ~,' .j_'< er kt' .SIlt za· 

'~ ».1.' ' Gd l " bfi' d' , Ił 'k' ł 'ranIcznI stosowac doowalli I o"YJS l..1e",o, ory ylu-
, .. I 1I1ury tUganow. y za- l ZIe.1'L o tej po azy zawlO( a. \Y sobotę I szukaH upcy I przemys owcy .zag .' ,fi . ' . ł' h b" k ·1 ' d , " I( ~ nt; pierwszym ich ~z~nelll by- lJ~ieliśllly znowuk~t'sy o 5? kop. niższe, a~e l k~órzy w tym celu przybyli w. ty.g~du~u u- CZaS~1I1 o al~lJiłl zaw ~d.a) c au ac l z o . 
lo pou~,~fu· JIlIasto, a przez ty(benwyrzy- me wyda. nam SH2 to d Zl\vnelll, gdy wez-I bIegłym do Warszawy, ale me znalazlsz~ I staw:1 po l, ° l' P 9.1 d 9.8 '. " 
nali mieszkańców. Rerat był pustoszony mierny pod uwagę warunki ostatniego ,dnia właściwych partyj, opu8cili lrynek. To tez I u'etna., Ber :~' t "o,; t Sl~l.Prl,~.~a 
przez Dżengis-hana i TamerlaM jednak reO'ulacyi. U nas miarodajnym czynnikiem I w rezultacie wszystkie tranzakcye dokona-I targ tl~teJszIY prz) l y t prze s ak'lCIe l lTIku 

podniósł się znowu, zmnrniał dopiE;ro dO-. była równiez likwidacya ultymowa. WOgó.! ne ",osta1y przez fa brykautó w krajowych l ważn.i,eJ~z~c / pl'~~L :.r,~,!ll czes~~ owy~ l ~ "~l~' 
szcz.,tnie w roku 1717, gdy dostał sie w re- le ocl dawnego czasu powtat'za siA to zJ' a,- a mianowicie tvch, którzy podczas jarmar-I ryngu l I::l[UkS?IlU, r,okWlloczelslllel ,PlbZYS d'WI ' 
~, v - . ~. J, k '1' O 'l l l 'wrowm prziilc za Ul r·lU· eu ee afganów. Pod tym względem zgadzają wisko że w końcu llIiesiąca giełda nasza ku potrzeb swych me zaspo Ol l. go na (O {~l?n?-. ' , ''-

się Fraser' z kapitanem Abbott, Edward przybiera bardzo sfLmodzielnib postawę. Wy- ilość sprzedanej we lny wynosiła 90 centna- burskieJ I .le,den ~, tl~eJszych dtl1O\T k~lłt!: 
OOTlolly z Ferrierem, kapitan Marsh z Vam- pływa to z obfitych ultYlllowych zobowią- rów; zakupiono ją do Tomas~owa po 94- sowych. \,Vlelkosc, okon~nyc,l za {~POw l 
hery'm. Przed dwudziestu laty opisuje nam zań, które w ostatnich dniach regulacyi po- 100 talarów za centnar. PosIadacze towa- gatunek ~przedaneJ wełnJ, ~~e 811 Jes~~~e 
ten ostatni, iż afganie uwijają się po 'uli- wodują; natarczywe tworzenie sobie gotów- ru stalViają jeszcze uparcie wys?kie żi!d~. [dostat~czUle zna~e. ~ ~ko llosc, rzeczJ:wISCIe 
cach Heratu, uzbrojeni od stóp do głów, ki przez dość rozlegli!~ podaż remes. Zda- nia, sądząc, że zapat!ów brukUJe. ZdaJ~ za~uplOną przez ))O\\yz~zychl n<lby~'cow; P?' 
nie zajmując się niczem, lecz zawsze są. '\Y rzy10 się to i tym razem. \Vobec takich się jednak, że rachuba ta jest m~rlną, gdy z ,daJą 1,200 - 1,000 Ctl: we ny przewa~llle 
pogotowiu popełnienia kradzieży, lub zabi· wanmków interesn gieIda nasza nie' trzy- z prowincyi donoszą o obfitych Jesz?ze za-jlepszego gatunku, w ce~Ie od 55, do ~hzko 
cil. kogokolwiek, Opowiada -np. jak rZ~ldca maIa się jak zwykle, niewolniczo kursów sobach. Produkcya fabryk trochę SIę o~y- 60 tal. Po~obnegozll,kup~)lokonal JedBl~ 
A fganistanu nałożył na~szystkiewpro,,'adza- berlifIskich, ale wyprzedzała tamtejszą zwyż- wia z uwagi na sezon.owe, zapotrzebo:w~t~Ia; I z turJ:ngskwh. przędzalmkow. ~Varun;kt 
JHl towary cła nadzwyczaj wygórowanezupe!- ką i wcześniej od Berlina poprawiała ,sytu- ale przemysłowcy pOSIadają tu daWnIej JUz I kupna l sprzeda.zy zachowano w sekrecIe. 
nie wedlug swej fantt1.zyi, jak za jego tajem.,- acyę. Dopiero w kOllCu t.ygodnia uwzglę- zakupiony towar, który obecnie sprowadza-, Fab~ykantom sprzeda~o. z~own paręset ct;n
nem zezwoleniem a nawet widoczne m po- dniano notowania berlińskie. Obroty ogra.- ją do siebie. Zboże. Znowu male dowozy, tnarow wełny. brudnej l, kJlk~.se.t centnarow 
blażaniem rabowano karawany, przechodzą- niczały się wprawdzie do potrzeb chwili, nietylko nie zdołały podnieś(~ cen, ale n~-Iloków, ostatme po, c~:lle IllzeJ ~O do 45 
ce przez Khorasan; jak wreszcie mieszkall- ale potrzeby te były d. osyć szerokie i spro- wet nie przeszkodziły dalszej zniżce. }\fUSI-', tal. ' . \Vetnę z dOlllllllOW nahyw:1Jł! !abry
ey, obciążeni podatkami i uciemiężani w wadziły ruch niezwyczajny. Szczegółowe my jednak zauważyć, że pomimo now~g? ka~c: dotychczas tylko w YOJedynczych 
rMny sposób, wzdychali do wyswobodzicie- kursy popieraji1 nasze wywody. Oto rf'zul· spadku ceny są u nas jeszcze korzystmeJ- mmeJszych partyach po 1)0-50 tal. 

PRZEMYSŁ I HANDEL. 
la. Według wszelkiego', prawdopodobień- taty tranzakcyj: Marki w krótkich wekslach sze, niż zagranicą. To też o wywozie z~
Rtwa stan ten nie zmienił się do dnia chi- na Berlin podniosły się najprzód d o kursu granicę obewie niema mowy i wszelkie 
szego, należy też przypuszczać, że oswobo- 48.67'/", a potem. Iliewzruszoue w stopni 0- większe zakupy dokonywają tylko ek::lpor-
dziciel rychło się znajdzie. wej zniżce, nawet pomimo wtorkowego spad- terzy prowincyonalni. Do ruchu przyczy- ,~oncesye na bu~owę kolei łódzko-kalis

ROZPORZĄDZENIA RZĄDOWE. 
t Petersburg. Z powo:lu uptywu terminu obo, 

wi!JJllywania dutyczasowych przepisów, Naiwyżej za
twierdzonych dnia 6 czerwca 1867 r., dotycz,!cycb. 
urzl!dzenia składów i sprzedaży Imineral'nych olei 
oświetlających, miniRtcl'j'llm spraw wewnl:tl'zllych, 
w przedstawieniu zloźonem komitctowi ministrów, 
uchwaliło przedtnżyć moc obowi!!Jl<l1jącą" rzeczonych 
przt.pisów jeszcze na lat pi~ć. Orzeczenill powyższe 
komit.etu mmistrów uzyskało Najwyższą, sankcYI: 
dnia 6 czerwca b. r. 

