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AKCYJNE TOWARZYSTWA 

PRZ~DZ!LNIGZE 1 ПАСПИ 
'v ROSYI. 

Ostatoie oumeтy organtl шiпistеrуum Б
оаnsбw " JViestllik jirЮIllIOW, IJromysslm
nos!i i tоrgоюl."' przynosz~ оаш kilk .. spra
wozdan rocznych rбinусh akcyjoycb towa
rzystw ргzешуslо\vусЬ; о пiеktбгусh z nich, 
а шiапоwiсiе sprawozdaoiach przedsi~bierstw 
prz<;dzaJniczych i tkackicb тату zamiar tu 
роwiеdziеб sl6w kilka. Zalujemy niezmier
nie, _е u оаз, opr()cz .:aklad6lv вchejblerow
skich i braci G iosbcrg, wszystkie inne ро
zostaj!! wlasno§ci~ оз6Ь pojedyoczych, lub 
sp61ek nie opartych па akcyach; шоgliЬу§
ту Ьоwiеш, gdyby bylo ioaczej, wypro\va
dzic роrбwоаluе dziala1uo§ci fabryk rosyj
kich (pl'zewazoie moskie\Vskicb) z dzialal· 
no§cill fabryk polozonycb w Кrб]еstwiе 
Polskiem. L ecz trudno. Dajllc cyfry doly
сцсе zаklаdбw przelllyslowych rosyjskich, 
dаjешу шоZoо§с naszYlrt fabrykuotoUl ро
r6wnllc takowe z cyframi swych ksi~zek, 
za со prawdopodoboie wdzi\}c~ni оат b~~. 

cyjne towarzystwa zakIаdбw pl'Zemysl.tl. Ьа- Zachara AI?rozowa. Kapltn! akcyjJlY 'У)'ОО- d,vle 19,600 1'8., CZYh 0,90/0' .NlerucJ:l0ll1o
"" elnianego, тату bowiem pod r~kq ЬНаn- r qosi 750,000 rв., I'ozerlvowy <а§ 3,667,000 §ci razem z maszyoami przyj~te S(l do ы
se jedenвsttl fabryk, kt6re w porz~dku ро- 11(1). (dlaczego tak podzie10110 kapitat, trudno lal1S11 w sUl1l ie rз. 1,200,000; tоwаrбw w 
siadanego przez nie kapitaltl zaktadowego doj~c przyczyoy), l'azelD rs. 4,417,000 rs.; sktadach znajdo\Vato si~ <а rs. 642,000. 
i zasobowego wymieniamy: zysku czystego (ро potrllceniu 156,000 rs. Towarzystwo Iwana Gurelina z syoami 

1) Zaklady przemystu bllwelniaoego Ка. ПfI kapitat rezerlvowy) zostalo \'8. 60,000, znrobilo na kllpital 2,000,000 rubli netto 
rola Schejblera w ~odzi. czyli 1,40/0' Prawdopodobnie zaktndy Ьо- I·S. 100,000 czy1i 50/.. Niеruсhошо§сi i 

2) Saw\vy Morozowa syoa i I;!-ki(to\varzy- horouzkie wykazujll IV stosuoku kapitalu швszуоу oceoitooe Sll па 202,000, towa\'6\V 
stwo ~aklad6\V oiko1skich) w gub. w1odzi- rezerwowego tak шаlу kapital zaktadowy, gotowyc11 pozostalo przed 'Vi~lkaooCII т. Ь. 
шiеrskiеj, {>owiecie pokrowskim. w се111 oplncenia mniejszego podatku tl'zech- <n rs. 236,000. Jedytle to Jednak przed-

3) Zaklady Ьоhоrоdзkо-gluсhоwskiе Za- procento\Vego. Nieruchomo~ci ocenia towa- si~bierstwo z moiejszym kapita!em, kt6ro 
сЬага Morozowa w gub. moskiewskiej, ро- I'zystwo Zachara Morozown па 4,602,000 w roku zesz1ym, tak оiероmу§lпуш szcze
wiecie bohorodskim. rв., wal·to§c gotowych towar6w, prz~zy i g61nie dla fabryk przerabiajllcych bawcln\}, 

4) Zaklady krenbo1mskie w okr~gu waj- bawo1ny па 5,000,000 rз . Zaklady w Kren- dalo zysk zno§ny. 
warskim, gnb. estlandzkiej . hо1шiе zarobily netto rs. 276,000, z kt6- Озtаtniе trzy z wyiej wspomoionych fn-

5) Zaklady pokrowskie w pow. d",itrow- ГУС!I jednak wydaly akcyonaryuszom ty1ko bryk, zakonczyly rok zeszly z Illniej 1ub 
skim, gub. moskie\Vskiej, nad г~e~ Ja- 136,500 rs., rezerwujllc reszt\} па rok przy- wi~j pokazoellli вtrntашi, а miaoowicie: 
сЬгош. sz!y. КарНа! zakladowy i rezerwowy \уу. zaklady wysokowskie, przy kapita1e z 1 mi· 

6) Jermakowych, w ш. 'Vysznil1l-Wolo- nosi I·S. 3,832,000; орг6с' tego towarzystwo НОIl 846,000, stracily w 1'okn zеszlуш 
czku , gub. twerskiej. posiada kapitutu asekuracyjtlego kredyto- 71,756 rs. 

7) D. i М. Wasilja Mlrgunowa зуп6 ... wego З,О54,ООО rs. i kapitalu przeznaczo- Zaklady sampsoniewskie, przy kapita10 
w pow. kоlоmiе6skiш, gub. moskiewskiej. nego 11а rешопt budy"k6w I·S. 1 тШоо. p61toralllilionowym, poniosly stl'at 139,153 

8) Iwaoa Gurelioa z sупашi w т. Iwa- Zysk czysty fabryki w Krenho1mie \vynosi rз. wreszcie zak1ady rosyjskiej prz\}dzalni 
ооwо-\Vоzпiеsiебsku, gub. w1odzimierskiej. 7,20/.. Nieruchomo~ci ocenione sll razell1 bawelny do1o:.yly przy takimze kapita1e 

9) Zaklady \vysokowskie, niеwiаdошо z maszynami оа 6,184,000 rs., towary rа· rs. 99,000. Pooiewai гrzу pierwszych ОВ-
шi gdzie. <от z zараsашi fnЬгусzпешi па 2,749,000 miu fab rykach podali~my cyfry warto~ci 

10) Zaklady sampsoniewskie w P eters· rs. Nndmiellic "урада, ,е tkact\Vo przy- Ilieruchomosci i gotowych towar6w, poda-
bur/:u, i oioslo fabryce krеnhо1шskiеj w r. ". straty jemy przeto takowe i tutaj. 

11) Zuklady przlJdza1niane rosyjskiego 35,800 rз. Towarzystwo wysokowskie ocenia nieru-
tОWЮ'zуst\Vu w Petersburgu. Eez por6\Vnaoia moiejsze, Ьо niewie1e chomosci razem z maszyoami па rз. 2,200,000, 

Zaklady przemyslowe Каго1а Sc11eiblera przechodz~ce <его 'узю przYlliosly zaklady goto\Ve towary, prz\}dz\} i bawe1n~ па 1'8. 
wykazuj~ rezultaty onj!epsze, a1bowic1ll pokro\vskie. W bilansie icb czytamy ka· 1,250,000. Towarzystwo fabryki вашрsо
przy kapitale аkсуjоуш i zаsоЬоwуш, wy- pital obrotowy 1,500,000 ГВ., kapital rezer- niewskiej wykazuje wartosc пiр.I:и.сhотusсi 
noszllcym 9,451,000 rв. daly czystego "у- \уо"у 1,000,000 rs., dywidendn za 1'. 1884 sumll rз. 666,000, IIL 

sku 775,807 гз., czyli 8,20/.. NierucllOmo- rs. 7,500, czy\i z)'sk Iletto 0,30/.. Niel'u, <а§ podaje razem z 
~c i filjurujli \у sumie 7,147,000 п., Не a~ chulno§ci тв. 384,000, towarn w вНада.:Ь fаЬгусшеmi w snmie 
{"bryka posiadllla па skladzie towar6w, z ,а гз. 920,ООО. Cyiry towarzystwa 
biJallsu dowiedziee si~ Ilie шоztlа, ponie\va:! Сzещ wi~cej si~ posuwamy w przegl&- pujllce: niегuсЬошо§сi .. ._ 
ptllJkt ten obj~ty jest w biJnosie rubrykll dzie ЬiJапз6w fabryk, Inajllcych шniеjszе rs. 489,000, tOlvary i ,аразу fnbryczne I·B. 
og61011 ,азоЬ6 ... fabryczoych,. kapitaly wlnSlle, tem gorsze sроtуkашу rе - 1,227,000. 

.Fabryka Sawwy Morozowa зупа i S-ki zultaty ich dzialaloo§ci, Ьо oto bilnos to- Z powyzszych danych widzimy, «е 1'ok 
dala zysku 540,000, а po;od1iczeniu 190,000 wQl,zystwa zaklad6\V ргzешуstОlvусh Jегшn- zeszly okazal si \} bardzo Iliefоrtuопуш dla 
do kapitalu zasobowego i па pokrycie strat kowych pokazuje czyst~ stra~ w suщiе rз . рrzещуslu bawelniaoego i "е skargi fabry
poz08talO zysku netto rB. 350,000, со przy 1] ,800. Kapitaly wlasne tego towarzystwa kaot6w, kt6re wci ~i obijaly si\) о nasze 
kapitaJe akcyjnym i zasоЬоwуш w iJo§ci WУIJОSЩ wca1e pokazJ11i cyfrIJ гв. 2,365,000; nszy, byly zupelnie uzaвadnione. ~atwo 
тз . 6,995,000 daje I'rawie 50/0' Niel·ucho· nierucllOmo~ci i maszyny гв. 1,245,000, to- воЫе wyobrazic, jak niefortutlne rezu1taty 
mo~ci oszaco\Vallo w bilaosie tуш па гз. ":1l'У о а skladzie rз. 793,000. шusiеli osi~gnllc fabrykanci, posiadajqcy 
3,683,500, towarow па skladzie шiаlа Са- R6"oajllce Bi\} prawie poprzedzajqcemu kapitaly zakladowe, nie przeoosz~ce ki1ku-
bryka ,а rs. 4,164.000 rв. I \I'Ysoko~cill kapitul6w (2,186,000) towarzy- set tysi~y rubli, kiedy tabryki z p6ltora-

Moiej juz korzystne l'ezu1taty przedstawia st\VO iVasl1a Morguoowa syn6w, da10 tak· mi1iotlo\vemi kapita1alni nie byly w stanie, 
sfl ak- biJans zaklad6\V bohorodsko-gluchowskich ,е zysk \vi\}cej nii uшiаrku\Vапу . Ьо zale- jak 1116will, zwiqzac k06c6\V. Niezapomi-

Fabryk sukiennych spotykamy ty1ko dwie, 
а mianowicie"Torntona" i "Dagu-Kortel"pod 
firШIl К. i Е. Ungerll-Sternbeтg. Pierwsza 
z nicb wykazuje zysku netto <а rok zeszly 
rs. 360,000; kapita! zakladowy wynosi 
2,00(),0О0 rз. i opr6cz tego kapitlll obroto
wy 8,240,000 rs., czyli оg61еш рпезzlо 
10 lIIilion6w гв. ; zysk czysty przeto wуnозi 
zaledwie 31/."/0. Nieruchomo§ci i шaszуnу 
figurujll w biJапзiе w summie 3,29 mil., 
tOWIll' па sklQ(]zie 2,57 miJ. rВ. Fabryka 
Dago - Korte1 lIIiala zysku 23,251 rs. а 
ро odtrllceniu 1,251 гиЬ. sreb. па пес? 
kapitatu zasobo\Vego i rub. sr. 8.000 1l'U 

rzecz kapitalu amol·tyzacyjoego, pozostalo 
zysku tletto rв. 14,000, со рпу kapita]e 
zakladowym гв. 700000 i zаsоЬtowуш rs. 
45,000, wynosi okoio 1,88"/0, czyli w % 
zysk jest шпiеjszуm о polow\) nii u Torn
tona. Niеruсhошо§сi i шавzупу zapisane 
sq w biJansie SUШII rв. 600,000, gotowe to
wary зumll rз. 668,000. 

Znacznie Jiczniej reprezentowane 

8) 

KR UCZEK. 
pnlll go nogll. Рiеч usunql si\} па bok,llosiel·dzia •. .Naresztie, \vsciekly prawic Ь6- spr6bowa~ bardzo ,шu si'iJ smacznlJs wydala 
ogon z\ViOlll pod siebie i nie§mia1o zblizy1 1еш, chwycil z\Jbami jednq z lydek, kt6re rzoozll. Zaczynal роjшоwа6 znaczenie <\)
si~ do drugiego dziecka, kt6re zagadane, шu przejscia broni~y i \vушkОlll si'iJ па bo\V. 

OBB.AZEК Z N .A.ТUBY nie zwracajllc па nicgo uwagi, 0pu8cilo rl}- lllk\}. Ch\vytatlie jcdnak шуszу wymagalo wie-
рпе. k.~ z сWе.Ьеш, zndnego niebezpiecze6stwa Со Bi~ ~o tYIll wypadku "'! zbo1~tej du- 1е (гид6~ i wprawy, kt6rej, zyjqc, jak z~l 

Maryana Jasieticzyka. ше przewlduJ.IЪC. • . .. szy рза Jzшlо! trudno slЪd~lC ludZI~Ш; .to dощd, ше Ш1l1.1 s{>osobno§c1 паЬус, а ~I.e 
Kruczek Пlе mogl oprzec B1~ pokusle; "l- ty1ko pewoa, "о оdщd straCll zаufаше, Ja· zawsze \ypadaJIl зате w lapk\}. ~atW1eJ

(Dok01iczerzie - pat,·z N,·. 156). 
Koniecznem to jest domestykacyi nast\!P

stwem, "е ile razy zwierz\) oswojone, przy
stoBowane do potrzeb i wygody ]udzkiej 
zoajdzie si~ skutkiem zbiegu okoliczno§ci 
Ье. opieki czluwieka, w powszechnej "а1се 
о byt wi\}c~j шu przynosi szkody od zupe1-
Ilie dzikich stworzen. Nie powraca bowiem 
do pierwotnego staOl1 swobody i (nieza1e
zno§ci, ale wiecznie kr\!ci siIJ w ko1e sztu
cznych warunk6w bytu, potrzebujlJsc niezb\j
dnie, bodaj sl}siedztwa ludzi. Zшnszопе 
blldz со blld1: wlasoe utrzymac zycie, spel
nia tp zadanie ty!ko 11' granicach okolicy, 
w kt6rej si~ wycbowlllo, а nawet w obr~ 
Ые jedoego, znanego sobie pod\Vorka. Nie
podoboa шu juz powr6cic w ]азу i koieje, 
Ьу iyc tгуЬеш antenat6w, staje si~ parya
sem daoej шiеjsсоw06сi, gdzie wszyscy prze
sladujll je i ш~z~. 
Таkiш wуrzutkiеш, takim рагумеш шiаl 

Ьус Ю:uсzеk! ... 
Gdy przebudziw8ZY si~ па drugi dzie6 

rankiem wybieg1 па lч.сzk~, jui zwykla 
gromadka dzieci siedziala nad strumykieDl. 
Kruczek ро dwndziestu czterech godzinach 
postu bardzo Ьуl glodny, uwag'iJ \vi~c jego 
zwrбсilу рrzеdеwвzуstkiеш trzy pajdy сЫе
Ьа, kt6J-е mi~zy dziecDli spostrzegt. СЫеЬ 
ten Ьу1 rodzajem deseru !po§oiadanoego, 
przybitek ро barszczu. l'rzysiad1 z zais
krzonym wzrokiem przed jednym ,е szcZ\r 
sliwcOw i lаkошiе wpatruj~c si\j w niego, 
skomlil, dopominaj~c si\) о czll8tk\} dJa sie
~ie. Dzieciak rzucil шu kawalek, to bylo 
Jednak zашаlо i kiedy Krt:czek naprzy
krzal si~ da.lej, np6d2iesn krzykn~t I ko· 

dzqc tak blisko z~b6w przysmak, wyr\Val kie mial do nich. Bezgraniczne poddanie sza byla spra\Va z drobiem, to оо:! zarl\z 
go nag1e z rllk dziecka i odbieglszy w hok BiIJ wo1i czlowieka, kt6re prawie z Ьеzшу§l- nazajutrz Kacprowa nie doliczy1a si~ je
kilka krok6w, polozy! si~ z сЫеЬет mi~- no§cill graoiczy1o, znik10 па zawsze. dnej kaczki. Podejrzeoie wprawdzie pad10 
dzy lapkami па trawie i poczlЪt go zaja- CiIJ:!ka czekala go do]a, przykutym Ьус па Kruczka, poloienie jego bo\Viem n:u.tr~ 
dae. 'V tej saDlej chwili grad kamieni ро- do 1udzi, nie dowierzaj~c im i l\)ka,j~c si~ czalo kazdemtl ту.] podobnl}, dowod6w je-
зураl sit; па niego. ustawiczlliel Вос sam wreszcie nie r.0czu- doak braklo. 

