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LQn Z KIEJ PARAFI.I 

па dwie parafie oddzielne 

I EREKCYI 

nowej pa.ra.fii Swi~tego Krzyza., 
- W>--

IV 1т;, Оoiе! АmCII. 

Majqc soЫе przez Opatrznose i Dobr ос 
ВI1tq powierzony zarzl\d tej warszawsk.iej 
Al'cbidyecezyi, ZaI'uZ ро pierwszej chwi1i 
objecia wtadzy, , call\ uasz\j troskliwo~c ра· 
stersk~ i usilowl1nia zwг6сiliАшу па to, аЬу 
potrzebom ducЬownym owieczek рпе. 130· 
ga пат powierzonych, dobru i zbawieniu 
dnsz Najdroisz, Krwi~ Рапа Naszego 
Jezusa СЬгузtпва odkupionycll, we wszyst
kiem ,адо§(: uczyni6. 
То па sercu шаjl\С, jako czuwajqcy ра

s16rz, silnie stara.my 6i\l о to wszystko, соЬу 
wierny01 Chrystusa naszej Archidyecezyi до 
zbudowania poslniy6 i do ducЬownego ро

iytkn dОРОО16ш шоglо. 
Gdy ,а§ ,е sprawozdania 16dzkiego dosz

разООпа. llIieszkабс6w tego шiеjsса jest 
nаlll wiаdОПlеш i реwпеш, "е pal'afia t6dz· 
ka z powodu, "е lOiasto to, kt6re до naj
znaczniejszych z pewno§oi~ w naszy01 kl'a· 
jn fabrycznycb lOia.st si~ zalicza, w ostat
nich czasacЬ tak wzrosto, "е l iczba. раг8.-

ADRES ТI!:LI,;(JJ\ЛJ<'ICW у, 

J{ 1) I:.. Л J{ О ," 8 Ii J . '" О .. z. Rt}kopisy DadeslaDe bez zastrzezeoia - oie 
bt}d~ zwracane. 

fian 50,000 katolik6w przenosi i dla tej Nas jako parafialny ustanowiony, nzywal J Эгаniс~ wi~ tych parafij stanowil: b\j

nadz\vyczajnej liczby wiernych jeden ра· wszystkicb przywilcj6w i prnw, jakie ko- dzie linia, przeprowadzoua przez 8rodek 

sterz w "адеп вроз6Ь i bez wielk.iej SZkOdY" ~сiоlош раl,tlfiаlllУЩ z praw.. i zwyczaj6w nIic I!:awadzk.iej i Poludniowej i przedln. 

dt)cbowej podola6 nie шохе sp,·a\vo\VIl.llin przYn8lei'l, аЬу w nilJl znajdowata si'J iona ро оЬи stronach poza. miasto, 0.1; do 

вВ. Sаkrашепtбw i odprawianiu паЬОiеn- 1 cllrzcielnica i аl,у ргzесhоwy\vапуш Ьу! I granic wiejskich. 

stwa, Му, szukajqc zbawienia dusz, рга- Przenaj§\\'i~tszy Sakl'amenL w ТаЬегпасо- Polecв.my, аЬу 16n Naez dekret w wier-

gniemy przy ротосу Вozej (уш niedogod- luш. пусЬ kopiach z piecz~iami i podpisami 

n08ciolll zapobiedz i ulatwi6 SPOS00l10SC Dla okreslenia "а§ acistE!go przestrzeni opatrzonycb, warcbiwum kablej z (усЬ ра

.lllcbania .nabo:!eiI.stwa. i administro\Vania l i granic kaidej z tych para.fij, пiпiеjszеш rafij zасhоwапуш zostat. 

ва, Sаkгашепt6w. wуkаzujеПlУ i w)'шiепiаmу nast'Jpujqce uli- Wykonanie tegoz dekretn polecв.my J. 

I dla16go, wiedzqc z pewno8cil}, хн W l.o. ~e i wsie, do lychie pllrafij naleie6 ша· 'У. ksi~.zu Kazimierzowi Ruszkiewiezowi, 

dzi znajduje si<; drugi koscibl шuго\vа.п)', Jl}cc: bISkup~)\YI ~erysseiI.sI<l~mn, naszelllU зша' 

pod wеzwапiеш Podwyiszenia SW. Kl'Zyia, Parafi a pierwsza z kosciolem dгеwпiа.пуш ganowl 1 ~',karyuszo~l. ~еllегalnешu, . 

~wieio staranie01 terazniejszP.go 16dzkiego па р6!пос polotonYIIl pod wezwanie01 Wnie- . W dowod czego ntrue/szy dekre.t, plecz~ 

pasterza, wsp6lnem,i, sila01i mieszkабс6w Ьоwzф:iа N. М, "Раппу, wlnSciwym pro- I CI~ Nasz~ 0\Jatrzony, w asпог~сzще podPI

miasta i pal'afian ~niesiony i ора tl'zony boszcze01 i tl'ze01a wikaryuszami, z kt6rych I sUJemy. 

we wszystkie potrzebne ntensylia, przyzwoi- jeden па о1ОСУ deklaracyi parafian z dnia ~an w '\Varзzаwiе dnia 24 stycznia 

cie ozdobiony i po~wi~ony, Му wtadzq па- 22 kwietnia. 1883 r. przez nich репвуопо- 188() rokn. 

sz~ arcybiskupi~ i jako delegat St.olicy wапуш b~dzie, z оsоЬпуш dоzогеш kosciel- Arcybiskup Metropolita Warszawsk.i 

AP08tolskiej, wezwawszy Imienia Рапа Na· пуrn, z ksi~ga",i urodzeii, ,~пЫп i zlll!\r· т Wincenty 

szego Jezusa Cht'ystusa, Jegu Matki Naj· lych,- орrбсz uJic w т. I.odzi Starem М, • 

swi~tвzej Maryi, zawsze Раппу, otrzymaw- zwanych, ai ро nliсе Zawadzk~ i Poludnio- Sekretarz ks. GOZdQW8Iri. 

szy poprzednio przyzwolenie Najwyiszej w" od strony p6lnoc!lej, skla.dac si~ b~dzie 

wladzy cywiIn.ej z dnia 13 listopada 1884 ,е wsi: Баlutу Stare i Nowe, Brus, Doly, 

roku i za pOI'ad, Naszej Kapituty, rozdzie- Mania, Marysi~, Radogos7.cZ, Rogi, RutiZ

lamy terainiejsz, lбdzkq рагаБ~ D8. dwie. czki, Zubarc i Zabiniec. 

oddzieln8 рагаБе; ыЬо rnczej, па шосу d.... Parafi a druga z kosciole01 JDurowan)'m h 
PRZEGLД.D 

przemyslowo-han dla ,еу и 
kretll ВоЬоrn Trydenck.iego 88.22. roz<lzia.l pod wеz\vапiеш Podwy;\szenia Sw, Кrzyia, ' гп с U 
IV, 1)stanawiamy nowlj, parafi<; POd\Vy7.sZe- па poludnie polo;\onym, z ргоЬоszсzеш i 

nia Sw. Krzyza, z оsoЬпуш ргоЬоszоzеш cz16re01a wikaryuszami, kt6t'zy od рага.Бап I \V CESARSТ\VIE i кв6LИ!Т\VIE. 

kanonicznie wybierany01 i innymi kaptana- па о1ОСУ ich deklaracyi z dniа 22 kwietnia --<L7>-

rni до tejie parafii czasowo przeznaczony- 1883 т. Najwyiej zatwierdzon~ pensy~ ро-

mi, kt6l'zyby przy tушiе ko8ciele jako wi· i,i~ta(; b~t1q, z ОБОЬПУIIl dozorcrn ko§cic!- \ I. 

karyusze duszpasterstwo spelniali, а о kt6· пуm, z ksi~gашi urodzen, za!ilubin i zrnar- . ., . 

rych utrzуша.niu шiапоwiсiе proboszcza z Iych, 6fогшоwап" bpdzi~ w D1 l.odzi z nIic R.ut oka п. rok ~lJ1egly. -. Ot .. ...,,~ kolel Н'&n· 
, . . ~ . .. I grod,k"d4browskleJ. - KoleJe pol •• k,e. - PrOlekty 

pensyq rз, 40~ prz~z .skarb p~~stwa wy- Nowego MlIt.s~a, pOCZ'WS~y o~ potud~oweJ. no .. ych drog iе1ашусЬ. _ \V,.tawa w Piocku. _ 

placa6 61<; ma.Jllce01I, Jak r6Wnlez о dosta- strony оЬи nllc Zawadzk.ieJ 1 PoludnioweJ I 'Vy.t&wa rolni"" .. рnemузlоwа 'У "·.reza\\~e. 

tecznem uposazeniu innyoh kaptan6w ро- i nast~pnjqcych wsi: August6w, Karolew, 

wiadomieni jeste§01Y' Por~by, Rokicie Stare i Nowe, Wid~ew i Rozpoczynaj~c szereg zwyklych sprawo-

СЬсету zаtеш, аЬу koaci6t tell, przez Zal'Zew, zdаб , winniAU\y przedewszystk.iem w kilJш 

-;wтefkq, ii wskntek rnchu, jaki posiada.jq, 16ryi §wietlanej, wkra:czaj~c przez to w ji!Гba16rYl\ elektrycznll' Niezwlocznie 

takowe ustawicznie z 80bq 5iO spotykajl}, <lziedzin\j zupetnic przed ni01 nieznanll' z~nwa.iy01Y, -'е powloka szkla.na §wieci 

КRONIKA NAUKOWA 
1 §cierajll i oddalajq "е wszystkicЬ moili· Роst31'ашу Sl~ роzпаjошi6 czytelnika. z tl!o bIadozielonym kоlоrеш, W rurk'J t'J wto· 

. I "усЬ kierunkach, uderzajqc о aoiany szkla- nadel' ciekawl} prac'l апgiеlзkiеgо uczone- хопу kawalek glink.i, z a.lunu str1ioonej, 

~ I nego ЬШопп. Napr\l:!enie powietrza, to jest go, ograniczajllc si~ do tre§ciwego wylusz. rozsiewa. tywe, czerwone AwiaUo, Ма.ш)'8. 

" ci§nienie, jakie takowe nа. powlokO nuczy- czenia takowej w \Vyrazach, о ile moina §wietlanв.,! r6wniei jak i Awiatlo, przebiega 

SWIAT NIESKONCZENIE МАНСИ. nia \vywiera, jest wlaanie skпtkiеш tych najbardziej u'ozumialycЬ, linie proste. CZl\steczki naelektryzowane 

Powszechnie wiadomo, ii ciata otacza- , liшпусЬ uderzen, 16go, ie tak роwiешу, Iskra elektryczna, wybuchajqC8. pomit;dzy oddalajl\ si~ od Ыеgnnа ujешпеgо pr051o· 

jqoej паз przyrodl znajdnjl\ sie b,d~ w bombardowa.niu czqsteozek, Olbrzymia szyb. dwoma pl'Zewodnikami, przerzyna w gzyg· padle do jego powierzchni i jeieli bieguno

stanie stalylO, blldz w рlуппуm, b,dz w!·e. ! kos6 r uchu cz~steczkowego sprawin, ii ci- zag powietrze, PowyZ ,е zjawisko wзzуst- wi tешu пadашу ksztalt zwierciadt.& wkl'J

szcie gazowym, Ciala gazowe, jako naj. / Anienio wywierane przez ga.z rOZ8zel'za sie kim jезt "папе i pl'ZY kaidej burzy latwo slego. to zeSrodkuje01Y takowe w jednem 

шпiеj przyst\jpne dla z01ysl6w, najdtuiej I па wszystkie strony i we wszystkich kie- dostrzedz sit; dajl}ce. W etmy teraz rnrk~ ogniskn, poza ktOrem zn6w rozchodzi6 т~ 

st?sun.kowo czekaly па zbadanie i, jakkol.\ runkacb. szklan~, zawieraJlj,cq powietrze silnie rozrze- b\:dl!; lecz jeieli powietrze w rnгсе zawar· 

Wlek JUz dla staro:lytnyoh cisnienie wiatru Przestrzeu, j .. k~ cZlj,516czki przed uderze. dzone. Do kобс6w tej rшki przytwierdzone 16 jest bardzo rozrzedzonom, ргошiепiе ро 

slui~to "а ~0,,,6d ~Iatery.alno~ci powietrz&, пiеш si<; przelJiegajl}, w zwyczajnych wa. 511 druty, slui!}ee do, przepr owadzenia iзkrу rozejScin si~ niе swieC/lt jni, tylko ~ciana 

РОО1IШО to Jednakze doplero w nowszych rnnkach jest nader ma.lq, gdyi wedlug оЬ. eleklrJ·cznej. BlJdqc ju:! w posiadaniu tak rnrki przeciwlegla hiegnnowi njemnemu 

cza.sach okreSlono natur~ wieln cieczy ga- licze6 nczonycЬ, takowa zaledwie jedn~ zrobionej rnrki, tllczymy druty z batery~ rzucв. ~wiatlo. 

zowych, dziеsi~iошiliопоwq cz~6 miliшеtrа. wynosi elektryczlIl} i zauwaiy01Y, хе w гш'ее nie Prl}d cz!}steczek naelektryzowanych, idq· 

Na ~zele calcgo szeregn badaczy gaz6w i przez najsilniejszy mikroskop nie jest do- pojawila si~ iskra, а cв.la. obj~toS6 rurki су w linii pro tej od bieguDa ujemneg(), 

posta.WIC naleiy Уап HelO1ont'a, belgijczyka, strzegalnlj,. Jezeli zmniejszymy cianienie silnie jaSnieje swiаtlеш, kolor kt6rego Z8- дzшапiеО1 magoesu daje sie zboczy(: z 

zyjqce%o w pierwszej. polowie siedmnastego gazu, za1llkni\jtego w 5zklanym balonie, to leiy od natnry gazu w гигсе rozrzedzone- pierwotnego kiernnku. Crookes ОЬШlшt 

stulecla. Оп 10 I?I~rwszy odr6Znil gazy i liczba CZl}steczek l.шпiеjszу si~ propor- go. Rnи~ takq zwI} rnrkll Geisslera, dobrze [spos6b ujaW1lienia tegn zjaW\ska. 

5~ale од gaz6w .da]qcych si~ skroplic, оп cyonalnie, zato cZl\s16czki te, swobodniejszo Fizycy juz dawno zauwazyli, хе w rurce \У zdtui rurki uшieszсzа оп ekran swi8ClJ,

plerwszy nadal 110 nazw'J stallcЬ, nazw'J, w swych ruchach, b~dl\ O1ogly p,'Zebiega6 Gеiзslеrа przy biegunie uje01nY01 istnieje су, па kt6rym, ро zl~czenio go % ba16ry~, 

ktбга " ~6г~ przez dwa. wieki Istniala а:! dluisze przestrzenie, Ье. narazenia si'J па przestrzeil ciemna, gdy гезztа rurki ja- pojawia si~ jasna smuga. Ро przystawie

d? c~w,lll, gdl pгa.~ рр, Caill~tet i Pictet spotkanie; m6\Viq~ wyrazniej, o!aes!imy, "е §nieje. niu do srodka rnrю magnezn, sшпga nIega 

ntezblcle dowlOdly, "е wszystJ<le gazy skro- w powietrzu drogl pr zez czqsteczki przeby. Cгookes zauwaiyl, -'е przestrzafl ta prze- zbuczeniu. . . . 

рНС sit; dajlj" Wszlstkie cia,lA, rownie do- te, ~ teш dlutsze, im dalej роsuni~16ш dluia si~ w шiаг\) wi~kszego rozrzedzenia Jeiell pra.w~ J~ t, ze te cz~ste~kJ т~

Ьпе stale, plynne, Jak i ga.zowe, skladaj!} jest rozrzedzenie takowego. Pr6inia bez· powieu'za i przyszedl do przekona.nia, хе tery~e stanowllj, 1. t01l. mаtш:У1 ~wletlaneJ, 

si\\ z ni€skonczenie O1alycb czqsteczek ша· \vzgl~na nie istnieje, а. sсШеj m6willC, nie je- dlugoM ciешпеj przestrzeni 5tanowi miar'J t? wlDnY on~ wywlera6 na~zenle шсcha

teryalnych; cZlIs~e~zki te w: cialach gazo- stea01Y w 5tanie cв.lkowicie wурошроwа6 ро· dlugosci, pr-.ebieganej przez cz~steczki . CZIl mozne. w. k.leruukn sweg:o T~cЬa. Pп~. 

wych s, па takleJ odleglo§cl jedne od dru- wiеtrz&zdапеjрrzезtrzепi,рошimоtоjедпаk- steczki odepchni~16 od Ыеgnпа ujemnego, strzeDJe, Jakie one p~ze~legaJI\" ~ d?5Y.': 

gich, i:! sila przyciqgonia niezdolna jest ie Pl'zy rozrzedzeniu powietrza, wуПОЗZl}сеD1 w przestrzeni ciemnej niе napotykajq, si\\ ,и. z';\aczne, аЬу to щ~tlJlеDJе шуli c~§ole~le 

z1epi6 takowycЬ. Czl}Steczki gazn, zDajdu- '/''''000'000 ci8nienia аtmозfеrу, liczba 'а- pelnie lub шalо innych, w kutek czego те rozstr~ellwato З1l~ . we wszystklcЬ klc

jqcego si'J w zamkni\jtej przestrzeni, nie \vш·tjсh w balonie cZl}Steczek powietrza swiaUo nie pojawia si~zjawisko swietla. runkach, Jak ~o '!'а .nueJ се dla gaz6w pl'Z)' 

nnoszl\ si\\ w niej bezwladnie, а obdarzone s1} wynosi je5zcze шугiаdу i cZl}Steczki te, пе 010. tylko miejsce wskutek uderzeu сц. zwyczaJnem ci§Dlenlu, 

гuсhеш, ~zybko§6 ~t6~ego podlega pewllY'" рl zebiegajl}c stosunkowo wielkie przestrze- steczek naelektryzowanych о siebie sаше I \Vlasno~ ta, stanowiqcв. charakterysty

рщwоm 1 p~w:"e. ZJаWlзkа wywoluje. Da- l1ie, nabywajq nowych wtasn08ci, w 05ta- 111b о 8cian)' rurk.i. Rurce П\о;iпа nada6 czn, сесЬо O1ateryi ~wietlanoJ, wyka.zan." %0-

niel ВеГПОUlIli plerwszy wp~dt па mySI 0 11 tnich czasasach starannie i genialnie przez I takie wушiаГУI nЬу ро rozrzed.eniu w niej sи~а рпе. р, Crooke. w sроsБЬ tй.nоwсz)" 

rucЬn CZl}st~czek, . а ostatDle рошпikоwе р. Crookes bndanych, powietrza do 1'00_' cisnienia a.t01osfery, рорапу szeregiem pi~knych do'wia.dczcti. 

pгa~ CI~nS\U8'a 1 Clel'h Masewell'& рпу- \ Slynny 16n wyna.lazca гаdiошеtгu, przy- dtugosc rurk.i byla. ro'kladnie r6wnl\ prze- I Crookes uшiеsсil w l'uree kilka szyn Stkla

C:YDlly Sl\\ do dokladnego zbadania prnw зwаjвj4С 80Ые wYl'a.xenie ро ra.z pierw8zy !strzeni, jak~ przebiegajq cцstвczki gazu пусь, па ktбгусh n tawione bylo k6tko, 

DlO1 rzqdzqcych, . w roku 1816 przez Faraday'a uzyte, па- рпу pow)'iszem rozrzedzeniu, Zaznaсzашу \У chwili polqczenia. z Ьаш-у\ drutбw rur-

.~уоЬгaiшу 50ble balon szkla.ny, obj~t(J. Z\\·a.l 1Oatel'YQ AwietIanl!o 1Oatery, zapelnia· dla tatwiejszego wyja§nienia, ii jeieli ро- ki, k61ko zaczynalo i~ tocZJc, oddшjqc 

~~I Jcdneg~ centymetr~ kubicznego, napel- jllcll obj'Jtosc, ktБГI} шу 'а proiniQ п- \\,ietrze jest bardzo rozrzedzопеш, рпе- siO od biegtlD:\ ujemnego. Jeieli жа§ ро. 

пюnу poW\etrze~n. N~e zwaiajqc па шlt,· wnia6 zwуkШmу, а ktбга w rzeczywistoaci strzen, k\6r, cz~steczki po\vietrza przeby- stawi6 prted [еlll k61kielll ekron i 1e~rod-

1086. balo';\u, obJ.\jtoM Jego zawiera nieskoii- jest tylko silnie l'ozrzedzonl}, waj" D10ie wynosi6 n3.wet kilka centYD1&- kowa6 па takowyU\ promi~nie materYl ~ .. i -

czeDle wlolk, 1Iоас ~zl}8teczek gazowych, Przez szereg pieknych do§wiadcze6, do- tr6w: Rurka posiadajqca tak obliczone t1anej, to k61ko nie ruszy si\\ z miejsca; 

obdarLonych szybko8cl' 481) metr6w па 50- konallych w Sehf.field, а powt6rzonycll w wYD11ar,y, zwanq jest rurk, Crookes'a. lecz skoro tylko, przez z~nie sa рото

kundV' Liczba tych czlisteczek j est Itak Par)'iu, р, Crookes wykazal wlasno§ci ша· WeZmy takli rurklf Crookes'a i роl~шу Щ magnesu, promienie UlBteryi 'wictl. щ-j 
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Cen. pojeuynczego uumera 6 kop. 
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CENA O(.Ił.OSZł:Ń: 

z. jede. wloru pelitem lUb za 1090 

miejsce: 
Zwykł, Dgllulni..: r.A 1 Nt; 7 kup. 

n 2 TAXy la k., ,.& S ru)' 18 k' l u. '

r",.y :l2 k' ł za 3 fU1 26 k., , ... I; ru)' 

l i k. r .. witct"j Ta!.y po') 4 k. ,.. kaiu1 raI. 

Nek,ologi: ... kat~y wiar-, I~ kop. 

Reklam,: u. każ'], "ieru I ó kop. 

S łał e 8 wieru.owe ogłoHenia a.dTeao-

..,e re. 2 miesipDiu. 

Dziś: N. 4 IJO 3 Kr. Ignacego B. M. i Brygidy P. 
Jutro: Oczyszczenie N. M. Panuy. 
W sch6d sło{,ca o godz. 7 m.44. Zach6d o godz. 4 III. 45. 

Dl ugość dni" godz. 9111.1. Przybyło dnia g. 1 In . 21. 

Biuro Redakcyi i Administracyl 
nlh~a Cegielnilula Nr. 211/ b. 

Ogłoszenia przyjmowane są : w Administra
cyi Dziennika oraz w Biurach Ogłoszeń Rajch
mana i Frendlera w Warszawie i w l,odzi. 

Z pou:odu święta uroczystego nastrpny nu

mer "Dziennika" w!/jdzie dopiero w środę. 

KOPIA AKTU ROZDZIAŁU 

ŁÓD ZKI EJ PARAF!.I 

na dwie parafie oddzielne 

I EREKCYI 

nowej pa.ra.fii Świętego Krzyża., 
- W>--

JłI lmi, [)oże! Amen_ 

Majqc sohie przez Opatrzność i Dohr 06 
Mq powierzony zarzl\d tej warszawskiej 
Archidyeeezyi, zam. po pierwszej cbwili 
objecia władzy, ' całą uaszll troskliwość pa· 
stersk/l i nsiłowl1nia zwróciliśmy na to, aby 
potrzebom duchownym owieczek przez 130· 
ga nam powierzonych, dobru i zbawieniu 
dusz Najdroższ/ł Krwill Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa odkupionych, we wszyst
kiem zadość nczynić-

To na sercu mając, jako czuwający pa
sterz, silnie stara.my się o to wszystko, coby 
wiernym Chrystusa naszej ArchidyecezyJ do 
zbudowania poslDŹyć i do duchownego po
żytkn dopomódL mogło. 