Sprawozdania targowe. 

ku vraluty, zredukowane zostały w końcu uili się jeszcze właściciele wiatraków i mły- klej, wedh;g ostatn~ch, wiado~no~ci z Peters
do 48,37'/. Długoterminowe weksle na nów parowych. Widoki dalszej zniżki SI1 bU,rga, ma otrzyI~Hl,~ me kapl~alIsta b~tliA~ 
Berlin falo~vał'y między krańcowe mi noto- prawdopodobne. Na targu Witkowskiego j ski, .lecz przedsl~bl~rca ~raJowy, ktorego 
waniami 48,47 J/" i 48,42'/". Eksportowe placono: za pszenicę wyborową 6,75-7,60, I nazwIsk? dot'1d me Jest wIadomem. 
remesy niemieckie obiegały w środę bardzo ~a średn;ą 6,15-6,60, za ordynaryjną 5-6. .0 proJek!ach towarzys~w: kredytowych dla 
tanio względnie do tendencyi dnia, bo po Zyto wyborowe 4,40-5,25, średnie 4,10- mill:st Krol~stwaJ w ok?I?Iku. ~o guberna-
48,47 J/ z; były to weksle krótkoterminowe, 4,20, ordynaryjne 4. Jęczmień wyborowy I torow, wyrazonf); Jest O!?ll:la mlnIstra, w na
długoterminowe zaś wykazywały w tranz- 4,50-5, średni 4-4,20. Owies 2,70-3)50. stęPUjący sPQsob: "Mlll~ster finansow, 31 
akcyach piątkowych kurs 48,40. Zapotrze- Gryka 4,50-5. Groch 6-R,' Rzepak Zi~liubł'egł~go ,marc?, .za nr, 3990zakomtlll1ko~ 
bowanie funtów było bardzo szczupłe, tranz· mowy 8. Raps zimowy 8,50. .ąa;,;:~argl! ,WittrYl1, ze, .1l1l1ll~t:ryulU spraw wewnę.trz
akcye przyszły do skutku tylko w dwa prazkim płacono: Pszenicę wyborową),15.~ycI:t, na' Op1,Ulę ktole~o pos~any. był ,wzllll~n
pierwsze dnie tygodnia po 9.88 r/" i w sob,o- -1,20, średnią 104-112, ordynaryjną ,92 kO,wany 'pl:?Jekt" zawIadollnło, ze mep,odZle
tę po 9,81'/" (weksle długoterm.), oraz po -100. Zyto wyborowe 83-87, średnie laJ~c OpUlll.O mewYf?odach urządza lila sa-
9,821/-;; (krótkoterm). Trochę większe, ale 78-82, ordynaryjne 72-96. Jęczmień 77 m?lstnych :llstytl!?~J kredytowych d~a od-

Giełda warszawska. Sprawozdanie tygo- nieliczne były obroty frankami, wahające -88. Owies 77-95. Groch 95-100. JJiq- dZ1eł~yc~ mIast ~rol~stwa,. o~o ~waz.ałoby 
dniowe (do dnia 31 sierpnia). się pomiędzy granicami 39,40 i 39,25. Gul- kIJ. prawie bez zmiany, co do ruchu. Za za wlęceJ, odpOWledl1leogr~l1lczyc SIę n~ 

Spadek rubli czynił jeszcze tylko dalsze I deny realizowane były najprzód po 81,55, pud, NI'. 3/0 płacono 2,30-2,45 .. Nr. 2/0 dozwolemu ,towal'zyst~ wzaJemn~go kre~.r
postępy do nbieg1ego wtorku, w którym 'a w soootę po 81,05, a nawet z początku 2,10-2,20. NT. 1'1,75-2,00; Nr. 2 1,30 tu dl~ oddzielnych. mlas~ gube~'nIJ .nadw~s
mieliśmy punkt kulrninlcyjny zni:i.ki, lllia- giełdy taniej. Rynek papierów publimmych :-1,50. Nr. 3 1,00-1,10. Zytnia 1,30"": lańsklCh, z warunkiem Jedn,akze, ~e d.zm
nowicie 205,70 i 205,50. Dzień ten był hył średnio ożywiony. Listy zastawne ziem- 1.50. Okowita. TowatUi*' miejscu, na skla- 1alność tyc~ towarzystw me będZIe mIała 
rllatl'go tyle nieprzychylnym dla waluty 1'0- skie trzymały się cokolwiek mocniej i wy- dach, jest ilość dość obfita i trudna do żadneg,o zWI~zku z towarzystwem kredy to
syjsjdej, że najprzód ogólne usposobienie I kazują nawet drobne zwyżki kursowe. Se- 'z,hycia, zaofiarowania jednak z dominiów I wem zl~msklem, ,g~yż prócz t~ch praktyc~
gieldy bel'~iń.ski.ej było p:zygnębione, a })O- i rya I A n.ajprzód obracana po, 97, zy~kała są jeszcze licznie'jsze.Taki~ połozenie ~yn- n:ych mewygód, Jakle. wypływają z połąc~e
tern, czynIllkl uJemne, sluzy!y. za ~osko~ały I P?tem 30 l 45 kop., ale w koncu w ząda- ków, przy coraz lepszych :-;dokach zbIOru! ma t?warzystw, mezwHl~anych,z ~O?I! wsp~~. 
P?zor dla s~~kulacyl, ~ol'eJ -dZI~łall1e.w i mach, ofiarowaną by~a po 97,40; H. ~yl~ ziemniaków, wywolało zl1lzk~, z pO,cz1!itku noś,clą materya~ny~h mteresow 1 Jed!l~sCl~ 
kierunku zmzk~wym, Jak przeWldywahś-1 w obIegu 'po 96,90 l 97: a .małe odcmkIo 2-3 kop. na. gH,rncu, w koncu zaswyra- celo w, , pO,lączeme ICh z p~wocl~ ~le.lsco: 
my, zostało ,stwIer~zonelll. Rach~ba tego l' po 96,80 l ~7. ,Za sery~ II płacono żającf!l notowame ~v ~yfrze 2,64~2,67 ut ~ych ,pohtycznyc~ wa~unkow ~Ie Jest.ąo 
manewru opIerała SIę na następuJf!lcych 0- 96,20. Z seryl III sprzedano partyę A. garniec. Ostateczme I te ceny Jeszcze u- zyczema. ZgadzaY'J,c SIę z wyrazoną Opllllą 
kolicznosciach. Panowało ogólne 'mniema- po 96,25, następnie po 95,50 i małe po ważane były za zbyt wysokie. Cukier. U- ministeryum spraw wewnętrzńych, mam ho
...n~, że istniejib liczne zaangażowania zwyż-, 96,30; B. \'{ żądaniu 96,45. Serya IV 0- sposohienie mocne dalo pohop do zakupów uor zakomunikować o tem JW. Panu." 
ko.we;- '-któ~e yrzy k?ńcomie8ięcznej l'eg1!]~-I'?iegała po 95,25. Listy I~l',Wll:l:szawy ma- spekulac'yjnych na:. dost~wę. , Nabywano, w .Z~rz~?y óróg żelaznych nasz~ch z,awiada
ep będib IJlttsIaly byc zaprolongow. ane l ze Ją znowu tendencYę bardZIej zl1lzkową. Se- przyszłej kampanu zarowno mączkę,' Jak I m. laJib, ze trzoda chlewna moze byc wywo~ 
wtedy znaczna podaż zepchnie kursy. Ula-1rya I bez ruchu, ofiarowaną była 1)0 93,75, rafinadę. Ceny mączki na zimowe miesią- żona przez Aleksandrowo do Prus tylko 
twiano sobie i przyśpieszano ten' skutek ak-I serya II obiegała po 92,20, serya III po ce wahały się między 3,30-3,45 za ka- we czwartki;-bydło zaś do dalszej dyspo'
centowaniem rozmaitych niepomyślnych wy- r 91:90, a sel'ya l V po 91,55. Obligi miej- mień; cena dostawowej rafinady wynosiła' zJcyi, kozy, owce i t. p., przepuszczane nie 
padków, do czego zwł?-s~?za wtor~k nastrę_ 11 skie bez z,miany chętni~ byłyb:y oddawane 3,,7ó,gotową ,rafinadę nabywlLI~o po 4,15-: bę~lJI: 90, d.o loju topionego, skór, rog?w; 
czał dobrą okazYę; Ilnehsmy bOWiem wtedy po 91. LIsty m., ŁodZI brzllną znowu w 4;20. Kostki w zaofiarowamach 3,671/ 2'1 kosm, SleI'SCl, nawozu sproszkowanego It: 
na widowni politycznej bombardowanie żibdaniach: 84,50, 83,50 i 82,75, stosownie Względnie llizka cena jestnastępstwern, p., to te będll poddane specyalnej rewizyi 
FU-Jzeu, zatrważające wieści o rozwoju cho- do seryj. Listy likwidacyjne podniosły się konkurencyi kostek rosyjskich. Na mibczkę! a prowadzone wodą ila ~ieszawę, winny, 
lery we 'Wloszech i pojawieniu się jej w najprzód w kursie zaofiarowań w dużych gotową bylo wiele zlecell z Oesarstwa, co i być tak pakowane na berlinkach, by je 
Genewie iwres~cie w dziedzinie ekonomi-' sztukach do 88, potem jednak zeszly zno- podniosło cenę z pierwiastkowego pozio-I w~adz~ 'pl'l~ska łatwo obej~zeć mogła. J?la 
cznych stosunkow mały krach cukrowy w wu do 87,80i male nabywane były. wobec mu 3,50 na 3,70 a nawet 3,75. Z ryn- zapobIezema kontrabanclzIe przez 19ramcę, 
'Wiedniu. Machinacya spekulantów wywar- ustępstw po 87,35. Pożyczka wschodnia ków rosyjskich wiadomości są. przewa- I utrudniono jednocześnie handel bydrem w 
la na razie pożądany dla Ilich rezultat; ru- wykazuje w obrotach kurs 93,30, w żąda- zme pomyślne. Kenig w Petersburgu obrębie sl1siednich z Królestwem tery to· 
hle spadły do wzmiankowanego poziomu i! niach 93,50. Z akcyj nabywano bydgoskie podwyższył ceny tak mączki, jak rafinady ryó,w-pruskiej władzy podległych. 
tendencyabardzo osłabIa. Ale już nastę-, 500-rublowe po 77,25, a 100-rublowe po 77. o 30 kop. Zwyżka tu nie mogła jeszcze Zródło nafty odkryto w Janowie, w po
rnego dnia notowania się poprawiły i do- [ 1'rlrgi wal'szau'skie. Sprawozdanie tygo- znaleźć wyrazu w pomiEnionych llotowa-_ wiElCieprzasnyskim, przy granicy. pruskiej. 
szły po stopniowej zwyźce w piątek do I dniowe (do dnia 31 sierpnia). niach, ponieważ nastąpiła w końcu tygo: Woronezskie towarzystwo wzajemnego kre-
207,30 i 207. Korzystny ten zwrot był We/na. Położenie wcale się nie popra- dnia .. ' Nafta. Na rynkach zagranicznych dy,tu zawiesiło wyplaty. Krach instytucyi; 
reakcyą przeci:v. temu: co wyw~la1a speku-! wia. 'Wprawd~ie n,a rynku niebra~ POP!- nafta amerykańska cieszy się dob:ą ten- k~óra niedawno jeszcze finausow~ znak~llli
lacya a w CZęSCl prostym skutkiem popytu, tu, ale POszukIwame towaru ogramcza SIę dencyf!l. Mały u nas dotąd ruch me zło-' cle stara, spowodował bankruct;w<l. kilku - ' 