- А. huz go, о psa, рза, рза - wolano wa1 si~ do :!adnej winy. G~odny Ьу bar- Tak minl}l tydzien. Krtlczek schud1 <па-
dokola. - Cala gl'omadka jego рrzуjасiбl dzo Ьуl nawet glodny! Czy to nie Миша. cznie; czarna, l§nillca si~ jak jedwab, cien
pu§cila siIJ za oim w pogon. Kruczek <IllУ- czylo wszystkiego? Za сбi wiIJC ta Ьо1е- ka sier§c psiny wyrudziala, gl'll.biejl}C Ые
kat, wcilЪi сЫеЬ trzymajlЪc w z~bach; przy- sna kal'a i zn~anie si~ nad nim? Czy za dlЪ i niedostatkiem-miеjsС&О1i nawet nagl} 
party do strumienia w bT6d go przebyl i to, "е 1udziom ufa1, а dzieci, z kt6rellli со swiecil 8k6r~. со doia 0:1 пос schodzil do 
dopiero па drugiej stronie, widzllC, ,е dzie· dnia па Ilj,ce igral ро swojemu, ро psiemtl Jepiaoki, tu na\Vet znosil сzasеп.. niedoje
r.i przestaly biedz ,а niш, zatrzymal si\) i шоzе, а1е serdecznie шilоwal? ТпеЬа siIJ шопе resztki lup6w, chowajl}c je па ро
dоkобсzуl §niadania. wi\jc strzedz ]udzi i kryc z оот, "е gl6d оот, godzinami nieraz pracujllc nad skra-

Dzieciaki jednak prago\)ly si\j zem~cic dokucza! dzioo~ gdzie па sшiеtniku psom domowym 
koniecznie. Oburzenie bylo \Vie1kie, wszak- Odtlld zmienil si\j zupelnie stosunek шi~- ko§cill, nim j~ z,gry§c i po1knllC zdolal. 
"е Кruczek dоршсil si~ kraJziezy, а kt6z dzy Kruczkiem а dziecmi. Usta1y wsp61ne Bieda uczyla go oszcz~no§ci. W izdeb
wiedzial, jak g16d ,е\ыоет; k1eszczami zabawy оа lllce; znikla pr~yjaZi1 wsp61ua. се spokojnym Ьуl do czasn; nikt nie za
§ciskal 201lldek psitly. Zemst \j оЬmуsШ Dzieci wybaczyc шu nie шоglу znaktl па glllda! tam, zbyt swiezo jeszcze tkwila w 
J\jdrek. Wr6ci! z towarzyszami оа poprze- Iydco jednego z nich, оп <а§ wcillz przes]a- pami~i §nuerc dziad6w. Cho1era jni i Z 
dnio zajmowane miejsce i czas jaki§, niby dow!loy, omijal je z daleka. Nowego Dworu kilka ofiar zabrala. Ро
zupetnie nie zwracaJi uwagi па Кruczka. Zresztll glod, kt6ry ти teraz nieodsL~p- ploch Ьуl wieJki. Matki zabronily dzie
Ро chwiJi dopiero JIJdrek pieszczot1iwym пуш bywal towarzyszelll, budzi1 w nim сiош wchodzic do dziadowskiej chalupy, а. 
glosem zaczll! go nawolywac. Zrazu, "у- dzikie instynkty pierwotnej, zwierz\}cej па- сьос nieraz zbierala je ch~tka zajrzec ta т 
straszony napa§cil}, pies wzdragal si\), ро- tury. <а Kruczkiem, to przecie:! z obawy przed 
wo1i przeciez, pelzajllc prawie, przysuolIl Ch6d jego 1ekki dощd i ~шiаlу, zашiе- admonicylj" dotlld "аdnе si\j па krok ten 
si~ z pokorlj" pl'Zy\Vlll'o\\'al и n6g J \jdrka. llil si\) \v rodzaj IIJk1iwego pelzania z оа· nie o§mielilo. Dopiero, jak to wkl'6 tce <о
Ten tlderzajllc jedoll r\jklj, ро nodze, \уаЫ! sLawiotlem uсhош. Szukajllc 1upu, czail baczymy, nowej trzeba bylo katastr'.Jfy, Ьу 
go do siebie, а w drtlgiej tгzуша1 ukryty si~, piloie baczlЪc па sze1est oajmuiejszy, zakaz ten przelaro.aly. 
раз rzemienny. Kiedy jui psa mia1 (и :! je§6 bowiem шusiаl, а jеdпосzе§пiе 1iczyc Pe\Vnego razu, zakasana stala Kacprowa 
pod r \)kll, z calych sil smagal go ро grzbie- si\j z tеш trzeba bylo przed 1udzmi, kt6- przy lawce \у strulllieniu, piorl}c па niej 
cie равет. rych krzywdll "уl z konieczno§ci. szшаtу. J edoll r~k~ nagania1a wodlJ ,па 

Udel'zeoie bylo tak silne, "е psina, sko- Ро katastrofie па l lj,ce, 1 е:!а1 w ро1и Illil}- bielizn\j, drug~ siJoie trzepala kijоn1щ. О 
wyczllc, przewr6ci! si\!; wtedy dzieci, Не ich dzy iytem, IiZIlC sk.rwawionlЪ uderzenieru bok w pewnem oddalenin p1uskalo зi~ "е
by10 i сzеш kt61'e шоglо, okladac Krucz- lap\!, gdy wtem шуsz jakas nieostrozna, 8010 st-adko kaczl}t, jej wlasnoM. КоЫе
ka pocz\j1y. Daremtlie pr6bowal wydostac tu:! шu si~ pod <~by паwinIJlа. Pies jbez сinа od czasu do czasu przerywala pranie 
siIJ z kola oprawcOw, dzieci zwartym oto- wysilktl i prawie bezwiednie chwycil jl}, zdn- Ьу odzipol!c i rzucala zadowolonem оюеп 
czy11 go s~егеgiеш i krz1CZl}C Ы~y bez mi- sil i zjadt. Pierwszy to raz cieplej krwi па dobytek, 
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AKCYJNE TOWARZYSTWA 

PRZ~DZ!LNIGZE I HAGlIE 
W ROSY!. 

Ostatnie numery organu ministeryum fi
nansów "Wiestllik jirlOllllolD, IJromysslm
nosli i torgowlt"' przynoszll nam kilka spra
wozdań rocznych różnych akcyjnych towa
rzystw przemysłowych; o niektórych z nich, 
a mianowicie sprawozdaniach przedsi~bierstw 
przędzalniczych i tkackich mamy zamiar tu 
powiedzieć sł6w kilka . Żalujemy niezmier
nie, że u nas, opr(,cz .:akładów schejblerow
skich i braci G insbcrg, wszystkie inne po
zostają własności I} os6b pojedynczych, lub 
spójek nie opartych na akcyach; moglibyś
my bowiem, gdyby było inaczej, wyprowa
dzić porównanie działaluości fabryk rosyj
kich (przeważnie moskiewskich) z działal· 
nościll fabryk polożonycb w Królestwie 
Polskiem. L ecz trudno. Dając cyfry doly
cZllce zakładów przelllysłowych rosyjskich, 
dajemy możność naszym fabrykantom po
równllć takowe z cyframi swych ksillżek, 
za co prawdopodobnie wdzi\lc~ni nam b~ll. 

cyjne towarzystwa zakładów przemysł.u. ba- Zachara ..M?rozowa. Kapital Ilkcyjny wyno- dWie 19,600 rs., czyli 0,90
/ 0 , .NlerucJololl1o

wełnianego, mamy bowiem pod r~kq bilan- r qosi 750,000 rs., rezerwowy zaś 3,667,000 ści razem z maszynami przyj~te S(l do bi
se jedenastu fabryk, które w porzlldku po- 11(1). (dlaczego tak podzielono kapitał, trudno lansu w sumie rs. 1,200,000; towarów w 
siadanego przez nie kapitału zakładowego doj~ć przyczyny), razem rs. 4,417,000 rs.; składach znajdowało si~ za rs. 642,000. 
i zasobowego wymieniamy: zysku czystego (po potrllceniu 156,000 rs. Towarzystwo Iwana Gurelina z synami 

1) Zakłady przemysłu bawełnianego Kil.. na kapitał rezerwowy) zostało 1'8. 60,000, zarobiło na kapitał 2,000,000 rubli netto 
rola Schej blera w Łodzi. czyli 1,4%. Prawdopodobnie zakłady bo- rs. 100,000 czyli 5%. Nieruchomości i 

2) Sawwy Morozowa syna i /;l-ki(towarzy- horouzkie wykazujll w stosunku kapitału maszyny ocenione Sil na 202,000, towarów 
stwo ~akład6w nikolskich) w gub. włodzi- rezerwowego tak mały kapitał zakradowy, gotowych pozostało przed Wi~lkanoCII T. b. 
mierskiej, {lowiecie pokrowskim. w celu opłacenia mniejszego podatku trzech- za rs. 236,000. Jedyue to Jednak przed-

3) Zakłady bohorodsko-głuchowskie Za- procentowego. Nieruchomości ocenia towa- siębierstwo z mniejszym kapitałem, które 
chara Morozowa w gub. moskiewskiej, po- rzystwo Zachara Morozowa na 4,602,000 w roku zeszłym, tak oiepomyślnym szcze
wiecie bohorodskim. rs., wartość gotowych towar6w, prz~zy i g6lnie dla fabryk przerabiajllcych bawcłnl}, 

4) Zakłady krenbolmslde w okręgu waj- bawełuy na 5,000,000 rs. Zakłady w Kren- dało zysk znośny. 
warskim, gnb. estlandzkiej . holmie zarobiły netto rs. 276,000, z kt6- Ostatnie trzy z wyżej wspomnionych fa-

ó) Zakłady pokrowskie w pow. dmitrow- rych jednak wydały akcyonaryuszom tylko bryk, zakończyły rok zeszły z mniej lub 
skim, gub. moskiewskiej, nad r~ek<ł Ja- 136,500 rs., rezerwujllc reszt\} na rok przy- wi\}Cej pokaźneIlu stratami, a mianowicie: 
chrom. szły. Kapitał zakladowy i rezerwowy wy· zakłady wysokowskie, przy kapitale z l mi· 

6) Jermakowych, w m. 'Wysznim-Woło- nosi rs. 3,832,000; opr6cż tego towarzystwo lioll 846,000, straciły w roku zeszłym 
czku , gub. twerskiej. posiada kapitułu asekuracyjuego kredy to- 71,756 rs. 

7) D. i M. W asilja Mlrgunowa syn6w wego J,054,000 rs. i kapitału przeznaczo- Zakłady sampsoniewakie, przy kapitale 
w pow. kołomieńskim, gub. moskiewskiej. nogo na remont budynków rs. 1 milio n. póltoramilionowym, poniosły strat 139,153 

8) Iwana Gurelina z synami w m. Iwa- Z ysk czysty fabryki w Krenholmie wynosi 1'8. wreszcie zakłady r osyjskiej przl}dzalni 
nowo-Wozniesieósku, gub. włodzimierskiej. 7,20/ 0, Nieruchomości ocenione Sil razem bawełny doło:.yly przy takimże kapitale 

9) Zakłady wysokowskie, niewiadomo z maszynami na 6,184,000 rs., towary ra· rs. 99,000. Ponieważ 1'rzy pierwszych oś-
mi gdzie. zem z zapasami fabryeznenll na 2,749,000 miu fab rykach podaliśmy cyCry wartości 

10) Zakłady sampsoniewskie w P eters· rs. Nadmienić wypada, że tkactwo przy- nieruchomości i gotowych towarów, poda-
burl:U, i nioslo fabryce krenholmskiej w r. z. straty jemy przeto takowe i tutaj. 

11) Zakłady przędzalniane rosyjskiego 35,800 rs. Towarzystwo wysokowskie ocenia nieru-
towarzystwa w Petersburgu. Bez por6wnania mniejsze, bo niewiele chomości razem z maszynami na rs. 2,200,000, 
Zakłady przemysłowe Karola Scheiblera przechodzllce zero zyski przyniosly zakłady gotowe towary, przl}dz/J i bawełnę na 1'8. 

wykazujll reznltaty najlepsze, albowiem pokrowskie. W bilansie icb czytamy ka· 1,250,000. Towarzystwo fabryki sampao
przy kapitale akcyjnym i zaso bowym, wy- pitał obrotowy 1,500,000 rs., kapitał rezer- niewakiej wykazuje wartość nip'I:u.chomości 
noszllcym 9,451,000 rs. dały czystego zy- WOT/y 1,000,000 rs., dywidenda za r. 1884 Bumll rs. 666,000, DL 

sku 775,807 rs., czyli 8,20/ 0 , Nieruchomo- rs. 7,500, czyli zysk netto 0,30/ 0 , Niem· zaś podaje razem oz 
~c i fillurujlł IV sumie 7,147,000 n., ile a~ chomości rs. 384,000, towaru w składad.. fabryczne mi w Bumie 
{l4bryka posiadala na składzie towarów, z za rs. 920,000. Cyfry towarzystwa 
bilansu dowiedzieć sili nie możua, ponieważ Czem willcej sil} posuwamy w przegla- pujllce: nierucbomości .. ._ 
punkt ten obj~ty jest w bilansie rubrykll dzie bilansów fabryk, roajllcych mniejsze rs. 489,000, towary i zapasy fabryczne rs. 
og61nll zasob6w fabrycznych,. kapitały własne, tem gorsze spotykamy re- 1,227,000. 