Gdy zaś ze sprawozdania łódzkiego dusz
pasterza mieszkańców tego miejsca jest 
nam wiadomem i pewnem, że parafia łódz
ka z powodu, że miasto to, które do naj
znaczniejszych z pewnośoill w naszym kra· 
jn fabrycznych miast się zalicza, w ostat
nich czasach tak wzrosło, że liczba para-

ADRES TI!:LI,;(JJ\AFICW y, 

n: 1) Ł A. n: O nr 8 li J. Ł Ó n ż. Rękopisy nadeslane bez zastrzeżenia - nie 
będą zwracane. 

fian 50,000 katolik6w przenosi i dla tej Nas jako parafialny ustanowiony, nżywał l Granic~ wi~ tych parafij stanowiI: bil

nadzwyczajnej liczby wiernych jeden pa· wszystkich przywilcjów i praw, jakie ko- dzie linia, przeprowadzoua przez środek 

sterz w iaden spos6b i hez wielkiej SzkOdY " ścioJom p&l'ufiaIIlYIII z prawa i zwyczaj6w ulic l!:awadzkiej i Południowej i przedłn

dt)cbowej podołać nie może sprawowanin przynależą, aby w niul znajdowała sifJ żona po obu stronach poza miasto, aż do 

ŚS. Sakramentów i odprawianiu nabożeń- I chrzcielnica i a1,y przechowywanym był I granic wiejskich. 

stwa, My, szukajqc zbawienia dusz, pra- Przenajświ~tszy Sakramenl w Tabernacu- Polecamy, aby ten Naez dekret w wier-

gniemy przy pomocy Bożej tym niedogod- lulU. nych kopiach z piecz~ciami i podpisami 

nościom zapobiedz i ulatwić sposobność Dla określenia zaś ścisłego przestrzeni opatrzonycb, w archiwum ka.fdej z tycb pa

.łllchania .nabożeństwa i administrowania, i granic każdej z tych parafij, niniejszem rafij zacbowanym zostat 

ŚŚ. Sakramentów. wykazujemy i wymieniamy nastfJpujqce uIi- Wykonanie tegoż dekretn polecamy J. 

I dlatego, wiedzqc z pewnością, ŻP. IV Ło. ~e i wsie, do tychże parafij należeć ma· 'Y. ksi~.zu Kazimierzowi Ruszkiewiezowi, 

dzi znajduje si<; drugi kościół murowany, Jące: blskup~lIyl ~erysseńsl<l~mn, naszemu sofra· 

pod wezwaniem Podwyższenia Św. Krzyża, Parafia pierwsza z kościołem drewnianym ganowl I ~o'Ikaryuszo~l. ~elleralnemu. . 

świeżo staraniem teraźniejszego ł6dzkiego na p6Jnoc polożonym pod wezwaniem Wnie- . W dowod czego ntruerzy dekre.t, pIeczę

pasterza, wsp6lnem,i, silami mieszkańców bowzii;cia N. M. "Panny, właściwym pro- I C\~ Nasz/l 0l'atrzony, w asnor~czme podPI

miasta i pal'afian ~niesiony i opa trzony boszczem i trzema wikaryuszami, z kt6ryCh , sUJemy. 

we wszystkie potrzebne ntensylia, przyzwoi- jeden na mocy deklaracyi parafian z dnia ~an w 'Warszawie dnia 24 stycznia 

cie ozdobiony i poświ\)Cony, My władzq na- 22 kwietnia 1883 r. przez nich pensyono- 1880 rokn. 

szą arcybiskupią i jako delegat SI-olicy wanyOl b~dzie, z osobnym dozorem kościel- Arcybiskup Metropolita Warszawski 

Apostolskiej, wezwawszy Imienia Paua Na· nym, z księgami urodzeń, zaślubin i Zlllar· T Wincenty 

szego Jezusa Chrystusa, Jego Matki Naj· łych,- oprócz ulic w m. Łodzi Starem M. • 

świ~tszej Maryi, zawsze Panny, otrzymaw. zwanych, aż po ulice Zawadzkll i Południo- Sekretarz ks. GozdQw8lri. 

szy poprzednio przyzwolenie Najwyższej Wll od strony północllej, składać si~ będzie 

władzy cywilnej z dnia 13 listopada 1884 ze wsi: Bałuty Stare i Nowe, Brus, Doły, 

roku i za poradll Naszej Kapituły, rozdzie- Mania, Marysi~, Radogoslcz, Rogi, RutiZ

lamy terażniejszll łódzkI! parafię na dwie. czki, Żubarć i Z abiniec. 

oddzielne parafie; albo raczej, na mocy d.... Parafia druga z kościołem ]Durowanym h 
PRZEGLĄD 

P rz emys lo io-hand lo iego 
kretu Sohoru Trydenckiego ss. 22. rozdział pod wezwaniem Podwyższenia Sw. Krzyża, 'fUC U 
IV, 1)stanawiamy nową, parafi<; Podwyi.sze- na południe polożonym, z proboszczem i 

nia Sw. Krzyża, z osobnym proboszczem czterema wikaryuszami, którzy od parafian I W CESARSTWIE i KBÓL»!TWIE. 

kanonicznie wybieranym i innymi kapłana- na mocy ich deklaracyi z dnia 22 kwietnia --<L7>-

mi do tejże parafii czasowo przeznaczony- 1883 r . Najwyżej zatwierdzonll pensyę po-

mi, kt6rzyby przy tymże kościele jako wio hietać b~tl'l, z osobnym dozorem kościcl-l I. 

karyusze duszpasterstwo spełniali, a O kt6· nym, z księgami urodzeń, zaślubin i zmar- . . .. 

rych utrzymaniu mianowicie proboszcza z łych, sformowaną, bpdzie w m Łodzi z ulic R.ut oka n. rok ~llnegly. -. Otw&rCl~ koleI Hran· 

, . . ~ . .. I grod.ko-d4browskleJ. - Koleje pol.sk,e. - P.olekly 

pensyą rs. 40~ prz~z .skarb p~lI~stwa wy- Nowego Mlas~a, POCZIlWS~y o~ połud~oweJ. nowych dróg że1amych. _ Wyetawa w Piocku. _ 

placać Sl<; maJl!ceml, Jak r6wnlez o dosta- strony obu ultc Zawadzkiej I POłUdniOWeJ ' Wy.tawa .olni""o-pnemyslowa w W.reza,,~e. 

tecznem uposażeniu innyoh kapłan6w po- i następujących wsi: Augustów, Karolew, 

wiadomieni jesteśmy. Poręby, Rokicie Stare i Nowe, Wid~ew i Rozpoczynajlłc szereg zwykłych sprawo-

Chcemy za.tem, aby kości6Ł ten, przez Zarzew. zdań, winniśmy przedewszystkiem w kilku 

--;wT6fką, iż wskutek rnchu, jaki posiadają, teryi świetlanej, wkraczajlłc przez to w j~baterYIł elektrycznfl_ Ńiezwłocznie 

takowe ustawicznie z sohą. się spotykają, dziedzinll zupełnie przed nim nieznanlł. z~uwaiymy, że powloka szklana świeci 

KRONIKA NAUKOWA 
l ścierajlł i oddalajq we wszystkich możli· Postaramy Się poznajomić czytelnika z tą. bladozielonym kolorem. W rnrkfJ tfJ wło· 

. I wych kierunkach, uderzając o ściany szkla- nader ciekawą prac'l angielskiego nczon8- żony kawałek glinki, z ałunu strąconej, 

--<rJO-- I nego balonu. Naprężenie powietrza, to jest go, ograniczajllc się do treściwego wyłusz. rozsiewa żywe, czerwone światło. Materya 

'. ciśnienie, jalde takowe na powlokę naczy- czenia takowej w wyrazacb, o ile można świetl8Jlll,! również jak i światło, przebiega 

SWIAT NIESKONCZENIE MAŁYCH. nia wywiera, jest właśnie skntkiem tych najbardziej zroznmiałych. linie proste. Cząsteczki naelektryzowane 

Powszechnie wiadomo, iż ciała otacza- , licznych uderzeń, tego, że tak powiemy, Iskra elektryczna, wybuchajqC8. pomiędzy oddalają sill od bieguna ujemnego prosto· 

jqoej nas przyrody znajdnją sill blld~ w bomhardowania cząsteozek. Olbrzymia szyb. dwoma przewodnikami, przerzyna w gzyg' padle do jego powierzchni i jeżeli bieguno

stanie stalym, bądź w plynuym, blldź wI·e. ! kość ruchu cZlłsteczkowego sprawia, i ż ci- zag powietrze. Powyż ze zjawisko wszyst- wi temu nadamy kształt źwierciadła wklfJ

szcie gazowym. Ciała gazowe, jako naj. I śnien ie wywierane przez gaz rozszerza sie kim jest znane i przy kaźdej burzy łatwo slego. to ześrodkujemy takowe .. jednem 

mniej przystępne dla zmysl6w, najdłużej I na wszystkie strony i we wszystkich kie- dostrzedz się dające. Wetmy teraz rurkę ogniskn, poza które m zn6w rozchodzić si~ 

sŁ?sun.kowo czekaly na zhadanie i, jakkoI., runkacb. szklan/l, zawieraJIlCI! powietrze silnie rozrze- blldą; lecz jeżeli powietrze w rurce zawar· 

WIek JUŻ dla starożytnych ciśnienie wiatru Przestrzeń, jakll cZ>łsteczki przed uderze- dzone. Do końców tej rnrki przytwierdzone te jest hardzo rozrzedzonem, promienie po 

służ~to za ~ow6d ~Iatery.alności powietrza, niem si<; przebiegają, w zwyczajnych wa. są druty, Stuż>łce do,przepr owadzenia iskry rozejściu się nie świeC/lt JDŹ, tylko ściana 

pomImo to Jednakze dopIero w nowszych runkach jest nader małą, gdyż według ob. elektrycznej. B~qc już w posiadaniu tak rurki przeciwległa biegnnowi njemnemu 

czasach określono naturę wielu cieczy ga- liczeń nczonych, takowa zaledwie jednę zrobionej rurki, łl}czymy druty z baterYll rzuca świat/o. 

zowych. dziesi\)Ciomilionowq część milimetra wynosi elektryczlI'l i zauważymy, że w rurce nie Prąd cZ>łsteczek naelektryzowanycb, idq· 

Na ~zele całego szeregn badaczy gaz6w i przez najsilniejszy mikroskop nie jest do- pojawiła się iskra, a cala ohj~to~ rnrki ey w linii pro tej od bieguna ujemnego, 

postawIć naleźy Van Helmont'a, belgijczyka, st~zegalnll. Jeżeli zmniejszymy ciśnienie silnie jaśnieje światłem, kolor którego za- dzwaniem magnesu daje sie zboczyć z 

źyjqce%o w pierwszej. połowie siedmnastego gazn, zamkniętego w szklanym balonie, to leży od natnry gazu w rurce rozrzedzone- pierwotnego kierunku. Cmokes obmlślił 

stulecia. On to I?lerwszy odróżnił gazy i liczba cząsteczek zmniejszy się propor- go. Rurkę takI! ZW'ł rurkI! Geisslera.. dobrze [spos6b ujawnienia tegn zjaWIska.. 

s~ałe od gaz6w .daJących si~ skroplić, on cyonalnie, zato cząsteczki te, swobodniejsze Fizycy już dawno zauważyli, że w rurce \V zdłuż rurki umieszcza on ekran świecą,

pIerwszy nadał Im nazwfJ stał,ch, nazw~, w swych rucbach, b~dl} mogły przebiegać Gei3slera przy hiegunie ujemnym istnieje cy, na którym, po złączeniu go % bateryą, 

która z. ~6rll przez dwa wieki Istniała aż dłuższe przestrzenie, bez narażenia sifJ na przestrzeń ciemna, gdy reszta rurki ja- pojawia się jasna. smuga. Po przystawie

d? c~w.lh, gdl pra~ pp. Caill~tet i Pictet spotkanie; m6wią~ wyraźniej, określimy, że śnieje. niu do środka rurki magnezn, smnga ulega 

mezblcle dOWIOdły, ze wszystkIe gazy skro- w powietrzu drogI przez cząsteczki przeby. Crookes zauważyl, że przestrzeń ta prze- zbóczeniu. .. . 

plić sit; dajll. Wszlstkie cia.,ła, równie do- te, SIł tem dłuższe, im dalej posuniętem dłuia się w mia.rl) większego rozrzedzenia Jeźelt praw~ J~ t, ze te cz~stc~kl m~

brze stale, płynne, Jak i gazowe, skladajlł jest rozrzedzenie takowego. Pr6żnia bez· powietrza i przyszedł do przekonania, że tery~e stanowIll I. tOY. materyl ~wletla.neJ, 

sili z nitskończenie małych cząsteczek mll· wzgl~na nie istnieje, a ściślej mówi/lc, nie je- długość ciemnej przestrzeni stanowi miarę t? wIDny on~ wywierać natęzeDle mccha

teryalnych; cząs~e~zki te w: ciałach gazo- steśmy w stanie całkowicie wypompować po, d1ugości, pr-.ebieganej przez cząsteczki. CZI} mczne. w. k.lerunku sweg:o r~cha. Prz~. 

wych są, na takIej odległOŚCI jedne od dru- wietrz&zdanejprzestrzeni,pomimotojednak- steczki odepchnięte od biegnna ujemnego, strzeme, Jakie one p~ze~legaJą,. ~ d?sy.c 

gich, iż siła przyciągania niezdolna jest że przy rozrzedzeniu powietrza, wynoszllcem w przestrzeni ciemnej nie napotykają, się zu. z':laczne, aby to n~t~zeme czyli c~§nle~le 

zlepić takowych. CzlISteczki gazn, znajdu- '/'00'000'000 ciśnienia atmosfery, liczba za- pełn ie lub mało innych, w kutek czego me rozstr~ellwało Sle. we wszystkIch kIC

jqcego sifJ w zamknilltej przestrzeni, nie wurtjch w balonie cZlISteczek powietrza światło nie pojawia si~zjawisko świetla. runkach, Jak ~o '!la .U1leJ ce dla gaz6w przy 

nnoszą sili w niej bezwładnie, a obdarzone Sll wynosi jeszcze myriady i cZlISteczki te, ne ma tylko miejsce wskutek uderzeń czą- zwyczajnem ciśmenlu. 

ruchem, ~zybkość ~t6~ego podlega pewnym pl zebiegając stosunkowo wielkie przestrze- steczek naelektryzowanych o siehie same I \Vłasno~ ta, stanowiqca charakterysty

prawom I p~w:"e. ZjaWIska wywołuje. Da- nie, nabywajq nowych własności, w osta- lub o ściany rurki. Rurce mo;ina nadać cznll cechO materyi świetlaooJ, wyka.zan."l zo

niel BernoUllli pIerwszy wPl!-dł na myśl O II tnich czasasach starannie i genialnie przez I takie wymiarYI ahy po rozrzedzeniu w niej stała przez p. Crooke. w sposób ta.nO"Kczy, 

ruchu cząst~czek, . a ostatDle pOlUnikowe ]l. Crookes badanych. powietrza do /"10_' ciśnienia atmosfery, poparty szeregiem pięknych do'wia.dczcń. 

pra~ CI~us\Us'a I Clerh Masewell'a przy- I Słynny ten wynalazca radiometru, przy- długość rurki byla ro'kladnie r6wnl} prze- I Crookes umieścił w rurce kilka szyn Stkla

c:ymły SIO do dokładnego zbadania praw swajBj4c sobie wyrażenie po raz pierwszy Istrzeni, jakll przehiegajq CZJlSteczki gazu nych, na których u tawiane hyło kółko. 

mm rzqdzących. . w roku 1816 przez Faraday'a użyte, na- przy powyiszem rozrzedzeniu. Zaznaczamy \V chwili polqczenia z bateJ-y, drutów rnr-

.~yobrażmy sohle balon szklany, ohj~to- zwał materyę świetlaną materYIł zapełnia· dla łatwiejszego wyjaśnienia, iż jeieli po- ki, k6łko zru:zynało i~ toczyć, oddalJ.jJlC 

Ś~I Jcdneg~ centymetr~ kubicznego, napel- jącl! obj~tość, któr'ł my za próźnię u- wietrze jest bardzo rozrzedzone m, prze- siO od biegnDa ujemnego_ Jeieli za§ po' 

nwny pOWletrze~n_ N~e zważajqc na ma.· wsżać zwykliśmy, a która w rzeczywistości strzeń, k\Ór, cZ'lsteczki powietrza przeby- stawić prted tem k6łkielu ekron i ze~rod

łoŚć. hal0':lu, obJ.llto~ Jego zawiera nieskoń- jest tylko silnie rozrzedzoną. wllj" moźe wynosić nawet kilka centyme- kować na takowym promi~nie ma.teryl ś .. i -

czeme wlelk, Ilość ~ząsteczek gazowych, Przez szereg pieknych doświadczeń, do- tr6w: Rurka posiadajqca tak obliczone tla.nej, to k6łko nie ruszy sili z miejsca; 

obdauonych szyhkoścl' 481) metr6w na se- konanych w Sehffield, l\ powt6rzonych w wymiary, zwaną jest rurk, Crookes'a_ lecz skoro tylko, przez zboc:zenie sa pomo

kundV' Liczba tych czlłsteczek jest Itak Paryiu, p. Orookes wykazał własności ma· WeZmy taklł rurklf Crookes'a i poł~my ~ magnesu, promienie materyi "'·ietl.luoj 
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stowach zaZtJllczyc spu~izn~, jakq пат prze. i tykule wst~pnym, а powstaj~ jui p\Ozed-1 wiono ostatecznie budowac drog~ iel&zW} '1 papier6w miejscowych, kurs гиЫа przestal 
kazat rok ubiegty 18840 Jest опа w rze- si~hierstwa nowe wzdlui оЬ zar6w przeci~- 0(1 аlll"'ОУ па Uf~, Zlotoust i Еkateгуп- si~ роdиоsiё, sшп'!wszу па роziошiе 214.35 
czy аашеj ~ardzo sшutп!}о Rok ~l>ie.gly о tych §~ieio ооtwащ Lini!}. kОШUllikuс)'jп" I hшg П1iщо Czelawyo о о I w шiоеjSСU,о 214 иа lutyo Tylko papiery ro
odznaczrl s\~ powszechn~m РГ1:еSllешеtD daJ!} JeJ naJlepsze §W\~d~twoo lШdZI-1 .R6w'lOczeSnie postan!>wlOno wnleM:o w dro- s~Jsk\e шаJ!} Ilcznych nahywoow, kt6rzy <о
еkОПОЮlсzпеm ",е wszystklch kra)ach Еи- Ьу§шу zaznaczac tu z ы�glешш czasu J"k- dze prawoJawczej plooJekt роl"сzеша Ка- I Ь\!} hurtowe zakupy ро ceuaoh wyzszych. 
ropy. Musieliby§my овоЬпу po§wi~ic м- uajwi~cej ohjaw6w iywotno~i ze stloOIlY ka- zania z Moskwq рпе. МUГОПl. I Reakcya berliitska niekorzysLnie usposabia 
tykul, gdyby пат przyszlo zaj!}6 8i~ сЬосЬу pitalist6w i przemy lowc6w krajowycb; lIIiej- Z koitcem stycznia ro Ьо шiаl Ьу(: przed-, tutejszy targ wekslowy, notowania oka7:uj!} 
tylko впсЬет wyliczeniem upadlych firm ту nadziej~, ie tak b~zie. stawiony <10 zatwierdzenia nowy projekt sklonnoS6 do zniiki. Bankierzy oddawaLi 
przemyslowych, zuaukrutowanych instytucyj W sprawach kошuпikас)оjпусh zаjшujl} og61nej ustawy dla dr6g zelaznycb, opracoo niecb~tnie weksle londyitskie ро 25'/ .. ber
kredytowych, fabryk zamkni~tych calkowi- dalej pierwszorz~dne miejsce kl>leje poleso ,уапу przez kOJllisy~ Ьго Baranowa, rozpa- liitskie ро 215'/.; za zloto w рбlimрегуа
cie lub cz~ciowo, nieporzqdk6w wywola- kie, kt6rych siee obszerna, jui ~budowana, tr20ny ostatecznie W шinistегуuш kошuоi- lасЬ i kupooacb celnych plaCl} 7.81 г. Na 
пусЬ bezrobociem pracujqcych, po~ar6w przecina pi~6 gubernij: wileilskl}, grodzieit- kacyj. rynku papiel06w pubIicznych paouje овро
wreszcie, kt6re pod wzgl~dem zniszczenia 8kq, miftsk!}, mohylew5kl\: i WOIY(ISkl}o Naj- Drugirn f"ktеш dodatnim sl} zabiegi воЫеniе ondzwyczaj шоспе i oiywiooeo Вi
znacznych zaklad6w przemyslowych nieUla- dluiszl} z wybudowallych lillij je.t wileii- wszystkich prawie to,varzystw ekonomicz- olety bankowe zachowaly роziош wczoraj'!! w roku ubieglym odegraly rol~o КОГО-\SkО-ГОWiеitSkа. Ruch па tej linii otwarto IIУСЬ, zieJ1lstw, zагz!}dбw miast okol'o sku- 8ZY 98'/. za pierw8Z1}, а 98 ,а pozostale 
п" ,а§ wszystkich objaw6w пiерошу§lnусh dopiero pomi~zy 'Уilпеш а Pi(lskiem; tecznego \Oozwillzania ankiety rolnejo Ма- cztery ешisуео Poiyczki wsphodoie оаЬу
hyly kl~ki elementarne i ерidешiе, kt6re cz~§C Pi6sk-R6wno та Ьу6 Ot"ol\lot.} w le- шу do zaz~czenia zapowiedziane zjazdy wallO hurtownie do Вerlina i Ашstегdаmu 
nast~powaly ро воЫе sY8tematycznie, z cie. Niеwiаdошуm jest tei ostateczllY telo- zierнial\ w .terburgu i w Charkowie, ja- ро 98 za dwie pierwsze i 98'/. ,а trzeciv. 
dziwnl\: gwaltownogcil\: niszczl}c dobrobyt шiо ukooczenia i otwarcia odo6g tej dro- kotei bIiiej пав obchodzllce wуsш"у: rol- emisy~. Obligacye реtеrsЬШ08kiе miejskie 
calych obsza.r6w ziemi i zabierajqc tysil}ce gi, mianowicie lопiесkо-hошеls~iеj i bara- niczl\: w Plocku i rоlniсzоорrzешуslоw!} w dawno jui nie mialy Ituk rozleglego рору
ofiar. nowicko- bialostockiejo Zaznaczy!i§nlY jui Warszawieo tu; dzisiaj placono <а nie 85'/" 86 i 86'/"/. 

Kraj naвz, poloiony w Sfrcu Euro{JY, dawniej, ie op6znieoie prz.vpisac naleiy Wyвtawa rolnicza w Plocku та si~ Od-

I 
('/.% wi~ejo Moskiewskie obligacye шiеj-

naturalnym zbiegiem fakt6w odczu6 nlUS1al przeszkodoOl niеzаlеiпуш od przedsi~bier- Ьус w maju. Szczeg6J6w bliiszycb jeszcze skie sprzedawano рoS7О/.о OgroOlnie wzma
finansowe niepowodzenia zagranicy, а nad- сбw; trudno§ci fizyczne, tl'udne до z,v81- nie ogloszono; w kаidуш razie Blldzi6 шо- ga si~ popyt па 6"/. listy zo.stawne akcyj
to, jako przewaznie rolnkzy, dotkniety Ьуl czenia przeszkody gruntowe i warunki at- ina, 'е b~dzie to rodzaj wystawy guber- пусЬ Ьапkбw ziешskiсh, а sprzedawc6w nie
bezpo§rednio dwoma stгавzпешi ciosami: mos(eryczne zloiyly sie па powolny bieg nialnej, kt6rl} zашkпq, rбwпосzе§пiе z 0- шао Wsklltek tego podnosz!} si~ ich сепу, 
powodzil} i ргzеsilеп iеш zЬо~оwешо budowyo twагсiеш wystawy rolniczo - przemyslowej dzi§ cbciano placic "а chl\rkowskie 96'/ .. 