l
, chała się w niej na zabój i rzucała zazdro- jest wcale ladną miejscowością, nieprawdaż?-:tobinyserca. Ńiekochalaś w swenl"życiu 

J E D H N F A Ł S r'/ Y W Y KRO K I sne spojrzenia na starego, o szlachetnej - Bardzo. Bodaj, czy będąc tam, nie uikogo, prócz; ... 
•. LJ • \Postawie jegomościa, który zagłębiony w fo- zachciewa zrzec się uciech tego świata, zo- - Karola Lascelles! nagle i najniespo-

PRZEZ telu, ścigal czułemi oczyma swą maf11, 01- stać pustelnikiem albo' Robinsonem Kru- dziewaniej zawolała Magdzia Lyon z aru-
śniewającą źonkę. zoe i na tej wyspie zamieszkać. giego końca pokładu, . . 

J::v::Ca.y .A.g:o.es Ple:r.n.i:n.g-: ,Co do mnie - przypuSZCZaln, że was tak - 1Vłaśnie moje spostrzeżenie. Myśli OblaIam się szkarłatem i podniosłam 
Przełożyła z angielskiego I nieznaCląca postać zająć może - oparta o nasze więc się spotkały. wżrok. Jego ciemne oczy spoczywały na 

BRONISŁAWA NEUFELDÓWNA. IPoręcz statku śledziłam kołyszące się fale - Bezwątpienia, byłoby to arcy'przy- mnie a wyraz ich, wpół llytajt1cy, wpół -=- ; i myślałam, że wkrótce przyjdZIe mi opu- jemne-rzekła lndy Mamle, zbliżywszy się uśmiechnięty, mieszał mnie niewymownie. 

(Dat8ly cifJ:g - patrz NI'. 195). 
ścić to swobodne, różami usłane życie. nagle do nas. Karolku! czyż nie wiedzia- -Jakże to było a propos! - odezwała 
\Yakacye moje mijały. Były niewypowie- łeś, że będą tańczyli? 00 tu robisz? się lady JYIaude złośliwie. O, nie rumień-

Pojechałam wraz z innymi na piknik. dzianie przyjemne, ale się skończyły i po- -' Rozmawiam z. :Miss Danvers. że się, Ethel, Wiemy wszyscy. 
Plz<jjażdżka wodą była urocza. Rzeka zostawała smutna, twarda, jednostajna, bez- - I o czem to, proszę? ~ Lady Maude, na litość boskąskollcz 
iskrzyła się w sloilCU, tak, źe aź raziła słoneczna rzeczywis~ość. Lecz czułam, że - O rzeczy małej wagi; proszę ją' by raz tlij swoję wieczną paplaninę i idź so-
oczy; rozkoszny vdetrzyk zlekka marszczył! ją zniosę. Byto to moje przeznaczenie a zechciała przenieść się na szmaragdową bie-zawołalam, odwracając się gwałtownie, 
jej gladki1 po,Vierzchnię, igrał z powiewne- los i przeznaczenie - to dwaj ponurzy, wyspę, mieszkać ta.m ze mną i żyć moją przerażona wyznaniem, które przeczuwałam 
mi, ll1uślinowemi sukniami pań i muskał zimni tyrani, których trzeba słuchać. miłością. Ostatniemi czasy marzę tylko o na jej złośliwym języku. Idź tańczyć, ko
czola panów. Bawiłam się wybornie 'na pikniku. Wio- ladnyin domku, zaopatrzonym w miotłę i kietuj, przyczep się do kogo innego, ale 

Wszyscy byli w pysznym humorze. Ma-, słowanie, muzyka, wyspa sama była za- kota i pragnę znaleźć kogoś, coby chciał b~dźże miłosierną: i pozostaw' mnie samą. 
dzia nawet, zapomniawszy o rannym gnie-, chwycająca i dzień minął,· jak sen. Wie- ten domek ze mnl1 podzielić. - Boźe mój! a to mi zapałka! Karolku, 
wie była uosobionym śmiechem i wesoło-, czorem towarzystwo całe rozbawione, 1'0- - I prosiłeś o to panuę Danvers? uciekajmy, zanim _ nam ten dziki cerber 
ścią· Odzyskała wszak skarb swój, to też l' ześmiane, opalone, jak cyganie weszło na I oczy lady Maude zaświeciły dobrze mi unyie głowy! ., 
z uśmiechem na twarzy, z wzrokiem błysz- pokład; rozpuściwszy żagle, zawróciliśmy znanym, gniewnym błyskiem, Smiejąc się niepomiernie z tej sceny, Ia
czącym, tryumfem i radością, przechadzała się ku domowi. Uśmiechnęłam się i patrzałam uporczy- I dy Mauele wzięła jego ramię i odeszŁa, a 
się wzdłuż pokładu, wsparta na jego m- t Gdy znów stanęłam oparta o poręcz wie na w?dę, aI,e na myśl, że żartem tylko!ja pozostabm, haIJluj~c gniew w f:lobie. 
mieniu. I statku, patrząc jak torował sohie drogę mógł mme prosIć, bym była czemkolwiek Późnym wieczorem stanęliśmy w domu, a 

:Magdzia. fl'U\vała tu i owdzie, sprzeci-· wśród modrych, fal, Karol Lascelles pod- dla niego, uczulam dotkliwy ból w sercu. zm~czelJi calodzien!llSzabaw::! ,udaliśmy sili} 
wiając si~ wszystkim, kokietując nielitości- szed1 do Ulnie, poraz pierwszy dńia tego.; - Tak jest, prosiłem ją. bezzwłocznie do swoich pOkojów. 
wie rozmaitych wrażliwych rnlodzieńcó\v, ku - Panna Danvers, jak zwykle, sama. - A ona! ma SIę rozumieć, przystała? Ja. jednak, nie czułam zmęczenia, ani 
głębokiemu niezadowoleniu 'Will Duclleya, Musisz pani bardzo lubić samotność, - Dalibóg, nie wiem, jakżeż miss E-I chęci Rnu; usiadłam wi~c \V otwartem 0-, 
który rozdrażniony usunął się w kąt i dą- - Doprawdy? Niekiedy - może; dzisiaj thel? I knie i z.,głową opartą na ręku podziwia": 
sal na cale towarzystwo. jednak niewiele jej użyłam. Jakżeś się - 0, najniezawoc1niej! czy sądzisz pan,! lani spokojną, uroczy~tfb piękność nocy. 

Ida, ja.k świegocące ptaszę, w rÓŻowej pan bawił na llaszej wycieczce? że mógłby ci kto czego odmówić? - l ' 
gazie, przebiegała pokład i wyglf!lda1a tak -- O, J)ll8sabtement! Stara.m się zawsze - Sarkastyczna, jak zwykle- rzekła la- (Da/s,!/ ciqg llu,)'tqpi). 
f;zarująco pifiknie, że polowa panów rozko~ I zabawićt o ile lIiog~. ,Szmqragdowa wyspa. dy 1\fauc1e. Zda.je mi się, ze niemaaz od-
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poważnych firm handlowych i przemysło-I zl:\,jmują.cym si,ę ekspedycyą bagaży podróż~' żapewneniedobory rokuprzeszlego. Ole) rzepako,,:ybez zmiany, na siE\r, 51.00, na ~e§, 
wych. ". nych, .azeby me wyciągali rąk z pieniędzmi _ Wyprawa naukowa hr. Karola Lancko- paz; 50.50. Splrytua mp. dobre, IN' m.48.50,na Sler. 