.Fabryka Sawwy Morozowa syna i S-ki zu!taty ich działalności, bo oto bilans to- Z powyższych danych widzimy, że l'ok 
dala zysku 540,000, a po;odliczeniu 190,000 warzystwa zakład6w przemysłowych J er ma- zeszly okazał si l} bardzo niefortunnym dla 
do kapitału zasobowego i na pokrycie strat kowych pokazuje czystą stra~ w sumie rs . przemysłu bawełnianego i że skargi fabry
pozostało zysku netto rs. 350,000, co przy 11 ,800. Kapitały własne tego towarzystwa kant6w, kt6re WCi llź obijaly si\) o nasze 
kapitale akcyjnym i zasobowym w ilości wynoszlI wcale pokazJlIł cyfrll rs. 2,365,000; uszy, były zupelnie uzasadnione. Łatwo 
rs. 6,995,000 daje prawie 5%. Nierucho- nieruchomości i maszyny rs. 1,245,000, to- sobie wyobrazić, jak niefortuune rezultaty 
mości oszacowano w bilansie tym na rs. wary na składzie TS. 793,000. musieli osillgnllć fabrykanci, posiadajqcy 
3,683,500, towarów na składzie miała fa- R 6\fD ajllce sil} prawie poprzedzajllcemu kapitały zakladowe, nie przenoszllce kilku-
bryka za rs. 4,164.000 rs. I wysokości II kapitał6w (2,186,000) towarzy- set tysi~y rubli, kiedy fabryki z p6łtora-

Mniej już korzystne rezultaty przedstawia stwo Waslla Morgunowa synów, dało tak- miliouowemi kapitałami nie były w stanie, 
SIl ak- bilans zakład6w bohorodsko-głuchowskich że zysk wil}cej niż umiarkowauy. bo zale- jak mówill, zwiqzać końców . Niezapomi-

Fabryk sukiennych spotykamy tylko dwie, 
a mianowicie"Torntona" i "Dago-Kiirtel"pod 
firmll K. i E. Ungem-Sternberg. Pierwsza 
z nich wykazuje zysku netto za rok zeszły 
rs. 360,000; kapitał zakładowy wynosi 
2,000,000 1'8. i opr6cz tego kapital obroto
wy 8,240,000 rs., czyli og6łem przeszło 
10 miliouów rs.; zysk czysty przeto wynosi 
zaledwie 3'/."/0. Nieruchomości i maszyny 
tigurujll w bilansie w summie 3,29 mi!., 
towar na składzie 2,57 mil. rs. Fabryka 
Dago - Kiirtel miała zysku 23,251 rs. a 
po odtrllceniu 1,251 rub. sreb. na rzecz 
kapitału zasobowego i rub. sr. 8.000 0'1: 
rzecz kapitału amol'tyzacyjnego, pozostało 
zysku uetto rs. 14,000, co przy kapitale 
zakładowym rs. 7000()0 i zasobo wym rs. 
45,000, wynosi okoio 1,880;., czyli w % 
zysk jest mniejszym o połow\) niż u Torn
tona. NierucholUości i maszyny zapisane 
SIJ: w bilansie sumll rs. 600,000, gotowe to
wary sumll rs. 668,000. 

Znacznie liczniej reprezentowane 

8) 

KR UCZEK. 
pnllI go nogll. Pie~ usunq! sili na bok,l łosierdzia •. .Nareszcie, wściekły prawic b6- spr6bowa~ bardzo ,lUu sill smaczn'ło wydała 
ogon zwinllł pod siebie i nieśmiało zbliżył lem, chwycił zębami jednq z łydek, które rZOOZIJ:. Zaczynał pojmować znaczenie zl}
sili do drugiego dziecka, kt6re zagadane, mu przejścia broniły i wymknllł sill na bów. 

OBBAZEK ZNATUBY nie zwracajllc na niego uwagi, opuściło rl}- lilkę. Chwytanie jednak myszy wymagało wie-
prze. k.1} z cWe.bem, żadnego niebezpieczeństwa Co si~ ~o tym wypadku "'! zbol~łej du- le trud6~ i wprawy, kt6rej, żyjllc, jak ż~ł 

Maryana Jasieńczyka. Ole przewlduJ.ąc. • . .. szy psa Uzmlo! trudno SlJ:d~lĆ ludz1~JU; .to dOllld, Ole ml".ł s{losObnOśc1 nabyć, a ~I.e 
Kruczek Ole mogł oprzeć Sl~ pokUSie; WI- tylko pewna, ze odllld straCił zaufame, Ja· zawsze wpadaJIl same w łapkIl. ŁatWleJ

(Dok01icullie - patrz Ni'. 156). 
Koniecznem to j est domestykacyi następ

stwem, że ile razy zwierz\) oswojone, przy
stosowane do potrzeb i wygody ludzkiej 
znajdzie si~ skutkiem zbiegu okoliczności 
bez opieki człowieka, w powszechnej walce 
o byt więc~j mu przynosi szkody od znpeł
nie dzikich stworzeń. Nie powraca bowiem 
do pierwotnego stanu swobody i (niezale
żności, ale wiecznie krllCi sill w kole sztu
cznych warunk6w bytu, potrzebując niezbll
dnie, bodaj s"siedztwa ludzi. Z muszone 
blldź co blldź własne utrzymać życie, speł
nia tjl zadanie tylko w granicach okolicy, 
w kt6rej si~ wycbowalo, a nawet w obr~ 
bie jednego, znanego sobie podwórka. Nie
podobna mu już powrócić w lasy i knieje, 
by żyć trybem antenat6w, staje si~ parya
sem danej miejscowości, gdzie wszyscy prze
śladujll je i m~Zll. 

Takim wyrzutkiem, takim paryasem miał 
być KI·uczek! ... 

Gdy przebudziwszy sil} na drugi dzień 
rankiem wybiegł na llłoczkll, już zwykła 
gromadka dzieci siedziała nad strumykiem. 
Kruczek po dwndziestu czterech godzinach 
postu bardzo byl głodny, uwagll więc jego 
zwróciły przedewszystkiem trzy pajdy chle
ba, które mi~zy dziećmi spostrzegł. Chleb 
ten był rodzajem deseru 1P0śniadanoego, 
przybitek po barszczu. Przysiadł z zais
krzonym wzrokiem przed jednym ze szczę
śliwców i łakomie wpatrujllc się w niego, 
skomlił, dopominajllc się O czllstkl} dla sie
~ie. Dzieciak rzucił mu k&wałek, to było 
Jednak zamalo i kiedy Krcczek naprzy
krzał si~ da.lej, .pódzies· krzyknlll I ko· 

dzqc tak blisko z~bów przysmak, wyrwał kie miał do nich. Bezgraniczne poddanie sza była sprawa z drobiem, to teź zaraz 
go nagle z rllk dziecka i odbiegłszy w bok sill woli człowieka, które prawie z bezmyśl- nazajutrz Kacprowa nie doliczyła si~ je
kilka kroków, położył si~ z chlebem mil}- nościll graniczyło, znikło na zawsze. dnej kaczki. Podejrzenie wprawdzie padlo 
dzy łapkami na trawie i począł go zaja- Cięźka czekała go dola, przykutym być na Kruczka, położenie jego bowiem n:u.tr~ 
dać. W tej samej chwili grad ka mieni po- do ludzi, nie dowierzajllc im i lęka,jllC si~ czało każdemu myśl podobnI}, dowodów je-
sypał sit; na niego. ustawicznie I Boć sam wreszcie nie roczu- dnak brakło. 

- A. huz go, o psa, psa, psa - wołano wał si~ do żadnej winy. Głodny by bar- Tak minlll tydzień. Kruczek schudł zna-
dokola. - Cała gromadka jego przyjaciół dzo był nawet głodny! Czy to nie Uuma. cznie; czarna, lśnillca się jak jedwab, cien
puściła się za nim w pogoń. Kruczek zmy- czylo wszystkiego? Za cóż willC ta bole- ka sierść psiny wyrndziała, gmbiej"c bie
kał, wcillź cbleb trzymając w zębach; przy- sna kara i zn~anie sill nad nim? Czy za dą i niedostatkiem-miejscami nawet nag" 
party do strumienia w br6d go przebył i to, źe ludziom ufał, a dzieci, z kt6remi co świecił sk6rll. Co dnia n:l noc schodził do 
dopiero na drugiej stronie, widzlJ:c, że dzie· dnia na łące igrał po swojemu, po psiemu lepianki, tu nawet znosil czasen.. niedoje
ni przestały biedz za nim, zatrzymał si\) i może, ale serdecznie miłował? Trzeba sill dzone resztki łnpów, chowaj"c je na po
dokończył śniadania. więc strzedz ludzi i kryć z tem, że głód tem, godzinami nieraz pracujllc nad skra-

Dzieciaki jednak pragnl}ły sill zemścić dokuczaI dzionll gdzie na śnlletniku psom domowym 
koniecznie. Oburzenie było wielkie, wszak- Odtlld zmienił się zupełnie stosunek mil}- kościll, nim jll z,gryść i połknllc zdołał. 
źe Kruczek dopuścił si~ kradzieży, a kt6ż dzy Kruczkiem a dziećmi. Ustały wsp61ne Bieda uczyła go oszcz~ności. W izdeb
wiedział, jak głód żelaznemi kleszczami zabawy na lilce; znikła prqjaźi1 wspólna. ce spokojnym był do czasn; nikt nie za
ściskał żołlldek psiuy. Z emst ll obmyślił Dzieci wybaczyć mu nie mogły znaku na gllldał tam, zbyt świeźo jeszcze tkwiła w 
Jlldrek. Wr6cił z towarzyszami na poprze- łydce jednego z nicb, on zaś wcilJ:ż prześla- pami~i śouerć dziad6w. Cbolera już i z 
dnio zajmowane miejsce i czas j akiś, niby dowany, omijał je z daleka. Nowego Dworu kilka ofiar zabrała. Po
zupełnie nie zwracali uwagi na Kruczka. Zresztll głód, który mu teraz nieodstęp- płoch był wielki. Matki zabroniły dzie
Po chwili dopiero Jl}drek pieszczotliwym nym bywał towarzyszem, budził w nim ciom wchodzić do dziadowskiej chałupy, a 
głosem zaczllł go nawoływać. Zrazu, wy- dzikie instynkty pierwotnej, zwierzęcej na- choć nieraz zbierała je chlltka zajrzeć ta m 
straszony napaściq, pies wzdragał sil}, po- tury. za Kruczkiem, to przecieź z obawy przed 
woli przecież, pełzaj liC prawie, przysunllł Chód jego lekki dollld i śmiały, zamie- admonicyą, dotlld żadne sill na krok ten 
si~ z pokorą, przywarował u nóg Jędrka. nil się w rodzaj lllkliwego pelzania z na· nie ośmieliło. Dopiero, jak to wkr6tce zo
T en uderzajllc jednll r\lką po nodze, wabił sLawiouem uchom. Szukajllc łupu, czaił baczymy, nowej trzeba było katastr'.Jfy, by 
go do siebie, a w drugiej trzymał ukryty si~, pilnie bacząc na szelest najmuiejszy, zakaz ten przelaro.ały. 
pas rzemienny. Kiedy już psa miał tuź j eść bowiem musiał, a jednocześnie liczyć Pewnego razu, zakasana stała Kacprowa 
pod ręką, z calych sił smagał go po grzbie- sill z tem trzeba było przed ludźmi , któ- przy ławce w strumieniu, piorąc na niej 
cie pasem. rych krzywdll żył z konieczności. szmaty. J ednll rękll naganiała wod\) ,na 

Uderzenie było tak silne, że psiua, sko- Po katastrofie na łące, leźał w polu mil}- bielizn\l, drugll silnie trzepała kijonką. O 
wyczllc, przewr6cił się; wtedy dzieci, ile ich dzy żytom, liżllC skrwawionlJ: uderzeniem bok w pewne m oddaleniu pluskało si~ we
było i czem kt6re mogło, okładać Krucz- łapę, gdy wtem mysz jakaś nieostrożna, soło st-adko kaczl}t, jej własność. Kobie
kiL poczęly. Daremuie próbował wydostać tuź mu sili pod zllby nawinęła. Pies Ibez cioa od czasu do czasll przerywała pranie 
sill z kola oprawców, dzieci zwartym oto- wysiłku i prawie bezwiednie chwycił ją, zdu- by odzipnąć i rzucała zadowolonem okien 
czyły go s~eregiem i krzyczl}c biły bez mi- sił i zjadł. Pierwszy to raz cieplej krwi na dobytek, 
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n~jmy, "е duza CBbryka та 5Lo unkowo 
zпасzпiо ltlniejsze wydatki. 

Na zakoilczenie роwiоП1У jeszcze kilka 
sl6w о sprawozd!>niu rosyjskiego tuwarzy· 
stwB tnCChBniczncgo oczy zczania i ртasо
,vBnia ba,.elny w Egipcie. 

Towarzyst",o to posiada dwa o(ldzinty, 
а шiапо,viсiо w AJeksandryi i Zagazigll; 
w picrwszern z tycll П1iаst zarobilo 000 I'В. 
54,500, IV drogicl1l ,а§ TS. 12,400, со ОС7.у
nito brotto rs. 66,900. Ро potrqceniu suu, 
па ашогtуzаСУfJ kupitalu budowlBnego, па 
kapital zasobowy i ,.упagтodzепiе dyrckto
та, pozostalo n~tto т. 36,000, со p"zy ka
pitale zakladowYDl 300,000 r5. wynioslo 61/ •. 

. lIerl:lJerg. 

RОZPОRЦDZВNIA RЦDОWE, 

о irodkad. ogrаnic:о.i'!<у<Л оШg hponOut .. ltpio. 
(n!JСЛ • 1}tJ1JЮ-&1fJ proct:n1OV'!/~" .те poWкl(J~y~h 
1u:у,tI.Жl, fW{dqc!lcl, do flit;Л I.."flpot.ow р/аtRуеЛ 10 
pr:1Jnloki. 

.RUUB pa.nBtwa, w potl}С1.оп)'сh Urра'rtarпеоt.ac11, 
Tozpatrr.,wв:ty prr.edatawiCl\io n\ilti.8Lra tinan.uw о 
za.bronicoiu uiywani& ртч W)'plat8ell niop1atn)·t.:.h 
kopon6w 0(1 papierow procentow)'ch, ue11walita: 

1. Zmienlaj,o i dopcloi&j'lc ос.1П~Dе przвpiJYI 
роаtя.ооwi6 nast~puj,ce 7uad)' : 

1) U:I:\"\vanio prr;y w)·plat.acb taklc:h kupoo(,w 0 11 
papicru\y- proctntow)'ch, pr)' ,,"atu)'cb i pau..t.wo-
WJC'l in8t}tacyj, kWl'),th tcrmi.D wrplaty j ZCt.C 
uie nadswdl, Jak rownjei i ",zelkio obrot1 kо(Ю-' 
nami, kt.бrс ОIС .ta.OOWII~ biciqcych ртосопt.бw -
wzLlrania sie. 