W§r6d takiego stanu rzeczy zamkni~ty Zatwierdzon" zostala budowa drogi z worszawskiej, kt6rej otwarcie павщ!'i w _а tulskie 95, 'а sашагskiе 95, 'а kijow-
bilaos roku 1884 musial wykazac rezultaty Bialego stoku do Вaranowicz w gubcrni dnill 10 czerwca i tl'wn(: ша dni pi~tna~ieo skie 96, ,а dooskie 923/ .. - zaplaconoby 
zgubne, а пiеша iadnej podstawy do stao шi1iskiеjо Droga rzeczona p6j,lzie w kie- Czas trwania wystawy wydajo паш si(} nie- nawet'/.% wi~cej, ule ich dostac nie шо
wiania ja§niejszych bo\00skop6w па rok Ые- runku г6wnоlеglуш do Jinii b.ozesko-gloa- со kr6tkiш, juz ,е wzgl~du па ogloomny zna znikqdo Z wj~kszеш jeszcze ozywie-
2"СУо Przesilenie tl'\Va па wszystkicl\ pun- jewskiejo dzia! ргzешуslоwу, kt6ry przedstawic 010- пiеш poszukiwano 5% Iist6w <авшwnусЬо 
ktach, niema pra\\Oie dni&, аЬу telegrafy Мusiшу tei wsрошniее о kilku proje- "е rozlegle роlе do badait, jakotei ze Placono _а 11I0skie,vskie 853/ .. za tulskie 
niе przyniosly wie§ci о nowycb upadlo- ktach nowych dr6g ielaznycb, chociai do- wzgl~du па znaczne koszty budynk6w '"у- 85, 080 kredytowe listy zаsшwпе to,.orzy
~iacho Zmowy robotnik6w "'l dalej па ро- tусhczаз wie§(: о nich dосlюdzi паз tylko stawowycl., Н6те kошitеt pOlliesieo I st\va wzаjешпеgо kloedytu ziешskiеgо Ido
щdku dziеппуш, а niepoMednie w tej I w fогшiе pogloseko Zaliczy6 до nich nа- KOl1litet wystawy роdziеШ si~ па sekcy~ si~gly сеп)' nJgdy Рlоzеdtеш niebywalej 
mierze zajlOuj!} miejsce zabU1'2enia, wyni- leiy plan przeprowadzenia kolei podjazdo- budowlanq, rolniczl\: i przemys!owl\:. De-1888/ 0 (о 1'/0 podlooiuly w cillgu jedn~go 
Ые 08шtniо w zakladach fabrycznych w I wej od sшсуi Gosqcin dloogi ielaznej na,l- "lагасуе przemyslowc6w ргzуjШОWВопе b~dq dnia)o Akcye pry,vatuych bLLIlk6w handlo
Orzechowie - Zujewie pod Moskwll, tem I ,.Шаitskiеj, do fabryki cukru w Krasi6clJo do dnia 1 kwietnia. Dla dzia!u ogrodni- wych przyjmowano spok Jjпiе ро сеnасЬ 
smutniejsze, .. е przyczyn,! takowych, jak to Linia polllczylaby z Gоsqсiпеl1l fabryk i ctwa wyznaczono lIIiejsce bezplatne, celem пiеzшiепiопусllо Targ papie\06w kolejowych 
z prowadzonego §ledztwa widzimy, bylo zle cukru Krasioiec, Krasne i I.uk6wo Koszta zach~ty wуstаwсб,,-. z warunkiem jednak I zaczyna si~ o~ywia(;; nabywano akcJe g!6-
obchodzenie si~ jednego z naczelnik6w Са- bndowy ponieM шаjq wsp6!wla§ciciele {а- nadsylania deklaracyj najp6tniej do 1 mar- wnego towarzystwa ро 247 ro, шоskiеwsко
Ъг)осzпусh z гоЬоtnikашi. bryk i wln§ciciel Kraвoego, Ьг. Lo Кга- са r. Ьо КОIПitet оtгzуша! juz spor!} licz- riazanski" ро 385 i 383 ro, kurskOokijow-

Na tle przesilenia оgбlоеgо zaznacza- siflSkio b~ deklaracyj од pтzemys!owc6w warszaw- skie ро 303 i 303'/. ro, rybiilsko bo!ogo,v-
Шmу CZ(}sto w sprawozdaniach poprzednich 'Vykoitczaj!}. si(} obecnie pl'Ojokty wstep- skich, jakotei prowincyonalnych i z Cesar- skie ро 77 ro, kozlowsko-шшЬоwskiе ро 
usilowania korpoloacyj шiеjskiсh, towarzystw!one kolei plockiejo Jest ich (пу; jeden <а- stll'ao Zwгасашу uwag~ interesowanych, 88'/. ro, gloiazko-carycyilskie ро 111 i 111'/, . 
i spblek ргzешувlоwусh, skierowane ku I znacza kierunek r6wnolegly z Ьгzеgiеш ie przy wyznaczaniu шiеjsс, pierwszenstwo Targi pele/osbllrskie w doiu 27 stycznia. 
d~wigni~iu oplakanego stanu еkопошiсz- Wis!y do SzpetbaIa g6rnego, zk.!d kolej оt.1'Zушаjl\ ci wystawcy, kt6rzy §pieszniej Targ zboiowy pozostaje w nsposobieniu ci
nego w pa6stwie саlеШt jakote~ u1atwienia, zwr6ci!aby si!J do Lipna, а пш~рпiе do nadeslaH deklaracyeo-W lutym \ооzросz~щ сhешо Za pszenic~ saksonk~ па czas ро 
kt6remi sfery prawD<lawcze staraj!} si~ Dobrzynia nad Drw~. Drugi projekt jui b~dzie budowa pawilon6w. Firma Lil- qtwarciu ieglagi dawano 10025-10.50 r. 
przyjM w рошос usitowaniom spu!eczeit- zaznacza kierunek па рБIпос od Plocka, рор, Rau i LOfwenstein оtгzушаlа pozwo- Zyto па do.taw~ w lipcu nabywano ро 
stwao wzдluz szosy bielskiej а. naвt~pnio od Nie- lenie wybudowallia pawilonu wlasnego. - 7030 ГО Owies шоспо, аlе ~роkоjпiе; staro-

Wprowadzane juz w praktyk~ ulepszenia gtos tгаktеш do Lipna; projekt ten unika Komitet zgodzil si~ па wniosek warszaw- rosyjski па rnaj, nowogrodzki i bologowski 
w pocztach i telegrafach, pilnie \Oozpatry- budowy drogich most6wo \Vreszcie wedlug skiego oddzialn towarzystwa popierania па czerwiec do 10 lipca 5.25 Го Sprzedaw
wane projekty nowych dr6g zelaznycll, _а- projektu "st~pnego, kolej sz1aby w l>Iiz- ргzешуslu i haodlu, dotyczqcy utworzenia с6", ша!о. S е ш i ~ 1 n i а n е nabywano ро 
kladane lub projektowane urzqdzenia ZbioolkO§Ci dawnego traktu PlOCko-wуszоglоОdzkо- l оsоЬnеgо dzialu, w kt6IОУШ рошiеszсzопе 14 ro Len kamski z odstaw!} do RewJa 
rowe, jakoto Бр61ю pozyczkowe, sklady to- warszawskiego, (10 kolei паdwШа6skiеj. b~д!! bezplatnie рошуslу wynalazk6w i и- ро 45 r. Konopie cichoo Potai ka
warowe, zamierzony zwiqzek kredytowy Na wiosn~ r. Ьо та Ьус stanowczo roz- Ilepszen, majqcych zwil}zek z ргzешуslеm, za6ski pierwszoloz~dny 21 r. пош. Воl 
шiast prowincyona1nych, ankiety utworzone POCZ(}t:} budowa kolei obwodowej we WIQ- technikq, i r~kodzielnictwemo krymskl} до Rewla sprzedawano ро 38 kop. 
przy towarzystwie popierania ргzешуslu i clawku, ki6ra polqczy stacy(} па РОWШU ze Kr6tki termin, dzielllcy па~ од otwarcia 'а pudo N аНа ,NobJa. z beczk'l1.40, in
handlu - вl\: to wszystko usilowania nader stacYI\: towarow!l drogi bydgoskie~. Tdwa- wystalVY, przysparza wpra.wdzie trudno~i пусЬ fi\OIll bez beczki 1005-1 ro 01; ",а 
chwalebne; dobroczynne skutki takowych ry sprowadzal1e obecl1ie z Anglil dla I.o- komitetowi, та jedno.k t~ dobl°lj, stron~, iZ w шiеjscu 10,60 r. 01 ej slonecznikowy 
uwidocznil\: si~ jednak w odleg!ej dopiero dzi i wog61e calego Kr61estwa па Наm- nie pozwoli wуstаwсош, z,vlaszcza ,. dziale slo,lki 6020 \00' konopny §wiezy 6020 ro, 
przysz!o§ci i па rachunek о roku biezq,cego Ьшоg, ро wybudowaniu drogi ob,vodo,vej р\'ZешуsJоwуш, wytwarzac specyalnie па Iniany bez boozki 5.40 r. I.6j i6!t)0 Ina 
wciqgac ich nie то2ету. Ze jedcak od ро- szlyby wprost do W!oclawka, - spta,v "'о- lD!I!J1ШСС plozeznaczonych nrcydzie! wyjqtko- gwiece pierwszorz~ny 56 ro 
dobnie radykalnych l'8fогш, pr~zej czy dq jest о wiele шnszy od prze~ylki koleoI wycb. 'Vysta\va. b~dzie tуш вровоЬеш JVelnao Londyn, 26 styczniao Кata
p6~niej, musianoby rozpoczl}c napraw~ zlego, jowejo wiегnуш obloazelLl post~pu, jaki rzeczywigcie log dzisiejszy оЬеjшоwаl: 1,466 Ьеl z N. 
przeto rozhudzona cznjno§C i ргаса we "'V~drowiec" porusza w artyktlle po§wi~- osil!gni~to w produkcyi przemyslowej kraju. Polud. Wa1ezyi, 1,093 Ьеl z Quenslalldyi, 
wszystkich kierunka.ch daje r~kojmi~ ie conym kolei iwangrodzko-d!}.browskiej КОо Nаdщiепiаmу wreszcie, "е komitet wуsшwу 2,816 Ьеl z \Viktoryi, 2,072 Ьеl poludnio
zagro~ona pozycya moie Ьу6 uratowan!}. I nioozno&c przedluienia odnogi bzinsko-bo- ша nadziej\} оtгzушапiа suЬsуdуuш bez- wo-australskiej, 119 z Tasmanii, 1,636 z 

Z t!} шу§l,. pr7.ewodniq, ро§рiеszашу по- dzechowskiej do 'Visly а przez 'Yist~ до zwrotnego, wyooszqcego 10,000 rs. па ko- No Zelandyi 109 bel, z "'узр fa1kl"ndzkich, 
towa6 dalej kaidy, сЬ06Ьу najdrobniejszy Ga1icyi i zwi!}zanie linij Bzill-Koiuszki szty urz!}dzenia. 1,796 Ьеl Z )Jrz)Oll}dka Оар i Natal, 7 b~1 
obja.w dq,ieit ku Jepszemu i tem chetniej przez :r.6di z gr~niCl} prusk'} w kierunku rо;\шаitej , razem 11,054 b.l. Tydzieii roz-
przyznajemy, ze rok по,уу przyni6s1 паш KaLisza.o Ostatni projekt zostal juz przez SpraWO~danl'a tarnowD• poczql si\} z bardzo вiIпут рорyteш па do-
kilka fakt6w dodatnicbo sfery prawodawcze шиапу jako wykonalnyo и М U bl°,!, ,zdrow,! welne czesankowl}. Dla ga-

Рiегwszуш, niepospolitej wagi, jest otwar-/ W razie wybndowania tej linii nastl}pilaby tunk6w gorszycb i wadliwycb nie popt&lyi-
cie drogi iwangrodzko-d!}bro,yskiej. 'Vaine hezposrednia komnnikacya z род Wrocla- Gielda jJelersburska w dniu 28 stycznia. 10 si~ usposobieuie. Do soboty Iw!qczlliu 
jej znaczenie dla. stosunk6w ekonomicznych wia - do ВrzeScia Litewskiego. Nn gieldzie Ьеrliпskiеj zaczyna si~ obudzaC przesun~lo si~ 41,ll9 bel, z kt6rych wyco-
kraju podoi6s! Dziennik w oddzielnym ar- Odno§nie do dro~i syheryjskiej postano- reakcyao Zacllwii1ly si~ nieco IlOtowania {апо 5,426 bel. 

b~dl} щоglу ominq6 ekran i spotkac k61- krokuo Wszakie idqc dalej, роzпа!еш, ze straszy! шniе od ponowoych na1e~a60 IZga-
ko, takowe natychmiaвt si~ potoczyo Stanislaw milПоwоJi wYPloowadzil mnie z заеm §wiec~. W§r6d wiru rozdzleraj"cych 

Dla wi(}kszego potwierdzenia powyzsze- YV('{ ~ZУКА LAS bI(}dnej dl'ogi. Dоszеdlеш do czartowskich my§li slyszaletn jeszcze dosy~ dlugo, jak 
go zjawiska р. Crookes pos!ugiwal si(} tak- .I.HV U всЬодо" - i znalazlem prawdzi"O!} §cieik~ 1I16j przyjaciel wzdychal i przewracal si~ 
"е rаdiошеtrеm. Radiometr jest narz~dziem POWI.E.8C do domno Ро drodze wirowaly w mej g!o- па 16iku. W koitcu znuiony dlugiem ы,,-
podobnem do malego wiatraczka. Вшу- wie tysiqczne mу§liо Krzy"owaly si(} w dzeniem-usпl}.lвlП! 
dla tel!O narzedzia. poruszajq si~ wstecz w S VJ щ'ro:J?Е~ CZECF.rA. niej najrozmaitsze dошуslу со do przyczyn адуm si~ przebudzil, 16iko jego bylo 
Ьа10niе zawieraj"cym rozrzedzone powie- l'rzeloJ:yl • czeokiego А.. L. cillglego slUutku mego przyjaciela, со do pr6zne. Nas~pnych dni r6wniei wsшwаl 
trze. Skrzydla zwyczajnego wiatraka, ро- -<о>-- jego tajemniczej wedr6wk\ i oocnego роЬу- о рiеrwszуш brza.~ku dziеппуш i wracal 
pychanego prl}dem powietrza, posiadaj!} ruch tu по pulczyitskich skalach, wla§nie w tem dopiero рБZп,. ПОCl} do domuo Wymykal 
odwrotny do lpowyiszego. Ruch re,diome- (Dal81!l' ciqg-palrz Л'rо 24)0 шiеjsсu, zkqd rzuci!a 8i~ nieszcz~§liwa сбг- si~ z \°l}k moich. Podczaв obiadu milczal 
tra spowodowanym jest przez przyczyny - На! а. mnie шr6z p.ozechoclzi-rzekl ka le§nika. Dоszеdtеш wloeszcie до otwar- SПlntnу, z оkiеш sрuszоzоnвш, - а jЕЖliш 
nadzwyczaj zlo:!onej natury, tak, iz w ш- р61iагteш baron.-Pa1i8kie opowiadallie lIа- tej furtki i wst,рilеш ро cicbn do nasze- сzавеш w посу, gdу§щу врас sie kla(1' 
kowe zaglt;biac si~ nie bedziemy. barwia si~ шоспо p6lnocnq" hоfшапо,vskq, go pokojuo Stanislaw Ьуl jui ,. domu. chcial WSZCZ!}C rozmowe, odpowiadaJ: 1 о 

Ustawiajq,c radiometr 'У rurce Crookes'a rOll1antykqo 'У §,vietle ksi~iycowem, migаj!}сеш przez w kilku niezrozulllia!ych wyrazach bez 
w вров6Ь, аЬу metaliozne skrzydla jego st.a- - Niсеш temu l1ie winien, ie taш па szyby, ujrzaJ:em go le:!l}cego w ubraniu па zwiqzku. 
nowily biegun ujemny i l!}czqc takowy z skale siedzia!a роsшс ludzka. Na pierw- 16ikno Zараlilеш §)\'iec~. Sшпislаw za- Studya posz!y ua 5tron~0 Do ksiIAzek 
batery!} elektrycznl\:, zau,,-aiymy шп6stwо 5ZY rzut ok:\ Rl}dzilem, ie to gra wyobra- kryl twarz r~kоша., obr6cony ku poduszceo niekiedy z:щl!}dа!еm, ale со do pisania, to 
nader ciekawych zjawisk, zaleznych od sto- zni, podraznionej romantyczno§cil} mi~jsca - Staoi5!awie, ty§ Ьуl па Hradisku - wyrzucaly mi z reki pi6ro mecz"ce шуili 
pnia. rozrzedzenia powietrza, zawartego w Ьа- i сh"Ш. Ale baczniejsze spojrzenie prze- rzеk!еш do niego cicllOo о tajernnicy przyjacieJao Widzialem, ie 
lonie. Przy ci§nieniu r6wnowainem kilku konal0 mnie, ,е to jest rzeczywisty czlo- Роd~iбs! glowlI, usiadl па rogu 16ika. jest codzieit bIedszy, bardziej milcz"cy i 
milimetroll1 rt~ci, па powierzchni metali- wiek - nawet wyda! шi si\j _папуто Та Jego twarz pod rozwianym wlosem Ьу!а сЬtnurnу. Jakie§ groine, niejasne przeczu
cznej skrzydel pojawiajl} si~ rzuty §wiatla odziei, ten szeroki kapelusz-to niewlltpli- dziwnie bIada. Jego oczy zamroczonc ра- cie stawialo przedemu,. coraz cz~ej obok 
fiolctowego; rozrzedzaj,\c bardziej powie- wie ~taoislawo Tak je t, to Stu.nislaw"o trzaly па mnie w osluyieniu. niego роsшс pieknej, pokrwawionej,lw prze-
trze, zaraz widzimy zjawienie 8ie przestrze- Poznalem i jego twarz dokladnie. Siedzi -- Dlaczego§ ucieka ргzеdеШnl}?-":руta- pa§ci lei!}cej dziewczyny. 
ni сiеШlJеj przy skrzyd!ach rаdiошеtru, wprost nademnll. lenl go dalejo Pewnego dnia popoludnin rzuci!etn ksi,.i-
stanowil}cego biegnn ujemny; przestrzeii ta - Stanis!awie! - krzyknq!en, ku gorze, -о Przed tobq?-lоzеk!lzdziwiоПУо-Ргzed k~ ~a в~бl. ~ie ПlОl!.Iеm ~nosi6 dluiej tej 
zwi~ksza. sit; w miar~ rozrzedzenia i skoro ocknq,wszy si(} z oslupieniao tob,?". trap\,\ceJ mD1e w!}tpliwo~cl, tego pogr/lie-
dojdzie do drugiego kOitC8 rnrki, radio- Podni6s1 glow~o Lecz wnet skoczy! i - Czy§ шеgо glosu nie poznal? Slucbaj ni .. ,у шгоku domys16wo 'Уiеdziаlеш, gdzie 
metr nader szybko poczyna si~ obraca60 sшl chwil~ nieruchomy, z wусi!}gоi~щ ku pr~yjacielu, ty kryjesz przedernnlj, jakl\:~ (а- znajd~ шеgо przyjaciela. Znalaz!elll go 

Powyisze zjawiвka niezbicie wlkaznj!} iвt- mnie r~kl}. jеПlпiс~ - ciebie со§ Ьоli .. о zwierz ш; si~". rzeczywi~ie па П\оаdisku - оа ,viц.domej 
nienie pewnego zwiq,zku pomi~zy rozrze- - Btanislawie! - krzуkп"lеш )Jowt6rllie. CII,vil~ pntl'Zyl 1180 .nnie w milczeniu. skale. Przybliiy!em sie doit z tylu, ро ci-
dzeniem i rоdzаjеш gazu, а przestrzeni!} Lecz przyjacieJ m6j zniknl}lo Мign'l! tylko Роtеш zawola! g,yaltownie: chu. Nie zauwazy! шеgо przej§cia, az шо-
ciemnq. W radiometrze elektrycznym, czq,- w biegu па tarasie skаlпуш, а wysoki glaz - Nie rnoge! .. o ja r~ka spocz~!a па jego ramieniu. ОЬ\06-
steczki powietrza, oddalaj!}c si~ od Ыеgп- ииу! go przQd Пlоim wzгоkiешо 'Vоlа!еш Zn6w twarz zakryl rekoma i rzucil si~ cil si~ ra.ptownie i rzekl rozgniewany: 
па ujешпеgо, prl} skrzyd!a Z I'owodu, ie jeszcze-nie odpowiadal. Rzucikerн sie ,а па loieo - Czego chcesz? Ро со tu рпусЬо-
dhtgo ci przez nie proebyte 8!} tak zna- пiш ~ie:!kl}, nl\ kl6rej znikolllo Cbrz~t - Czy шi nie ufasz?-zаруta!еш tkliwie. dzisz? 
czne, it ci§nienie та miejsce w kierunku suc!rrch gal~zi i szelest Шсi \' lesie, jnz - Nie 1D0g~! nie mog~! - odrzek! Sш- Wzi"wszy go plozyjacielsko z& rece, rze-
ruchuo St~owi to takie zasadg dziala- daleko przedemnl\: dowodzity mi, ie ucie- nislaw i zn6w obr6cit twarz ku poduszce. klem: 
nia zwyczajnego radiometru. (о. по). kaj"oego nie dogoni<;. Zwolnilem wi<;c Топ, jаkiщ te slowa owypowiedzial, od- - Przycbodz<; do ciebie z pro§b,. ... 
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słowach zaznaczyć spuściznę, jakq nam prze. i tykule wslępnym, a powstajJlCe już przed-I wiono ostatecznie budować drogę żel&zlll} 'I papierów miejscowych, kurs rubla przestał 
kazał rok ubiegły 1884. Jest ona w rze· si~hierstwa nowe wzdluż ob zar6w przecię· od alllury na Ufę, Z/otoust i Ekateryn- si~ poduosić, stanąwszy na poziomie 214.35 
czy aamej ~ardzo smutnI}. Rok ~I>ie.gły ' tych ś~ieio .otwartq liniI). ko"'ullikucyj",~, I burg mimo Czelawy. . . I w mi.ejscu,. 214 na luty. Tylko papiery 1'0-
odznaczył Sl~ powszechn~m p":es!lemem daJI} Jej najlepsze śwI~d(:ctwo. H.adZI·1 Rówllocześnie postan!lwlOno wmeść. w dro- sl:Jskle lllaJI} licznych nabywców, kt6rzy 1'0-

ekonomlcznem we wszystkich krajach Eu· byśmy zaznaczać tu z biegiem czasu l"k. dze prawodawczej pI'oJekt polllczema Ka- I bil} hurtowe zakupy po ceuaoh wyższych. 
ropy. Musielibyśmy osobny poświ~ić ar- uajwi~cej objawów żywotności ze strolly ka· zania z Moskwq przez Murom. I Reakcya berlińska niekorzystnie usposabia 
tykuł, gdyby nam przyszło zajl}ć 8i~ choćby pitalistów i przemy lowców krajowycb; miej- Z końcem stycznia r. b. miał być przed-, tutejszy targ wekslowy, notowania oka7:ujl} 
tylko suchem wyliczeniem upadlych firm my nadzieję, że tak będzie. stawiony ao zatwierdzenia nowy projekt skłonność do zniżki. Bankierzy oddawali 
przemysłowych, zbaukrutowanych instytucyj W sprawach komunikacyjnych zajmujl} ogólnej ustawy dla dróg żelaznych, opraco· niecbętnie weksle londyńskie po 25'/ .. ber
kredytowych, fabryk zamkni~tych całkowi- dalej pierwszorzędne miejsce kuleje pol es· wany przez komisyę br. Baranowa, rozpa· lińskie po 215'/.; za złoto w półimperya. 
cie lub cz\)Ściowo, nieporzqdków wywoła- kie, których sieć obszerna, już ~budowana, trzony osLatecznie w ministeryum komuni- łach i kuponacb celnych płaCI} 7.81 r. Na 
nych bezrobociem pracujqcych, po~arów przecina pi~ć gubernij: wileilSkl}, grodzień- kacyj. rynku papierów publicznych panuje uspo
wreszcie, które pod wzgl~dem zniszczenia skq, miflskl}, mohylewską, i wO/Y(lskl}. Naj· Drugim f",ktem dodatnim SI} zabiegi sobienie nndzwyczaj mOcne i oiywione. Bi
znacznych zakładów przemysłowych niema· d/uźszl} z wybudowanych linij je.t .. ileń- wszystkich prawie towarzystw ekonomicz- ' Iety bankowe zachowały poziom wczoraj
Iq w roku ubiegłym odegrnly rolę. KOro-\Sko-rOWieńSka. Ruch na tej linii otwarto nych, ziemstw, zarzl}dów miast okolo .ku- szy 98'/. za pierwsZl}, a 98 za pozostnle 
n" zaś wszystkich objawów niepomyślnych dopiero pomiędzy Wilnem a Pi(lskiem; tecznego rozwiązania ankiety rolnej. Ma- cztery emisye. Pożyczki wsphodnie naby
byly klęski elementarne i epidemie, które cz~ść Pi6sk-Równo ma być otwl\l'lI} w le- my do zaz)M'czenia zapowiedziane zjazdy wano hurtownie do Berlina i Amsterdamu 
następowały po sobie systematycznie, z cie. Niewiadomym jest teź ostateczny ter· ziemian w .terburgu i w Charkowie, ja· po 98 za dwie pierwsze i 98'/. za trzeciv. 
dziwną, gwałtowności!} niszczl}c dobrobyt min ukończenia i otwarcia odnóg tej dro· kotei bliżej nas obchodzące wystawy: rol- emisy~. Obligacye petersburskie miejskie 
całych obszarów ziemi i zabierajqc tysil}ce gi, mianowicie łoniecko-homels~iej i bara- niczą, w Płocku i rolniczo· przemysłowI} w dawno już nie miały ltak rozległego popy
ofiar. nowicko- białostockiej. Zaznaczyliśmy już Warszawie. tu; dzisiaj płacono za nie 85'/" 86 i 86'/"1. 