Jarma~~ doroc~ny W ŁęcznJe, (powIat l~- do. o~Ienka kaso~ego Iponad głowami pa- rońskiego do Azyi Mniejszej,przychodzi, mej' sf!~i2~.': ~~l~:lrź, 47.70, na kw. mj. 47.50. 
bartow~ki, g?-belllla lub,el~ka) rozpoczął SIę sazerow, postęPUJących. do kasy w należy- jak donosi "Ozas", do skutku. Wyjechali Wiedeń, 29 sierpnia. Pszenica na jesień 7.95, na 
wczoraj, .dma 1 wr~es~la b .. r. - Jarm::rk tym ordynk~. _ już w tych dniach do Smyrny: słynny wiOBIlI) 8.43. Zyt? uo. jesień 7.10, no. wiosn'll 7.17. 
w. Ł~czneJ odzna?za Sl~, Jak wIadomo, głow- (-) W~woz tawa. rów drogą,. żel.azutt fa- arch. eolog i b. udowniczy ~iem .• ann. wr.· a-zz Kukurydza na sIer,6.6S, na. wrz. paź. 6.68. Owies 
me handlem kom bł' d k b y d na·jesie~ 6.30, na wiosnę 6.45. 
., . . .... '.. ryc,zno- O z ~ O eJm,o\:'a~ W slerpnm 260000 woma uczniami, profesor Ulriwersytetu' W Peszt 29 sierpnia: Pszenica w m. slabną,co no. jesień 

. WI~den. DZIeumkl. zag,ramczne d?llO.SZą" p~dow. W CIągU mllllOllego kwartal u wy- I-:radze Petersen i dr. Luchan. Hr. Lancko- 7.89, na wiosn\j8.35. Owies na jesień 5.90, llI\wiosn'll 
zew lllte:-esach zac?-wlaneJ. firmy ,,:Wwnch" woz t?warów zwi~kszat się stopniowo; jeśt roński sam wyjeźdżaz końcem tego miesią,- 6.16. Kuknr)dza nall1j. cz. 5.60; powietrze pillkne. 
(cukro,wma) zaangazowany Jest "Umon-bank" to naJlepszem śWIadectwem. wzmożenia się ca, w połowi~ zaś września wyruszą, na tę Londyn, 30 sierpnia. Uukier HaWallDo. Nr. 12 no
Z kapitałem 1,400,000. guld. a,towarzys.two ru. c. h,u han.dlowego. w ŁodZI. \V.ywóz to- naukow.n.krucyab:": Maryan. Sokółowski, minalIlie 14

1/:1' Cukier burakowy' 121/2' Centry 
k d t t k k '1l 'Ii fugalny Cuba 151/2 , Nadpłynęło 7 ladunków pszeni

re y ~we au.sryac le z. aplt. 3,000,000 warow w lIpcu obejmował 200,000 pudów, profesor uniwersytetu wiedeńskiego Hardtl eYi powietrze zmienne. 
guldeno,,"", :l!l1'ma stara SHi} o zwłokę cele~ w. czerwc~ zaś tylko 120,000 pudów. Róż- i malarz Jacek MaIczewskL Wszyscy u- Poznań, 30 sierpnia. Spirytus w m. h.e:>. becz. ~6.óO, 
uskuteczme~la w.y:płąt. Ozęśc su,m bę~Zle n.lCa ]?omIędzy wywozem. w czerwcn i w czestnicy wyprawy spotkaj!Jl się w mia- na sier. 46.60, na wrz.46.50, na paź. 45.50, na list. 
pokrytą" memmeJ przeto bankI pomosą sIerpm.u wynosi zatem. na kOTzyść sierpnia steczkuAdalii, w którego okolicy odbywać 44.60; usp. dobre. 
znaczną, stra~ę. .. . 80 tySIęCy. padów; są nadto widoki, że wy- się będą, naukowe poszukiwania. Podr.Óż Brema, 30 sierpnia. Olej skalny (sprawozdallle końco-

W budżeCIe mIejskIm ·skonstatowano de- w.óz w.e wTZeśniu przewyższy J·eszc.ze wywóz obrachowana. J'est na trzy miesi".ce, hr. we) mocno. Standard white w m. 7.85, na wrz. 
fi d h d d l . - '1l 7.85, na paź. 7.95, na list. S.05, na gr. 8.10. . 

cyt. oc O zący O 1,000,000 gu denów. sIerpmowy, . Lanckoroński zaś nie szczędzi kosztów ce- Glazgów 30 sierpnia. Surowca na skla<lach jest 
Drukarnie po~uszane elektrycznością. ~W. A- (-) Zabawa ogrodowa na rzecz biednych, lem osiągnięcia jaknajobfitszych dla n'auki obecnie M5,900 ton,przed rokiem bylo 585,200ton. 

me.ryce'uczy!llO:n0 z pomyśl~ym s~utklem zapowiedziana." na niedziel~, została z po- re.zultatów. Gzr,nnych pieców wielkich jest 94, przud fokiem 
proby zastąplema w drukarmach Siły pary wodusłoty odroczoną,. Do godziny 2-iej --C. Za morzem. New'-York Herald do- 'bYL~n~~!' 30 sierpnia. Aukcya na w~lnll. Podczas 
si!ą,. elektryczności. . Dziennik "American" popołudniu padał deszcz ulewny, _ okoł{) nosi się, lZ z prywatnego zapisu po- wc~or~jszE\j aukcyi tenclencya była mocnq" ceny nie 
pIerwszy wprowadził tę nowość w swojej 3-ej, jakby na przekór,. zajaśniała najpię- wstać ma ochronka i szkólka -polska w AI- ZmIenIOne. 
drukarni i zapewne znajdzie licznych naśla- kniejsz&. pogo'da i trwała aż do nocy. Za- bany. Kierowniczkami blJd~ siostry miło- liverpool,30 sierpnia. Bo.wetnn. (spraw'lzuo.l\le }lO-

dowców .• ! . bawa odlożon" b. p.dzie .prawdopodobnie do sierdzia. czq,tk.). (1:'rzypuszczalny obrót 12,{Jt;0; mocniej, 
'1l "" Liverpool, 30 Sierpnia, po południu.lIawelna. (Spra-

przyszłej niedzieli. - Dziewiętnasty kongres literacki autorów wozdanie końcowe). Obrót 12,000 bel, ~ tego na 

Kronika Łódzka. . Ponieważ każdy bilet wejśąia zaopatrzo- belgijskich odbywa się właśnie w Bruges. spekulacy§i wywóz 3000 bel; wyżej. Amerykańska 
no numerem, wskazującym fantwjgrany, Równocześnie urządzono tam korowód hi- 1 brazylijska 1{16 p. wyżej. 

lo t d . d bl' New-York, 29 sierpnia, wieczorem. Bawełna 101/g , 
(-) PoświlJcenie nowego Szpitllla, zalożo- uros~a z. ego powo U po mIę zy pu Iczno- storyczny z czasów panowania Karola Do- w N. Orleanie 109/16' Olej skalny rafinowany 70% 

nego przy zakładach. fabrycznych scheible- ścią pogłoska, iż ·przy sprzedaży biletów brego. Abel Test 81/S' w Filadelfii 8. Surowy olej skol
rowskich dla robotników tamtejszych i ich protegowani być mog~ znajomi. Pogłoska - Garcia Gulierez, sławny dramaturg hisz- ny 7. Certyfikaty pipeline - d. 903/ł · Mą,kA. S 
rolzin, oaby' ło si", W sposób nader uroczy- ta, zresztą, zupełnie beżpodstawna, mogła- pański,· umarł parę dni temu w Madrycie. d. 35 c. Czerwoua pszenica ozima w m. - d. 90 ('~, 

"" b . d k . I lo nasier.nominalnie,nawrz."d. 90c., nap'\ź.- d.9i1/s sty w dniu wczorajszym. Akt poświęcenia. Y Je na me wrzystnie wpqnąć na powo- c. Kukurydza (nowa)nominalnie. Cukier (fair refining 
miał miejsce w obecności naczelnika guberni, dzenie zabawy. Otóż podajemy do wiado- T E L E G R A MY. }luBcovades) 41ts· Kawa.(fair Hio)101/2 Lój (Wilcox) 
przybyłego w tym celu umyślnie .z. Piotrko- mości czytelników, że komitet urządzający 8.20. Słonina 101

/ g• Fracht zbożowy li. 
wa, _. reprezen.t.antów władz. nne]scowych, zmienił sposób rozlosowania fantów. Nu- Bawelny przywieziono w tygodniu ubieglymdo 