Uwaga. Prupisy obowiqzajqce: .~ о prz'jmow .... 
ша w kaaaoh П1iшаtcl1"um flоашюw bJlf-wW klUl1 
panotw_ (oerJj) 'lJ9d~cymi przr ni,h kоропаmч 
1.) о pr1.)·Jmowaoiu prz)' optl\cic cln kuрообw od 
papicrow procentowy",h platnych mouettj теиНе!.
J1Q:i 1 о) za}}raniaj,co wfPlacani. najemnikoJJl pla
с}' kupol\ami - POZOltaJ'I w Iwej moe)'. 

2) \\' lo.t1r.o panatwowe, ziemlkie, otytecznoНoi 
pa.b1icznej i prY"'atne in.tytl1cye, а takie оеоЬу 
prywatoc, oOO\\·ill"800 8~ nic w)·dl\""8.6 kupoo6w 
l1ieptl\toych od lюwiсrzопуch im depoz)'tUw w ра. 
pieracJl proocntowych. 

3) Кuрсч, ktUT)'uh tennio wypl_tJ" j ... c.o ni. 
Dad8z.edl, otт-zymanu prz}' \v)Tlata.c)1, 'Yf'iIlDY bJu 
\VOiCll0De do к&!у, ktora wyptaci w gotЬwee oalu
"o~6 przypau.j.c~ u_ kaidy "ароо ро d.ien woie
lIienja takowego до kas)'. \Yart086 kupo06w od t,a. 
юсЬ prywatnyuh papierow prooeo(owych, od kt6· 
тусЬ procenw,v Ь.пК pall8tW8, aoi podwladno mu 
wladzu nie pl_e" wypLaconQ ~dzie az ро woieaie
niu do k.IJ· pг~e" odn~ne il1l,)"tuCJ8 ,аtn, prze
.n_czooych па oplal<;l tych kupo06\v. Je~li .... ~ oie
liooo do kuy kupo0J'1 na.lci, do papiervw paIi
at.wowyeh lub \аЮс.h pTJwatuych inat.)-tuoyj,- opar
tych 1Ja рrиd8igы�пtwаch uwat&nych za pev.·ne 
i ,. prz) ... I~ci, od kWrJch pr_oty wyplaca baok 
pau8twa lub pod,,'adne щu \\'Iadze, to posiadacc 
lсЬ щоzе оtгЧJnаС zar" ca.l, wart0.46 kuponow, 
т.& pntr'l!cctlieln 12'/0 rocznie, u С7.8.1 do wtaaciwe· 
go leh t6rmiuu. 'VпicsiОJ1вщi Ьус "'100У до kaJ)' 
1 to knpon)', kt6re nic stanowil} bieiQoych proc&ll
t6w, а kt6re шаjduj, 810" kautoruch bank;~rlkic.h 
j n 'Vek8Io.rr.}·. 

Uwaga. (;i, kwrzy ,vniOl~ do kазу kopoo)' nic
platno 1 bgd, mieli potr,colJo J20/cl1 шаjQ prj'Yf'o 
po8zuki"'au awych strat. па t)·ch, kt6rty uskutecz· 
nili in\ wyplatg ta.kiemi kuроnашi. (Dok. naI.). 

ВРНА WOZDANIA TARGOWE, 

DZIENNIK LODZКI. 

Копу papierbw zagrr.nj~nyc:h podniO!ty lig ро 
",i~u"J c~ ' т, gdf powNcila naшi"J& pomr'loogo 
ulJ\twieoia kwt!эt.f1 afga1iskiej. N.jwi~i .koпу" 
.tatr па ttralnie papier,. roeyjзkiе, kюrусh kuny 
po\loiмty .i~ о 1-2'1'.. \У ruchu &wyikowpn 
W!i~l~' Q,lzi,,-t t&1Й.е теп v "Wet"'lf..ie i pl\piery е· 
яipsk.IС. \Va.rt.o»c piCDi~dlY o1Н1i;;aj'c liO coT.as 
IJardziej, tloe"t .. ja..i prawdopoJo\ml6 w tущ klC' 
runku do krOlu. \У tY~J,iu oUi~gl)' m w1rlo 1.10' 
ta zabrata z l,aoku .ngtel~kicg() nf'oCzpO!po1ito. ILr4 

cootyi .. ka, dolujd j. <с.., о.д.l .Ioto lJ9dzi. odply
wa6.. LontlV'1ilJri "Eoonomut" zwraea п\уа:(~, 70 
wkr6tce poja\\'i .i~ . па t&rgu nowa JЮZ~'сzkа il>
Ika, kwra IlpowoduJ8 odplyw zlош tJo E-Jiptu . ., ·а
.twuie ~1 ka"ad)~jiki odhierze cZ( Q IWlljOj О ta.
tnifj po~rczki w gotбwое, .. opr&cz t.t~ 7'nP1U ,,10-
ta banku 1}~d.ti6 mUlia1: ,t>okryu rOZПlаlW IRpotT'Ie
bow.nia zчrаnЮ1' \VkoncQ. i w knju P'1t.п..eьa 
wieccj picmvdz)', chociat1))' ze wz~I~(10 nu. :GJliw .. 
\У warunUch u-kich rererwA. l)ankt1 tnOli ,iO ро
wo1i r;пшiРjlzу6, Dflkonto 00 ,,-еЬН trS)'lПICJi~ 
cr.oyeh ",уоouНо w tп,odniu uhipglym 'J. ·1., 
pieoi:chl' па сzaз kт('tkl mO'tlla b)'lu UOItau ро 

d у n i е, ki'Tnn.k". j"!rirn poo!tp"wal1 ""01 С11: I Przyw6z паНу kaukazkiej ао Geoui wciqz 
krn 1'11 .... "o .. ~, _т,ро,' 1'9 naJl0 I~OO':".,", , \Vzrastll, dzi~ki otwarciu kolei Gotarda. 
podcZA;' gl11 Jeazc:ze przed !cilku. cJшаml "~e 1)110 Zbiory pnealcy w A •• ryce. O .. tatDi nошer nFar
:r.uре1шо na~'rWC?W, ~cтa!. nl6 In()l:na %I] .. ~eti: .prz.e- men R,.. t"iew", р) т. ci qceg~ si~ uзlu:GdО' ро-
da.wcy. ~yo m?Ze, Zf' w-plyn~l па to r.W1l}ze~ 11'!"- wa w t.anacl\ 7.jedoOOJ".onycЬ , uwiera Iprawo
g']e}lfl~k~, ОРJ"1М::Z. 00;0 o!n1mRDo I Francyt _1.- Ю:nie о t1lionu:h ps2.0ni '·r w Amf"rycc.. ut,.ione 
d~П\I~С, LU uura.1t:i ос.ш~rрW:)· t,a,n l>ardl.o . kntelr: 0"- poJstawie wi.adomo ci dostarc&А.ш)·сh рпш I'rz.t'
w1elklego ~,.r:a.. _ . . . Izlo 9,000 kor pondenww. ()kUUj8 !li~ s tego 

ВакUtю,. Z,~оwаlr.o1:юtПlkоw ~ pno(]zalDlacb I rawozdanin, хе naj!lnlut.Dl('jue prupo''fiedoie о 
O~flbatnU tr~J\ ~Jl)glc 1 ~pewn.o 01~ p~dko u ". I~iorach pвz.enicv w Am ll r)'OO vf l",ku J~, 11)'ly 
Оlе. ОЬесО16 lщ!t;.8 W 111 ~ ot1~1.1 prи !l").20,0tJ0 zanr.em najprawdxi",r.omi 'V,zJ' Lkle doniesicoia 
0161). ''! ty('h flola~h ool)ylo '1~ w. 01dhamle ~ оаjzaреlоiщ ~dxai' I!O па to, w tegoroc"oy zbior 
Jnad7.E'.nlO (о,lЛ'Jk:Aпt.ow оkrпu! kt.On:y Jм»t&поwlti pJr.:enlC:J· ozimej 1~7.ltJ najgorazym \у 08t.atnint dzie
wуга1па6 tylko trl~ p",~Iz:r, 118 potr~bc>.a6. ьу- aiet'ioleeia i z 'Пl:еlkжа peW'n()~C14 liez)'6 Jnoina, i,e 
(]II ~o. \\'t.lnego u~J:tko, а 0"- targ-. о}о po!)'r~ щс Qgбlо]' zbiur J>5Eenic)' vl:lmej i J4.I<"j, ПfLwеL рпу 
dopokl. rwac b9'!-riв жmОWL Пlса pom.1~(1~y оаjkl)пуSlпi('Jзzусh waTf1nka.-.Ь , '~ la.ie mnif."j!z)' I., 
~n&ml I",w~t.o], 1 СР~ПН p~dsy ~pr~Wl. 81е Otl . k,pego zbiuru w roku 1 1, kt.)r)· d05tarсчl 
cor.~ b&rdz,eJ, ~ rohot.n1СТ M&J!I oadrit:JO ze {аЬту- W'uJ.tkiego tylko s8 ),OfК),OOO balzli Doprowadzi
kanel powol&), leh woW'u ф .д~ praey, u, ~.awnem 1, do ~"O W'щшiе mo.iej ""iVCX'j te '8П,6 pr"f4 
..... yna.:rOtlZCnI ... m, akoro ТIЯОIС& ta ире"Оl dott&- cz:vn. . \V ОЫо, I1Lil1ou Kanu. 1 .Y.i.ssouri \., си
terzo~ korzJ6C. .~ J.wtW]' CDj ,iJnJch ~roz6"' poll\ nlo byly 0510-

PRZEМYS.t 1 HANDEL. 
'/,-'/,10· 

С,,-Ы... В е r 1 i n 27 lipea. l'rzy prolon~ TabIic@ ·wyliczeii celnych wedlug taryfy оЬо-
суась .. ku\ec."iaoycn '" ,1.1"уm C''I!!n оа 8,el- wil1zuj!\cej od а. 13, lipcn т. Ь. lVytla1 w 
dzio dzisiejluoj, dawal .ig znowa uc:za,,'aC Ck)raz \Varszawie р. A-rtur 'liwiu ki, rachnlistrz 

Di~tв sniegiom, а рбiоiаj zimne wiatry w1озеппо 
W)-su.!zyly zjemi~ до l'e5z у. РnЮ.z tego, wзkоtek 
snaezn .. j obn.iik:i сев zbo!a, ZЩОIt'j 'zone zDac,we 
отит)' uprawne. \У Kaliforl1ii 110 tego ~z)'lt
k.iego prZ)I,.nar1a 11': je'tcze cil}gla 80'." kt6ra W)' 
oiu.cz:yta Inlode zasiew)' pra\\'ie do '1.cz',)tu. StnTall-
08 zestawienie wlr.) .. Lkich da111ch, dopnl\va.dz& до 
"'Di08ku, ze w DajkoТZ)'8tnicj. Z)'Cll vrarunk8.cn, tC4 

gOn>c&DY ~bi6r psмщiоу ОZlщеj nie prrew)'f:3zy 
200,000,000 Ьшzli. О wi~l. lopiej zapo\\"ia-'a 8iO 
zbi()r Р8ке.пiсу jll:r .эj. \У .Nebrask.a. uiyto ро 1 о
pTaw',) p8zcoioy obsТoar cokol\viek \viоkзzу, rowlliez 
1 z iOD)'eh Sta.n6w dochod." lюпt)'Slo.i~jsze apra
",oWaoia. Przy aprzyj.j,cej atale pogoozie, r.bl0r)' 
p!zenicy jaтej тon dOli~.6 lSO,:ЮО,ООО bllszli . 
'V ogбlе pr7..et.o St.any ZJ~dnocrono tnogQ; zobrac 
\v tym roko 820 - ЗSO Dlilionow Ьи zli psr.eoicy, 
podс... gdJ' ., poprzвduicb l.tach р,~сiп ,Ыо· 
Т}" dost.a.rt."Z8ty рrищi9сiоwо б46'(Х)()JUOO bo.azli. 

)mrcJz..icj brak papi6Nw. J>п)·tеm pi(·ui,dz poja. k k" О l' I 
wi,1 .i~ je87.c ... o'Jfici.j i UJ·l lаi .. чm ni. w dlli.cl, ОIllОГу warszaws ,eJ. рт6с. i O~CI е а IV 
08t,tllich, \ak, t. ol,niZyl .i~ rep"rt, ". podoiitsl tnryfie tej zпаjdпjе si~ jcszcze i tara to
W) ioj doport. Pieni,d".e I,DaTowal1O obOcto ро 8'/.. war6w. 
P'pi.,y rooyj.kio p,olongow'oo w n,,~pul,CYCb Fabryka parowa kosmetyk6w i chemikali
W1U"Unkach, poZyczki mi ... zaoo O.~O-f'.~2~ 1. ,1 .. 6w tualetowych wkr6tce b"dzie puszczonn 1"'rt, p"Zrc.ka. 180~ rоkп о.з~·-о.s76·1. дерог!, ~., 
pni)"czlиL t J ~() ТIIku 0.1375'/, dP.lюrt, po/.Jczki w тисЬ w \Val·szawie. 
wochodnie 0.276". depor!., U8l1kootJ' 0.OU-O.16 т. Fabryka fajansu w N оwуш D,vorze, kt6ra 
de1"'r\. ро zbankrutowa.niu wyst.awionl} bylu м 