Kraj nasz, położony w Sfrcu Euro{lY, dawniej, że opóźnienie prz,Vpisać należy Wystawa rolnicza w Płocku ma si~ Od-I ('I."/. wi~ej. Moskiewskie obligacye miej-
naturalnym zbiegiem faktów odczuć mUSIał przeszkodom niezależnym od przedsiębier- być w maju. Szczegółów bliższycb jeszcze skie sprzedawano pofl7'1 •. Ogromnie wzma
finansowe niepowodzenia zagranicy, a nad- ców; trudności fizyczne, trudne do zwal- nie ogłoszono; w każdym razie sądzić mo- ga się popyt na 6% listy zo.stawne akcyj
to, jako przeważnie rolnkzy, dotkniety był czenia przeszkody gruntowe i warunki at· żna, że będzie to rodzaj wystawy guber. nych banków ziemskich, a sprzedawców nie
bezpośrednio dwoma strasznemi ciosami: mos(eryczne złożyly siO; na powolny bieg nialnej, którl} zamkną, równocześnie z o· ma. Wskutek tego podnoszl} si~ ich ceny, 
powodzil} i przesilen iem zl>ożowem. budowy. twarciem wystawy rolniczo· przemysłowej dziś chciano płacić za chl\rkowskie 96'/ .. 
Wśród takiego stanu rzeczy zamkni~ty Zatwierdzoną, została budowa drogi z warszawskiej, której otwarcie nast&pi w za tulskie 95, za samarskie 95, za kijow-

bilans roku 1884 musial wykazać rezultaty Białego stoku do Baranowicz w guberni dnin l O czerwca i trwać ma dni pi~tnaście. skie 96, za dońskie 923/ .. - zapłacono by 
zgubne, a niema żadnej podstawy do sta· mińskiej. Droga rzeczona pójdzie w kie· Czas trwania wystawy wydaje nam sil} nie- nawet'/."!. więcej, ale ich dostać nie mo
wiania jaśniejszych horoskopów na rok bie- runku równoległym do linii brzesko·gm- co kr6tkim, już ze wzgl~du na ogromny źna znikqd. Z więkazem jeszcze ożywie
żący. Przesilenie trwa na wszystkich pun- jewskiej. dział przemysłowy, który przedstawić mo- niem poszukiwano 5% listów zastawnych. 
ktach, niema prawie dnia, aby telegrafy Musimy też wspomnieć o kilku proje- że rozległe pole do badań, jakoteż ze Płacono za moskiewskie 853/ .. za tulskie 
nie przyniosły wieści o nowych upadło- ktach nowych dróg żelaznych, chociaż do- względu na znaczne koszty budynków wy- 85, 'a kredytowe listy zastawne towarzy
ściach. Zmowy robotników SIł dalej na po- tych czas wieść o nich dochodzi nas tylko stawowych, które komitet poniesie. I stwa wzajemnego kredytu ziemskiego Ido
l'ZI!dku dziennym, a niepoślednie w tej I w formie pogłosek. Zaliczyć do nicb na- Komitet wystawy podzielił się na sekcyę si~gły ceny nigdy przedtem niebywałej 
mierze zajmujl} miejsce zaburzenia, wyni· leży plan przeprowadzenia kolei podjazdo- budowlanq, rolniczą, i przemysłow!}. De-188a/. (o 1'/. podrożaly IV ciągu jedn~go 
kle ostatnio w zakladach fabrycznych w I wej od stacyi GOSflcin drogi żelaznej nad- klaracye przemysłowców przyjmowane będq dnia). Akcye prywatuych banków handlo
Orzechowie - Zujewie pod Moskwą, tern I wiślańskiej, do fabryki cukru w Krasińcu. do dnia l kwietnia. Dla działu ogrodni- wych przyjmowano spok Jjnie po cenach 
smutniejsze, że przyczyną takowych, jak to Linia połączyłaby z Gosqcillem fabryk i ctwa wyznaczono miejsce bezpłatne, celem niezmienionych. Targ papierów kolejowycb 
z prowadzonego śledztwa widzimy, było zle cukru Krasiniec, Krasne i Łuk6w. Koszta zacll~ty wystawców, z warunkiem jednak I zaczyna się ożywiać; nahywano akCje głó
obchodzenie si~ jednego z naczelników fa- budowy ponieść majq współwłaściciele fa· nadsyłania deklaracyj najp6tniej do l mar- wnego towarzystwa po 247 r., moskiewsło
brycznych z robotnikami. bryk i właściciel Krasnego, hr. L. Kra- ca r. b. Komitet otrzymał już sporl} licz. riazanski" po 385 i 383 r., kursko·kijow-

Na tle przesilenia ogólnego zaznacza· siflski. b~ deklaracyj od przemysłowc6w warszaw- skie po 303 i 303'/. r., rybiilsko bołogow-
!iśmy cz~sto w sprawozdauiach poprzednich Wykończajl). się obecnie pl-ojokty wstęp- skich, jakoteż prowincyonalnych i z Cesar- skie po 77 r., kozłowsko·tambowskie po 
usiłowania korporacyj miejskich, towarzystw,' ne kolei płockiej. Jest ich trzy; jeden za- stwa. Zwracamy uwagę interesowanych, 88'/. r., gl'iazko·carycyilskie po III i lIl'/,. 
i spćłek przemysłowych, skierowane ku I znacza kierunek równoległy z brzegiem że przy wyznaczaniu miejsc, pierwszeństwo Targi petersburskie w dniu 27 styczuia. 
d~wignięciu opłakanego stanu ekonomicz- Wisly do Szpetbala górnego, zk'ld kolej ot.rzymaj'. ci wystawcy, którzy śpieszniej Targ zbożowy pozostaje w usposobieniu ci
nego w palistwie calem t jakoteż ułatwienia, zwróciłaby siO; do Lipna, a nt<S~pnie do nadesłali deklaracye.-W lutym rozpoczęli} chem. Za pszenicę saksonkę na czas po 
któremi sfery prawo<lawcze staraj I} siO; Dobrzynia nad Drwęcą. Drugi projekt juź będzie budowa pawilonów. Firma Lil- ątwarciu żeglugi dawano 10.25-10.50 r. 
przyjść w pomoc usiłowaniom spułeczeń- zaznacza kierunek na północ od Plocka, pop, Rau i LOfwenstein otrzymała pozwo- Zyto na dostawę w lipcu nabywano po 
stwa. wzdłuż szosy bielskiej a. następnie od Nie- lenie wybudowania pawilonu wlasuego. - 7.30 r. Owies mocno, ale ~poicojnie; staro-

Wprowadzane juź w praktykę ulepszenia głos traktem do Lipna; projekt ten unika Komitet zgodził się na wniosek warszaw- rosyjski na maj, nowogrodzki i bołogowski 
w pocztach i telegrafach, pilnie rozpatry- budowy drogich mostów. Wreszcie wedlug skiego oddziału towarzystwa popierania na czerwiec do 10 lipca 5.25 r. Sprzedaw
wane projekty nowych dróg żelaznych, za- projektu wstępnego, kolej szłaby w hliz· przetllysłu i handlu, dotycz'lCY utworzenia ców mało. S e m i II I n i a n e nabywano po 
kladane lub projektowane urzqdzenia ZbiO' lkOŚCi dawnego traktu PłOCko.wyszogl'OdZko- l osobnego działu, w którym pomieszczone 14 r. Len kamski z odstaWI} do Rewla 
rowe, jakoto spólki pożyczkowe, składy to- warszawskiego, do kolei nadwiślańskiej. będą bezpłatnie pomysły wynalazków i u· po 45 r. Konopie cicho. Potaż ka
warowe, zamierzony zwiqzek kredytowy Na wiosnę r. b. ma być stanowczo roz- I lepszeń, maj'lCych zwil}zek z przemysłem, zański pierwszorz~dny 21 r. nom. Sól 
miast prowincyonalnych, ankiety utworzone poczętll budowa kolei obwodowej we Wło- techniką i rękodzielnictwem. krymskI} do RewIa sprzedawano po 38 kop. 
przy towarzystwie popierania przemysIu i c1awku, która polqczy stacyę na powiślu ze Krótki termin, dzielący na~ od otwarcia za pud. Nafta ,Nobla z beczk'l1.40, in
handlu - S!} to wszystko usiłowania nader stacy!} towarową drogi bydgoskie~. Tówa- wystawy, przysparza wprawdzie trudności nych firm bez beczki 1.05-1 r. Oli wa 
chwalebne; dobroczynne skutki takowych ry sprowadzane obecnie z Anglii dla Ło- komitetowi, ma jednak tę dobrą stronę, iź w miejscu 10,60 r. O I ej słonecznikowy 
uwidoczni!} się jednak w odległej dopiero dzi i wogóle calego Królestwa. na Ham- nie pozwoli wystawcom, zwłaszcza IV dziale słollki 6.20 r., konopny świeży 6.20 r., 
przyszłości i na rachunek. roku hieżącego bUl'g, po wybudowaniu drogi obwodowej przemysłowym, wytwarzać specyalnie na lniany bez boozki 5.40 r. Łój żółty lna 
wciqgać ich nie możemy. Ze jednak od po- szłyby wprost do Włocławka, - spław wo- W!!!JIOlCC przeznaczonych arcydzieł wyjqtko- świece pierwszorzędny ó6 r. 
dobnie radykalnycb reform, prędzej czy dq jest o wiele tańszy od prze~yłki kole· I wych. Wystawa. będzie tym sposobem Wełna. Londyn, 26 stycznia. Kata
pó~niej, musianoby rozpoczl}ć naprawę z/ego, jowej. wieruym obrazem postępu, jaki rzeczywiście log dzisiejszy obejmował: 1,466 bel z N. 
przeto rozbudzona czujność i praca we "Wędrowiec" porusza w artykule poświę- osiągnięto w produkcyi przemyslowej kraju. Połud. Walezyi, 1,093 bel z Quenslalldyi, 
wszystkich kierunkach daje r~kojmi~ że conym kolei iwangrodzko·dl).browskiej ko· Nadmieniamy wreszcie, że komitet wystawy 2,816 bel z Wiktoryi, 2,072 bel południo
zagrożona pozycya może być uratowanI}. I nioozność przedłużenia odnogi I>zińsko·bo· ma nadziej\} otrzymania subsydyum bez- wo·australskiej, 119 z Tasma.nii, 1,636 z 

Z tl} myśl,. przewodnią pośpieszamy no- dzechowskiej do Wisły a przez Wisł~ do zwrotnego, wynoszącego 10,000 rs. na ko- N. Zelandyi 109 bel, z wysp falklandzkich, 
tować dalej każdy, choćby najdrobniejszy Galicyi i zwil}zanie linij Bziu -Koluszki szty urzl}dzenia. 1,796 bel z )lrzyll}dka Oap i NaW, 7 bd 
objaw dqżeń ku lepszemu i tem cho;tniej przez Łódź z grllniCl} pruską, w kierunku ro;\maitej, razem 1l,054 b.l. Tydzień roz-
przyznajemy, że rok nowy przyniósł nam Kalisza. Ostatni projekt został już przez SpraWOądanl'a tarnOWD, poczql się z bardzo silnym popytem na do-
kilka faktów dodatnich. sfery prawodawcze uznany jako wykonalny. U M ~ brą, ,zdrową welno; czesankOWI}. Dla ga-

Pierwszym, niepospolitej wagi, jest otwar./ W razie wybudowania tej linii nastl}pilaby tunków gorszych i wadliwych nie poptawi-
cie drogi iwangrodzko-dl}browskiej. Ważne bezpośrednia komunikacya z pod Wrocla- Giełda petersburska w dniu 28 stycznia. lo sili usposobieuie. Do soboty lwłqczniu 
jej znaczenie dla stosunków ekonomicznych wia - do Brześcia Litewskiego. Na gieldzie berlińskiej zaczyna się obudzać przesunęło się 41,1l9 bel, z których wyco-
kraju podniósł Dziennik w oddzielnym ar- Odnośnie do dro~i syberyjskiej postano- reakcya. Zachwiały się nieco notowania fano 5,426 bel. 

będl} mogly ominqć ekran i spotkać k61- kroku. Wszakże idqc dalej, poznałem, że straszył mnie od ponownych nale~ań. IZga-
ko, takowe natychmiast się potoczy. Stanisław mimowoli wyprowadził mnie z siłem świec~. Wśród wiru rozdzierających 

Dla większego potwierdzenia powyższe- 'ńI'il YZYKA LAS bł~dnej drogi. Doszedłem do czartowskich myśli słysznIem jeszcze dosy':' dlugo, jak 
go zjawiska p. Crookes posługiwał się tak- UlU U schodów - i znalazłem prawdziWI} ścieżk~ mój przyjaciel wzdychał i przewracał sill 
że radiometrem. Radiometr jest narzędziem POWIEŚÓ do domu. Po drodze wirowały w mej gło- na lóźku. W końcu znużony długiem błą,-
podobnem do małego wiatraczka. Skrzy- wie tysiqczne myśli. Krzyi.ownly się w dzeniem-usnąłem! 
dla tego narzedzia poruszajq się wstecz w Ś VJ LĘl'l:'O:l?E~ CZECF.rA. niej najrozmaitsze domysły CO do przyczyn Gdym sill przebudzil, łóżko jego bylo 
balonie zawierającym rozrzedzone powie- Przełol:yl • czeskiego A.. L. ciągłego smutku mego przyjaciela, co do próżne. Następnych dni również wstawał 
trze. Skrzydła zwyczajnego wiatraka, po- -<O>-- jego tajemniczej wedrówkl i oocnego poby- o pierwszym hrza~ku dziennym i wracał 
pychanego prl}dem powietrza, posiadajl} ruch tu nu pulczyńskich skalach, właśnie w tem dopiero póżn,. noCl} do domu. Wymykał 
odwrotny do lpowyższego. Ruch re,diome- (Dalaz!!_ ciąg-patrz lI'r. 24). miej'scu, zkqd rzuciła sili nieszcz~śliwa cór- się z rl}k moich. Podczas obiadu milczał 
tra spowodowanym jest przez przyczyny - Ha! aż mnie mróz przechocIzi-rzekł ka eśnika. Doszedłem wreszcie do otwar- smutny, z okiem spuszczonem, - a jeślim 
nadzwyczaj złożonej natury, tak, iź w ta- półżartem baron.-Pańskie opowiadanie 11'- tej furtki i wstllpilem po cicbu do nasze- czasem w nocy, gdyśmy spać siO; klael' 
kowe zagłebiać si~ nie będziemy. barwia się mocno północną, hofmanowską go pokoju. Stanisław był już w domu. chciał wszczl}ć rozmowe, odpowiadnl I. 

Ustawiając radiometr w rurce Crookes'a rOlllantykq. W świetle księżyoowem, migajl}cem przez w kilku niezrozumiałych wyrazach bez 
w sposób, aby metaliczne skrzydła jego st.a- - Nicem temu nie winien, że tam na szyby, ujrzałem go leżl}cego w ubraniu na zwiqzku. 
nowiły biegun ujemny i ll}czllc takowy z skale siedziała postać ludzka. Na pierw- lóżku. Zapaliłem świecIl. Stanisław za· Studya poszły na stronę. Do ksil}żek 
bateryl} elektryczn!}, zau,,-ażymy mnóstwo szy rzut oka 8I}dziłem, że to gm wyobra- kryl twarz r~koma, obrócony ku podu8zce. niekiedy zagll}dałem, ale co do pisania, to 
nader ciekawych zjawisk, zależnych od sto- zni, podrażnionej romantycznością mi~jsca - Stanisławie, tyś był na Hradisku - wyrzucnly mi z reki pióro męczące myśli 
pnia rozrzedzenia powietrza, zawartego w ba- i chwili. Ale baczniejsze spojrzenie prze- rzekłem do niego cicho. o tajemnicy przyjaciela. Widziałem, że 
lonie. Przy ciśnieniu równoważnem kilkn konało mnie, że to jest rzeczywisty czlo- Pod~iósl głowII, usiadł na rogu łóżka. jest codzień bledszy, bardziej milczą,cy i 
milimetroln rtllci, na powierzchni metaLi- wiek - nawet wydal mi się znanym. Ta Jego twarz pod rozwianym włosem była chmurny. Jakieś groźne, niejasne przeczu
cznej skrzydeł pojawiajl} się rzuty światła odzież, ten szeroki kapelusz-to niewlltpli- dziwnie blada. Jego oczy zamroczone pa- cie stawialo przedemu,. coraz cz\)Ściej obok 
fioletowego; rozrzedzaj,\c bardziej powie- wie ~tanislaw. Tak je t, to Stanisław... trzaly na mnie w osluyieniu. niego postać pio;knej, pokrwawionej, Iw prze-
trze, zaraz widzimy zjawienie siO; przestrze. Poznałem i jego twarz dokładnie. Siedzi -- Dlaczegoś ucieka przedemnl}?"":pyta- paści leil}cej dziewczyny. 
ni ciemuej przy skrzydłach radiometru, wprost nademnll. łem go dalej. Pewnego dnia popołudniu rzuciłem ksi,.ż-
stanowil}cego biegun ujemny; przestrzeli ta - Stanisławie! - krzyknqłen l ku górze, -. Przed tobq?-rzekł Izdziwiony.-Przed k~ ~a s~l. ~ie m0l!.łem ~nosić dluiej tej 
zwi~ksza sie w miarll rozrzedzenia i skoro ockn~wszy sill z osłupienia. tobll?··· trap1llceJ mDle wl}tpliwolicl, tego pogr/łŻe-
dojdzie do drugiego końca rurki, radio· Podniósł głow~. Lecz wnet skoczyl i - Czyś mego glosu nie poznał? Słuchaj ui" IV mroku domysłów. Wiedziałem, gdzie 
metr nader szybko poczyna się obracać. stal chwilll nieruchomy, z wycil}goillll} ku przyjacielu, ty kryjesz przede mną, jak!}ś ta- znajdll mego przyjaciela. Znalazłom go 
Powyższe zjawiska niezbicie wIkazujl} ist· runie rllką,. jemnicę - ciebie coś holi ... zwierz mi się ... rzeczywiście na R1'8disku - na wilUlomej 

nienie pewnego zwią,zku pomi~zy rozrze- - Stanisławie! - krzykną,lem )lowtórnie. Chwilę patrzył na mnie w milczeniu. skale. Przyhliżyłem siO; doń z tylu, po ci-
dzeniem i rodzajem gazu, a przestrzeni I} Lecz przyjaciel mój zniknl}ł. Mignął tylko Polem zawo/al gwałtownie: chu. Nie zauważył mego przejścia, aż mo-
ciemnIl. W radiometrze elektrycznym, czą,- w biegu na tarasie skalnym, a wysoki glaz - Nie mogę!... ja ręka spoczęła na jego ramieniu. ObrÓ· 
steczki powietrza, oddalajl}c się od biegu- ukrył go przed moim wzrokiem. Wołałem Znów twarz zakrył ro;koma i rzucił 8i~ cil si~ raptownie i rzekł rozgniewany: 
na ujemnego, prlł skrzydła z powodu, ie jeszcze-nie odpowiadnl. Rzuciłem się za na l oże. - Czego chcesz? Po co tu przycho· 
długo ci przez nie przebyte SI} tak zna- nim ścieźkl}, na której zniknął. Cbrzęst - Czy mi nie ufasz?-zapytalem tkliwie. dziaz? 
czue, iż ciśnienie ma miejsce w kierunku suchych galęzi i szelest liści IV lesie, jnż - Nie mogę! nie mog~1 - odrzekł Sta- Wzią,wszy go przyjacielsko za ręce, rze. 
ruchu. Stanowi lo także zasad g dzida- daleko przedemn!} dowodziły mi, że ucie- nisław i znów obrócił twarz ku poduszce. kłem: 
nia zwyczajnego radiometru. (d. n.). kaj'loogo nie dogonig. Zwolniłem wi~c Ton, jakim te słowa .wypowiedział, od- - Przychodzg do ciebie z proś b,.." 

~.~ ---
/ 
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Da1lJeJna. Во D1 Ь а у, 25 stycznia. Nie czesnego adminis.tratora arcbldyecezyi war-I i nas~puj~: jaki wplyw wywieraj~ 11:\ 1(1") k \ 200 {I. ----, ..... pik lotoi ---, .,тnwу 
urzeczywistni1y ви; nadzieje, ie nowodo· szawskiej, ks .. Sotk.iewicza, dzisiejszego Ы· u tr~j spo1~zny i pa6s.t~owy. i,!'dzi, Ыoг~cy 210 {I. ь"-In -2~paE r.pp. n:::'0~~;02!{U-
wieziona bawetna beogalska okaie !зi~ lе- skupa sandom1erskiego; opra~owat proje~t udz~al '!' Ilteraturze blez~ceJ, Jako redakto· =~ c::'Ii 2';; fi. ..::-..::--=-~ k. .. ko ....... Ka:~ 
r.Z!\ со ~o gatunku. ~ie pow~~kszyly. B!~ wraz z planem sytuacyjnym 1 przedstaw11 rowl.e 1 wydawcy organ6w ртаву гозу} jaglao. ----, jvczmienn. --; ol.j r"p.kowl 
t~ ilo~ClOwo dowozy 1 оЬесме осешаJ~ do zatwierdzenia w drodze wla§Ciwej jesz. skleJ? --, IlIiany --- kop. о. "ос!. I)o_i .. iono р .... 

d d 1 niСТ 260, zlta 66О, jvczmieDl& 100, cr....a 160, gro-_Ы6г bengalski о 25-30% niZej о prze- cze prze czterema uty. сЬа puln.~o _ korcy. 
szlorocznego. \V ostatnich dniach 14 do- W zakonczeniu tej kr6tkiej kroniki ра- т Е L Е G R А М У. W''''.''., ЗО Ilycul •. Okowit.a 78'/, zakep4 kop. 
wieziono 21,000 bel, ,,"oЬ~ 44,000 Ьеl mi'ltkowej, Ill1;dmieniamy, ii J: Е. ksilidz ро 8'I,. ~toauoek prnса do wi&dra 100-807'1,. 1Iurt. 

d ki Od 1 § Ь 1 t Р 1 Ь k k1 kl .kl.d о. wiadro кор. Н7'-756', .. gar. 243-246. przo го ет. wrze пш przy у о u ople, агоу IS пр warszaws przyrze Petersburg, 31 stycznia. Ksi~t~ Ga.gari· Soynk i •• wiadro kop. 76~'-738', •• ~roiec k .. 
201000 Ьеl, wobec 383,000 Ьеl przed ro· dopelni6 osobi~oie Ш'осzуstеj konsekl'acyi n6w оtrzушз1 pozwolenie urz'ldzenia "оти. dlejek ,41-250 (. dod. па w)·.cho. 2'10). 
Юе~. Wskutek mniejszych dowoz6w i szyb. nowej ~willtYlli, - naturalnie, ро zupelnel1l Berlln 30 Itycznla. TaTg ol>oio"1' Р'''''Оl'' 
kiego ubytkn h~wetny am~ykanski~j, сепу wykooczen!n ta~owej. • . nikacyi parowej pomi~dzy Odes~ i Listow~ cicho, w m. 148-176, оа .~ -, по k ... mj. 
ZDOWU sip podnlOs1y, notuJA. оЬесще: Веп- (-) Posledzenle czfonk6w zarz,du 10dzklCll w roku 1885, z warunkiem wszakZe, ii 1М, 0& mj. с .. 168~ па c .. lp. 170'/.,0& Jp. eier,-