. b'l t h]o b d lk dl 3" Oh l W d ' wszystkich portów związkowych. 5,000 bel. Wywie-
jakoto: pp .. ńacżelni'ka powiatu łódzkiego, mery nal e ac s~użyć ę ił! ty o a Rzym l sIerpma. o era. mu 29 ziono do W. Brytanii 16,000 bel., do lądu stałego 
prezydenta miasta i policmajstra majora kontroli; 'co doilości sprzedanych biletów,- sierpnia zachorowało we wszystkich miej- 4,000 boI; Zapas 127,000 bel. 
Maksimowa, - reprezentantów duchowioo-: "każdy" zaś .nabJwaj~cy. bilet wejścia, będzie scowosciach' dotkni~tych epidemią ogółem 
stwa katolickiego i ewangelickiego: księdza lllftałp;:~n':~i wYCIk'ągtnkąć sam ~ pr~ygotowanej 117 osób, z których 56. umarło. WczoraJ' LlCYTACYE W GUB. PIOTRKOWSKIEJ. 
dziekana Dąbrowskiego i księdza Plltstoraą ny zWimęLą ,ar -:l, zaWIerającą numer ' 
Rondthalera, wielkieJ' liczby zaproszony' cb wygranego fantu. Tym sposobem, ustaią zachorowało w Bergamoosob 17, zmarło - 7 (19) liatop. w sądzle okrllgOwyni piotrkow-

lk' .,.. lo b O b skim na spr7.edaz majątku Biest.rzyków-maty litp-ry 
osób, oraz całej rodziny fundatorów. wsze Ie powody do niezadowolenia. 6; w Bolonu zmarq 2 OSQ y; w ampo asso A, B.C. D. E. l F. w pow. Noworadomskim od 

Oeremonia właściwa odbyła si~ na sali KRONI~A 3 osoby; w Ouneo zachorowały 32 osoby";' Bumy 18,000 rs.~ 
b d . k 't 1 . e . t . . . h lo. - 2 (14) paźdz.w sądzie gm. I okręgu pow. 

u yn u SZpl a nego na plerwsz m plę rze. KRA J O W A I Z A GR A N I C Z N A; zmarło 17; w 8pezzyI zac orowaty 33 oso- laskiego na sprzedaż nieruchomości IW m. Pabia-
Urządzono w tym celu ołtarz prowizory.- by, zmarło 17; w M~sa e Oar.rara zmarły nica.ch pod Nr. ,48, od ~umy 2,OQO.TB.., 
czny; do ołtarza przystą,pił ksiądz dziękau. . Warszawa. W październiku odb~dzie .' , Tu . ' N· '- 25 'wrzes. (7 pazd.) w Są,dZlC ZJazdowym' w 
Dą.browski, a wezwawszy wszystkich obe- się zebranie, leśników i pr"yrodników, ce- 3 osoby, w Parnlle, 3, w ryme 2, w ,e- m.Cz§stochowie na sprzedaż gruntu "Przymiał, 
cnych, ażeby poł~czyli modły swe w tej lem ostatecznych obrad nad ustawą. leśną apolu l osoba. W ciągu 48 godzin zmarło klem" zwąnego '" obrllbie m.Ci,\}stochowy w miej
chwili uroczystej z modłami kościoła, od- dla gubernij Królestwa Polskiego. Usta- razem w prowincyach włoskich na choleTIil seu "Kawie góry" od sumy 1,000 rs. 
prawił rytuałem przepisany ceremoniał po- wa pomienioBu, ułożona na ostatnim zjeź- -f1ó osób'TELEGBA.!IY GIEŁDOWE. 
święcenia, ,Po modlitwie i, poświęceniu sa- dzie leśników w Warszawie, odesłaną zo- Rybińsk, 30 sierpnia. Handel zbożem 
li, obszedł ksiądz dziekan, w towarzystwie stała do rozpatrzenia ministeryum dóbr . 
fundatora p. E. Herbsta cały budynek, rządowych, które zwróciło takowfb dlazmia- slaby., O;"les n~bywanq po 4 rs. 15 kop~ 
pokropił go według obyczaju katolickiego, ny i poprawek niektórych paragrafów; po- za 6 pudow wagl c~ysteJ. 

Giełda Warszawska. 
Żl!rlano z..końcem gietdy. 

Za weksle )<rólkolerminowe oddają,c nową instytucyę dobroczynnąs na dług wskazówek danych przez ministeryum. Paryi 31 sierpnia;~ W ciągu doby minio-
c~wałę Bogu i ~oży~ek cierpi!Jlcej, ludzk9- -.Wa~szawa. Ksiqżniea .Itr. ~u8loW8Ir.io(l: nej zmarło na cholerlJ osób; w Marsylii .9, ~~ E~~~~z,;;1~" ]: .. . 
śCl. Po J?owroCle kSIędza do sah, wStttpl~ HrablOwlePusł~wsc:r zamI~rzaJą Urz!Jl~zIC --w Tulónie 2 w'"Pyreneachwschodnich 11 "Paryż;; 100' fi' .. . 
na stopnIe ołtarża pastor Rondthaler 1 osobny lokal na pOlnIeSZCZeme swego zbIOru H' ult ~ A d 7' . 34 '" Wiedeń ,,100 H ••• 
przemówił do zebranych w języku niemie- ksiąg i rękopisów. . w era, w . u e. ' Iazem : . Za papiery pańsIwowe: 
ckim. Oddal on przedewszystkiem czesc - Gazeta przemysłowo - rolnicza, wyda- Kopenhaga 31 slerpllla~ W czol'aJ otwar- Lis~y Likwid.,;Kr. 1'01. . -. 
należną, pamięci i zasługom . zmarłego . K. wana przed kilku laty przez Jana Mako- ty został zjazd ewangelik6w. Powitał zgro-Ros. Poz. Wschodnia :; ~ .". 
SC,heiblera, . założyciela . ~lziaiejszych zakła- wieckiego, a załozona p!zez . niebo.szczyka madzenie dr. Kalkar; w imieniu zgrom a- Listy Zas. Ziem. z 69 r. Lit. A. 
d l' b h d - ł t S' t h t d d l ,,' '" " .- mare , ?W.L~ .rJ.:cznyc 1. pO mos zarazem s ar~- 0:ne~a,. zm~r wyc ws. ~Je o mą.. -go 'dzenia po<lzip:kował lord-major Londynu Listy Zast. M. Warsz. Ser l 
ma dZISIejSzego reprezentanta firmy sche1-' pazdzIermka l wychodzlC ma w dl'ukarm p" F l' P <i • l' '. s" h-b" B -.' '." ". e" " . li 
blerowskie' p. E .. Herbsta około dobra Zawiszewskiego. Prospekt wydany wskazu- . ow er. ~zem~wla l Je z?ze . ra la ern- "" " '" lU 
przemyslu Jkrajowego, instytucyj miejskich je, że wznowione to pismo prowadzone b~- storf z Berlma l Pressense z Paryża. """" IV 
i klasy roboczeJ'. dzie w kierunkn popularnym. Paryz 31 sierpnia. Generał Briere de Listy Zast. M . .Ł.odzi Ser. l 

. b l . d . . b "" " " II Oprócz osó.b zapro~zonyc~, z~ ra· o .SIę . ---: St~cya Bzin .. ~ osa ~Ie Bzm .z ie.g~- l'.Isle objął prowizorycznie komendę ;wojsk "" " . " li 
prze~ budynkle,m y:nostwo . mneJ pubhcz~JąSIę aż cztery hm~ koleI _. dąbrowleckleJ: w Tonkinie o enemIe Millot. National" Giełda Berlińska. 
nośCl. Tam l'owmez ~stawlOno szpalere~ od ~wangrodu (Dęblma), ~olusllek, Dttb:~- utrzymuje ~e gadmirał Oourbet' otrzymał Banknoty rosyjskie Zł\raz, . 
dziatwę szkolną ze szkol fabrycznych 8chel- wy l Bodzechowa.:r:o tez skl:o,?~a nlleSCl-. . ' ł . t' d d' ł ' " " na. d08~. 
bl skich na szybko zaczyna SI'" zaludmac 1 zabudo- meogramczone pe nomocmc wo o Zla an Weksle na Warszaw\}' kro 

eTOW . "". h . k h" k P t b k Budynek szpitalny przedstawia się w ca- wywac.Dotądna stacyi Bzin stanęło już wOJennyc przeClw o c mczy om; "e ers urg r. 
lości i częściach nadzwyczaj okazale i naj~ 50 nowych budynków, H,. za place po nie- Wiedeń 31 sierpnia. Otwarcie kolei ad- :: Londyn t~:. 
zupełn~6j . odpowiednio ?elowi. swojemu. }\'y)ran~zowanyJll jeszcze l~s~e właściciele żą- berskiej nastą;pi ostatecznie dnia 20 wrze- ." " dl. 
WznOSI SIę za fabryk~, l pałaceI~ . p. E. d~Ją po?~5 rs. za łO~lec: .. Dwor~ec ko- śnia 1'. b. " Wiedeń kro 
lIerbsta; powierzchownosc budynku Jest bar;:. leJOWy, . Jedyny na caleJ h~l1 ~-eJ klasJ:',... '. Dyskonto prywatne 
dzo ładną a urządzenia wewnętrzne odpo- zhudowany został w kształCle WIllI szwaJ- Odesa, .31 slelpma. W szystk~e okręty, 

"'
·l·u.dain. ze ws. zech miar warunkom hygie-. cars.kieJ· .. Do b. udynk.ów st.acJJ·nych należą. przy by, waJ.ące z Włoch. poillegaJfb czterna- . GieldaLondyńska. 

a'~ Weksle na Petersburg. . 
nicznym. Pokoje przestrone, wygodne I tak~e 11lagazy~y, dWIe re.m.Izy na. 2~ po:vo- stodmoweJ kwarantanme. ~< Dyskonto 2% 
suche; nadto urządz~mo ogród oso.bny dla zy l 22 ~omk1 dla admImstracYI 1 słuzby Samara, 30 sierpnia, Przywieziono !psze-

Z dnia 30;Z dnill.I 

48.40 
9.84. 