ВalrU.... 1, i •• r р о о 1, 24 lipe8. Pogl .. lri sprzedaz, w tycb dлiасh паЬущ zost.ala 
polityozn. ,lot .... ,.ce Afgan;staun, "'ywarly .iluy оа- przez dr_ Po~nanskiego 7.0. 4,000 rз. ,.r"z 
ci.k 08. u8posoblenio targu przy koncu t)'g ,.dnia 
poprr.edni,.so. Сеоу b.,,'eIHf ,аС'оlу' liO ol)lliia(\, z рlасеш i zabudo\\·aniami. 
tembardzioj, tc w przkdznluiacl, 0ldh.n,u .podzio- Nowa ustawa lesna та Ьус ,vkr6tce wpro
""00 .;~ .tY,owv rоlюtоik6w. Gdy .то,., pr'y"l- wadzonl} w Кr61estwie, zawiera6 опа bl;dzie 
rzcc,z)·W)icio а0· .kutku w poniudf.ialek, сепу ulc Kronika L6dzka. 
g1)' lt.AouwczPj ol>niice, ba\velua w miejlco 11allia. niеkLбге ograniczenja w zarzlldzaniu ]asашj 
1& о даl... '1,\ р., (ak, •• noto"auia middliog prywatnewi przez ich wlaScicieli. (-) Lekarz miejski аг. Lohrer zabral 
иplatн] zeo,lr do 6'/ .. р. \V jrod~ notow_uia now- Przy ministeryum komunikacyj Ш& пiеЬаwеш gtos we 'VСZОl'аj5ZУШ n\lmerze "Lodz. Ztg_" 
yonkic podIOooly .i~ nagl., prz)'t.em powiQk •• yl .i~ powsta6, jak аОПО"11 dzicnniki, r,g16wna z powodu artykulu рошiеSZС1.еgо w N. ] 55 
popyt f.6 Itrony РПQdzа.IОlkОw, zalJfli)ootlycll п'''-' k dr' . 1 Ь" . t . t kt6 . d . • 1 k kicmi ()()onn,i <10 kopoa i pokrvw.oio u",vl1iej ... ,пэре суа og ,е aznyc cz~gclOwe _а§ cJ gaze у, 'У гую POW1C ":II'О, ,е 0)0 
wаrЧ'cI, ,kontrakww. Ulposubr.ni. t_rgu ,,,,,~Io il1sppkcye uorganizowane zostanl) wedle grup chole,'YnY skonstato,,'ano па St'\"OI1t Mie
poprawia6 .i~ powoii, gdy •• § w dni_uh uastQp- pewnych. ~cie wypadki cholel'Y nовет.у. Pouiewai 
оу.Ъ New York podnio.l ,oowu uotow.nia, - о- Wystawa przemys/owa i гzеюiе§lпiсzа w z dеfiпiсуi podobnej шоiпа"у ,ynio.kowac, 
~roly dOlzly до 10,000 bt>I, сепу ,,"zmocnHy liQ <оа- L'b . t t t I d 24 l' В' «е obok choleryny, wyst.l_pily ob;"wy epi-c.oic i •• ko;'czyly trdtien о '/" р. wyz.j, _"ii..li 1 a"'lu о ,"аг 1} "О5 11 а. 'рса. 10- , 
pr •• d o§min dniami. n.w8In_ brazlliJ.k. mi.l. r" w niej udziat ,vszystk ie wi~ksze fabryki demii gl'ozniejszej, wi~ а,". Lollrer wyja
wi~u,y рору!., 10 ••• prred.uo jej niewiele. О'1оп- w lIIie§cie i ао§с liczl\e z guberni kurlandz- snia, <е choleryna i cholel';' 710811'08 Si~ 
ki egi~.kie oi. wJ~a.aly zadnej .",iaDJ". Baw.luy kiej. identyczne. РОа оЬу<llViеП1а паzwашi 1'0-
w.chodoio.iodrj·kiej m_lo pooznkiw_oo, good i 6n. Wyw6z dywan6w z Azyi §rodkowe; ао Euro- zuшiес nalezy wypadki biegunki, katar6w 
Uengal st.aoiala о 1/.1 р. О.1lаЫtшiв w pierws"ych "J 

doiacn trgo<lni. wy.t,pilo о wi.lc oilO1ej w Ь.п· ру powil;kszyl sil; niezmiernie od czasu otwar- ioll1dka i kiszek, objawy, kt6ro rokrocznie 
dlo doo(,,,,owj"m, gш," "'); i zmiaoA o'l'osouieoia cia kolei Poti-Tyflis-Вaku. Кilku {вЬгу- ро"tагzаjч si\} W pOI'ze letniej nie tylko w 
w 'гod~ да/а .iO bardziej oczu6. ~otow,nia od- kant6w Perskich przenioslo swoje zaklady I.odzi, ale w caly1U kraju, z jJowodu go
.y.kaly niet~lko '/1' р., ntrocon~ w pi.r\Y"ycb ао Baku i ШI' е о okolic, punielVai VI tem 1'n'ca, nagtych zшiап tem~eratury, zbytnie-
duiach tygodoia, • *' pvdni08ly .it; jee1.cr;e о 1116 р. .. 
i .. kO;\CI1Iy tJdlien \v ""po80bl.oiu тосnс"" micscie 05ie . о si~ kilku agent6w angiel- go niywania napoj6w сЬ odz!!cych, lod6w, 
zWliko,vo. skich i Crancuzkich 'У celu zakupu dywa- 0,.oc6w, zw1aszcza niedoj rzalych i innych 
P~zo i tkamп1/ baocelnian •. .м а n о h е о t е т n6w dla wysyt&nia ich па <асЬ6а. Ыо;;dбlV dyetetyczl1ych. PI'zyczynia si\} tez do 

23 lipua. J_I< bJ'lo do p .. ewi'lzeoi., ,то, •• rоlю- W dniu 20 czerwca do niemieckiej таеlу zlego stan czysto§ci шiаstа, ktбrу pozosta
tnik6". w prz~d .. loinub 01,U1UnlU, podoioola %110- zwinzkoweJ' wniesiony zostal proJ' ekt рnто- wia wiele ао zycze\lia, lecz dokt6r Lohrer 
Wt1 z.~l&nia r.& prz9dY.O \V)"WOZOWIj; i ,..а tkauin)·. 't! ,. 

Zgodzauo .iO п_ nie, вду chodzilo о _1С<' ,ti. un- zumienia si\} z Еозу& IV przedllliocio ,"za- s,.dzi, "е i pod tуш ,yzgl~dern lUia.to па
в1~"", wog"le JeJnak zaknpy n.tol)·, uhoci.z .pr .. Jemnego UZlщwаlli& to,yarzystw akcyjnych. sze lIie moie figuro,va6 j,\ko wyj!!tek ,Ьу! 
wo.daoi •• rJ'uk6w "nlorok;cl, pf1.cpowi.d.j~ ро- Sprl\,,'a polega па tеш, «е dощd оЬсу роа- ujemny, zreszt!\ trodno radzic przeciwko 
\.i~u.ani. oio ruchu, а oknlki b"1.fouoci. i ogr_· ааоу 1116gt Ьус аkСУООа\'уuszеш i uczestni- zlemu, J'ezeli 5tanO'YCZO zapobiedz шu nie niczenla Cr.&SQ roboczego daj, sii) jui u.czu wau ,v 
<_р ... аоЬ, ozczeg,;luiej mcuinm р;п Сор. . kiеш instytucyj ргzешуslоwусh II1Ь handlo- шоZпа. 

IVtlш>. К r Ь 1 • w i. с 24 l;рс.. N.t_rg <о- "усЬ J'osyjskich па r6woi z роddапушi ro- (-) Komitet sanitarny. Р. prezydent 
tejsz,!' dowo);~ w ilоЗс; uiewielk'.j weln~ brudIJQ i sуjskiщi, lecz tak zw. озоЬу prawoe (czyli шiasta IJodzi zеЬтal w ЫШ'zе swеш we 
jasU1~·' ffiJiIj pr,,"d .tr·rzQ. N_bY'voy IQ ",,(пс- . t t Ь'ото е) а'с е J' Ь' wOOrok czlonk6w, l'уЬгапусЬ do sanitar-nHotliwi; w o.cZt'g,;ln.,n Z&l1i.dbaniu po.o.tajQ с.- IDЭ у псуе z 1 w zagr ш ,п, n е у,у 

a~Ma. L о n d у о, 26 lipca. ТJd.iшi ubi<>gly tnnki grnbe. l'lacono .. welog brudo~ 86-4U- U1n,,'Vl\ne w Rosyi. Towarzystwa akcyjne nego kошitеtu mi&sta i tlloiyl list\} tako
uplyo,1 ."о,.о \ь.rШй cicbo, nspo.obicoio t.r~u 46-6()-60 Пl. •• 106 (1. w'gi CIOW6J, j.gui~c~ i hal1dlo\Ve zagl'aniczne nie щоglу wszczy- wych dla grupy drogiej, trzeciej, czwar-
o".n"c"lo .i~ Jcduak prт.yt.m wiclk,. оtalоЗоi~. oprzed.,.a"o ро сеоасЬ tuwjlZcgo jarmarku, пас pOIV6dztwa w s~dach rosyjskicb; toi tej i piqtej, kt6r~ prze§le р. gubernatoro,yi 
,у J·j,.tek .(_oow,l, krajowo papi.ry ~ol.jowc, klo- IV.ьш В r _ d r о r d 2~ ире.. T,rg tutej.'y d k' k6 а' ао zat,Yierdzenia. Grupa piel'wsza maJ' осв, 
rych kur8Y olegf)' 01Щliсе, ]>о CZ08Cl wskut.ek Ш6- trwa wprawdzie ci,gle w oieczynnosci, locz U:ipo- эато со о wy ~onaOla "yro w з,. OW za~ --r: 
pom)6lnych wi_dom~oi о dy\.idcndach, ро cz~§ci .obieoie oi. jcвt tak pr.JgnOblOOCtn, j.k 1>ylo p .. cd graoiczoych w Rosyi, nie by1y оnе uwzgl\r wedlug ustawy z Petersburga oadeslanej, 
,,'.kutek ,mowy rоlюt"ik6w \. p .. ~d.alO1ach иlд- ~miu uuiащi, gdJ't, widooltrljg poli'yczl1Y wJpogo- dniane w og6le, а szczeg61nie dotycz!!ce praw zajmo,vac si~ оgбlп!! inspekcYI1 nUasta роа 
),оmп, - n_jb.rdzicj z powodo ui.ko,"y,toycn WJ'- d,il .ig oieco. Ubroty w ogol. '~Jeszcz. boruoo wlusno§ci па lUajl}tki пiегuсhоше w Rosyi. wzgll;dem bigienicznym juz da\Vniej zostala 
.kaz6w rochu i Dicporozuntieti роmit;ш)' MZJUaite- mate Jak zw)'kle w tej porzo roku. ОЬ . k . Ь' 1 d d iI 
т; tow"rzyat,,·omi. Kon.olc byly Ьс! rucbu, 1... b.~it... ,у м. g \1 • Ь о 'g ", j.k <100""" есmе westye te maJ" у .. Ш'еgu owane, zatwiel' zOnl}; "uga grupa шu р 00IVa6 
tnym_ly a\~ тоопо, .а. na,,:"t przy koncn notowa- pi.m. Ьоrliбskiс, ut,.ur'ylo .i~ konsorcy"m, ",.j .. _ lecz 'У jakilll kier.tlnku 1 па jakich podsta- ,vody, trzecla -; шаtегуа16w. spoiywczycb, 
"о je о '/,-'/. % w)'zeJ uu: przed оЗnoщ d01&mI. с. пп 0010 podniesieoie ссп oukrn. - 'У L о ". wllch, dotl\d шеWlаdоUlО. czwarta-§rodkow dezlDfekcy оусЬ, 

\У t~щ .1·исЬ jaki~ щеz,.уk.lу po,vstal Ш1~ I ki, ale апi. зроэ?Ьо pl'a6 tlaJej, pies )eJ Ci'1- 1 ZII. 1'& о, d!ug,e !"t~ 'ууэ uglwa у si\} О- I - ::!Iuchajta-odez,val si~ о r.gl·oll1a i, 
tlzy щеПl1, kl'zycz!!C kacj<kl ~a wszystkJe gle w myAli 5001. Czu1a, i:e muslala go dzlOШ <а осЫар Jakl§ оа czasu ао czasu zabawlewa З1~ w lJochowek. Zakople,va 
1'ozlecia1y 01~ ~trony .. Ze S1~ to jedoak cil;zko zl'anic, "е go шоzе "l'rzetrl1ci~a." rzucony, za jedno "р6д>: (о Kll1cek" do- Krucka w d61 nаа rzyckq. 
dzщ~о za krzаklеш,. ktory nad SIUDI1 r681 Kobiecina dobre Itliala зегсе, nie dalo jej brotliwie wYll16wione. Propozycya og610q zyskala aprobllt~. 
\Vod~ i CZI;S6 zаslашаl . widoku, nie mogla tez spokoju i porzucajqc szшаtу poszla "а Dzi§ jedoak by10 jui zap6zno! I.za Кnc- Wnet zawiqza! si~ niejako komitet i (о 
па ra.zle KBcprowa ~oJ§6 prz!czyn! alar- р~еш ао I?pianki. Zарошпialа о niebez- pro,vej nie mogla оЬuшагlуm cz1ookolll euergiczuy а spr~iysty. Dzieci rozebra1y 
)OU. Doplero ~о.сь'."щ rzec~ s'IJ WУJа§шlа. pleczenstw1e, о cbolerze, о strachach, о zwr6ci6 wladzy, nie mogla usuп!!6 gangre- шil;dzу siebie r6i:ne przygotowawcze role. 
Oto Krllczek JUz, JUz шаJI1С JIЪ " pysku, dziadach. оу. Pies giD/j,C шusiаl, Ьо Bi~ od niego Jedne pobiegly паа stгuшiе6, gdzie w (О1'
l'\}dzil "~ kaczk'1, ktбга ze strac.hu. а' па - Krucek, p6dz tu psina... Kruczek, odwr6cil majestat czlowieka. Ciastej zienU Ье. wielkiego trudu wykopaly 
Il1d wyblegla .. \Vyskoczyla za 11l1} 1 Кас- со ci to-wolala, upatrujl}c psa ро k!!tach. Kobieta pobieg1a do chalupy i przynio- dolek, drugie przygooowaly z gal1}zek по· 
рго,уа z rzeczkl. Nagle Kruczek zawy1 pod tapczanel1l. sla misk~ z mlekiem. Przy lepiance spot- Bze i chwil~ l'0tem, Kruczek w§гБU 01'0-

- А nie 1·ОЗ.. . а p6dzies... а "ата - ОП juz па przyjazt1y glos czlowleka "а- kala dzieci, kt61'e l~kli,vi6 z ртоао zagll1- czystego §pie,yu w~dro,va1 z lepiallki nad 
krzyczala; nic to nie pomoglo, pies зi~ <а- рvпшiаl calej krzywdy wlasnej. Chcial si~ da1y do srodka. о rzeczk~. \VI'6cily, сЬос nie па d~ugo daw
jad! i пiе zW1'acal па niq uwagi. Nie та- z k"ta, gdzie lizal zbolal~ sk61'\} lVysunq6 - Mars ztl1d zatracooe J'aki _ krzykn\}- пе przyjazne stosunki, znowu Ьу! otoczo~y 
НС wi\}c nic ionego po~ r~kl1, w obr~nie ао Kacp1'o\Vej, ме lJodnoszl1c si~, poczul 1a, niechby mi kt61'y rusy! Krucka, dalaby uтilОlVапсшi b~boami. 
p.taka, z calycb ~!l 1'zuc1ta <а Кгuсzk1еш [еп аат ostry, . dоjщujl}.СУ, Sшiеl·telпу b61, jo шu dala i шагs kiej реdаш, р6kiш ао- ~aciek ni6s1. па przodzie па p1'\}dce "'.у-
CJ~zkl1 d~bowlЪ klJankl}. kt6ry przed ch\Vll" powalil go па Il}czce. Z<la- bl'o! Do gl;si... Na l'lke!.. l'OblOUI} chorl1g1ew; J ~drek szedl "а \lШI 

l'ocisk ше сЬуЬй celu! Kruczek ораа! 10 шu sil;, ,"е go соэ wp61 iуwсеш za.rzyna, Dzieciaki pouciekaly, 011а za§ шisk~ pod- jako ksi"dz, dalej zwloki l'за па по-
ла Dliejscu tуllJешi 1арkашi i zawyl glo- psina zawy1 i bezwladnie upadl па ziешi~, sun~la Kruczkowi. szach i czereda dzieci ~ kij&шi w r~kach 
веш, kt6ry. ty~e ~ie§cil ,~зоЫе rozpaczli- Nie mбgl jui jak dawniej wеsоlешi skoka- Pies Ьу! tak zglodnia1y, «е przemagajl1c w miejsce §wiec. 
,yej skargl J шеwуslОW1О0еgо Ь61о, i:e шi dzi\}kowa6 ludziош "а straw~ i dobl'e Ь61, podni6s1 si\} 1130 pl'Zednie lapki i chci- Gdy kondukt ten stanl}l паа rzekl}, J Q-
dreszcz p1'Zebiegl kobiet"\j. Stan~la jak slowo. Nie m6gl.... Kacprowa (о Z1'OZU- ,vie Jl!l si~ mleka. drek umaczal w niej роаап~ зоЫе gat!\zk\} 
wryta, za!,o~.inujl!c ~ swiecie bo~r1ll, .0 miala, а chCl1c si~ kouiecznie <lost~c do Caly dzieit jeszcze nnst~pny, poczciwa i .п!Ьу swi\}conl1 wodl1 pokropil g~БЬ, zwlo
kaczkach 1 klJaoce; ше SШJalа zblizyc З11; Kruczka, pOlllimo odrazy do zapow1etrzo- Kacpl'owa zaglqdala ао nieao. Darепшiе kl 1 otaczaJl}cych, pl'zyczell1 zlozooo Kru, 
(10 K1'uczka, "у go podniesc. nego cholerlЪ tapczanu, odsun\}la go па bok. jednak podsuwala mu, to bar~zcz, to mleko, czka w а61 i ,аэураоо ziemi.}. 

l'ies wyl ci'lgle, рrzеdniешi pl'zebierajl}C Pies роdlJiбsl \Vtedy tepek i spojrzal па jesc juz nie chcial. Od czasu tylko do C2~- blaciek nawet zatknlll pomaik nad 
1арkашi; cbcial si~ podnie§c, ale daremlJie. пi~, а w oczach tyle шi"l Ь61о, niepcwno- su podoosiJ: z \Vуsilеоiеш lepka, Iiil1c ,Ьо- gl'оЬеш , Касрто,уа jedoak palDl}wszy 
Pod silnel1l udегzеniеш kiJauki p\}l<Ia kos6 sci i strachu па widok cz1owicka, а tak!! late lIliejscal Leczyl sil;! Lizanie Ь61 ich przy okazyi stosown" pel'ol'~, zaczYnll' 
pacierzowa i Kl'uczek w tylnej polowie ргzуtещ шос ul'adowallia si\! i pod<lania koi, dla tego psy lii" r~I,\} czlolVieka. jl1C11 si\} od: "Mal'~ "ООl1а zatracooe raki," 
ciaJ'a straci1 rпсЬ wszelki. jешu, ze Kacp1'owa d1uzej zapano,yac Dltd Gor'lczka i gaogl'ena post~powaly slyb- kaznla go p6Zniej ztаmщd usuo!!6. 