• , .. k h . h дЬ k па aier. WJ'%.-. zyto cicho, w m. 14O-J4.7, па ga.l 4'/... р:, Оотга 4"/.. р. па It. шr., пс en tanlc о · усо si~ we czwarte w j~li w ci'}gu roku ieglnga komunikacYJna .1.. 146'/., о. еl.. 11. 146, n. 11.. шr. _, о. kw. 
Dholleralt 4"/,_ р. па тг. kw., Broach заli towarzystwa kredytowego, pod przewo- urzqdzon~ nie zostanie, "отраniа traci mj. 148'/" оа mj. с .. 1(6, оа ... Jp. 146'/, п. Ip. 
good 5'/ р. оа Н. тг.· fracht~ ,,"о1оу ра- dnictwelll рапа policmajstra majora Ма· ,i.r. 14;'/" па IП" ра!. 148'/.. Jp-
rowcem do Loudynu. ' ksimowa. W obradach wziIJIO odzial zale- nadane jej przywileje. mi"; w m. 122 - 186. O"i.. wyiej, w 

d 1 . d' te t 1 nkб Р ta ' BerJin, 30 stycznia. Kr,,:!,. tu pogloski, ш. 140 - 162, па I!. ---, па .1.. 11. - n. 11.. Jedwob. Lyo о, 25 stycznia. Нап е Je- W1e cz rnas u cz о w. ОЗ now10nO тr. _. о. тг. kw. _, оа kw. mj. 14~'/., оа 
dwabiem surowym rozwija зi~ :pomy§!nie, przedewszystkiem polecic рапоПl przewo· ie ksilii~ Aleksander bulgarski та za~lu· mj. с .. 14З'/" о. с .. !р. H4'/ •. Groch 'О'& ..... !nу 1 66-210 
towa.r utrzymuje вiV w cenie; za jedwab а- dnicz"cym, aieb~ w POWim:lO~ych 1СЬ pi~- ЫС jedn~ z c6rek na.st~pcy trcnu niemie- p .. tewoy 1:16-147. Ol.j !iiiaoy W м. Й, roe· 

"
. • t dr • . cz с rkul h nuasta sta.rali В1А dоklаdще p_ko"y о_ .1.. 62.2. Okowi1o '" "" 00. Iюe .. 4З.О. 

zyatyc 1 р.аа,. nawe okeJ. у у ас • ckiego. Szczlcln. 30 slyc ... ;. popol.l' .... x .IЮiUW7' 1'.'"0''''' 
----- : wywiedzie6 0brzeczywistem pO!OiehDlb"U ша· Веrn, 30 stycznia. Rada zwilpkowa (). bez r:miany. w 'n. J62.00-162.00, па kw mJ. J60.00 

PRZEMYSt 1 HANDEL terya.lncm го otnik6w pozosta.yc ez za- n_ щj. CL 168.60. Zyto Ьео.шianу, w щ. IЗЗ.-IЗЗ. 
• j~ia i takowym w razie potrzeby wydawali trzymala Jist z jednego z mia.st szwajcar. па k ... rnj. 148.00_ по mj. az. 148 60. OI.j .... p.ko .. y 

. . . bilety па оЫаду bezplatne, ,,"aZnе па dni skich 08trzegajqcy, iZ gmach, w kt6rym ООо ,miany, ",.1.. 60.20, о. kw. mj. ~1 .6O. Spi. 
W~6z towar6~ rosYJs.klch ~a. graDlc~ za czterna.Scie. Ро up1ywie tego czasu naleiy za. ~. ta . ad . trz rylo, оер. dobre, .. rn. 42.20, n. 11.. 42.:10, п_ kw. 

prz~l~ ostatDlch 1 ~1U Ш1е81~У prze? si~nl\C wiadomotci, czy wspierani w ten ur~i~~~', :~\t;~:n;'S ;:n~:i~~:: ~: mji.:~d~n~ .... Ir~zn~.~u~:~ "~::n: N~. 8;~6. по. 
stawla war.totc 60 Пllliоп~w rubli! przywoz вров6Ь robotnicy pozostaj~ dalej bez zajIJ' d mln.lnl. 18, cnki.r borakow7 11 '1., ehwiejni •. 
za§ zll(:l!'ntcznych . za tenze przecl~ czasu cia, czy tei znalezli jui prac~ i сЫеЬ. sie zenin рагJашепtu niе bylo sprawozdaw- N_ wуЬгшu ofiarow.no 12 t.duo'li:6w p.zeoicy; 
470 li 6 bl N . д" Ь c6w dziennikarskich. 'V czoraJ' deputowany powi.tne Iвgodne. т1 ОП w 111 1. astepnle prze SI~WZ1IJtO wy огу nowego GllZgO", зu IlycznlL 8urowiec. Mix.d потlJеn 

S6J rosyjska. Jak dalece в61 s)?rowadza. zarzqdu do kuchen tanicJ1 Nr. 2 i 3. Do 8choenerer odezwal si~ w вроз6Ь obraia- warrant.o'2 ... 
па па rynek ~I\ndlowy warszawskl z kop:u- Zl\Гz'ldu kuchni Nr. 2 wybrani zostali ра· jlicy о dziennikarzach, za со dzi~ przez LlYerpool 29 stYC181a Spr ... ..,zdanie poc .. tko .... 
ni Вгаncеwskюh, oraz zaklad6w wanelnla· no\vie F. Triebe, Н. Wagner, М. DI'oz, prezesa izby, 8шоlklJ, па i~danie deputa.- l'rЧРU8..wnу obrot 7,!XXJ 001, .pokojnie. Dшnоу 
~h w hDokdoliiStakn t i . Sta.wia6:kn, . wyrug?· do\vski, А. Fischer, А. Strauch; do za· cyi 'dziennikarzy zostal przywo1any do ро- doU::':0~~9 ~Ш;' Obr6t 7,!XXJ 001, о tego na 
,.,..а z вп u ш eJszego wy qczllle pruwle rZlidu kuchni Nr. 3 panowie: J. Albrecht, ."k G dz' . . . . ,.у .""kuleey .... yw6. I,!XXJ beL Аrnе~ЬП.ь 8poko;. 

d d 1 
'

• 61 1 rz't" и. azety IsleJsze Dlе za.m1e§Cu ,- » .,. prze WОПl~ а у Uk!~an'l s zаgгашсzпq, А. Gattermaon, Kaliwoda, Kahl i J. Buh е. we. :'t1iddJing .merlkaiieka о_ kw. mj. 6'", п. mj. 
Awiadczq паJwушоwшеJ c!fry dowozu te~o (_) Opiecz@towanie заН tea.tru Д'Ьaliа," iadnych sprawozdan z parlamentn. с .. 611/ .. ,пасо.lр.6'1 ... Р' 
a.tykulu, zcbrnne z sze§clU ostatn.1ch Шlе- kt6rego wla§cicieJem J'est р. Vogel, ogloszo. Berlin, 29 stycznia. Wnioski о przedlu- H ... ·Ton', 29 styezni., ...-Iecwr.m. B_wel._ 11'1" 

. od d 1 w N. Orl~anie 10'/"o Olej 1kaln1 rafloowanr 70'/, 
si~y, а l1.'ianowicle z czasu . ша ша- пу, jak wia.domo, npa.dlym - zanifpokoilo zeniu z sze§ciu до dziewi~ciu miesi~y ter- АООI т .. \ 7'/" w ~·ilad.\tIi 7'/,. S_rowy 016j ek •. 
ja do l Ilstopada 1884 r., w. ktбгуm sp~o: wybieraj~cych si~ па maskarad~ I'onie. lIIillU op/at od w'Tobu cukru i okowity оу 6'/.. Cert.)"8katy pipe lio. - d. 69 со M,u 8 
wadzono do \V arsz~'YY во11. austl'yackleJ dzialkow~. Moiemy poinformowac intere. J zo- d. 26 е. 0"" .... 0". p",",,,ica o.im. w Щ.- d. 91 0., 

2" 000 д6 k a.lОО le 2000 rO h • k' d . 6" staly przez kошiSУIJ sejlllow,. odrzucone оае!. пот., оа 11..89'/.c, namr. 00'/. со lj:ukurуШа о, ри w, ргив leJ z w , ' . . sowaoyc ,.е olllltet orz'! zaJ,!cy zwr CI. (00 .... ) 61'/. С. Ooki. r (Саи re6"ing Mu.co.ad .. ) 
syjskiej z~ 542,500 )?ud6w. 861 rosYJska si\j gdzie naleiy о pozwolenie zdjIJcia pip- Waszyngton, 30 tycznia. 8ekretarz stanu (.85. K.w. (с.и Rio) 9.30. 1,0; (\Viloc.) 7.55 
b\jdll.C г6WПlе доЬг,. Jak za.gгашсzпа, Jest cz~ci па wspomniany dziеб. 8tarania te ерга ... za.granicznycb obja§ni! w иЫе re. iluuin. ,'/ •. Fr_cl,t zbo*owy 4'/ •. 
od niej о 30"/0 tailsz~. odпiоs~ niezawodnie skutek рошу§!пу, prezentant6w, "е wsp61udzial w konferen- ·J.'.ELEGlt"'"MY GIELDtHVE. 

Кronika L6dzka. 
zwlaszcza., ie i towarzystwo "Kette" okzy- cyi Ьегliб.skiеj przyj~to па zaproszenie Nie
O1alo wczoraj drog'l telegraficzn,. pozwole
nie urzlldzenia w dniu wczorajszym balu шiес. KwestYIJ juryzdykcyi terytoryalnej 
prywatnego w teatrze wspomnionym. uwaia rz~d 8tапбw ,а wyj~tI} zpod roz. 

Gielda Warszawlka. 
Z.danozkoo~ln gieldl. 

1& ••• 1, kr6tkot., .. ino.1 (-) Z kosciola. Z okazyi pomieszczenia (_) Ваl maskowy. W teatrze "Thalia" од· praw i niezale~n~ од nich. 
па шiеjвсu пасzelnеш dzisiejszego пиmеги Ь а' . . t Ь 1 k kt6 •• n8rlin .. 100 rnr. 
aktu pami"tkowego rozdzialn parafii 16dz- d~chz6led Sl\j JU

t 
го а mas oWY

b
' dZ

' rego BerJin, 30 stycznia. Uchwalono zakaz "Lood1"" I.t. 
d . k 'lk 616 kt6 о czys У przeznaczonym ~ zle w рО· przywozu Ьагап6... рпе. granicA rOS1)'sko "Р'Г1" ,,100 Cr. 

kiej, ро aJemy 1 а szczeg w, ге шо· lowie па rzecz szpitala aleksandryjskiego/ .. .. "\Viвden,, 100 а. 
g~ posluiy6 za dow6d, jak powoli, jak ci~z. w polowie za~ па rzecz za10ienia ochronkl i austryack/i, mot)'wujl}C nchwal~ utrzyma· z. p.pl"y p0.6.I_o .. o: 
ko postepo,,'a1a budowa nowego k05ciola dla dzieci w mie§cie I.odzi. Сепу bilet6w niel1l падаl zakazu przywozu Ьатп6 ... Z Li.Ly LikwiU. Kr. 1'.L 
~wiIJtokrzyzkiego. Czytelnicy wiedzlj, jui z ustano\viono bardzo umiarkowaoe. Wst\jP Niemiec до Anglii. Roo. 1'01. IV.chodoi. . . . 
artyknlu drukowanego w roku Z88z1уш, w 1 k t' Ь] l' t Lbly Z ... Zi.m. о 69 r.l.it.. А. 

d па ва е оз. uJe ru а, о.а раг erowa ГS. Berlin, 30 stycznia. Deputowani Leuz- I N. 136 "Dziennika," ie fundamenty ро 4' . t 5 t " " " то. , 
. 1 i' 1860' plerwszopl~ rowa ГS. ; сепу е SI! zna· шапп i Hasenclever lllaj,. interpelowac mi- 1.io\y z .. t.. Ы. w ....... Ser 1 

now,. ~wil1tyn1Q ро о опо Jeszcze w r. , cznie шпiеjszе од praktykowaoycIJ podczas "" " "и 
.przy k06cu sierpnia. Murl wzniesione za- p1,zedstawie6 teatraloych. Dowia.dujemy si~, пistегушn w sprawie ukladu prusko·rosyj- "" " "Ш 
1edwie ропад ziemi~ po§wl~cil w6wszas su- iz loze Щ jui rozebraoe, pozostalo ich jesz- skiego о wzajemne wydawanie przes~pc6w. U:ty Z~t. М. Eoo.i &r. li 
fragan lowicki ksilidz biskup Plater, za cze zaledwie trzy lub cztery, па ktu1'e z Petersburg, 30 styclnia. Ogloszono prze- "" " " u 
czas6w proboszcza "з. Jakubowicza. 8wiad- < • 6' Ь k' N иl 

Ь 1 pewno.cl~ amator w Dle ra ше. а та- pisy о petersburskiej wystawie rzemiefui. "" " " 
kiem polozenia kamienia w~gielnego у ska.t·adIJ wybiera зi~ IlIn6stwo ов6Ь, nie п- . о ·· Gi.lda BerJinlka. 
wikaryusz, dzisieJszy dziekan ks. Dч,Ьгоw· lega wi~c w'ltpliwo§ci, ie i sala b\jdzie czeJ. twarC1e павЩРI 21 kwietnia, а zam· n.nk.oty T05yj.lci •• аг ••. 
ski, przeniesi?ny wkr6tce potem до Тота- przepelnionli; moina wi~ spodziewac si~ kni~ie 21 maja st. st. Czlonek rady g6r. " "О' do.t. 
szowa. W c1'lgu nast\jpnyc~ lat j~denastn wybornej zabawy, kt6rl} nszlachetnia nadto niczej, Woroncow, mianowaoy zostal dyre- \Vektl. о. IV ...... wO П. 
bu~owa ~a~za ~):la zupe1~le zadle~a~: сеl dnbroczynny. ktorem instytutu g6rniczego. :: l'.t.anb.rg~: 
KSII}dz ~ rows 1, powr6clwszy о о 1 (_) Нanз Biilow рпуЬу6 та do naszego Wieden, 30 stycznia. Prezes izby, I:!mol- " Loodyn п. 
W. Г. 18?2,. zasta! dZ1elo .'" tymsa.mym . sts· miasta w pi'ltek, dnia 6 Ь. т. Коп- " " . dI. 
те, w J~lm poiegna! ~e pr~ed I~ty Jede. cert slynnego fortepianisty odblJdzie si\} nie. ka, mial wczoraj posluchanie u cesarza. • 'Viвd.n П. 
na.stu; П1е додапо an1.JedneJ ceglelk1 ~o zawodnie w 80bOt~, dnia 7 Ь. т. w tel\t1oze Cesarz zapytywal, jaki los czeka w izbie ОУlkoоto pry"'tn. 
rozVocz\JtcJ budowy .. N1cmy wyrzut led~le "ТЬаliа." P1'ogl'am koncertu nie jest jesz. ustaw~ przeciw 8Ocyalistom. Gielda LondY~lka. 

'У.Ы. о. 1'.tenьurж . 
DYlkouto 4.'1. 

Z dnUЗO; Z dni.Зl 

'С.75 
9.49 

37.86 
71.60 

~8. 11i 
98.60 
98.20 
98.20 
95.60 
93.15 
92.'/0 
92.60 
87.60 
86.60 
85.-

46.70 
9 .... 

87.80 
77.«1 

68.16 
~8.76 
98«1 
9.«1 
9~.6O 
93.76 
92.75 
92.70 

214..М 214..60 
214.60 214.00 
214.15 214.30 
2IЗ.60 213.60 
211.60 211 .60 

20.46'1. 20.(6'/, 
20.30 20.32 

161i.«I 161i.60 
2'/. 2'/1 

rozpocz~~ych! а zaDJe~hanych шnr6w §w]~- cze wiadomym, sklada6 оп si~ b~dzie z BerJin, 30 stycznia. Konsul niemiecki, 
tYO,1 oдb1~ sle wreSZC1e есЬет w sercach utwor6w Beethovena, Chopina i Liszta S h d d Н bur. 
mozny.ch 1 uЬo~lcb, poprowadzono bndowlJ oraz z kompozycyj koncertanta. Nazwiska с шi t, wraca z Kamerunu о ат 
ra~nleJ! а. w c.II!~U trzech . lat nas~pnych uwielЪianych kompozytor6w oraz interpre. ga. Wiezie оп k1'бlа ВеНа i uwi\}zionego 
P~8t~pl.la. o~a J.uz о tyle,. ze ро zaopatrze. tacya r6wnie slynnego artysty ВI} dostate- Rogozii18kiego. 
шu §wll)tY~1 шеZЬ\Jdпеm1. па. pocz'\tek u- czn~ ГIJkоjшi,., "е b~ziemy mieli uczt\} ar
rzl)dzеша!DI wеWП\JtгzоеШI, k8l'ldz D~brow. tystyczn'l w са/ет slowa tego znaczeniu. 
зю, czyDJ~C zad~§6 pvtrzebom duch~wym Zwгасашу uwagIJ оз6Ь, przyzwyczajan.\·ch 
pa~afian j dope~Dll tymczas.owe~o JeJ ро· па ostatnill chwilIJ odklada6 kupno bilet6w, 
~wH;~nl.a w dnln 22 patdzlernik~ 1875.:. ie 8przedai takowych postlJPnje ogromnie 

TARGJ t-ODZKIE 
Piq1ek 30 8tllcznia 1885 rolru. 

J?zlesl~ty rok up1ywa од oweJ chw!ll. szybko; w dzien koncertu przy kasie b~1j, 
DZlel? budowy po~tlJpowalo, aczkolwlek jui prawdopodobnie tylko po~ledniejsze 
powoll bardzo; ko§C161 t;I0W! wzbo~acony miejsca do zbycia. • 

КRONIКA 
KRAJOWA f ZAGRANfCZNA. 

zostal poniek"d urz~dzemaml cenneml; baf
dzo piIJkn" jest naprzyk1ad budowa оНа
rzy, marllluryzowanych па drzewie (podlug 
rysunk6w р. W ojciechowskiego z \\7 arsza· 
,,"у), - lecz ilе:! ta", jeszcze niedostaje до S. р. Jan Sulima Wi@clawski, Ь. обсег 
wykonczenia zupelllegol Opr6cz niedostat- Ь. wojsk polskich, zamieszka1y w доЬгасЬ 
k6w wyka.zanych we wspomniooym powyzej 8zelezniki род Kowlem, z",ar! w 97-ут 

OSTA TNIE WIADOMOSCI 
HANDLOWE. 

Berlin, 30 stycznia. Gielda byla dzi§ 
иВРОВОЫОПI} jaknajlepiej. .Poiyczki го

syjskie mialy popyt rozJeg1y ро kursie ,,"р. 
szym. Ruble trzymaly si~ mocniej. Na 
gieldzie zbozowej cicho, przy сепасЬ nie
~mienionycb. 

LODdyn, 29 stycznia. Podczas aukcyi 
wczorajszej сеny ntrzymywaly sil: Ье. 
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T.'g zboio_,. Sproechno doif: 
I'I"nicy: Z у t а: 

ko:. ро 6.45 ". 60 kor. ро 4.90 П. 
_' 6.10 n 60 n •• 80 n 
., 6.66" 60 " 4. Ь l' 
n 6.(6 n 100 JJ 4.76 н 
)1 6..so)l 
1) 6.15" 
n 6.00" 
" 6.65 IJ 

" 6.67'h~ 
Owaa: 

Kor. ро З.35 ". 
JJ 5.16" 

100 
100 
100 
100 

" 3.20" 10 
" 3.00 " ]6 
n 5.06" 90 
" 9.40 " I s5 

Jecsmienia: 
Кот. ро 4..60 n. 

:1 480 fJ 

n 4:.40" 
н L25 'tt 

Grochu: 
kor. ро 6.60 fL 

" 5.80'1 
11 6.00 " 
" б.бО JJ 

a.rtykule "Dzienoika," bije w oczy mi~dzy roku iycia. zшianу. 
innemi potrzeba konfesyonal6w; jest ich _ Pomocnikiem kuratora okr~n uauko- Bradford, 29 stycznia. Welna lepiej; sta- DZIENNA SТАПSПКА LUDNOSCI. 
zaledwie cztery i to stare, wysortowane, wego ,varszawskiego mianowany zosta! р. le; prz\jdza spokojnie, daj" zamalo; tkani. 1I&ti.Astw. aa .. &rte w dnia З() .tУCПliа: 
zakupione przez "е. Dqbrowskiego od ad· 1. 8. Sidorski, naczelnik dyrekcyi oauko- ny bez zmia.ny. : ::.:~: ~::;g.--=-
ministracyi jednego z ko§ciol6w wa.rszaw- wej warszawskiej. Dotychcza.sowy рото- ---- Starozako •• ycb. 8,' rnianowia: l"J~lnik Sim. 
skich. Podczas pobytu ks. bisknpa Husz· cnik kuratora р. Woroncow-Weljaminow Pel,,,burg, 29 IIYC18.I •. 'Т.Ь!. па. Londyn ~ сь •• Chaj, Sstern, EiЬenberg MO!l.k Dawid 1 

kiewicza, pieciu czy sze§ciu ksi~iy, w braku l1Iianowany zostal kuratorem okr\Jgn паи- , Н poi)"e.k_ wechodD1& 9~ /., Ш. poaycska ... Бleiwаа Ruch!t, Ssajniak вer • Monat DoЬ .... 
al h Ь 1 . сь· п ... 98 '/. ,6'1orenta "1010 164, 6'/,IШуU51оwn. 142'/., Z...,II w dni. 50 .tyC&llia: 

koofesyon 6w, zmnszonyc у о 7.a)mow",~ kowego w ~rko~le: .• baok dI. h_odlo "(1". ЗIО'/" petenb.nlri Ь'nК dya- K.t.llcy: dШм:i do lat l&-ta zmarlo 4, .... IA!j 
miejsca gdziekoJwiek па lawce pod §cian'l - О оgrаПlсzепщ zyd6w cQdzozlemcow w kootowybl~, wan..,W1IIri Ь.ок dJ5kcnto"1 IЗI2'/. . Iiclbi. оЫороО" 2, dsi_wcцt 2; doroolrch _, w 
~wi'ltyni i tak sluchali spowiedzi pat"afian, prowadzeniu handlu w Кr61estwie Polskiem 88,11., 30 IlycznlL Бilвtу bauku ""'/ij'k1ego IA!j Ii""Ы. mctcoy'n-, kobi8t -, • mio.nowici :_ 
przystIJpuj'lcych do Ыегzшоwапiа. Nar6d 1 w dziewi~iu guberniacb zachodnich, za- 21~06; fO/. 1io;y _10""8 66.10, 4.'" listy -kw.d.· Е ....... llсу: dsieci do 101 I~Lu ."",rlo З, ... и~ 

1 I d dl . д'" . . В" W'ed" t' . d CYJO. 68.00, 6/, ройуаЬ woehodnia II ет. 6Ь.2б. Ii .. Ые cbI0роО," 1, dsiеwщt ~; d.roaIych 1, w 10J si~ zwyk е L oczy, а ztl} а spowle П1 а wle1'aJ'l "lГk. 1. nas epn)~ w1a 0- Ш .mi.yi М.tiO, "/, pctycska .1880 r. 83.25, 6'" licsbia mcic&J'n 1, kobieL _,. .....uowicie : 
i dla penitenta poloienie пiешilе i nieod- шо§с: .Dерагt.щепt handlu 1 przemyslu liety ... 1.0""0 r0l1J.ki. 9',ЗIJ, kupooy 08108 S2З.&J Jan 'ViLoehel, 10L ;18. 

po,,·iednie. Je:!eJi zаjшujешу .iIJ tell1i rozeslal w tych dniach rz"dom gUьerОiаl- 1 6'/~ pozy""ka pr.miowa I 1864 r. 146.80, t.aw ~ Star.uko.nl: chi""i do !о1 I~LQ ,m .. lo 2, .. teJ 
szczеg61ашi tak drobia.zgowo, czynimy to пуш kraju zachodniego ok61nik, w "tбгут 1866r. 141.76; 'Кеу. b.oku handJo .... go 86.(.0(), df· Ii .. bi. chlopoOw 2, dsi ... счt-; dOl'Olllrch-, w tej 

d . . • • . d d 1 . d .• 1 « ' d d .kootowego 8З.0О, dr. t.L wan .. " •• d. 2Ia.2.~; .k· lioobie mctcoy.o -, kobiet - ,' mianowi .... ,-w па Zlel, ",е ргzеШОWI'l опе о serc, z о - powle Z1aoo, k~ па przy~z о"" ~y от, ро - СУ. kredytow81 .llItrracki.618 n.joo ... "" poiy.,.n. 
пусЬ odczuc obowiq,zki obywatelblkie, а prze· дапут zag1'an1cznym, те nalezy wydawac roeyj,ka 9МО, 6'/, r.o1o ro8yj.ka 109.60, ilJ.konto LISТA PRZYJEZDNYCH. 
m6wi,. dobitniej, aoiieli wszelkie nawoly- §wiadectw па prawo otwieraoia zaklad6w 14.'/0, pry ... L ... 2'/, '10. . Hot.1 .... 1.v.1&. м.Ьртlian Prei ... a.iмch-
wania; wiешу z licznych do~wiadcze6, ,е bandlowych w miastach i miasteczkach LOn~J., 30 Ilyczlll. w pol.do,e. K~ol. 99"/", dorfu, G. М[!lи , IIooweш, Ed. НепЬе.., ' \\'.т· 

k . k 6 h I Ь d I 1 К 1 . Р 1 k' prulki. ('/. koo .. l. 101'/.,6", laгeel". о 1866 г ..... "1, J_n \\'oegeding • P.t.enb ........ м. KohD 
ta 'owe w ше t гус razac] u z~ na\\"et ~vog6 е, а. zw aszcza w. r6 eвtwle . о s 1ет 8, .... yJ.ka pot. • 1878r. 96'/,; .'/, r.ot.a .Io!.a w а. SLuLIi!&rtu, \\". Катре I Sluttgarta, Е. n r 
pewien rodzaj opozycyi biernej, - leiy to 1 w gгашсz~сусh z тет guberDlach za- 79'/а,:"а'р8Ь 67'/" b.ukaottom,n'Kl.~c1~1I1 .. , 10m· 'Vana,.y. 
jU:! w naturze ludzkiej, - pozostawiamy chodnicl1". \Viаdошо§с to powtarzaDlY Z Uи,lyI2'/.,:.KCf. uoalo .о .. lciego 7З'/,; тосоо. 1181.1 Vlct.rl&. М&!Iart. fabr •• RcпЬаах, КarmiD 
wi~c dalsze 10sv niedokoftczonej §wi"tyni zastrzeienie",. . W,"~.wa, во ~lyc ... I.. T.,.~ .~io"1· 1'..... Кр .• W ...... "1, Ба""," kp. о OIrenburp, Kohn 
. . . - Ь tel юсь k J k . te Ь о,са 242 ~.p8traldoura 610-615 bial. -- ,1 Poman1., T_r • K.I ..... п .......... I }'ат ]Dlcya~y.wle uczuc О ywa в.. . :- Poglo~ а. .а zapewma ре тв ur-

I 
wyborow_ 6(0-660; tytn W)·l>or. 2З1 (/. HO-:-6IIO, tenwaldu, Scl>1~1 s Prмoburp, Ha .. btr ~I. 