39.25 
81.25 

87.80 .... 
93,50· 
97.40 
97.25 
93.75 
92.50 
92.20 
91.90 
84.50 
83.50 

: 82.75 

48.50 
·9.84 
39~36 
81.40 

87.80 
Od,65 
97.45 
97.20 
93.75 
92,40 
92.2() 
92.-
84.50 
83.60 
82.75 

206,80 206.85 
206.50 206.60 
206.50 206.20 
205.55 205.80 
203.50 203.70 

20.411/2 20'41 
20.33'/2 20.31 

167.70 167.70 
21/2 21/2 

Tekonwelescentów upIększony wspamałą fQn- drogowej. . . nicy tranzytowej 200 wozów· i 10 wagonów 
tanną. . - Epidemia na kury. Od pewnego czasu . d k d d" DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. Nowa instytucyę witamy całem sercem! W Nowym Dworze i okolicach pójawiła się P? ceme .0 .7.0 op. .o~. rs .. za pu ) psze
Świadc;'y ona o wlaściwem i u.znania go- zaraza na kury; po kilkanaście szttik dzien- mcy r~sYJskIeJ 100 worow. l 25· wagonów, Małżeństwa zawarte w dniu 30 i 31 sierpnia: 

dnelu POJ'PCI'U obowinzków oby.watelskich nie pada tych. skrzydlat.yc.h stworzeń. Go- po ceme od 65-72 kop. za pnd.,· żyta 150 '!' parafii kato!: 6 a mianowicie. Michał :f.ę,czyń-
." '1l . sk! ~ Ma~yallną, Budzyńską" Józef Mińkiewicz 

fundatorów.. spOSlez tego powodu w memałym są; Ho- worów i 'l wagonów po cenie od 50-57 z Amelij, Clszewską, Franciszek Cyruliński z Jó-
(_ ) Nowela .. W:krótce. r~z)Jo~znie~y dru~ pocie.. -,.. . kop. za pud.' .zefą, J.aneckq" Franci~zek Stole z Matyldą, Rabe, 

noweli zllakollntel pOWlesCloplsarkl, pallI - Aleksander Mlck.lewlcz. Ozy tamy. w "KI- F::anCls;'lekBuczkowskl ?O :rr?nstancyą,Kazek,Da-
J WId Fntsche z Teofilą Remisch. . 

Elizy Orzeszko:wej, pod tyt~łem "G~dali~'~, jewl~nini~":. Z powo~u nadcho~ą,cego 59 OSTATNIE. 'W. IADOMOSCI . W parafii ewang: 7 a mian'lwicie: Henrvk Mi. 
obrazek wiejskI. Jest. to Jeden z plękmej. le~llIego JulJtl7:Usz~ umwersyt~tu s. W!OdZI- ch'll z Olgą, La~ger, ~arol Albert Lehmann z Idą, 
szych utworów, dotykaJibCY stosunku obycz!L- mIrza ;! KIJ0:Wle przypommamy, ze .do HANDLOWE. Florentyn.1ł BezIke, WIlhelm Strampf z Julianną, 

J' owe/w i społeczriea:o' s.tarozakonnych do mle.- pro. fesorow tutejsze. go . un.lwersytetu nalezal Tref~, . Jo~efRupert z ~malilł GOttlich, Jan Mann 
~ ~ l k d ,r k b ----- z. Wll~elmmlł Berent, Frydryk Korzonek z Ama-

szkańców wsi. Szlachetnatendencya autorkI, tez A e san el' ~J.IC lewlCz, rat znanego Wiedeń, 29 sierpnia. wieczór. Akcye kredyt. 300.00. hę, Miller, Ryszard Jan Baumann z Ludwik,! 
znanej z niepospoiit:ych w ty~ s3;inym, kie- poet:r ~ols~iego. .., - takież w42gier. :303,50, francuzkie 303.50, lombardy hygmunt. 
l'unku utworów kaze nam hczyc na zywe MIckieWICZ wykładał naJprzod prawo rzym- 146,60, galicyjskie 268.75, kolei półn. zach: 173.50, Starozakol1nych:-
zainteresowani; się tą nowelą czytelników skie w liceum krzemienieckiem, zkąd w r. austr; renta papierowa 80.721/2, taka:ł: zlota 103.50, Zmarli w dniu 30 i 31 sierpnia: 
j}zl'enl~l'lra. 1834 był przeniesiony do uniwersytętu char- 60f0 wIlgier. zlota122.1O, 5% papier. 88.50, takaż 4% . Ka~olicy: d~eci do lat lb,tu zmarlo 5, w tej 

- ,. n zlota 91.821/2, noty markowe 69.571/1, napoleony 9.65 l~czb~e ch~opcow l, dzi~wcząt 4; dorosłych l, w tej 
(_) Ze stacyikoleJowej. W każdem kowskiego. związek bankowy 104.25, akcy:e tabaczne 127.75. hczl)~e ~ęzczyzn l, kobIet -, a mianowicie: Józef 

większem mieście panuje na placu przed Umarł w. r. 1870., . londyn, 30 sierpnia po poludniu. Konsole I003/ł • Ratajski, ~at 36 .. 
d k l . 01'0 porz"dek pod ZapOWIedź ostre} zImy Według wlo pruskie 4% konsole 102, 6% tureckie z I8G51'. . Ew.angehcy: ,dZIeci ~o lat ló-tu zmarło 1, w tej 

worcmu O eJowym wz, ~y .'" .. ..- , .. .. • - [;1/8, rosyjska poż. z 1271 r .. 9S1/~, takaż z 1' •. 1872 l~czb~echł?pcow.-,dzlewczą,t l, doroslych-, w tej 
względem ruchu powozow 1 U Ol:ozek, Jlł:k?- śCla~, .ktQrzy zYJą,c 'bhzko, z naturą" n~u- 93, takaż z 187S r. 923/8; 6~/o renta zlota w\}gier- hczllle m~zc~zn-.' I:-ol>iet -, a mianowicie:-=-
teź sprzedaźy biletów: pl:Zy kaSIe. ~stll1~Ją. czylI SIę z ~eWDych . s~czegolnych obJaw9w ska 102, 4°to renta r.łota. wllglerR!ta 76 f/ s,auBtryac-1 . St~rozakonnl; dZIr-CI ,do lat 15-tn zmarło 2, w tej 
odnośne pTZepisy pohcYJne-bez wYJątkowi w~p~owadzac ~zęs~okro? bardzo trafne WlllO- kazlota renta 86 1/2, egIpska 593/8, banku ottomań· l~czb~e chl.opcow 2, dZIeWczą,t-; dorosłych -, w tej 
niepoJ'mnJ'emy zatem, dla. czego p.ow, OZYI·Ski.' , 1 pI.'ze.powI.edll1e,. ZIma. tegoroczna ml1 sklego 133

/ 8, lomllaruy l23
/ 8, akcye k",nalu suez- hczblemllzczyzn -, kobiet-, a mianowiCle:·-

l dn b . Ś iI T d kiego 763/" srehro 505/g, dyskonto Pig % . 
prywatne bywają w Łod~l uwzg li) lane, YC. m.ezna l ,os :a.. ym .raz~m o ~o- Paryż, 29 sierpnia po poludnIu. (Sprawozdanie koń-
dla czego nie stają w szeregu, tak samo I stawlema powyzszeJ przepowIe dm. ~posluzyl cówe) 3% rent.a uma.rzalna 80.121/2 , 30/0 rent!. 78.671/~, . SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 

J. ak dorożki, lecz podJ' cżdża;n. przed budy- '. do. m,oroslym lllet,eorologom fakt., IZ w roku4 lJ, % pożyczka. 108.221/2 , w~oska 5010 renta -.-, Wtor.ek -duI'a 2 wrzes'n' T t ' 
~.~ . b b d l d bfi 1 t k t t t 8- 1/ 'Ó t t' . k la. empera ura wczoraj 

nek stacyjny i tu oczekują przybyłych pa- Iezącyl~ o 1'0 ~l ?,Da ~r () Cle eszc~yn~, a.l0U82:rOYOaOtakr~n4·~1 ~701/a ~ 2', k6 /o5:,O a jWkllb'lelrsS77a. r1n~o HO ~., W polud. 160 1'-, wieczór 140 R, Śre-
b·· . . dla I" grzyhow był l Je~t cl!lgle brak wlelkl' ., a az o I s,tOSyJS a. ° z 1'0 U , dma wysokość barometru QS car 11 l' '. fr ' nów, za leraJl1c lllIejSCe przeznaczone L., , ':;:~,..: 975/\!: DOSy t}lreckie 44.25; Crśdit n:ohilier 32G.00. I . ~ lInIJ anc. 