Dzieci p1,zerwaly J'ozPOCZ\}tq pa.\·ty~ sobq nie rnogla, со. jll serdecznie w pier- ko; "о dlVa dni ро katastrofie Kruczek juz T .. k SkOllCzyl si~ byt рэа, kt61'y dop6ki 
"~winki" i podbiegly do рза. Juz nalVet siach sсisп\}lо i zal'lakala. i lЬа podnieM nie шбgl, zaw8ze p1'Zeciez роiуtkiеш Ьуl i 1'ozrywk" ludziош, dobl'ze 
'У осхасЬ J\}d1'ka s\Viecita шуМ z!o§lilVa - Krucek, nebozl\tko, p1'zez lzy ш6wi- па ,volanie Kacprow5j oczy оа ni~ zwra- si\j nUа! i zyl szcz~sliwie. Z chwil'l jed
l'opastwienia si\} nad njШ, gdy inter,vencya lB, g~aszcz"c рза ро lepku-a bodajell1 Ьу- cat, а takie '.yrazn pelne, "е zawsze lzy lIak, \V kt6rej pozbawiouy opieki czlowieka, 
Kacpt'owej zшusilа go uszanolVac polozenie 1& skapiata, niШ6Ш па cie sшугgПl;lа ki- jej ,v)"ciso'1l. sашеmu sobie radzic zшuszопу, chcl}c wla.
i 20stawi6 w Bpokoju рза, kt6ry zwoloa jankl}. Вidoa psina... kt6z sie ш6g вро- Trzeciego dnia rankiel1l, korzystaj!lc z впе utrzушвс zycie, stau'1t ,10 w&lki z nim, 
wl0Jщс "а sob,. ty!ne lарю i bole§nie .. у- dziac, <е go przetJ'once... Krucek... СЬо- bl'aku dozoru, па wuiosek Macka, dzieci zgn\}biony p1'zewagl1 гоzuшu i sily zgiпч,t 
j!\C, uпуl si\} ,. lepiance, przed ciekawem dzi!!tko!.. . zakrad1y si\j do lepiaoki, Ьу zajrzec со si\} jako bezuzytcczne, а nawet szkodliwe stwo-
а Ьеzlito§пеш оkiеш bl;bn6w. Рiеч liza1 jq ро r~ku. Те1·а. о wszyst- z Кгuсzkiеш dziejc, lecz рэа juz niezywe- rzenie. 
Kacprow~ przeciez cos niepokoilo 1v зо- kiеш zapODlnial, \V oczach jego juz tylko go zastaly. 

Ые. U::оз рва jekliwy а zalosny Ьгzшiаl wdzi~czoo§c wielka i nieopisal1R ша10wаlа "\Vtedy to реlпешu zawsze inwencyi J~dr-
jej ci~gle ,. 0(·11U. ZILI\'гбсiJ.а si\j ао rzecz- si~ rndogc i gdyby щи tej rgki nie bylo kO\l'i, blysll~IIL ту§! 8zcz~§}iwa: 
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n~jmy, że duża fabryka ma sLo unkowo 
znacznie luniejsze wydatki. 

Na zakoilczenie powiemy jeszcze kilka 
sł6w o sprawozd!>niu rosyjskiego towarzy· 
stwa mechaniczncgo oczy zczania i praso
wania bawełny w Egipcie. 

Towarzystwo to posiada dwa oddzinły, 
a mianowicie w AJeksandryi i Zagazigu; 
w pierwszem z tych miast zarobiło ono r8. 
54,500, w drogicl1l zaś rs. 12.400, co uczy
nito brotto rs. 66,900. Po potrąceniu suu, 
na amortyzacyf.l kapitalu budowlanego. na 
kapitał zasobowy i wynagrodzenie dyrekto
ra. pozostało n~lto r. 36,000. co przy ka
pitale zakładowym 300.000 rs. wyniosło 61

' •• 

. lIer/:lJerg. 

ROZPORZĄDZBłUA RZIJIOWE, 
o .mIkad. ogranic:a.i'!<y<h oI.i<g hlpot>Óut .. Itpla

(R!lch • 1HllJkf'Ó1fJ proct:n1OV'!/~" f'łłe poWKl(J~y~h 
1U:y.tJ.X/ .. fwldącydł do łłkh l.."'llpot.Jw p/atnyelł 10 
pr:1Jnloki. 

Rudo. pańBtwa, w potl}c1.onych drp&l"tarneot.ach, 
Tozpatrr.,wuy prledatawienio ministra łinan.uw O 
zabronieniu używania przy wypłatach nioplaŁnyc.h 
ko ponów od papierów procentowych, uch waliła: 

1. ZmieOlajl)O i dopclniaj'lc odnośne przepilI, 
poatanowi6 na!lt~pujłce nsady: 

1) U:hwaoie przy wypłatach takich kupon(,w 011 
papicró",- proctntow)'ch, prywatnych i paÓlt.Wo-
w)"cb inltJtacYi, kWr)'ch termin wrplaŁy j zew 
uie naducdł, Jak również i wnelkie obroty kopo-
nami, które UIO ,tanowI Q biciqcych procont.ów -
wzurania sie. 

Uwaga. Przepisy obowiqzujqce: .~ o pnyjmow .... 
DlU w klleaoh mimlteą'um flo8n1łÓw btlt-ww kUT 
pańotw. (o.rlj) 'lJ9d~cymi przr nieh kuponamI; 
h) o pr1.yJmowaniu przy opłAcie tln kuponów od 
papierów procentowych płatnych mooettj IIIclaliCJ.
Jlqi l c) zahrsniajllee wfPłacania najemnikom pla
c}' kuponami - pOZOltaJ'I VI Iwej mocy. 

2) Władzę państwowe, ziem.kie, otytecznotioi 
pablictnej i prywatne in.tytncye, a takie oeoby 
prywatne, obowill1.anO slł nic wydl\w8.6 kuponów 
l1iepłfltnych od l>owicrzonyeh im depozytów w pa. 
pierach procentowych. 

a) Kupony, któTyuh termin wypl.ty je .. ez. nie 
Dadsz.edl, otr-zymanu pUl' wyrłatach, WiUDY byó 
wniClioDe do k&!y, ktora wypłaci w gowwee nale
;;o"'ć przypad.j.c~ u. kllŹdy kapon po dzień wui .. 
lIienja takowego do kas)'. Wartoś6 kupon6w od ta· 
kich prywatnych papie .... prooentowych, od któ· 
rych procenw\V b.nk państwa, ani podwładne mu 
władzu nie plac" wyplaconQ ~dzie aż po wniesie
niu do kall' pr~ez odn~ne iunytucye lam, prze
zn.czonych na oplal9 tych kupon6\V, Jeśli .... ~ nie
liano do kuy kupony, na.leź, do papiervw pań-
8t.wowych lub \aklc.h prywatnych inst.ytuoyj,- opar
tyc.h tJa pnedsigblcratwach uważanych za pewne 
i w przyszłości, od których procenty wyplaca bauk 
państwa lub pod\Yładne mu władze, to posiadacc 
Ich luoże otr~)maó zaraz: ca.ł, wartość kuponów, 
f.& pntr"ceniem 120/0 Tocznie, :ta C7.8.1 do wlaściwe· 
go leh terminu. Wnicsiollemi być wluuy do kaJy 
l to kupony, które nic atanowi/} bieiQoych proe&ll
tów, a które majdujł lie w lcantoruch bank:~Tlkic.h 
i n wekslarzy. 

Uwaga. Ci, którzy ,vniOlIł do kasy kopon)' nic
płatno 1 bgdlł mieli potrqcouo J20/cl1 majQ priWO 
ponukiwao IWYch strat. na tych, którzy uskuteoz
nili im wypła.tg takie mi kuponami. (Dok. fl4.I.). 

BPRA WOZDANIA TARGOWE, 

DZIENNIK ŁÓDZKI. 

Kuny papierów zagrr.nj~nyc:h »Odmo!!y lig po 
wi~u"J c~'ci, gdf po~ nadoi'Ja pomr'ln"ll0 
ulĄtwieuia kWt!3t.p afgańskiej. N.jwi~i akony
.tałr na uralnie papiery rosyjskie, których kuny 
po,loiMłJ li,! o 1-2'/'.. \V ruchu &wyikowym 
W!ięłl" Q ,lzi ,,-ł t&ki"..e ren v wWersf..ie i pl\piery e· 
gipskic. Wa.rt.o»ć piCDi~dly ohni;;ajte liQ COf.as 
hardziej, tlOI"t .. jnż prawdopoJohm" w tym kIC' 
runku do krOlu. W ty~Jliu oLi~głym wlrlo do· 
Ła zabrata z hanku .ngtel~kicgo TZf'oCzpO!polito. łLr4 
gentyi .. ka, doąd j. zew n. d.l dolo l)9dzi. odpły
wać. LondV1llJri "Eoonomist'" zwraea u\Va:(~, 70 
wkrótce pojawi .i~ . na targu nOWłL ptń~'czka il>
łka., która lIpowoduJe odpływ złota do E-Jiptu ... ·tt
'~l)Uie ~1 kanadyjiki odbierze CZ( ó .", .. joj o ta.
tnifj po~rczki w gotówce., .. oprócz t.t~ 7.npaJ zlo
ta banku będ.tie muaial: .t>0kryu rozmalW IRpotne
bow.nia zavanic,. \VkońcQ. i w kraju Jl'lłn..eba 
wieccj picmvdz)', chociathy ze wz!ł~do nu. żniwa. 
W warunka.ch tAkich rezerwA. banktl mDli .iO »O
woli r;mnipjszy6. Dflkonto 00 weksli ŁrsyTtl1CJi~ 
er.nyeh wyuouiło w tygodniu uhipgłym '}. t,., 
pieoi:chl' na CzaJ u(,tkl mO'tua bylo clOltau po 

d Y n i e, ki_Tonek w. j"!rirn poo!tpowaly CA'Dy en: I Przywóz nafty kankazkiej do Genui wciqż 
krn bn .... "o .. ~, ,mlPDlI "'9 naJl. I~no,:"c,", l wzrasta. dzięki otwarciu kolei Gotarda. 
podcZ&;' gl11 Jeazc:ze przed !Olku. cJwaml n~e brło Zbiory pneniey w A •• ryee. O .. tatDi numer Jar
:r.upelmo na~'rWC?W, ~craz me In()l:n& zl] .. ~eti: .prze- men R,.. ,"iew", pi m. ci qceg~ si~ UlluŻdU, po
da.wcy. ~yo m?Ze, Zf' wplynłł utL to r.W1I}~~ 11'!"- wa w tanach 7.jedOOOJ'.oOYcD, uwiera 'prawo
g,]ehf1~k~, OpJ"1M::z. t.e;o o!nymtlDo I Franc!1 w.a- w:nie o thior-ach puoni"r w Amf"rycc.. ul"żono 
d~m,,,:,c, Le uura ki uc,nerpw:y tam bardl.o . kutek O'l poJstawi8 wiadomo ci dostarcwnych przez prZ('
wIelelego ~,.r:a. _ . . . uło 9,000 kor pondent.ów. Okuujs !li~ s tego 

BarcułłG. Z,~owalr.obotntkow ~ pnedzalolacb I rawozdanin, ż.e najS"lut.nl('jue prupo''fiedoie O 
O~flbafllu tr~Ą ~Jl)glo l ~pewn.o Ol~ p~dko u ta· I~iorach p!lz.enicv w Aml.łryce VI l",ku l~, h1ły 
Dle. ObecDle lnet;.e w Ul ~ utl~l.ł pru tit,).20,OOO unr.em najprawdxi"".omi 'VUJ' Lkle doniesieoia 
OI6h. ,y ty('h fłDla~h odbyło Il~ w. Oldhamle ~ oajzupe1oiel ąta.dxaill .!O n .. to, W tegoroczny zbiór 
Jnad7.E'.me (o,brykAntow okro:u! którzy JlOItanowlti pu.:enlcJ· ozimej hęd7.ltJ najgorar;ym w Detatuim d.zie
wyralnaó tylko tyl~ p",~lzy, 1Ie potr~bc>.&Ó. h?- aiet'ioleeia i z "I:elkll pe.no~clł licz)'ó moina, że 
rl" ~o. włunego u~J:tkq, a nIl tar~. o}e po8yr~ niC fJgÓloy %biór pueniey vl:lmej i J4.r rj, oflwd przy 
dopokl. rwać h9'!-riB zmowa. mea pom.l~d~y najkl)nyslnit'Juych .aTflnka.-n, I~ łzie mnif"j!Z)'h\ 
~n&ml baw~ł.oy t cp~nll p~dsy ~pr~"'la Itt Otl I",pego zbiuru w roku l 1, kwry d05t&r'C3ył 
COT.~ bardzieJ, ~ roLot.nlCr M&J!ł nadziejO ze rabry- wUyltk:iego tylko 881,000,000 bauli Doprowadr;i
kaDel powot&)ł Ich mowu ~ ,d~ pra.ey, za ~ .. wnem ty do ~"O wuodJie mniej wiFj te IanlO Prt.f4 
..... rna.:rOtlzcnl ... m, skoro rOZDtc& ta zapeWDI dołu- cz:vn. . \V Ohio, Il linou K.anu. 1 .Y.issouri \., cm
t.erzo~ korzJ6ć. .~ J.wzwyczaj ,Unych ~rozów poll\ mo były O5ło· 