О tWleio dokonany rozdz1ll1 parafil wy- Iskie "ЕсЬо , k0ll118ya pod prezydencyq Ш. 'rвdo, --- , ... dli ... ____ о J~ffiien 2 • 41'0· Ы..,roо, D..,n dr. s &,;, l'od 10 kp . • Liж 
8црil "8, D"browski z upowaznienia 6w-, РаЫепа w liаЫе r6inycb kwestyj podj~ta n;do"y 20~ (1. С20-465; owi.' 142 fI. ЗОО-З30- Ьony, R",in. ' I\'annbntno, ScЬ.lt&. - IcIortu 
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BallJeJna. Bo Dl b a y, 25 stycznia. Nie czesnego adminis.Łratora archidyecezyi war-I i nas~pujfłCll: jaki wpływ wywierajll na I gr) b 200 {I. ----, rzepik letni ---, .,mowy 
urzeczywistniły sU; nadzieje, że nowodo· szawskiej, ks .. Sotk.iewicza, dzisiejszego bi· u tr~j spol~zny i pa6s.t~owy. i,Ydzi, biorllcy 210 {I. b-In -2~pak rapp' n:::,0~!;02!{U-
wieziona bawełna bengalska okaże !si~ le- skupa sandomierskiego; opra~ował proje~t udz~al '!' hteraturze bl8ZllceJ, Jako redakto· =~ c::ali 2';; fi. ..::-..::--=-~ k. .. ko ...... Ka:~ 
r.zą co ~o gatunku. ~ie pow~~kszyły. s!~ wraz z planem sytuacyjnym I przedstawll rowl.e I wydawcy organ6w prasy rosyj- jaglan. ----, jvczmienn. --; olej r .. pakoWI 
l~ ilośCIOWO dowozy I obecme oceOlaJIl do zatwierdzenia w drodze właściwej jesz· skleJ? --, lniany --- kop .•• ".d. I)owi .. iono p .... 

d d l nicy 260, żyta 660J jvczmieDl& 100, cr....a 160, gro-zbiór bengalski o 25-30% niżej o prze- cze prze czterema aty. oh. poln.go _ korcy. 
szłorocznego. \V ostatnich dniach 14 do- W zakończeniu tej krótkiej kroniki pa- T E l E G R A MY. Warszawl, 30 Ilycull. Okowila 78'/, zakcp. kop. 
wieziono 21,000 bel, wob~ 44,000 bel mi'łtkowej, Illl;dmieniamy, iż J: E. ksiądz po 8'I,. ~toouoek garnca do wiadra 100-807'/,. Hurt. 

d ki Od l ś b ł t P l b k ki kł ,kł.d •• wiadro kop. H7'-756', .. gar. 243-246. przo ro em. wrze Dla przy y o u ople, aror IS np warszaws przyrze Petersburg, 31 stycznia. Ksillt~ Gagari· S.ynk i .a wiadro kop. 76~'-7a8', za garoiec k .. 
201000 bel, wobec 383,000 bel przed ro· dopełnić osobiśoie uroczystej konsekracyi nów otrzymal pozwolenie urz'łdzenia komu. dlejek ,41-250 (K dud. na wy,chn. 2'10). 
kie;". Wskutek mniejszych dowoz6w i szyb. nowej świlltyni, - naturalnie, po zupełneru Berlin 30 Itycznla. Targ .hoiowy. P .. "nloa 
kiego ubytkn b~wełny am~ykański~j, ceny wykoóczen!u ta~owej. _ . nikacyi parowej pomiędzy OdeSIl i Listowll cicho, w m. 148-176, na .~ -, n_ kw. mj. 
znowu sip podnlosly, notuJ" obecDle: Ben- (-) PosledzeRle członków zarzlldu łodzklCh w roku 1885, z warunkiem wszakźe, iż IM, 0& mj. CL 168~ na c .. lp. 17O'/.,oa lp. li ... -

• . .. k h . h db k na aier. WJ'%.-. zyto cicho, w m. 14O-J4.7, na 
gal 4'/... p:, Oomra 4"/.. p. na It. mr., nc en tamc o · ylo si~ we czwarte w jeśli w ciągu roku żeglnga komunikaCYJna .t.. 146'/" na It.. It. 146, na 1t.. mr. _, na kw. 
Dholleralt 4"/.. p. na mr. kw., Broach sali towarzystwa kredytowego, pod przewo- urzqdzonll nie zostanie, kompania traci mj. 14fJ'/,. na mj. CL \(6, n .... lp. 146'/. o. lp. 
good 5" p. Da IŁ. mr.· fracht~ wolny pa- dnictwem pana policmajstra majora Ma· ,ier. 14;'/" na wr.. paL 148'/.. Jp-
rowcem dO Londynu. ' ksimowa. W obradach wzillło ndział zale- nadane jej przywileje. mień w Dl. 122 - 186. O"i.. wyiej, w 

d l . d' te t ł nkó P ta ' Berlin, 30 stycznia. Kr"ź,. tu pogłoski, m. 140 - 162, na It. ---, na .t. lt. - na II.. Jedwab. Lyo n, 25 stycznia. Han e Je- wIe cz rnas u cz o w. os nowIono mr. _. na mr. kw. _, na kw. mj. 14~'/., na 
dwabiem surOwym rozwija sill :pomyślnie, przedewszystkiem polecić panom przewo· że książll Aleksander bułgarski ma zaślu· mj. CL 143'/" na cLlp. U4'/ •• Groch 'O'&rzelny I 66-210 
towar utrzymuje aiV w cenie; za jedwab a- dnicz"cym, ażeb~ w powim:lo~ych Ich pi~- bić jedn~ z córek nast~pcy tronu niemie- putewny 1:16-147. Olej liiianJ .. m. 4~, rre· 

k· ł t dr i . cz c rkuł h nuasta starali SIA dokladDle pakowy na at.. 62.2. Okowita '" nL 00. bee .. 43.5. 
zyatyc I p aell nawe O ej. y y lIC • ckiego. SzclIcln. 30 stycllIia popol.l' .... x ';>otow,. P., .. """, 

----- : wywiedzieć 0brzeczywistem potłożehDlb"u ma· Bem, 30 stycznia. Rada zwi'łZkowa (). bez r:miany, VI Jn. J62.00-162.00, Da kw mJ. J66.00 

PRZEMYSŁ I HANDEL terya.lncm ro otników pozosta yc ez za- na mj. cz.168.00. Zyto beumiany, w nl. ISS.-ISB. 
• j~ia i takowym w razie potrzeby wydawali trzymała list z jednego z miast szwajcar. Da kw. mj. 148.00_ n_ mj. oz. 148 00. Olej .... p.ko .. y 

. . . bilety na obiady bezpłatne, ważne na dni skich 08trzegajqcy, iż gmach, w którym hez zmiany, u. at.. 00.20,0& kw. mj. ~1.00. Spi. 
W~óz towaró~ rOSYIS.klch ~a. graDlcę za czternaście. Po uplywie tego czasu należy za- ęd' ta . ad . trz ryto. Ulp. dobre, .. lU. 42.20, n. It.. 42.:10, na kw. 

prz~lqg ostatDlch l ~1U mle81~y prze? si~nl\Ć wiadomości, czy wspierani w ten ur~i~!~', :~\t;~:n;'s ;:n~:i~~:: ~: mt:~d~n~ .... Ir~znt.~u~:~ "~::U: N~. 8;~6. 00. 

stawIa war.tość 60 nlllion~w rubli! przywoz sposób robotnicy pozostajll dalej bez zajll' d mInalnIe lB, cukier borakow, \l 'I.. chwiejnie. 
zaś zll(ll!'n!cznych . za tenze przeclqg czasu cia, czy też znaleźli już prac~ i chleb. sie zenin parlamentu nie było sprawozdaw- Na wybr"'u ofiarowano 12 ł.dunków p.wnioy; 
470 li 6 bl N . d" b CÓW dziennikarskich. WczoraJ' deputowany powietrze ugodne. mIon w 111 I. astępDle prze sl~wzlllto wy ory nowego GIUflÓW, SU Ilycznla. Surowiec. Mixed oomben 

Sól rosyjska. Jak dalece sól sl?rowadza. zarządu do knchen tanich Nr. 2 i 3. Do Schoenerer odezwał się w spos6b obraża- warranta .2 u. 
na na rynek ~I\ndlowy warszawskI z kop:u- zarządu kuchni Nr. 2 wybrani zostali pa· jący o dziennikarzach, za co dziś przez L1Yerpool 29 stycula Spr .... ozdanie poc .. tko .. e. 
ni BrancewskIch, oraz zakładów wanelma· nowie F. Triebe, H. Wagner, M. Droz· prezesa izby, SmolkIl, na żlldanie deputa. Pnrpua.culny obrót 7,!XXJ hel, .pokojnie. Dzienoy 
~h w hDokdolńStakn t i . Sła.wia6ikn, . wyrug?' dowski, A. Fischer, A. Strauch; do za· cyi 'dziennikarzy został przy wolany do po- doU::':O~~9 ~cZJia Obrót 7,!XXJ hel, • tego na 
WlUA Z ao u m eJszego wy ączllle pruwIe rządu kuchni Nr. 3 panowie: J. Albrecht, ."k G dz' . . . . iły .""kuleey. IWyWó. I,!XXJ beL Ame~kail.ka . poko;· 

d d l t Ż 61 I rz'ł" u. azety ISleJsze D1e Z&mleśc ,- » .,. prze wom~ a y u !~an'l s zagramczną, A. Gattermann, Kaliwoda, Kahl i J. Buh e. we. l1iddling .merlkaiilka na kw. mj. 6'/ .. o. mj. 
świadczą naJwymowmeJ c!fry dowozu te~o (_) Opiecz@towanie sali teatru .l'halia,' żadnych sprawozdań z parlamentn. c .. 611/ .. ,nac •. lp.6'lu.p, 
artykułu, zebrane z sześcIu ostatn.lch 1U1e- którego właścicielem J'est p. Vogel, ogłoszo. Berlin, 29 stycznia. Wnioski o przedlu- H.w·roń<, 29 stycznia, ...-Iecr.orem. Bawełna 11'/" 

. od d 1 w N. Orl~anie 1O'lw Olej lkaIny raflnowanr 70'/, 
sięcy, a ".'ianowiCle z czasu . Dla ma- ny, jak wiadomo, upadlym - zanifpokoiło żeni u z sześciu do dziewi~ciu miesi~y ter- Ahel Tet\ 7'/., w ~'iladelłli 7'/ •. Sarowy olej Ik •. 
ja do I hstopada 1884 r., w. którym sp~o: wybierajllcych si~ na maskaradę ponie. minu opłat od w'Tobu cukru i okowity oy 6'/.. Cert.yftkaly pipe lin. - d. 69 Co M,ka S 
wadzono do W arsz~'YY sob. austryackleJ dzialkowll. Moiemy poinformować intere. J zo- d. 26 c. C ..... o". "",",,,ica ozima w "'.- d. 91 0., 

2" 000 d6 k aled le 2000 ro h i k' d . ó 'ł stały przez komisy\) sejmow,. odrzucone n&lt. nom., na 1t..89'/.c, na mr. 00'/. Co lj:.kury.w. 
0, pu w, prus lej z w , ' . . sowanyc, e omltet nrz'l zaJ'lcy zwr CI (oow.) 61'/. c. Cokier (fair reHl1 ing Mu.cond .. ) 

syjskiej z~ 542,500 l!udów. S61 rOSYJska się gdzie naleiy o pozwolenie zdj\)cia pip- Waszyngton, 30 tycznia. Sekretarz stanu (.85. K.w. (Cair Rio) 9.30. Ihi (\Vilae.) 7.65 
blldll.c rówme dobr,. Jak zagramczna, Jest częci na wspomniany dzień. Starania te spraw zagranicznycb objaśnił w izbie re. ilouin. " / •. Fracht .bołoowy 4'/ •. 
od niej o 30"/. tańszll· odniOSIl niezawodnie skutek pomyślny, prezentant6w, że współudział w konferen- ·J.'.ELEGU","MY OIELUtnvE. 

Kronika Łódzka. 
zwłaszcza., że i towarzystwo "Kette" okzy- cyi berlińskiej przyjllto na zaproszenie Nie
mało wczoraj drog'l telegraficzn,. pozwole
nie urzlldzenia w dniu wczorajszym balu mieo. Kwesty\) juryzdykcyi terytoryalnej 
prywatnego w teatrze wspomnionym. uważa rZlld Stanów za wyj~tIł zpod roz. 

Giełda Warszawska. 
Z.danozkoóc~un giełd!. 

la ••• 1, kr6ttote'alino.1 (-) Z kościoła. Z okazyi pomieszczenia (_) Bal maskowy. W teatrze "Thalia' od· praw i niezale~nll od nich. 
na miejscu naczelnem dzisiejszego numeru b d' . . t b l k kt6 •• norlin .. 100 rur. 
aktu pami"tkowego rozdziałn parafii łódz- dęchzóled slll JUt ro a mas oWY

b
' dZ. rego Berlin, 30 stycznia. Uchwalono zakaz "Loodyn" 1.t. 

d . k 'lk ół6 kt6 o czys y przeznaczonym Il zle w po· przywozu baranów przez graniCA rosYJ'skA "P.rlz ,,100 Cr. 
kiej, po aJemy I a szczeg w, re mo· łowie na rzecz szpitala aleksandryjskiegoI .. .. "Wiedeil" 100 fi. 
gil posłużyć za dowód, jak powoli, jak cięż. w połowie zaś na rzecz zalożenia ochronki i austryackll, motywuj:}c nchwałę utrzyma· z. pIpitry pd.twowo: 
ko postępowala budowa nowego ko&cioła dla dzieci w mieście Łodzi. Ceny biletów niem nadal zakazu przywozu baranów z Li,ly Likwid. Kr. PoL 
świlltokrzyzkiego. Czytelnicy wiedzą, już z ustanowiono bardzo umiarkowane. WstllP Niemiec do Anglii. 1\00. Poi. W.chodoi. . . . 
artyknłu drukowanego w roku zeszłym, w I k t' bl I' t Li.ty z ... Ziem .• 69 r.l.it.. A. 

d na sa ę osz uje ru a, o.a par erowa rs. Berlin, 30 stycznia. Deputowani Leuz- I N. 136 ,Dziennika,' ie fundamenty po 4' . t 5 t " " " m_ e , 
. l ż' 1860' p18rWSZOpl~ rowa rs. ; ceny e SI! zna· mann i Hasenclever maj,. interpelować mi- Lio\y z .. t.. M. W ....... Ser 1 

now,. świlltyD1\) po O ono Jeszcze w r. , czoie mniejsze od praktykowanych podczas "" " n U 
.przy koncu sierpnia. Murf wzniesione ZA- przedstawień teatralnych. Dowiadujemy si~, nisteryum w sprawie układu prusko· rosyj- "" " .. lU 
ledwie ponad ziemi~ pośwl~cił w6wszas su- iż loźe są już rozebrane, pozostało ich jesz- skiego o wzajemne wydawanie przes~pców. Li:ly Z~t. M. t:oo.i &r. IV; 
fragan łowicki ksiądz biskup Plater, za cze zaledwie trzy lub cztery, na które z Petersburg, 30 stycznia. Ogłoszono prze- "" " " 11. 
czasów proboszcza ks. Jakubowicza. Swiad- ś . Ó· b k' N Ul 

b l pewno Clą amator w Ole ra D1e. a ma- pisy o petersburskiej wystawie rzemieślni. "n " " 
kiem położenia kamienia węgielnego y skarad\) wybiera się mnóstwo osób, nie n- . O " Giełda Berlińska. 
wikaryusz, dzisiejszy dziekan ks. Dąbrow· lega więc w'łtpliwości, że i sala blldzie czeJ. twarcle nastlłpl 21 kwietnia, & zam· n.nknoty rosyj.kie "r ... 
ski, przeniesi?ny wkrótce potem do Toma- przepełnioną; można więc spodziewać si~ kni~ie 21 maja st. st. Członek rady gór. n "na do.~. 
szowa. W Cl'łgU nastllpnyc~ lat j~denastn wybornej zabawy, którlł uszlachetnia nadto niczej, Woroncow, mianowany zostal dyre- Weblo na Wart .. wo kro 
bu~owa ~a~za t>:la zupel~le zadle~a~: cel dobroczynny. ktorem instytutu górniczego. :: l'elanborg~: 
KSIądz Il rows I, powr6clwszy o o I (_) Hans Biilow przybyć ma do naszego Wiedeń, 30 stycznia. Prezes izby, Smol- " Londyn kro 
IV. r. 18?2,. zastał dZieło .w tymsamym . sts· miasta w pi'łtek, dnia 6 b. m. Kon- " n . dl. 
me, w J~lm pożegna! ~e pr~ed I~ty Jede. cert slynnego fortepianisty odblldzie sill nie. ka, mial wczoraj posłuchanie u cesarza. • Wieden kro 
nastu; D1e dodano ani .JedneJ ceglełkl ~o zawodnie w sobotę, dnia 7 b. m. w tentrze Cesarz zapytywał, jaki los czeka w izbie DJlkonlo pryw.tne 
rozpoczętej budowy .. NIemy wyrzut led~le .Thalia.n Program koncertu nie jest jesz. ustaw~ przeciw socyalistom. 
rozpocz~~ych! a zaDJe~hanych morów ŚW11l- cze wiadomym, składać on si\) b~dzie z Berlin, 30 stycznia. Konsul niemiecki, 
tyn,1 odbl~ SIę wreSZCie echem w sercach utworów Beethovena, Chopina i Liszta S h d d H bur. 
mozny.ch l Ubo~ICb, poprowadzono bndow\) oraz z kompozycyj koncertanta. Nazwiska c mi t, wraca z Kamerunu o am 

Giełda Londybka. 
lVeble na Pelenburg . 
()Ylkoulo 4.'" 

Z dni030; Z dni.3l 

4C.75 
9.49 

37.86 
71.00 

~8. 11i 
98.00 
98.20 
98.20 
95.00 
93.15 
92.'/0 
92.60 
87.00 
86.00 
86.-

46.70 
9.4!ł 

S7.80 
77.(C) 

68.16 
~8.7G 
98 (C) 
9.(c) 
9~.00 
93.76 
92.75 
92.70 

214o.M 2140.60 
214.00 214.00 
214.15 214.30 
213.60 213.60 
211.00 211 .00 

20.46'1. 20.(6 1/. 
20.30 20.32 

l6li.(c) l6li.60 
2'/. 2'/1 

2('/, 

rdnteJ! a w C!ą~u trzech. lat następnych uwielbianych kompozytorów oraz interpre. ga. Wiezie on króla Bella i uwięzionego 
P~stllpl.ła o~a J.uz o tyle,. ze po zaopatrze. tacya równie słynnego artysty Sił dostate- Rogozii18kiego. 
mu ŚWIl}ty~1 Dlezbędneml. na. pocz'ltek u- CZOIl rękojmi,., że b~ziemy mieli ucztę ar
rz~dzema!D1 wewnętrzoeml, kSI'ldz Dllbrow. tystyczn'ł w calem slowa tego znaczeniu. 
ski, czyDJIlC zad~ść potrzebom duch~wym Zwracamy uwagę os6b, przyzwyczajan.\"ch 
pa~afian j dope~D1ł tymczas.owe~o Jej po· na ostatnill chwilll odkładać kupno biletów, 
Śwu;~Dl.a w dnIU 22 patdzlernik~ 1875.:. ie sprzedaż takowych post llpnje ogromnie 

TARGI ŁODZKIE 
Piątek 30 8tllcznia 1885 roku. 

1?zleslllty rok uplywa od oweJ chw!h. szybko; w dzień koncertu przy kasie b~ą, 
DZIel? budowy Po~tllpowało, aczkolWIek już prawdopodobnie tylko pośledniejsze 
powob bardzo; kośclól J?OW! wzbo~acony miejsca do zbycia. • 

KRONIKA 
KRAJOWA I ZAGRANICZNA. 

został poniek"d urzlldzemaml cennemI; bar
dzo piękn" jest naprzyklad budowa ołta
rzy, marmuryzowanych na drzewie (podług 
rysunków p. Wojciechowskiego zWarsza· 
wy), - lecz ileż tam jeszcze niedostaje do Ś. p. Jan Sulima Wi@cławski, b. oficer 
wykończenia zupełnego! Oprócz niedostat- b. wojsk polskich, zamieszkaly w dobrach 
ków wykazanyoh we wspomnionym powyżej Szeleźniki pod Kowlem, zmarł w 97-ym 

OSTA TNIE WIADOMOSCI 
HANDLOWE. 

Berlin, 30 stycznia. Giełda byla dziś 
usposobionlł jaknajlepiej. Pożyczki r0-

syjskie mialy popyt rozlegly po knrsie wyż· 
szym. Ruble trzymaly si~ mocniej. Na 
giełdzie zbożowej cicho, przy cenach nie
~mienionycb. 