osób, które zdążają; z miasta na odchodzą.- IstmeJe nawet przysłOWIe,. ktore p~wlad~. Credlt foncler 1292, akcJ'e Buezlue 1945, bank I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cy pociąg. Wyłamywanie się z 'pod prze-I ;,Gdy l~szczy~a obrodzI, __ a .g~·z!b.ow Dl.e paryzki 780, hank dyskontowy 520, weksle lla I ' LISTA PRZYJ 

. b" . bAdZIe śnIegu obfitosc 1 cIp.zka Zl Londyn 2.5.15 H
2, akcye tab.a. czne 520 .. 00. : '. . EZDNYCH. . pisów ogólnych nie powmno yc cIerplanem ma, 'Ii . . • ...,_~ t 

P
rzez sluż. bp. pol.icvJ' n. a.-, maJ'fbcą, _.dyź.ur na I ma." .. '. '" . ~~c~ecin,.30;sierpniapopolud. Targzboźowy., Pszenica· f Hole!- Victoria. Dnia 1wrześuia pi'zyjecnali; 

'r;} J; _ I Z P d K d e lllzeJ, w.m. 139,00 -: 148:~,. na wrz. paz. 148.00,K G?ldmann fbr., z Tomasz~nva, Becker kp. z 
stacyi. 00 się, tyc~y sprzedaży bl1et~w, na-- . oz~anla pl~Żą o". ur. co z. , ~ na kw. mJ. 160.~0. Żlto lllzeJ. w m. 120,~-127.00, Rohenl1mbnrg J. Mmasowicz JUspektor zWaraza., 
leżałoby za.powIedzleć tragarzom koleJowym, urodzaje pIękne 1 ze rok bleżlflcy l)owetuJe na Wfll. . pa?. '128.0?/ na kw. mJ. -.-, WYI G. A. Marka.roff kl?' z l::lzu~zyua. 
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BAJCHRAN 4" Ji'BENBLEB - Ma~ZJna DafoWa Orygin~~~:ki~~t~!.~ ,~,~, siewu 

BIURO OGŁOSZEŃ DO WSZYSTKICH DZIENNIKÓW SUPERFOSFA'TT I SALETRE CHILIJSKA 

"'1'0 . - ~~ \\ILI OBWIESZCZENIE. i~\\:5~!~~Jłts1~~~~~~ .~~~~IDYrekcYa towarzystwa kredytowego m. Łodzi, ~~~~~6 .' ~~ 
1 W ~astoso\Vaniu si!j. d~ § 22. ~s~~wY,i I' Mam zaszczyt donieść Szanownej Publiczności ffi. Ło' I 

Aln
Onlrrall Iltor Ma[Onhl" ttor If~l=~~ ~0'9flil:8;~~~~~~aw~:<l~r;,~~~t;0~~~t: ,:,:, dzi i okoli~, .iź z dniem dzi~~sZY1; otworzyłem przy ulicy :1 l 

I' " lJ! lJ lJ ,U lJ 1~:hilYi:t~~~~c:,~: Andrzeja - LudwIk II I'" " PiotrkoW

K
SkleJ

S
' W IdĘOIllU GW' AawaRa NIĘ JhJ 

" Wszelkie 7.arzuty przeciwko udzieleniu ' ~ 

I Wódk . ł dk 'h" 'ół l . k' 'h zaż[j,'lanej poz.l;~zki, stO\v:arzySZeJll . ze-I ~ ~ 
! a zo q nwa 11ygIenWZna z Zl a peJs 1011 ~~~:i~{J~:!~~;V~y~~~~~~~lui: nR~{~j~~l~~' !)~ ',' skład nut imateryałów piśmiennych ~ 

" AUG. F. DENNlERA z Interlaken (w Szwajcaryi) . Za p,!"eZ8Ra, dyrekto: ll. Ko~stl1dt. i Zawiązane przeze mnie stosunki z najpierwszemi fir'-~ 
, . t b ś dk' . ..' Za dJrektora lnura, GaJeW1CZ. . 'i~' • k .. . d' . ", l t " 

~ ~ )es wy orowym ro Jem reguluJ~cym traWienie I prezer- , fiG!J-l-l'. mal~l. raJu 1. zagralllcy ~H mI, !lIoznosc us m .eczmama ~ 

I. watywą przeciwko wszelkim chorobom żOłądka. a szczególnie I' '. wszelkICh. pO~Ierza~y~h m.l,zl.ece
n 

w zakr:s kSlęg~rstw. a~ 
, . e" W I~ o 1[,' -d • - W b" l K" wchodzacych JaknaJsPIeSZllleJ 1 po cenach li arszawskICh. 

,,: pz; t,i Do, .-:..Pl eIłlll. yra la. SIę naca e ro e- D L P db k' n'! - ~ . I! 
'" siwo Polskie i Cesarstwo z ziół świeżych, dostarczanych przez r... rze ora l 'jl 524-3-3 C. R i C ht e r ~' 

; wynalazc~ ze Szwajcaryi, w jednej jedynie tylkó naszej dy- osiedlił się w Łodzi i zamieszkał i' .. . 

~. . stylami parowej, gdzie t~ż. odbywa się ~przedaż hurtowa i przy uli.cy Konstantynowski~i. ~ \~~~~~~~_- ~ , 
~ cZl1stkowa a dla dogodmeJszego nabycIa przez szanownQ, ... ~~~~~Lf'I&m .-. ---. -.~ 
p • publiczność i pp. kupców w m. Łodzi wyłączna sIJl'zedaż Leczy specyalme choroby kobIet ~- ft -1\1' """""'sAr ~AAAAAAAA~ 

"I tak hurtowa jak i cZ1!stk.ową Alpenkr.a~ter ~agenbittęr, .oddaną i dzieci. Codziennie od 2-ej do - vv( -tV WVkvI'~' -I t ,. B·n k' 'h . 
, została M. Sprz~czkowsklemu, właśClClelowl składu wm, oraz 4-ej. 558 an nr e s u l n eresow anBrs IC11 

herbaty firmy Piotra Orłowa, ulica Piotrkowska Nr. 504. AKUSZERKA G A B R Y E L A N E U M ARK 
.. Każda butelka opatrzona jest etykietą p. Aug , W· E E R w Warszawie, Miodowa Nr. L L WystA.wia przekazy na Banki zagraniczne jako to: Wiedeńskie, Berliń'''' '. 
Deuulera i naszej firmy i tylko za dobroć wyrobu w ' . skie, Paryzkie, Londyńskie i t.. p., udziela zaliczeń na papiery wartościowe" 
takich butelkach ręczymy. mIeszka obecnie przy ulicy Piotr- po~ ~orzystnemi warnllk.a~i, niemniej na ros. 5°)0 pt)ź;yc~k~ premiow'J, ohu 

kowskiej w domu R osena na II Iill.··· ellllSYJ nawet UO wYSOlcOSCl r8. 200 na sr.tnk!j, ktore w mleslęczTlych rat"ch 
, iptrze u państwa Rosen. ' Poleca . "'po rB. ? B.placane być n;ogą, s12rze<laj~ 5% pożrc;:!;:\} premiową, z rozplatą, na ~ 

Patschke & Me-łSSner t}. '" k b' tł' d . raty nues1!lczne po rs. D. Po Ulszczemu plerwszeJ raty wszelka wygrana na'l' 
SIę. O le ~m C loryll~ I ~po Zle- leży wylę,cznie .dO kupują,cego. . ..•. 
wa~ą,cym SIę słabośCI. BIednych ... . \~ tym ~a~torze padty na rzecz kupnją,cych na podobnych warunkach 

PRAGA pod Warszaw
R przyjmuje bezpłatnie. '. glowne l pomnlf3Jsze wygrane r9. 200,000, 40,000, 10,000. 
'11 I' Asekuruje premie od wylosowania, po kop. GO od sztuki ze RtemPlem'ł 

l T N 1.58 Zlecenia Z prowincyi wykonywa jaknajsumiellnj~j. 
U • argo-vva r.. . O ł l . . . BO ly na lyw8Jące pozyczk~ premiową na raty za ppśredmctwem agentów 

DEN'l'YS'.l'A A. .IwanoW, kantoru, kt.óre pierwsze raty już na ręce tychże wniosły, zachcą,. raty następ· 
ulica Piotrkowska vis-a-vis <,ukierui ne nadsvlac wP'rost do kantoru. 548-1-5 