PRZEMYSŁ I HANDEL. 
'/.-'/, lo· 

C"ldo. B e r l i n 27 lipea. l'rzy proloo~ Tablic@ ·wyliczeń celnych według taryfy obo-
cyach .. kutee",iaDycn w d.l"rm Cl,!!!n na glel- wil1zujllcej od d. 13, lipca r. b. wytlał w 
dzio dzisiejluoj, dawal .ig zuowu uczuwać coraz \Varszawie p. Artur 'Ii.iil ki, rachnlislrz 

ni~te śniegiom, a pótoiaj zimne wiatry wiosenno 
wyłuuyły ziemi~ do l'e5z y. PrUc.z tego, wskutek 
snaezn .. j obniżki cen zboża, zmnlej 'lone znaclrue 
obsary uprawne. W Kalifornii do tego ~zyat
kiego prz)ł,.nzyła 11': jeucze ciula lU"" która wy
niu.ez:yła młode zasiowy prawie do I1.czotu. St.nran
ne zestawienie wUYltkich dauych, doprowa.dza do 
·wniosku, że w najkorzyltnicj. zych vrarunkacll, tC4 

gOn>c&Dy ~biór pszenioy oZimej nie przewybzy 
200,000,000 bunli. O willi. lopiej zapowitdo. sig 
zbior pSlU!nlcy jllrJj. W .Nebrasu użyto po l u
prawv pszenioy obtur cokolwiek wiOkszy, również 
1 z innych Stanów dochod." I)()ntyślu.i~jne spra
woWania. Przy 8przyjlljącej atałe pogodzie, r;blOr)' 
puenicy jarej mOR dOli~.6 lSO,:)()(),OOO buszli. 
'V ogóle pr7..eto Stany ZJ~doocrono tnOgQ; !.Obrać 
\V tym roku S20 - 330 Dlilionów bu zli pszeoicy, 
podc... gdy vr poprzednich latach pl~cia zbio· 
ry dosLart.ozaly prw<łięciowo 646,(X)(),UOO bUJdi. 

bardziej brak papiuŃw. j>nytem pi{'ui,dz poja. k k" O l' I 
wi, 1 .i~ je".e ... obficiej i L)'l laiIJzym ni. w duiacll olllory warszaws lej. prócz i O~Cl e a w 
ostatnich. \ak, t. obniżyl .i~ report, ". podniósI taryfie tej znajduje si~ jeszcze i tara to
W) ioj doport. Pieni,d".e "Darowano obOcce po SI/O' warów. 
Papiery rosyjskie prolongowano w n,,~pul,CYCb Fabryka parowa kosmetyk6w i chemikali
W1U"llDkach, pożyczki mi-.. zan. O.~O-fl.~2~ 1. d .. 6w tualetowych wkrotce b"dzie puszczon" port, pożrczka. 18,ł rokn o.a~·-O.s76·I, deport, ~., 
poilc.zka t l ~() TIIku 0.1375'/, clP.port, po/.Jczki w ruch W \Varszawie. 
wochodnie 0,276", deport., hauknoty 0.OU-O.16 m. Fabryka fajansu w N owym Dworze. która 
deporL po zbankrutowaniu wystawioną była na 

lJatrUn... l, i •• r p o o l, 24 lipca. Pogloski sprzedaż. w tycb dniach nabYll1 zostala 
polityozne dOh<"",.ce Afganistann. wywarly .ilny Da- przez dr_ Po~nańskiego 7.ll 4.000 rs. wraZ 
ci": 08. ulposobienie targu przy końcu tyg,.duia 
poprr.edni,.go. Ceny b8wełuy ,ac'olr. aio oh ,Ii b':;, Z placem i zabudowaniami. 
tembardzi.j, to w przkdznluiacll Oldhamu .podzi.. Nowa ustawa leśna ma być wkrótce wpro
",ano .;~ z",owv roootoik6w, Gdy .mowa przy.d. wadzonl} W Królestwie. zawierać ona blldzie 
rzcezrWlicio tlo· .kutku w poniedziałek, ceny ule Kronika Łódzka. 
gIl' lt.Anu wczPj obniżce, ba\velua w miejleo .talli&.. niektóre ograniczenia w zarzlldzaniu lasami 
1& o dal... '1.\ p., tak, 'e nolowania middling prywatnemi przez ich właścicieli. (-) Lekarz miejski dr. Lohrer zabraŁ 
Upl.nll ze171( do 6'/ .. p. W jrod~ notow.nia new- Przy ministeryum komunikacyj ma niebawem gtos we wczorajszym numerze "Lodz. Ztg_" 
yonkio pod"lO.ly .i~ nagi., przytem powiOk •• yl .i~ powstać. jak donoszl1 dzienniki. "główna z powodu artykułu pomieszczego w N. ] 55 
popyt. ~6 atrony przQdza.lnlków, lacfli)OOllych ni,,-. k dr- . I h" . t - t któ . d . • l k kiemi ceo"mi do kopoa i pokrvwaDia d.wniej ... Inspe cya og ze aznyc cz~!lclowe ZM cJ gaze y. w rym powIe WIliO, ze o lO 
wa<tycll,kontrakww. UsposobIeni. targu zl\C~lo inspekcye uorganizowane zostanI} wedle grup choleryny skonstatowano na StllrOI1l Mie
poprawiać .i~ powoii, gdy 1.oś w dniauh n .. ~p- pewnych. licie wypadki cholery nostm,y. Pouieważ 
nrch New York podniÓ!lI znowu uolowania, • o- Wystawa przemysłowa i rzemieślnicza w z defil1icyi podobnej możnauy wnio.kować, 
~roty doszły do 10,000 bt'l. ceny wzmocniły liQ zna- L'b . t t t I d 24 I' B' że obok choleryny. wyst.l_piły obiawy epi-•• nio i ukoilCZyly trdzień o '/" p, wyżej, ."ii.li I awlO O war I} zos II a. Ipca. 10- , 
przed ośmin dniami. n.weln. ~razlliJ.ka miala rll w niej udział wszystkie większe fabryki demii groźniejszej, wi~ dr. Lohrer wyj a
wi~uzy popyt., lecz .przed.no jej niewiele. Oatnn- W mieście i dość liczne z guberni kurlandz- snia. że choleryna i choler;1 nos/ras 5<1 
ki egi~.kie ni. wy~a .. ly żadnej zmiany. Baweluy kiej. identyczne. Pod obydwiema nazwami ro-
w.chodoio-iodrj·kiej m.lo pooznkiw.uo, good i 60e Wywóz dywanów z Azyi środkowe; do Euro- zumieć należy wypadki biegunki. katarów Uengal ataniała o 'lu p. O.1 łabicnie w pierwuych "J 

doiacn trgodnia wy.tqpilo o wiole oilmej w han· py powillkszyŁ sill niezmiernie od czasu otwar- żoll1dka i kiszek. objawy. kt6re rokrocznie 
dIn doota",owrm, gdol" tei: i zmiauA o.posobieDia cia kolei Poti-Tyflis-Baku. Kilku fabry- powtarzaj 'l sili w porze letniej nie tylko w 
w 'rod~ dala .iV bardziej nczuć. ~otowani. od- kant6w Perskich przeniosło swoje zakłady Łodzi. ale w calylU kraju. z \lowodu go
zy.kaly niet~lko '/1' p., ntrocon~ w pi.rw"ych do Baku i mi' e o okolic. ponieważ VI tem rn.ca. nagłych zmian tem~eratury. zbytnie-duiach tygodnia, • u pvdnioały li~ je81.cr;e o 1/16 p. .. 
i ukoilCByly tJd,ień w tllIpooobleniu mocuo"" mieście 05ie ' o si~ kilku agent6w angiel- go nżywania napojów ch odzl1cych. lodów. 
zwyżkowo. skich i francuzkich IV celu zakupu dywa- owoców. zwłaszcza niedoj rzalych i innych 
P~za i tkanónll balCe/nian •. .M a n c h O O t e T nów dla wysyłania ich na zachód. błędów dyetetycznych. PI'zyczynia się teź do 

2a lip"". J.k bylo do p .. ewidzeoi •• omowa robo- W dniu 20 czerwca do niemieckiej raely złego stan czystości miasta. który pozosta
tników IV prz~dzalninoh OI,U,"mu, podoiosia ZllO- zwirrzkoweJ' wniesiony zostal proJ' ekt pnro- wia wiele do życzenia. lecz doktór Lohrer 
wu żłl1&nia r.a prz9dxO wywozowlł i ,..a tkaniny. '"II ,. 

Zgodzano liO n. nie, gdy chodziło o zlO<' nia nn- zumienia. Si\) z Rosyl} w przedmiocie IVza- s,.dzi, że i pod tym IVzgl~deru mia.to Da
gl~"". wogóle JeJnak zakupy u.toly, uhociaż 'pr ... Jemnego uznawania towarzystw akcyjnych. sze nie może figurowali j.\ko wyjl1tek zbyt 
wozdaDi. z rynków zamorakich prt.opowi.d.j~ po- Spmwa polega na tem. że doll1d obcy pod- ujemny, zresztll trodno radzić przeciwko 
\Vi~uzanie oio ruchn, a okntki u"1.fobocia i ogr.· dany mógł być akcyonal'yuszem i uczestni- zlemu. J'eżeli stanowczo zapobiedz mu nie 
niczeOla Czai a roboczego daj, sii) jU,Ż llCZU wau w 
z.p .... oh. szczególniej molliom piu Cop.. kiem instytucyj przemysiowych lub handlo- można. 

1V,m... K ról. w i. c 24 lipca. Na t.rg to- wych rosyjskich na równi z poddanymi ro- (-) Komitet sanitarny. P. prezydent 
tej .. , dowoź~ IV ilości uiewielk,ej weln~ bruduQ i syjskimi. lecz tak zw. osoby prawne (czyli miasta Łodzi zebrał w biurze swem we 
jaSDl~c, mlill przed .trzrźQ. N.bywcy IQ w.tno- , t t b'oro e) a'c e I' b ł wtorek członków. wybranych do sanitar-nHotli"i; w ",c""gólnom zaniedbaniu pooo.tajQ ga- InS y ucye z I W zagr Ul zn. n e Y'1 

a~łdtJ. L o n d y D, 26 lipca. Tydzień ubiegly tnnki grnbe. l'laoooo .. welng brudo~ SG-4U- U1n"WI>Ue W Rosyi. Towarzystwa akcyjne nego komitetu miasta i ulożył list\) tako
UpIYD'! .nowu Ibardoo cicho, ns"""obionio tar~u 46-óC-GO m. z. 106 (I. wagi cłowej, j.gui~c~ i handlowe zagranjczne nie mogły wszczy- wych dla grupy drogiej, trzeciej, czwar-
onznaczalo .i~ Jeduak przy!om wielk'l otal"'.i~. oprzedawauo po ceoach tulejuego jarmarku. nać powództwa w slłdach rosyjskich; toi tej i pil!tej, kt6r~ prześle p. gubernatorowi 
W yj'ltek .t.oowlly krajowo papiery ~ol.jowe, kto- W.hw Br. d r o r d 2~ llpca. Targ tutej"Y d k ' kó d - do zatwierdzenia. Grupa piel'wsza maJ' oca. 
rych kuray uległy ohmice, po CZOŚCl wskutek Ul6- trwa wprawdzie ci,gle w nieczynności, lecz U:ipo- samo co o wy ~onaDla wyro w Sil ow za~ --r: 
pomJślnych wi.domości o dywidendach, po cz~ści .obieoie Die jest tak pr.ygnoui.oetn, jak bylo p .. od granicznych w Rosyi. nie były one uwzgllr wedŁug ustawy z Petersburga nadesłanej. 
w.kutek zmowy roootuików w prz~d.alQ1ach Uld- ośmiu uniami. Sdyt. widnoltrljg poli'ycz"y wypoSo- dniane w og6le, a szczególnie dotyczl1ce praw zajmować si~ ogólną inspekcYI1 nUasta pod 
hamuJ • n.juardziej z powodu uiekony.tnycn wy- dzil .ig uieco. Ubroty w ogole .~ Jeszeze bardzo wŁlISności na maj~tki nieruchome IV Rosyi. wzgllldem higienicznym już dawniej została 
kazów rochu i nieporozumień pomi~dzy Mzmaite- małe Jak zwykle w tej porze roku. Ob . k . b ć I d d ił 
mi Iowarzyatwami. Konsolo byly uez ruchu, lecz 004...... IV hl a g" e b u r g u, jak Ilonos".. eCnle westye te maJIl Y uregu owane. zatwier zonl); ruga grupa mu p no wać 
tnymoly al~ m .. no, .a. na,,:"t przy końcu nolowa- pi.m. lterlińskic. utwurzylo .i~ konsorcyum, ",oj .. - lecz w jakim kier,unku I na jakich podsta- wody, trzecIa -; Ulateryałów spożywczycb. 
lIO je o '/,-'/. % WYZ"J nu: przed "'nun dOlaml. ce nn oolu podniesienie cen onkrn. - IV L o 11- wach. dotąd lllewladoUlo. czwarta-środka w dezlDfekcy nych. 