Loudyn, 29 stycznia. Podczas aukcyi 
wczorajszej ceny ntrzymywaly sill bez 
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Tlrg zbożowy. Sprrechno d.il: 
P ... nicy: Z y I a: 

ko:. po 6.45 n. 00 kor. po 4.90 n. 
" 6.10 n 60 n •• 80 n 
., 6.66" 60 " 4. !t I' 
n 6.(6 n 100 " 4.76 u 

" 6..80 li 
u 6.15" 
n 6.00" 
,ł 6.65 IJ 

" 6.67'hn 
Owaa: 

kor. po 3.36 n. 
u 5.16 n 

100 
100 
100 
100 

n 3.20" 10 
n 3.00 n ]6 
n 5.06" sa 
n 9.40 " I SS 

Jecsmienia: 
kor. po 4..00 n. 

li 480 łJ 
n 4:.40" 
Ił L25" 

Grochu: 
kor. po 6.60 fL 

" 5.80" 
11 6.00 II 

" 5.60 u 
artykule .Dziennika," bije w oczy mi~dzy roku życia. zmiany. 
ionemi potrzeba konfesyonałów; jest ich _ Pomocnikiem kuratora okr~n nauko- Bradlord, 29 stycznia. Welna lepiej; sta- DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCł. 
zaledwie cztery i to stare, wysortowane, wego warszawskiego mianowany zostal p. le; przlldza spokojnie, dajll zamało; tkani. lI&łżoftslwl .. wart<> w dni. 3() ItyCSllia: 
zakupione przez ks. Dąbrowskiego od ad· r. S. Sidorski, naczelnik dyrekcyi nauko- ny bez zmiany. : ::.:~: ~::;g.--=-
ministracyi jednego z kościołów warszaw- wej warszawskiej. Dotychczasowy pomo- ---- starozakonDYch. S, a mianowia: l"J~loik Sim. 
skich. Podczas pobytu ks. bisknpa Rusz· cnik kuratora p. Woroncow-Weljaminow Pelorsburg, 29 slye ... la. 'rebie na. Londyn ~ cha o Chaj, Sstern, Eibenberg MO!lek Dawid I 

kiewicza, pieciu czy sześciu ksi~ży, w braku mianowany zostal kuratorem okręgn nau- . H potycoka wechodD1& 9S /" 111 po.yaska ... Bleiwas Ruchlt, Saajniak Ber o MOl1&t Dob .... 
al h b l . Ch' Ola 98'/,,6'lorenla .rota 164, 6'I,Iioty _tawne 142'/" Z...,II w dni. 50 .tyC&llia: 

konfesyon ów, zmnszonyc y o 7.aJmowuć kowego w !"rko~Vle: .• bank dl. handl. "gr. SI0'/" petenbonlri b.nk dra- Kltollcy: cWl>ci do lat l&-tu zmarło 4, w tej 
miejsca gdziekolwiek na ławce pod ścian'ł - O ogramczemu zyd6w codzozlemcow w kontowyM~, wan"'W1Iki bank dyskontowy 1312'/, . licobi. oblopoó ... 2, dsi.~ 2; doroolrch _, '" 
świ'łtyni i tak słuchali spowiedzi parafian, prowadzeniu handlu w Kr6lestwie Polskie m 8arlln, 30 ItycznlL Bilety bauku ""'/ij'klego tej Ii""bie mCicOJln-, kobiet -, • mio.nowici :_ 
przyst\)puj'łcych do bierzmowania. Naród I w dziewi~iu guberniacb zachodnich, za- 2l~06; fOl. lio;y _tawoe 66.10, "J. listy -k"ld.· E ....... llcy: dsieci do lat I~\u o_rIo S,,, te~ 

I I d dl . d'k . . B' ż W'ed" t' . d CYloe 68.90, 6/, potycska wschodnia li om. 6f>.l!5. Iicsbie chIopoó .. 1, dsioW1l&łt ~; doroalych 1, ... lej si~ zwyk e l oczy, a ztlł a spowle Dl a wleraJ'ł • Jr. I. nas ępn)1lCIł WIO. 0- lU emi.yi M.tiO, 4'/, potyClka 11880 r. 83.25, 6'J. liasbi. mcic&JSn l, kobi. _, a ...... owieie : 
i dla penitenta poloienie nierniłe i nieod- mość: .Departament handlu I przemysłu Iilty uala""e rOlYl.kie 9',311, kupony oelno S2S.6O Jan WiLochel, l_t ;18. 

powiednie. Jeżeli zajmujemy Hill temi rozesłał w tych dniach rz"dom gUbernial- 1 6'/~ pożyczka premiowa o 1864 r. 146.80, law ~ Star.uh.nl: chi""i do lat l~tu .marlo 2, .. I<lJ 
szczegółami tak drobiazgowo, czynimy to nym kraju zachodniego ok6lnik, w którym 1866r. 14\.76; akcye banko handlo .... go 86.W, dr· Iiubi. chlopoó ... 2, dsi ...... t-; doroo1rch-, w lej 

d . . Ż - • d d I . d . i l ść . d d ,kontowego 83.00, dr. t.L wan .. "led. 2Ia.2.~; ak· licsbie roCieofIn -, kobiet - ,. mianowi .... ,-w na ZIeJ, e przeOlowl'ł one o serc, z o - powIe zlano, ~ na przy~z o ~y om, po - cle kredylowo! ... trraekie 618 najnowa .. poły.,.n. 
nych odozuć obowiq,zki obywatel.kie, a prze· danym zagramcznym, me nalezy wydawać rosyj.ka 98.'0, 6'1, renta roayj.ka 109.00, ily,konto LISTA PRZYJEZDNYCH. 
mówi,. dobitniej, aniżeli wszelkie nawoły- świadectw na prawo otwierania zakładów 14.'/0, pryw.tne 2'/. 'lo' . Hot.l .... 1 ••• 1&. Mabprulian !'rei ... a_i_h_ 
wania; wiemy z licznych doświadczeń, że handlowych w miastach i miasteczkach LOn~y., 30 Ilyczllia w pola d",.. K~olo 99"/", darto, G. ~nller • IIoowetD, Ed. Henberr I War· 

k . k 6 h I b d I l Kl' P I k' prulkie 4'/. kOD",,'. 101'/,,6", lureclue o 1866 r ..... wy, Jan Woegeding • Pet.enburp, M. Kaho 
ta 'owe w Dle t ryc razac l u zll nawet ~vogó e, a. zw aszcza w. ró estwle . o s lem 8, .... yJ.ka pot. • 1879r. 96'1.; "~I, renla z10la w g. Stuti(!artu, W. Kampe, Stuttgarta, E. n r 
pewien rodzaj opozycyi biernej, - leży to l w gran!czllcych z mem gubermach za- 79'J.,: .. g'paka 67'/" b.ukunllom&ńokl.~ola"l", 10m· Wan."y. 
już w natune ludzkiej, - pozostawiamy chodnich". Wiadomość t~ powtarzamy z l>utlyI2'I,,:.koy. kanalo .... kiego 79'1.; mocno. 1101.1 Vlclorl&. MalIart. fabr. o RcllbaUX, Karmi. 
wi~c dalsze losy niedokoftczonej świ"tyni zastrzeżeniem. . w,"~awa, Bo ~tycllll.. Tar~ .~iowy. 1'..... kp. I Waru.wy, B.""," kp .• OIrenburp, Kob. 
. . . - b te! kich k J k . te b n'oo 242 ~. palru dobra 670-616 biała -- , o Pomanl., T_r o Kalino, G... ....... • }'im 
IDlCyaty.wle uczuć o ywa s.. . :- Pogło~ a. .0. zapewma pe rs nr- I wyborowa 6(0-660; tyto wyhor. 231 (I. HO-:-600, tenwaldu, Schl~l s l'rMoburp, Ha"btr ~1. 

O śWIeżo dokonany rozdzlal parafiI wy- I skie nEcho , kOlnlsya pod prezydencyą hr. 'redOI --- ,w.dli"e ____ o J~mien 2 I 4ro· Liromo, Dano dr .• &,1, l'od ta kp . • Lu 
8ł1lpił ks, D"browski z upoważnienia 6w-, Pahleua w liczbie różnycb kwestyj podj~ła n;do"y 20~ (I. (20-466; owi.' 142 fi. 900-330- bony, R ... in, • Warmbntnn, Scholia I - IcIortu 



-4-

DWA DOMKI Droga zclazna Warszawsko -Tcrespolska, .... ++-+ .... IiI ...... ++-+' L ....... g ............... ~ 
,t 1liiniejSZem таш Ьопос zaWiado,++,+p APIEROSY Z'VlJANE+. 

zbudowane przy ulicy WschodOleJ 
Nr. 1412,811 do wynaj~cja. ВЫ zej 1) 

,,' iadolllo§B~;al §ac/I. ~~ 
Piolrkowska Nr. 261а. 

Wykaz ruchu j dochodu za т grudzieoi 1884 roku Тшi6 8zanownlt puhliczcoc ш.l.o-

;::;;:,~~~ ~3.';'6.:;.... ~: 1;~,!E '~~ fi:i: t:;~d't;;~~;~kiistad:n;~:i N AN А i 
w gtludnin 18 3 r. bylo dOCh:d;el-П--::..:..:8 . ....,~"":-;:-~:.;..,~~;.;g--,.k-"-~~~·---;l.;.:- ~; wyscielanych tl~ ~ 

Obwieszczenie. zate.h w grndniu ]884 r. rnniej о 1"5. 60,983 ,,39 10 дОll1.и W·go J. ',:e!de~neier'",+': z najlepszego Illreckiego 1110- ;:; 
czyli па 25,08 "{.. +рrч Ul1CY '~8СhоdПlе) N. 1411+ + nill роlеса fabryka tabaczna ; 

dniu 24 stycznia (5 lntego) r. Ь., о doch6d wynosil . . . . . • . . '·в. 2,489,043 kop. 57'/. sZ111l0,,"nej publiczno§ci. + + н UNXONH + Podaje si~ до wiadomo§ci, ii w od ]-go stycznia до 31-go grudnia 1884 r. , 1 1 1>olccalll 8Ц: паиш wzgl~do'11 I 

godz. 12-ej w роludШе odb~dzie 8i~ W t)"mze sаш)"m czasie 1883 r. bylo docllOdu ,,2,421,807 " 47 Z uszаооwапiеш + + : 
przed niiej роdрisaпуш sуndуkiеш Zаtеш w r. 1884 doch6d zwi~k5zyl si~ о '". 67,236 kop. 10'/ . Emil Joseph: 100 szt. 1 гЬ" 10 szt, 10 kop., 
tуmсzаsоwуш npadlo§Ci firmy "Н. J' О/ • 5 szt 5 kop NabyWAc то 
Fechnera Synowie", w Zgierzu, '" _____ cz_y_1_Da __ 2_'_7_8_

10
_. --------]-1-]2--O-----I!~:t:t:t~~.~.;:~;~::.ti8.:-~1.~.J I!+ zna W~ wszy~tkich Sktadach •• 

fabryce upaдlej firmy pnbliczDa ................ &.... t Ь h 
sprzedai pi~in тазzуп 2waoycb W THALIA-TEATRZE + ZАТ7'"I:.AD- - ~ а ~СZПl~з":'IО_l + 
wilkami (reisswolf), z kt6rych trzy • .n.:u I .............. ++-+ .......... 
wi~k8ze oszacowane ро ГЭ.l00 kaidy, 

а dwa n,uiejsze ро rs. 50. d,~ia ~ "ttego :l •• §§$ r. +PRYZYE.RS'KI l.бdZ, dnia ] 9 (31) 8tycznia 1885 r. + . 

Л~::~fг;iЕ;~~ К О N С Е R Т В U L ~ W А ! Stallistawa Jашсkiсgо : ~~~:~~:~~~ ~:4:~:~.:::Oi 
• t przy пНсу Piotrkowskiej lf. 25~ .JEST DO WYNАЩCIА 

ои l ·go stycznia 1885 т. 

SКLEP 
Bilety nabywac mozna w ksi~garni .дОnJ Roz~na,. w pl·a.we~ oficynie .. I~~~~~~~~~~ 

С. RICHTERA. + сzРГЕZУs.1ШАО)Nе zIaAnl6WD1enAlaM +. 

w gmachu W-go SсlшiМеl·1!. od uli· ТЕАТН VI~TORI 
Inte~e~nDCl racz~ SJ~. zgtaszac до lIIiakfa lлdzi ~ 
~~пf~оt~~:~~~~s~~оtу~~j~н:w~~;). ;/lrekl'ya tO/JJorzl/sfwa kl'ed!Jlowego ПО WYNAJH~IA :+~ak:.~:lk}~j'P~I.~Z'~yI8~tywp,a,Wy, CCh~.~dZ~:ach:+ А. 
аdШШlst"аtога W tYIll1<e dошu <а- pod' d h . . d •. JI ......... & ....... ----

. k' 1213 91 aJe () powszec neJ Wla ОШО.С! ---- род dYl·ekcy •• 
"Ilеэ. ·a<ego. -.,- ie w dnid 3 (15) kwietnia 1885 т. 

OBWIESZCZENIE 
~y~~d~;j:i~l~-e~yz;:~~z:y:.i~::~d MIESZKANIE, +:'ot~m~a~a~::I:;~:+ JOZEFA TEXLA. 

• notarynsz m KonstautY1ll Placbec- + 1882 ' . • W niedziel~ dnia J lutego ]885 Т. 
Dyrokcya towarzystwa kredylowego т. ~odzi: kiш, od~ dzie si~ .sprzed~z .nieru- 8klаdзj~се sitt z szeSciu pokoi, + EKSTRAKT MI~SNY w PtvNIE + 

w zastosowaoiu .i~. д~ § 22. ~8~WY, ch~шоgCl p~lozoDeJ '~ '~l1e§cle I:.o- PI'zoopokoiu i kuchui z gБГ<1 i + CIBILS + ZIELONA WYSPA podajc до ро .... ееЬо.) .",,,,fo,,,,,,",,, u .... dZJ przy U]ICY KoJe)ueJ род Nr. ~ ' .... 
z%dao~ ,.пвtltl. poZycz~a о,. о; ruchonuМ, 111411, obci~ionej poiyczklj, towa- d\viеша piwnicami, па I·em pilt- +<Jajllcy w jednej chwili wyborny+ 
pod .Nr. 796> przy u1icy <>-go Benedykt.a, rzystwa 'redytowego w s\llllie I·S. t. d D D Ь +rGSbl до nabycia w znllczniejszych+ 1 
Daw,d M .. zlal1ka, n. 16,000. !Ze lУ Oml1 рр. . о 11\- , ch k 1 'aI Ь' . 

Wszellci •• arzuty przeci .. ko udzie1.nio 3,40? ., . k' & С d . +Ьаnd1а. о 001 пус 1 8POZYW-+ 
... z~da"6j poiyozlri, Btowaпy.zen, "е· Llcyta~a rOzpoCzDle SI~ од SU- IllС ]ego о. , о fГОlltп Пl.: czych, ро rS. l za flakon . + Operetka w 3-сЬ aktach napisar 

dhc%l.podrzedsdL~~i6 'ddyre"kcyi.w I'г.щ;сi,gu 1IIУ rs. 500. . Cegielll iauej N1·. 1405. Шizszn SKl.AD G1.6WNY + przez рр. CJairville Chi~ot i Dш'U 
Q1 . ~ .а.) W) '" о"аш. Q1o,eJ .. ego Prz stf!DU IICY do tako,,'eJ оЬо-.. ' . 

obw,eвz .. ema.. wl·A za.K1· .:t ~'Oiy6 wa.diu\U w sumie Wlaс1QШОSC w s ktadzJC Sclleible- + u Т, О. I:.I\P 1 S К I Е G О + Muzyka Lecocq'a. Tlnmaczenie 
l.6d1dnla 19 (3 1 ).LJ·СZОI818Ч6 roku. .• -. '" . . . 

Za prezesa, dyrektor Н. Kon.t&dt. r5. 680. ra ll)b \у R edakcyJ. • w Warszawie, Wlodzimierska 4. + R. MorozowlCza. 

Vyrektor biur .. tit"I·.icki
. 1]06- 4-1 MIESZKANIE % ............... +%' ......... ++ifl 

. A~Olf Со/"," sk1~.dnj~ce si~ z 10 do 12 l'okoi, W У К А Z 
ZТП ItlRFl! р. adwoka.ta przysi~glego, шiеszkа. w wraz ze 8k lepetll fronto,vYI1\, 811ОО- numer6w pOZJ'cxe" pr.nliowych roзуj."iсh z го"" 1864-go (pierwszej emi.)"i) WJ'-

. . .. аоти "\v.go J. WШiсkiеgо, przy ro· rynallli i podda.szern, zаjшоwаnе 10000W&II)"ch z wygrao" or ... аmоrtуwwачусh w c;t,,"Ilieo,u. doia 2 (14) .ty ... 
Spr.edaJO (Ю •• d",еchо ро kkОР'hЭО ~ fo1ot gll иНс Piotrkowskiej i Zielouej. dotychczas przez рапа Mnteosza А. rtia roku 1886-g0. (Podlog t.ab.li, d""t.arcwnej Bt.araoi.m ~8otoru Maurycвgo Nel· 
лн:&.rtwе \v roz.ny gatuu ас шоzпа t О' •. 6 d d L k . fi . d N ka..u& et Сотр. w ""anr.a,vie) 
Bt.aC Vo' iгod~! czw8nek i pi,tek w domu PrzYJllluJ«\ 8J'lrawy zal' .wno . О s~ u аз а 'v pl'nWe) О сушо .. 01llU , LOSO'''A.NIE XXXIX. 
Blaw.t.a, gdZ1. llotel Hambu.nki. okr<;goweto piotrkowsk,ego Jak 1 do 530 prz~ u1: PlOtL'kowskleJ, Je~t оа 80rJa Kr. w)'gral '.. 8erya Nr. w~-gral rз. 

К k. s~dбw pol:oju i gminnych. l-go kWletll1a r. Ь. до WУЩ\J~СН\. ]C3~4 32 200,000 
Scrya Nr. w)"gral ' •. 

1 2Ь6 24) aczmare J_ 1135-15-1 1180-3-1 2885 8 73,000 
7146 9 40,000 3213 36~ 4143 46 

4607 16 
6946 32

t 8326 16 8,000 
18811 2 
1'072 1 

Ш6~ gg{ 3,000 

,,' t:k А I f'I. 
~.\ 

z koitoom giebly I k 
--;'-Ijd'".-n-o-"- ---~-- J)opelmu.loJ tl"I1IIY.1\ суе 

2810 8 23,000 
13634 21 ~ 
16674 4 10,000 
18037 19 

13610 27 
14420 22 
18062 '1 

U~rliu . . (106'/,> сН. ter. 2d 
" .' .' (160'/,) п. ter. 2 (1. 

{Ш16 uieJn. ТlHUt.a banL .11. ter. 2 d. 

]00 nlr: 
]00 mr. 
100 mr. 

;r. I chciano pIIH·. t 
-4- '46.86 I 1----- -

4 46.75 = 146 70 670/, 66 
- 46 ~1 '/, ~ 

Wygraly ро rs_ 1000: 
Saгya Nr. 8or)"a f{r. 8ery. Nr. шуа Nr. 80rya Nr. 

688 371 4823 2 8492 291 14971 61 16460 25 
898 461 6667 32/ 9943 42 16247 11 18263 46 

1998 36 8891 41 11942 16 16367 311 ]9862 42 
2466 2 8213 22 12617 20, 16959 8 19919 37 (666 == 

'37 77'/, 76 
I 
170 .20 _ 

kr. ter. 2 (]. )()() nlr~ 

" " ,11. юг. 3 т. 1 с,. 
Loпd}'11 kr. t.r. 810. 1 J,. 

" д/. (ег. 10 д. НЮ ~Y. l)aryz. 
kr. ter. 10 d. 100 I<'r. 

'Vi~den .11. ter. 9 а. 100 ООу 
629",) kr. 'ег. 9 <1. 1()() По,,! 

" . сН. tor. 2<1. 100 ". 

4 
4 
4 949 
• , 37.86 
4 
( 77. ЬО 
6 

'Vygral"y ро rs. 500: 

k . . /.1 !!! 2 t U(J"~IUiU'll kuiю,._~.'i~ltl) 
. _ t I ~g 1>01'''''';008 z ООО·К '· "1 Лkеуе. ~ ~ • 

•' .ery 1'311 8 w о t ( 1(0) ~ р. П~ traш:. 1.0,1800 1 ЬО'1" "Р . • ., ~ rал.. iljd. 1 cilo.pl. ..... .~. '. 
(о. 100 <в.). сп" ~ Akcy.1).Z. \Var.-W. JООr. , I 

1'.ter8bU"g 

. rya Nr.8orya Nr. Serya Nr. 8or1" Nr. 80rya Nr. s.гya Nr. SerJ"& Nr. 8or!a Nr. 80rya Nr. 
21'6 14 2070 42 4089 46 6662 14 8697 27 11291 ]6 13OQ1 11 16026 23 18408 36 
317 4 2088 44 4118 36 6662 22 8965 45 11331 19 13014 22 16114 42 18493 7 
398 11 212~ 14 4222 16 6684 27 9'221 23 11369 11 13051 16165 31 18519 45 
699 16 2284 39 4316 6 6797 37 9363 19 11437 16 13188 39 16365 36 ] 85~5 19 
t«J9 00 2979 7 4S9O 60 68ЗО 36 9386 28 11514 11 13280 22 16397 13 18663 36 
~43 22 2390 36 4428 36 6676 39 9601 83 11609 6 13611 44 16423 1 1881& 32 

()Ы;и;~"'ас. Kr.l'ol •. du'" 4 -.- ' W .• Вуd.1юоr. 4 - .-
Lisf.J l ,ikw.Kr.l'uls. иой1" ~ 8776 8888·.~ 1 " lOOr. б 

" " " " 111& е.. _:_1 T"T~. НХЮг. {) 
Ru,.l'ot. \V •. J ещ. JOOOr. 6 98.60, " JOO r. 6 

" " " ,',' I gg~: ~ -'-1 ~:.~! ~·.Ъr .• Lбil"k;"j =:=,) 98:51;1 " Nadwi~lail!k. ) 
11 Jt IOOOr. 6 9850 ' URllku IJltlHlJowegu 

" " 100т. 6 =:=-,' 9860 w \V"T" .8.W'je250r. 
" f' 111 n l m~: g 98 " \V"r. Ваш. })У8. 2ООг. 

t) )1 l' - ' - 1 ,60 " llan.H. w}j()tlti 200г. 
H~ •. f«Jt. l')'.zr. ] 66.! ldlll. 6 n \\rMr.l'o\T.Нl1.odoguia 

186611"",. Ь I 1~ ~60 
lS"" etj'ulL,i: l'~~.Ho •. 1811\. б " W':'t~"J:'TCJlkrU~ 

' " " " tI II n б " t.:u1tr.J)oUt%ttl. 6UOr. ~:e!!' 
), "" IJJ " () Jбzefоw 250 r. _. 
" tt " IJ lV tJ {} CIobГlk 2ЬОг. 

1.\IIt.y Z8liLawll" (Zt!. Н)() г.) J1~гшаIl6w2б()г. 

" 
... ' d,шS. l lit.А. Ь ~7 90 98 ! .20 c,!B.kuw;u.~60r. 

н " ., "lit.U. 6 979098 98.2I)j LeOIJOW 250 r. ~:~ 
ша!е 6 9790 98 98.20 , С t . 2-0 _ 

tt " &r.Yilit.A. 6 99;~: :8'~' :: т.',,,,. }~880~II~~]~~: :а 
')" 1} 1ft.. в. б ' " 'j'()w. Lil~p, Jttta. i 
)1" "Jllalll 5 979098 98.20 .l,..Qt,we1U~lll lU()()r. • 

" " :!ег.Ш ::t~. g ~:~ ::~: "'t;~7.ik~~~V~~~~~: ~ 
" ":)er:'lvli~al~ g 9790981 :::1 ,,~=~:ь~;.~~~}:~~~c:' ~ 

" :::: ~~y~ ~ =:= i::Шk -.- "&~;~.ii:i)~;:~:~OO~: 
:: ,:' ,:' Ser~ У . z. 96 ]095 Ыб 20, " 'Van. Т. Кор. w~gl" i 

Li.tp ... t.oo. ''I'" ••. Ser.l u -.- , ::~! Zakl.lIutnjc"Jch~Wr. 

=:= 1 900 14 248Э 1 4460 6 6933 17 96ЭО 46 11712 40 13608 43 ]6691 5 18843 ~7 
_ _ ' 910 3 2067 20 4493 2 6946 2! 9668 16 11829 36 13706 20 16694 2 19004 12 
_._ 1 981 17 2659 13 4498 30 7069 47 9720 14 11661 48 14161 93 16737 1 19029 22 
_._ 1036 16 2738 29 40.666 39 7529 25 9882 88 11931 2 14211 26 16737 8 19174 92 
_ ·_ 1 1~OJ 27 2768 11 4807 Н 7642 15 lOOМ 31 11906 30 Ш!36 3 1681'7 22 ]9341 f$I 
_ _ 1210 26 2806 8 4871 19 7683 25 10121 28 12087 24. Н390 10 18836 46 19Ш ~7 

1214 37 2829 28 6I0.f. ~6 7806 35 10l!5 21 12163 60 14672 22 16849 31 19662 6 
_ ._ 11126 30 2883 7 6118 22 7860 Н 10162 25 12242 46 а602 17 168~3 10 ]9690 21 
=._ , 1235 36 2896 13 6143 2 7959 16 10196 2 12263 31 14824. 11 16999 19764 26 
_ __ 1463 48 2975 22 5296 2"~ 7974 8 10209 20 12178 26 14864 4 17054 16 19817 в . I ]482 28 2986 12 6400 47 8066 33 10281 60 12309 16 14926 43 11218 4 19916 47 
__ , 10"23 2jj86 43 6496 6 8170 46 10423 6 12434 2 14993 16 173O.f. 47 199М 1 
_._ 1692 30М 16 5652 42 8190 47 IOМ6 16 12ЫS 16 16018 26 17373 30 19969 о 

. ]698 3056 ]6 6760 40 8248 36 10683 18 12652 14 16087 40 17432 20 19998 Iq 
17ЗО 3324 32 5873 31 8ЗЫ 23 10688 36 12679 6 16182 4.1 1.ШО 2.i 
1741 5468 46 6000 16 8393 3s 10610 88 12193 31 16225 23 17447 31 
1796 3642 41 62!б а 8419 45 10871 31 12606 36 15288 2 ]7659 28 
1809 &599 26 6з12 81 8420 33 ]09,)7 17 ]28]8 46 16375 2 17600 36 
1908 3856 5 6330 7 8488 8 11045 36 12869 46 16394 8 17637 60 
1951 3676 3<; 6411 43 8603 1 11119 40 12876 22 16469 12 177Н 34 
I~ 37 8 8 6446 20 8605 29 11151 2 12819 14 16549 28 1781 7 19 
HJ8l, iIO S8Pl 4 6560 26 8663 49 11220 1 12919 26 1 5Ы9 зо 18149 40 

3 ~3 3995 40 6598 38 8598 11 11233 26 12962 35 16806 40 18217 20 
3 116 4014 49 6637 зо 8638 14 11248 15 1296! 6 16863 б 18260 1 

WyPl..ta wygr.DJ'ch. dokqпуwaб .i~ h\)dri. wyl,c"oie у, baoku pali.tw. w 1'.teral,>1lI"gn 
pocztw •• y od 1 (13) kW1etnia 1885 r. 