Db.i:t.- .... --..,..---.,aAftAA444AA4 
Wii3telmhego. 304--39-.Q "'" V Uw '" v, V ""/v", V ~Y"U"'1i"TV"U'1i 

vVarsza -vva, -'- Senatorska 1.8 O sile 8-in koni z kotłem i z trans- -" i różne inne sztuczne nawqzy poleca i cenniki na żę,uanie franco roz>yta 

~~~~misyąjesttaniodonabyciar'lub HANDEL NASION 

O. ASZYNA PAROWA tl\do wy~ajęci~ wraz z salą· Uli- B. Rogal.ińskiego' W Tor.uniu. 
,ta . . 'fi ca vVolczauska Nr. 803. 505 

~ balansi~ro~a, s~stemu ~ oolf~ O 558-1-3 ~\aQ--G-Qu-G€:H3-!'-
~z kondensacYą l rozpręzalnośClą (expansyą) zmIenną, o sIle~ . , , N o-vvo ot-worzony sklad 'węgli kaITliennych 
11\40 koni, obecnie w ruchu będąca, z powodu powiększeniaA BOHTOB kol'isu, -wapna i cem.entu 
",zakładu jest zara~ do odstą'Pie~ia. . 'fi z Petersb~rga: którr· przedtem ~rakty~o- przy ulicy W!jghinE'J Nr. 16 pod firmę, ~ 

CJ 
:Maszyna ta Jest w znpelme clobrym stame, o czem za-o w~t w WledOl~ przy cesarsko - krolewsk}m J L I P I Nr S K I l 

, . d' '" d' d' . W' d .. , , k glownym szpItalu, leczy choroby kobiet, • 
8Wla czyc mogą SWIeZO z Jęte !agramy. la omosc w au- dzieci, uszne i gardlane. Nowy Rynek, w (-=1- ,-" d. -

St . ł K . "ki . SI' UT L d B'b' r' tece U1 Le' be .w. :La s ....... a u. "QVarsza-w-sk:LeO"o) 

"

torze ams awa roplwmc eo'o l G.. H arszawa eszno omu aj usa p X) ap n. lllwe la ~. .'. '" 
40 I:> 520-6-"~ Dr. J. Garfunkel. . Sp~zedaz .w~gla z kopalm warszawskIego towarzystwa.O 

a. . 6 't' Niezamożuych chorych przyjmuje bez-I' "FelIks" 1 "KaZImierz". Ceny jaknajumiarkowaflsz.e. 506-3 ' 
.~~~!(*ll~. ~~ platuieod 9-lO-tej z rana. AI2~~.~'~' '~~ .' 
\i7~~~\\::t1j.......,.-....:7~~ 488-1-0 '\T~~~~~~:e 

- OL.") 10" 

GIEŁJ)A '\" lllł§Z1l. '''SU.lł.. d. 30' Sierpnia. 
1Qoqo8 .... :0 .... 

. g~N= .SS SS 

,,, e k !ił I e. 

HHrliu • (161 1/ 2 ) 

" (161'/ł) 
nne uiem. miasta ban k. 

, " Lonclyrl , 

" P .. ry* 

" Wiedeń 

" " .. 

. f. ~ 0>::1 lO 
D)'8- Z końcem gieł<ly' N Jtal'Br:r +> .... "" .... 

konto'. --::-:----'-,,---_ Dopełnione tranzakcye " .U P S"" N = SSSSS 
ządano I płacono Q p c lO 10 

, dl. ter. 2 d. 100 mr. ~ --:t8.w - 4842 1/,. ~ :l[ap1lA\ZO .~ 6:N .... t-0~000cc<l 
kr.i.er. 2d,100mr. 48.40 _ 48321J!~537t12 a- ..... - ...................... . 
dl. ter. 2 tl. 100 mr. :[ -.- - - Q 'IIpO.lS .... ~~ !;jl 
kro ter. 2 <l. 100 m'r. ,,-;- - _ ~ • - h S .... N = S S S S S 

ZA 

dt. ter. 3 m. ] I:J. 2 -.- _ ,9 81'/2 ~ 1'l01O !;jl 
kro ter. 3 m. l r... " 984 - 9 82 ł3'l.1/2 Q Jt8l0lA:\.·~ ~::;; N.... o o o o o c<I 

dl. ter. 10 d. 100 1<'r. Ol -.-- - l - :,f ~ ~oCl .-1 ................... 

kro ter. 10 d. 100 Fr. " 39.2ó - - "" ·zpaplO(fo .... "'" !;jl 
dl. ter. 3 d. 100 fior. 4 -.- - - "C bIJ S .... N = S :2 :2 ~.,S. 

RUCH POCIĄGOW KOLEJOWYCH:-
z Łodzi I go(lzilly i lllin·uty 

od chod z,!: !-'.'5''''; 3"'5'1;--";7"'12;f;5:-;-1 -:1;-1:"::5"::;"';, ::':5:;': 4"-0-. 

przychouzl! I I I 
do~ Koluszek.. 6 25 8

1

25 2 5 6-40 
" Skieruiewie. 8 l 3 39 7!59 
" Warszawy 10 10 fi 65 9'50' 
"Piotrkowa. 9 48 S 55 11 
" Granicy. 2 25 9 35 
" Sosnowca 2138 9 30 
"Krakowa.. 5 32 
" Lwowa 5130 
".Wieuni!L; 5 16 
" 'Vroctawiu. 843 " kro ter. 3 d. 100 fior. ,,81.55 - j'80 95 'SI 81 15 :. ~.~!.'il 

Ptltersllllrg , dl. ter. 2 d. 100 r5. 6 -.- - - '""( UFl!Zpa!lil: o .... N.... o o c o o C\l 

ag DopeŁnione Z końc.gie~dy l.kc'e g,g 'DopełniO-:h końc.:gietdy !o'" ';i.. -':3' ii~~ ~ .~ '~:3 
Kutna ... '. 
AlekSandrowa . 
Berlina • 

===L~~~~~~~--~~~-~--~-~~-'~ __ ~ ____ ~ ___ ~I _____ ~ .-< ......... .-1.-1 ........... ~ 

I-al)jery I,aul!ltw. ,g k tran (- lOOJ") 3~ ne trallZ d I' ~ .c? ~ • ~ ~ ~ 2 ~~ . ~ .'~ ~ " 
, (za 100 rB.). ro p. z. Żlłil, I płacoll za' r8. • ro . Zll ano płac. =- ., '>:I' ~ $ ~:=: P.;ol I'l ~ Aol p. r:I II Brześcia litews. 

OJ,ligiSkar.1{r. l 'ols.duze -44- =,.= ;:-7'.8-0,1 = .. = AkcyeD.Ż. War.-W. loor. -4,- =:=1 =:=f =:= li-o '2 j ~}.g:gi~].rg rg'~ ~: .f,~~::Jru;""a· • 

1034 
1120 
6

1
50 

9·50 

617 
830 
610 

955 

IJi~t.ylJikw.Kr.l'o[s. duże o "" W.-Byd.500 r. t .... '" 1l~ 3 i:l·a:~·~1l·a:3·a·~ 1\1 
n " " 12 luate-.( -.- 87.-60' -.- "" "lOOr. -.- -.- -.- S ________ ..-01 ....... ___ "--'........ ,,1' ławy .... 

Ros. PaZ, Ws. I mn.IOOO.r. 5 _._ ,93.501 -.- " " Teres, l000r. Ii -.- -.- O ~,., "'. -"" -"".;... "IJuhlina . 
n " H n • t: ~ 1 ki ' -'",..:::iQ .- ... - - - K'" 

101138 

947 
9,27 
3 114 
8[28 

723 943 

100r 5 _._ }93.50
1 
-.- j,,, "lOOr, 5 -.- -,- -.- ~ .~$. :"N- :ii' !i:?,~ !::: 'E.,,; "KowIa • 

" !> " " 50r. li -.-! 9??0, - - :: :: ~~3";~I~tsk~j) =:= =:= =:= ~ .. j:~ ~ ~ ~ ~.~ ~.~ " JJowa 
" " " 11" l 0001 ()O 1'r' 55 -·.=i ~9933·."5gl =:= " Hauku: Handlowego ::!~ .Ń .Ot< -"".Q:a Iii _~ ---d.;;;';;;'}g--I~-;;-::r-:T::-:::-:--:---:'~-
" " "" . \ . p ~ '. . Ład . I d' " " "!lI,, 10001'. fi _'_1 93.50 -.- W w ~arszjrle250r. -.--) -.-\ -.- . i.? ..; .!: .!::::.!;: .::.:: o ze g o Z l n y i m i n u t j 

" " " " 100r. :5, =_':_= :'_3:,-_501 =':_= " ar,. ano :Ls.250r. -.- -'-1 -.- - I ~ c o przychodz'!: 10,10 1 4:5 I 825 1 11120 
ROK.l'oi;.l'r.zr.hHi-ilelll. "Ban.H.wI:Jo zi250.r. -.- -'-1' -.- 1lfOIl.OS ;::::10:=:"" .... ,... odchodzą I I I 
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