" " :~ ш1
ll

v : 9~:~ 1 g~~I' "i~~; ~:~i.;ci~ :r;Q~: I 
.» 6 ,1~".loы.iLatDi1oor.1 

11"1 '"--". . U-ХПо " _,_ 86.60 __ ._ ,у а r t () s о k u Р о tt О' (J,jst. likW'JC.· ;) I1 

I 
160 
568 
8f7 

1074 
1lO.f. 

ИИ 
1995 
28&7 
3148 
3188 
8216 

Nast~puj~ce numery seryj wyszty па amortyzacy~: 
3466 Ш6 7639 8716 10008 12196 15926 14939 16118 
8736 5.182 '7134 8132 11332 12464 14225 16060 16168 
3996 6907 7772 8773 11411 13421 14363 16636 16287 
4098 6912 7868 8788 11 3' 13610 14579 )6591 16471 
44.l1 6947 8318 8974 12Oii2 13652 14625 ]5657 16498 
4572 6232 8534 9946 12163 189!! 14843 '169З2 166Н 

16638 
16885 
шт 
17391 
17484 
18287 

18617 
18561 
19224 
]9314 
19761 
19825 

6'/. (H!IYg; т. ",an..,wy _ .- /91.- _ ._ "aar\>. Т"щl.г i S.wedel 1 - ·-1 -'-1 . . _. 
L · ' •••• ro '-'-! 1 6 -.- 87.601 - ' 1 6" { 

" "А: 6 - .=) ~:= -.- Liot ..... oOWJch .. 62'/,. • ()1,ligi>w .k~rl '. 1:(.1." I 
L~t11 z:'t.R.T~'\Vz!&.Z. g - . I -.- n )) m.~!a;в.L •. l iU 11662'З'//" r POi;'l' relН'H f'~~ НЮ1/1I 1 \V )·Pl .. ~a~~n~~80rt·eyf.~ojw'a"'n"wiber'·I·oj~~CY,lrOZlJCз,900po ~.le~:· za bilet, dokoD"wao sin ""'dzie w banku 

k • dI • ! l =._- / 96._.-- -_ .. _-" It ru • .uuuZI •• , ., JI 11 • 3, ...... J ... v'ij LiBt.6'/.\ViJ.';B 1. ugo~ _ pali.tw8,jegO filiach 1 kantorach, """",wszy od I (13) kwi"tni. 1886 r. 
~~~,~,~~~tk~О~L~,~'~ __ ~ ____ ~:i~::~~~--------~:-------~-------:~~~~-;~~~~~~~~~;=~~~~ 

.Redaktor i Wydawca Zf.lzlslaw Kulakowskf. ДО~1!ОJ?КО ЦеR~УРОЮ. ДОД:IЬ _2_0_Н=.II=.в:.,:.а:!.р_И_1_8_8_5_. ___ l,V_dr_nk_a_rDl_·_L_. _1& __ tl_k_o_w_S_k_i_e_._o_w_I:. __ o~ 
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DWA DOMKI Droga żelazna Warszawsko -Terespolska, .... ++-+ .... IiI ...... ++-+' L ....... g ............... ~ 
.t 1liiniejSZem mam honor zaWiado,++,+p APIEROSY ZWIJ ANE+. 

Wykaz ruchu i dochodu za m grudzień 1884 roku Tmić szanown'ł puhliczcoć m. Ło-

;::;;:,~~~ ~3.';'6.:;.... ~: l;~,lE '~~ fi:!: t:;~tt;;~~;~kiistad:n;lli:i N AN A i 
w gtludniu 18 S r. było dOCh:d;el-n--::..:.!B . ....,~"":-;:-~:.;..,~~;.;g.....,.k...!~~!...·---;l.;.:- ~; wyściełanych tl~ ~ 

zbudowane przy ulicy WschodmeJ 
Nr. 1412, Slj, do wyoaj~cja. BUź zej 1) 

WiadomośB~;al §aClł6 ~~ 
Piotrkowska Nr. 261a. 

Obwieszczenie. zatedt w grudniu 1884 r. mniej o 1"5. 60,983 ,,39 lo dolU.u W·go J. '':e!de~neier'".+': Z najlepszego t llreckiego t110- ;:; 
czyli na 25,08 "f.. + prty uliCY '~8ChodnleJ N. 1411+ + nill poleca fabryka tabaczna ; 

dniu 24 stycznia (5 Intego) r. b., o dochód wynosił . . . . . • . . rs. 2,489,043 kop. 57'/. sZ31l0wnej publiczności. + + H UNXONH + Podaje si~ do wiadomości, iż w Od l-go stycznia do 3l-go grudnia 1884 r. , i l I)olccam Ble nadal względol1' I 

godz. 12-ej w południe odb~dzie si~ W tymże samym czasie 1883 r. było dochodu" 2,421,807 " 47 Z uszanowaniem + + : 
przed niżej podpisanym syndykiem Zatem w r. 1884 dochód zwi~kszyl si~ o es. 67,236 kop. 10'/. Emil Joseph: 100 szt. 1 rb" 10 szt. 10 kop., 
tymczasowym upadłości firmy "H. I' Ol • 5 szt 5 kop Nabywać mo 
Fechnera Synowie", w Zgierzu, \l' _____ cz_y_�_Da __ 2_'_7_8_/0_. --------1-1-12--O-____ I!łł:t***~.ił.;:~;~::.łi8.:-~I.~.J I!+ żna w~ wszy~tkich składach •• 
fabryce upadłej firmy publiczDa ................ S.... t b h 

sprzedaż pi~iu maszyn zwanych W THALIA-TEATRZE + ZATT"I:.AD- - ~ a ącznl~S":'IO_l + 
wilkami (reisswolf), z których trzy • .n.:u I ............. 8++-+ .......... 
większe oszacowane po rd.IOO każdy, 

a dwa nluiejsze po rs. 50. d'l~ia ~ 'lttego 1 •• §§$ r. +PRYZYE.RS'KI Łódź, dnia 19 (31) stycznia 1885 r. + . 

A.~l!~fr;iE;~~ K O N C E R T B U L ~ W A ! Stanisława Janickiego : ~~~:~~:~~~ ~:4:~:~.:::Oi 
• t przy u]jcy Piotrkowskiej lf. 254ł .JEST DO WYNAJĘCIA 

od I 'go stycznia 1885 r . 

SKLEP 
Bilety nabywać można w księgarni . dom Roz~na,. w pra.we~ oficynie .. I~~~~~~~~~~ 

C. RICHTERA. + CZPrEzYS.1mAnJNe zIaAD1ówDlenAlaM +. 

w gmachu W-go ScheiLler .. od uli, TEATR VI~TORI 
Inte~e~anCl racz/ł Sl~. zgłaszać do miakta Ł?dzi ~ 
~~nf~ot~~:~~~~s~~oty~~j~s:w~~;). ;/lrekl'ya toworzystwa kred!J/owego no WYNAJH~IA :+~ak:.!:lk}~j'p~I.~z'~yIB~tywplaIWy, CCh~.~dZ~:ach:+ A. 

administratora w tyllll<e doOlu za- pod' d h . . d ś' JI ......... s ....... ----. k' 1213 91 aJe () powszec neJ wla orno CI ---- pod dyrekcYI. 
IlIlesz 'a<ego. -.,- że w dni d 3 (15) kwietnia 1885 r. 

OBWIESZCZENIE 
~y~~d!;jt~l~-e~yz;:~~z:y:.i~::~d MIESZKANIE, +:'ot~m~a~a~::I:;~!+ JÓZEFA TEXLA. 

• ootarynsz m Konstantym Placbec- + 1882 r. • W niedziel~ dnia l lutego 1885 r. 
Dyrekcya towarzystwa kredytowego m. Łodzi: kim, od~ dzie si~ .sprzed~ż .uieru- składające się z sześciu pokoi, + EKSTRAKT MIĘSNY W PŁYNIE + 

w zastosowaniu .i~. d~ § 22. ~8~wy, ch~mośCl p~łoźoneJ '~ l~lleŚCle Ło- przedpokoi u i kuchui z gór" i + CIBILS + ZIELONA WYSPA podaje do po .... eehn.J ..... "'fo""""'" ts .... dZI przy ullcy KoleJueJ (lod Nr. ~ ' .... 
ż%d"n~ ,.notRIa pożycz~a na Soni ruchomość, 11 14a, obci/łionej pożyczką, towa- dwiema piwnicami, na I-em pię- +dający w jednej chwili wyborny+ 
pod .Nr. 796> przy ulicy go Benedykt.a, rzystwa iredytowego w s\llllie rs. t. d D D b "'Gsół do nabycia w znaczniejszych+ 1 
D"w,d MOIzlanka, rI. 16,000. lZe w Omll pp. . O ra,- , ch k l 'al h' . 

Wszelkie ."rznty przeciwko udzielenio 3,40? ., . k' & C d . łhandla O om nyc I spozyw-+ 
... ż~dan6j pożyozki, atowRl'<y .. em ze, LICyta~a rozpoczme Sl~ od su- mc Jego o., O frontn nI.: czych, po rS. l za flakon . + Operetka w S-ch aktach napisnr 

dhc%l.PodrzedsdL~~ió 'ddyrekkcyi.w I'r.""citgo my n , 500. . Ccgieln ianej Nr. 1405. Bliższa SKŁAD GŁÓWNY + przez pp. C1airville Chi~ot i Duru 
Ol . ~ .a'j Wj ru o"aUla OlOleJszego prz stenu Ij,cy do takowej obo- •. ' . 

obw,esz""eru".. wl·A za.KI· .:t ~'Oiyć wa.dium w sumie wIadQmość W składzlc Scheible- + u T, D. l Ą P l S K I E G O + Muzyka Lecocq'a. Tłumaczenie 
J'.6d1dma 19 (3 1).LycznIoI8~6 roku. '. -. '" . . . 

Za pre.".a, dyrektor H. Kon.t&dŁ. rs. 680. fa lub w R edakcyJ. • w Warszawie, Włodzimierska 4. + R. Morozowlcza. 
Dyrektor biur .. tit"I·.

icki
. 1106- 4-1 MIESZKANIE % ............... +%' ......... ++?fl 

. A~olf Col",." skł~.daj/łce si ~ z 10 do 12 pokoi, W y K A Z ZTWE E1RPl! p. adwokata przysięgłego, mieszka w wraz ze sk lepem frontowym, su te- numerów pożyc""k premiowych rosyjskich. roku 1864-go (pierwszej emi.yi) wy-
. . .. ilomu 'V.go J. Wiś!ickiego, przy ro· rynallli i poddaszem, zajmowane 10000wanych • wygraoł, or'" amortywwaąych w cit,,"IlieolU. doia 2 (14) atycz. 

Spr.ed"JO co •. dZlech0 po kkoP'h30 ~ rolot gn ulic Piotrkowskiej i Zielonej. dotychczas przez pana Matensza A . rtia roku 1886-g0. (Podlog I.&beli, dootarcwnej ataraoiem lantoru Maurycego Nel, 
nu&.rtwe \V roz.ny gatuu Be mQzna ł o· .. ó d d L k . fi . d N ka..ua et Comp. w ""Bruawle) 
at.ać w środ~! Czwartek i pittek w domu PrzyJllluJlI BJ'lrawy zal' .wno . O S~ u as a w prawej o cymo .. 0111 U , LOSOlł'A.N1E XXXIX. 
Bla",al.&, gd.,e notel Hamburski. okręgoweto piotrkowskIego Jak I do 530 prz~ ul: PIOtrkowskieJ, Je~t od Serya Kr. wygral n. 8erya Nr. wygral rs. 

K k. sądów pohju i gminnych. l-go kw,etllla r. b. do wynaJęCIa. IC3~4 S2 200,000 
Serya Nr. wygrał ". 

1:!b6 24) aczmare 1_ 1135-15-1 1180-3-1 2885 8 73,000 
7146 9 40,000 3213 36~ 4143 46 

4607 16 
6946 32

l 8326 16 8,000 
18811 2 
IU,72 l 

g~~ gg{ 3,000 

'" t:k liI I ł'I. 
;1.\ J)r" 

konto 
Z końoom gieMy I k 

--;'-Ijd'".-n-o-"- ---~-- Ul)pehno.lol trlUIy.1\ cye 

2810 8 23,000 
IS6S4 21 ~ 
16674 4 10,000 
18037 19 

13610 27 
14420 22 
18062 '/ 

ll~rliu . . (100'/') cH. ter. 2d 
" .. .. (Uw'I,) lIT. ter. 2 d. 

Lunę uiem. nuut.a bauk. tlI. ter. 2 d. 

100 mr: 
]00 mr. 
100 mr. 

lo I chciano pfu". ! 
-4- "46.86 I 1----- -

4 46.75 = 146 70 670/, 66 
- 46 ~1 '/, ~ 

Wrirały po n_ 1000: 
Sarya Nr. Serya f{r. Serya Nr. Serya Nr. Serya Nr. 

688 S71 4823 2 8492 291 14971 61 16460 25 
898 46

1

6667 32/ 9943 402 16247 II 18263 46 
1998 36 8891 41 11942 16 16367 SI , 19862 42 
2466 2 82IS 22 12617 20, 16959 8 19919 S7 (666 == 

'S7 77'/, 76 
1 

170 .20 _ 

kro ter. 2 el. 100 mr~ 

" " <lI. ter. 3 m. I Ł. Londyn kro ler. B m. I l •. 

" dl. ter. 10 d. 100 ł'r. raryz. 
kro ter. lO d. 100 I<'r. 

Wi~den dl. !er. a d. 100 oUI( 

Ó29't,) kro ter. 9 <1. I()() fiol') 
" . cH. tar. 2<1. 100 ". 

4 
4 
4 949 
• , 37.86 
4 
( 77.bO 
6 

'Vygrał"y pO rs. 500: 

k . . /.1 !!! 2 ł DOudUiO-ll koiu: .. _g.'i~Iu.) 
. _ t l ~g llop .. lnion8 Z ono.gl. uJ Akeye. ~ ~ • 

•' Jery 1'3118 w o t ( 1(0) ~ Po nę tram: .• o,lono I be.I" "p . - ., ~ ran.. tljd. I cilc.pl. .a re. .~. .• 
(.a 100 n.). en" ~ Akcyoll.Ż.lVar.-W.IOOr. "" I 

Petersburg 

. rya Nr. Serya Nr. Serya Nr. Sery .. Nr. Serya Nr. SeI"ya Nr. Serya Nr. Ser!a Nr. Serya Nr. 
2Jl6 14 2070 42 4089 46 6662 14 8697 27 1I291 16 130QI 11 16026 2S 18408 36 
317 4 2OS8 44 4118 36 6662 22 8965 45 llS31 19 13014 22 16114 42 18493 7 
398 11 2124 14 4222 16 6684 27 9'221 2S l1S69 11 13051 16165 SI 18519 45 
699 16 2284 S9 4316 6 6797 37 9363 19 114S7 16 ISI88 S9 16365 36 1 85~5 19 
t«l9 00 2979 7 4S9O 60 6830 S6 9386 28 11514 11 13280 22 16397 13 18663 36 
~43 22 2390 S6 4428 36 6676 39 9601 33 11609 6 HI/Hl « 16423 1 1881& S2 

UhligiSk.ar.llr.l'ol •. duże 4 -.- 1 W.-BJd.1i()()r. 4 - .-
Lisly l ,ikw.Kr.l'uls. tiuile ~ 8776 8888·.~ , n lOOr. 6 

" " " " l11a e.. _:_1 T.,r~. JOOOr. {) 
Ro •. Pot. WI. J SIU. JOOOr. 6 98.60, n 100 r. 6 

" " " ,',' I gg~: ~ -'-1 ~:'~J ~·.br.,Lóil.kiej =:=,) 98:51;1 " NadwiŚlail!k. ) 
11" IOOOr. fi 9850 ' Uauku IJItIH]JowSgU 

" Ił l OOr. 6 =:=-,' 9860 W WAra".a.w'je250r. 
" n 111 n l m~: g 98 n Wftr. JlalJ. Dyl. 260r. 

t) )I " - ' - I ,60 n llalldl. w.ŁOtlti 200r. 
R~ •. f«Jt. PJ'.zr. hW.ł ldlll. 6 n Wllr.l'ow'.Uh.odoguia 

186611e",. b I I~ ~60 
lS'.ltetjtu1ui: ł'~Ó .lto •. l em. fi " W':'t~"J:'TCJlkrU~ 

' " " n n li n 6 " Cultr.J)oUnttl. bUCh, ~:e!!' )) "tI UJ " Ó Józefów 250 r. _. 
" " " "IV tJ {} Clobl"lk 2Wr. 

Llllt.y Z8Ó1LawlItt (Zł!. 100 r.) llermanów260r. 

" 
... ldtillS. l lit.A. b ~7 90 98 ! .20 Łr .. kowiu.~60r. 

" " ., " lit. U. 6 979098 98.2f)j Leouów 250 r. ~:~ 
male 6 9790 98 98.20 , C l . 2-0 _ 

tt n &r,Yłlit. A. 6 99;:!: :8'~1 :: T,"V. }~880~II~~H:.o~: :o 
n" I I 1ft.. Ił. 6 ' " ·j'()w. Lil~p, J"'o. i 
"" "Jllałll 5 979098 98.20 ~weU3t.ellł IUOOr. Gl 

" ,, :ler.UI::tt g ~:~ ::~: ,,'t;~7.ik~~~V:!~~~~: ~ 
" n lSer:'lv li~al~ g 079098

1 
:::1 "~=~~~!·~er~}:~~~c:' ~ 

" :::: ~~y~ ~ =:= ::~gL -.- "&~;~.ii:ri~~:~OO~: 
:: ,:' ,:' Ser~ V . #. 96 1095 U620, n 'Van. T. Kop. w~gl" i 

Li.tpaat. lU. Wono.Ser.l u -.- , ::~I Zakl.lIutojc.ych~Wr. 

=:= 1 900 14 248S l 4460 6 693S 17 9630 46 117J2 40 13608 43 16691 6 18843 ~7 
_ _ . 910 3 2567 20 4493 2 6946 24 9668 16 11829 S6 13706 20 16694 2 19004 12 
_._ 1 981 17 2669 13 4498 30 7069 47 9720 14 11661 48 14161 93 167S7 I 19029 22 
_._ 1036 16 2738 29 t666 S9 7529 25 9382 38 11931 2 14211 26 167S7 8 19174 a2 
_ ·_ l l~OJ 27 2768 11 4807 H 7642 15 100M SI 11956 30 14938 3 168117 22 19341 f$I 
_ _ 1210 26 2806 8 4871 19 7633 25 10121 28 12087 24. H S90 lO 18835 46 19~ ~7 

1214 37 2829 28 61().1 ~6 7806 S5 IOU5 21 12163 60 14672 22 16849 SI 19662 6 
_ ._ 11126 30 2883 7 6118 22 7860 H 10162 25 12242 46 14602 17 168~3 10 19690 21 
=._ 11235 S6 2896 IS 61(3 2 7959 16 10196 2 12263 SI 14824. II 16999 19764 26 
_ __ 1463 48 2976 22 6296 2"~ 7974 8 10209 20 12178 26 14864 4 170M 16 19817 ę 

. 11482 28 2986 12 6400 47 8066 33 10281 60 12309 16 14926 43 17218 4 19916 47 
__ , 10"23 21186 43 6496 6 8170 46 10423 6 12434 2 14993 16 173().1 47 199M l 
_._ 1692 30M 16 5662 42 8190 47 10546 16 12648 16 16018 26 17373 30 19969 o 

. 1698 3056 16 6760 40 8248 36 10683 18 12652 14 16087 40 174S2 20 19998 Iq 
1790 3S24 32 587S 3i 835ł 23 10688 35 12679 6 16182 4.1 1.7.440 2ł 
1741 3468 46 6000 16 8393 SS 10670 88 1279S SI l6225 2S 17447 SI 
1796 3642 41 6246 a 8419 45 10871 SI 12806 S6 15288 2 17669 28 
1809 ąo99 26 6312 SI 8420 33 109,)7 17 12818 46 16375 2 17600 36 
1908 SSOO 5 6330 7 8488 8 11046 36 12869 46 15394 8 17637 60 
1951 S676 3<; 6411 43 8603 l 11119 40 12876 22 16469 12 177U 54 
I~ 37 8 8 6446 20 8606 29 11151 2 12879 Ił 10049 28 1781 7 19 
1lJ8l, !IO 38Pl 4 6560 26 8663 49 11220 l 12919 26 16649 90 18149 40 

3 ~S S995 40 6598 38 8698 Il ll23l 26 12962 S5 16806 40 18217 20 
S SS 4014 49 6637 90 8638 14 11248 15 1296! 6 16863 6 18260 l 

WyPlw. wygr.oych. dokqnyW&Ó .i~ h\)drie wyłłezoie vr banku pali.tw. w Peterat.>urgo 
J>OCZłwszy od l (IS) kWIetnia 1885 r. 

" " :~ llil11V: 9~:~ 1 g~~I' "i~~; ~:~i.;ci~ :r;Q~: I 
,J) 6 ,1~".loaz.iLatni100r.1 

11"1 '"--to. • U-XUo " _,_ 86.60 __ ._ 'V a r t o ś ó k u P o tt u' (l,ist. likW'JC.· il II 

I 
160 
568 
8f7 

1074 
Il().l 

1217 
1995 
28&7 
3148 
3188 
8216 

Nast~puj~ce numery seryj wyszły na amortyzacy~: 
3466 ~6 76S9 8716 10068 12198 la926 14939 16118 
8736 5.182 '7134 81S2 IIS32 12464 14226 I6OóO 16163 
3996 6907 7772 877S I Ult IS421 14353 16635 16287 
4098 6912 7868 8788 II 3' 13510 14579 16691 16471 
MU 6947 8318 8974 12Oii2 13662 14625 16657 16498 
4672 6232 8534 9946 12163 18914 14843 '169J2 16SU 

16638 
16885 
171m 
17391 
17484 
18287 

18617 
18001 
19224 
19914 
19761 
19d25 

6°/. r,ulYgi m. "'u .... wY _'-191.- _ ._ "Garo. Teoder i S<wedel / - ·-1 -,-1 , ,_. 
L ' , •••• ID '-'-j 1 6 -.- 87.60/ - ' 1 6- '{ 

" "At 6 - '=J ~:= -.- Liol ..... oowych .. 62' /, . I Ol>ligów .kr"· lii,!." I 
L~t11 z:'t.R.T~'Wz!&.z. g - . l -.- n n m.~!a;s.L •. l iU )1662'S'//" r POi;." relH·H f'~~ 1901/11 1 W)·Pl .. ~a~!n~!80rt·eyr.~ojw'a"'newiberl·laoj,~CY,lrC'IJCS,900po ~.le~:· za bilet, dokou'\'wać sin l.. ... dzie W banku 

k • dl • ! I =._- / 96._.-- -_ .. _-" "ru . .uuuZI... I' JI" . l' ...... J ... lJ'ij Liab6'I.WiJe"a le ugo~ _ pali.twa,jego filiach l kaotorach, p<>CZłwszy od I (IS) kwietnia 1886 r. 
-!~~,~,~~~lk~O~L~,~,~ __ ~ ____ ~:i~::~~~--------~:-------~-------:~~~~-;~~~~~~~~~;=~~~~ 

.Redaktor i Wydawca Zc.lzlsław Kulakowski. )l;oaIlOl?KO l(eR~yp OHl. JIOJ{:lb _2_0_H=.1I=.B:.,:.a:!.p_II _1_8_8_5_. ___ W_dr_nk_a_rDl_·_L_. _1& __ tl_k_o_w_s_k_l_e_._o_w_Ł __ o~ 
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