IV t~m .ruch jiikiś Illezwyk1y powstaŁ IlU~ I ki. ale ani, spos?bu pruć ualej. pies )eJ Ci'!- , ZIl. ra o. długIe !at~ wys uglwa y si\) U- I - ::lłucbajta-odezlVał si~ o r.groma i. 
t1zy menu. krzyczl1c kacl'kl ~a wszystkIe gle w myśli stoi. Czuła. że JUuslala go dZlOm za ochłap jakiś od czasu do czasu zabawI ewa Sl~ w llochowek. Zakopwwa 
rozleciały Się ~trony .. Ze Sl~ to jednak cillżko zmnić, że go może .przetrl1ci~a." rzucony. za jedno "pódź tu Kl1lcek" do- Krucka w dół nad rzycką. 
dZla~o za krzakIem •. ktory nad slUlll1 r6sŁ Kobiecina dobre wiała serce. nie dało jej brotliwie wymówione. Propozycya ogólną zyskała aprobatę. 
wod~ i cZllśĆ zasłamaŁ . widoku. nie mogŁa też spokoju i porzucając szmaty poszła za Dziś jednak było już zap6źno! Łza Kac- Wnet zawiązał si~ niejako komitet i to 
na razIe Kacprowa ~oJŚć prz!czyn! alar- p~em do I?pianki. ZapomniaŁa o niebez- prowej nie mogla obumarłym członkom energiczuy a spr~iysty. Dzieci rozebrały 
mu. DopIero ~o.ch'."i1! rzec~ SIl) wYJaśUlła. pl eczeństwle. o cholerze. o strachach. o zwrócić władzy, nie mogŁa usunl16 gangre- milldzy siebie różne przygotowawcze role. 
Oto Kruczek JUz. JUZ maJl1c Ją w pysku. dziadach. ny. Pies giną,ć musia!. bo 8i~ od niego Jedne pobiegły nad strumień, gdzie w tor
Plldził z~ kaczk,!. która ze strac.hu. aż na - Krucek. p6dź tn psina... Kruczek, odwrócił majestat człowieka. Ciastej zienU bez wielkiego trudu wykopały 
Il1d wybIegła .. Wyskoczyła za ilU} I Kac- co ci to-wolała. upatrując psa po kiltach. Kobieta pobiegła do chalupy i przynio- dolek. drugie przygotowaly z gał1}zek no· 
prowa z rzeczki. Nagle Kruczek zawył pod tapczanem. sla misk~ z mlekiem. Przy lepiance spot- sze i chwilE.l potem. Kruczek wśróU U1"O-

- A nie rus... a pódzies... a wara - On już na przyjaZtly glos człOWieka za- kała dzieci. które l~kli\vi6 z proau zagll1- czystego śpiewu wędrował z lepianki nad 
krzyczała; nic to nie pomogło. pies si~ za- pumniał całej krzywdy własnej. ChciaŁ si~ dały do środka. o rzeczk~. Wróciły. choć nie na d~ugo daw
jad! i nie zWJ"8cał na niq. uwagi. Nie ma- z kIlta. gdzie lizał zbolal~ skór\) wysunq6 - Marś ztl1d zatracone raki _ krzyknll- ne przyjazne stosunki. znown był otoczo~y 
HC wi~c nic innego po~ r~kl1. w obr~nie do Kacprowej. ale Ilodnoszl1c się. poczuł łat niechby mi który rusył Krucka. dałaby umiłowanemi b~bDami. 
p.taka. z całych ~!t rzuciła za Kruczklem ten sam ostry, . dojmujl}.cy. śmiertelny ból. jo mu dała i marś kiej podam. p6kim do- ~aciek niósł. na przodzie na prlldce "".y-
Clężkl1 dębOWI} kIJanką. który przed chwlłl} powalił go na ll}czce. Zda- broI Do gllsi... Na Łllke!.. robIOną chorl1glew; Jędrek szedŁ za nun 

Pocisk Ole chybIł celu I Kruczek upadł ło mu sill. że go coś wpół żywcem zarzyna. Dzieciaki pouciekały, ona ZM miskę pod- jako ksilldz. dalej zwŁoki psa na no-
na miejscu tyluemi łapkami i zawyŁ glo- psina zawył i bezwŁadnie upadł na zieU1i~. sunęła Kruczkowi. szach i czereda dzieci ~ kijami w r~kach 
sem, który. ty~e ~ieściŁ ,~sobie rozpaczli- Nie mógł już jak dawniej wesolemi skoka- Pies by! tak zgłodniały. że przemagajl1c w miejsce świec. 
wej skargi I mewysŁowlOnego bólu. że mi dzillkowa6 ludziom za straw~ i dobre ból. podniósŁ się na przednie lapki i chci- Gdy kondukt ten stanąŁ nad rzekq. J Q-
dreszcz przebiegł kobiet-ll. Stanęla jak słowo . Nie mógł.... .Kacprowa to zrozu- wie Jął się mleka. drek umaczał w niej podan~ sobie gaŁlIzkę 
wryta. zapo~.inając ~ świecie bo~r1ll. ,o miała. a chCllc si~ kouiecznie dost~ć do Cały dzień jeszcze nnst~pny. poczciwa i n!by świllcOnl1 wodl1 pokropił g~ób. zwło
kaczkach I kiJance; Ole śmiała zblizyć Slll Kruczka. pomimo odrazy do zapowletrzo- Kacprowa Zaglądała do {lieao. Daremnie ki I otacza)l1cych. przyczem złozono Kro-
do Kruczka. by go podnieść. nego choloq tapczanu. odsun\)ła go na bok. jednak podsuwała mu. to bar~zcz. to mleko, czka w dół i zasypano ziemi,}. 

Pies wył cillgle. przedniemi przebierajl}C Pies podniósł wtedy łepek i spojrzał na jeść już nie chcia!' Od czasu tylko do cn- Maciek nawet zatknllł pomnik nad 
łapkami; chciał si~ podnieść, ale daremnie. ni~. a w oczach tyle mial bólu. niepewno- su podnosił z wysileniem lepka. !iżl1C zbo- grobem. Kacprowa jednak palnl}wszy 
Pod silnelll uderzeniem kijanki pękła kość ści i strachu na widok człowieka. atakIl lałe miejscal Leczył sill! Lizanie ból ich przy okazyi stosownll peror~. zaczyna
pacierzowa i Kruczek w tylnej połowie przytem moc uradowania si\! i poddania koi. dla tego psy liżll ręl'll człowieka. jl1C1l się od: .Marli ztond zatracone raki." 
ciała stracił ruch wszelli. jemu. że Kacprowa dłużej zapanować nad GOTllczka i gangrena post~powa.ly styb- kazała go później ztamll1d usunl1ć. 

Dzieci przerwały rozpoczętl! party~ sobl} nie mogŁa. coś jq serdecznie w pier- ko; wo dwa dni po katastrofie Kruczek juź Tak skończyŁ si~ byt psa. który dopóki 
.Świnki" i podbiegły do psa. Już nawet siach ścisn\)ło i zapłakala. i lba podnieść nie mógl. zawsze przecież pożytkiem byl i rozrywkll ludzioUl. dobl'ze 
w oczach Jędl'ka świeciła myśl złośliwa - Krucek. nebożątko. przez lzy mówi- na wolani e Kacprowej oczy na ni~ zwra- się nUal i żył szczęśliwie. Z chwil'l jed
jlopastwienia się nad ojm. gdy interwencya Ła. głaszczllc psa po lepku-a bodajem by- cał. a takie wyrazn pelne. że zawsze lzy nak, IV której pozbawiouy opieki czŁowieka. 
Kacprowej zmusila go uszanować polożenie la skapiała. nimem na cie smyrgnęła ki- jej wycisn,!l. samemu sobie radzić zmuszony. chcqc wla
i zostawić w spokoju psa. który zwolna janką. Bidna psina... któż sie móg spo- Trzeciego dnia rankiem. korzystając z sne utrzymać życie. stau,!! 'lo walki z nim. 
",lo~c za sob,. tylne łapki i boleśnie wy- dziać, ze go przetronce... Krucek... Cbu- braku dozoru, na wniosek Maćka. dzieci zgnębiony przewagl1 rozumu i siły zginą,t 
jllc, ukrył sili IV lepiance. przed ciekawem dzil1tko!... zakradły się do lepianki. by zajrzeć co sili jako bezużyteczne. a nawet szkodliwe atwo-
R bezliŁośnem okiem bllbnów. PiC'! lizał ją po ręku. Teraz o wszyst- z Kruczkiem dzieje. lecz psa już nieżywe- rzenie. 
Kacprowę przecież coś niepokoilo w so- kiem zapomniał. w oczach jego już tylko go zastaly. 

bie. 8::os psa jekliwy a żalośny brzmial wdzięczność wielka i nieopisana malowała Wtedy to pełnemu zawsze inwencyi J~dr-
jej ciągle IV uc·hu. Zawróci b sili do rzecz- si~ radość i gdyby mu tej rgki nie było kowi, błysnęła myQ 8zcz~ś1iwa; 

Koniec. 
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pi.,ta _ та zajq,c si\l stntystyk~ ~ wnio ka
J11i z niej wycil\gnqc silj dajl\cyml. 

(_) Przypominamy rodzicom i орiеkuпош, 
ie zapisy uczni6w do wyiszej szkoly rze
шiе§lоiczеj rozpocz~ly sill juz od tygodnia 
j trwnc b~!!. do dnia ]7 slerpnia_ Radzi
шу jednak nie zwlekac <10 chwili ostatniej, 
gdyz kandydat6w nie braknie. 

DZIENNIК WDZКI. 
3 

ficyalist6w w kopa1niach nafty- Dzieln te
Ш~ wJdzial krajowy galicyjski udzielit pre
пнош. 

_ Огуgiпаlпу obraz znajduje si\l па wy
stawie w Wiednin. Jest пiш "\Vprowa
dzenie Ргошеtеuszа па Olimp" prof. Grie
penkerla. ОЬrз7. ten pl'ZeznaCZo!1Y jest dla 
аkаdешii шniеj~tпо§сi w A-tenacb, gdzie 
ша Ьуб umieszczony nad drzwiашi jednej 
z вы, а zarazem та je w cz~§ci оЬеjшо
wa(: i w tуш ceIu та w §rodkn w)'kr6j pro
stokqtny, szeroko§ci drzwi, g6rna za~ cz~§c 
obrszu §ci~ta jest z obu stron i та form~ 
dachu. 

_ Teatr amatorski w siеdшiu j~zykach 
ша si~ odbyc w Scheveningen pod iIagll· 
Wyjqtek _е sztuki Fredry wypol'\'iedzll иozy 
оэоЬу, bawiqce taш па kuracyi. 

odpowiedzial, "е i Francya r6wniez cieszy 
sil) z przywr6cenia dawnej przyjaini, kt6rej 
оwосеш b~l! q zobop6lne korzy§ci i wytwo
rzenie wla§ciwycb dobrym sqsiadoOl sto
sunk6w. 

Madryt, 28 Нрса. Najnowszy raport u· 
rz~dowy obejOluje Dl\jwyiszq dощd liczb~ 
chorych 2,582 i 921 ZlПаrlусh. 

52, rzepakowy w щ. Ь. bOOL 46. Oko\vita w m 
Ье. becz. 42.3. 

Stctecln, 28 liрса. PAiEsnica озраlе, \У m. 162-
IGS,unlp .• ierp. 166.69, ОВ wrt.з. p.t. 166.50. 2yto 
озраlе, w m. 188-140, па Ip. Bierp. 143.50, nawrz. 
р.!. Н6.00. Ol.i n.p.ko\Yy oop.lo, па Ip. 4G.70, 
па wr%: 1'аА. 46.7('. Spirytas Оlриlе, w т. 41.8). 
па lр.sшгр.41.20, па 'нег. wrL 41 .~O, nf\ wrz..pв.t. 
42.20. Ol.j .kalny 7.~0. 

~r61.wiec 28 lipca. Targ z,bozow)'. l'szoll ica Ье!. 
'О"'ОУ. 2yto oвp.le, W m. (120 У. ~OOO (. cl.) 
133.70, .. 0' Iр. 1М.Ь<!, п. wr.. ра'. 139.110, 
Jgc.zmten СlСЬО. ОW18З spokojnie, \у m . 2()()() 
f. cl. 130.00, "' Ip. t~6. Grocu bi.ly (2000 f. cl.) 
128.00. Spirytu. 100 lit.т. 100'/. w т. 43.26, п. 
.10r. 43.00, "' wn. p.z. 43.00; pogoda piOko •. 

Londyn 27 lipca. Uuюег Иl\wаnа. N. 12 uomi· 
Wieden, 28 lipca. Z powodu §шiеrсi МаЬ- n,lni. 15'/,. Cuki.r b.r.kowy 1.'/,. Spokojoi •. 

diego, sultan i kedyw wydali odczwy do Glazg6w 23 Ilpea. ~nrowien ~[ixed оотЬе", 

Lопdуп, 28 lipca. Bourke o§wiadczyl w 
izbie gшiп, ze rzqd przedsi~wzilJal §rodki, 
шаjl\се па ceIu oswobodzBnie Кавзаli . 

d 
warrante 41 8Z. 6 р. 

sn anczyk6w z wezwaniem do zloienia bro- GI.~g6w, . 27 Пр е.. S.row"" wywie.iono w 
ni i poddania si~. tygod01U ub •• glym 8,400 '., w odpowi.dnim ...,..i. 

roku prusz.lt>go 10,3\)0 t. 
Lопdуп, 28 lipc~. Poiyczka egipska wy- Llvarpool 27 IIpe.. Sprawo.d.nie pocцtkow. 

(_) Ма/у doroikarz. Dw6ch рanбw nie 
mogqc dostac dorozki ро skonczonym kon
cercie 'i01k" w Paradyzie, pu§cilo si~ w dro
g~ до < ошu per lJtdes аро /oIQТum. Uszedl
szy kilkadziesiqt krok6w spotkali jednak 
doroik~, jadqcq w stron~ W 61ы, kazaJi za
wr6ci~ i ,-:'siedli. РО chwili spostrzegli, ie 
dorozkarz ogromnie taiicuje па koile-byl 
znpelnie pijany. Юlkа razy zachodzita 0-
bawa, ze dyszel uderzy о slup latarniowy, 
albo dor8zkaп wywr6ci sio; do rynsztoka. 
Ostrzeienia nie рошоglу; wymachujqc r~
kоша i Ьаteш, dorozkarz zdawal silj Ьус 
gluchуш. Obaj pasazerowie niewiele шу
§lqc w)'siedJi iywo, а doroikarz zwr6cil 
bezwieanie w jedn~ z ulic bocznych- Ро
niewai nie zauwazono numern, upra.sza silj 
zatem doroikarza, ktбrу zapewne рпузzооl 
juz до рrzуtопшо§сi, azeby ро nalein()§c za 
kurs owej jazdy zglosil si~ do na.szej re
dakcyi. . 

_ Zaklad sw. Kazimierza w Paryiu, za- puszczonq zostanie w obieg w koncu ty- Pr·n'u ..... loy 01.<61 6,000 Ьеl; .pokojni •. D.ienuJ 
loiony w т. 18б9, mial w r. z. dochodu do,vo. 1,000 bel. 53,б35 fr. 70 cent., wydatki za§ wynosity godnia ро kursie 95 i p6t. LI",pool, 27 liре • . Spr.,.o.d,oie koi.co",. OI.r,,1 
59,lб5 fr. 45 cent., а zаteш okazal si\l de- Petersburg, 28 lipc!\. Z Niinego owo- ~~oпo bel, • tгgo llа .роkо1асп 1 101"0. 1,000 001. 

(_) Cukiernia р. Кlossa w gmachn scbel-
blеrоwskiш та by~ podobno zwiDi~tll z 
koilcem Ь. т. Lokal оЬrбсопу b~zie 
prawdopodobnie па sklad tоwarбw z fabryk 
towarzystwa akcyjnego К. Scbeiblera. 

(_) stапislаw Taube. od roku ni~ до
nosili§my о рrоtеgоwапуш przez Шla.stо 
nn.sze skrzypku, OC2eki wаliSшу bowiem па 
rezultaty jego nauki_ Obecnie po§pieszamy 
donieM, ie ТаиЬе па popisie kODserwato
ryUn1 warszawskiego gral koncert Brncha 
i ",·ОЫ! furor~, jako z popisuj(!cycb si~ ш
lent najwi~kszy i najwyiej posuni~ty; jed
пошу~Iпiе tak ocenila go pra.sa. Obecnie 
ТаоЬе rozpoczyna ju:! podr6i artystycznq z 
panill Herman, zпаkоmiщ §piewaczkq i 
pianistl\ р. Маkоwskiш. Koncerty odb~dl\ 
si~ w Ciecbocinku, Plocku i innych шiа
вшсЬ а па jesieni w Warszawie, na.st~pnie 
w f.odzi, zkqd ТапЬе uda si~ до BerliDa 
i dnlej z impressQ1'io w §wiat boiy, szuka~ 
nauki i laur6w artY8tycznycb. Koncert w 
f.odzi b~dzie оstatесzпуш рорisеш przed 
protektorami i dobroczyncami а zarazеш 
pozegnaniel11 па czas d!uzszy_ Nie wqtp~-
10Y, ie jak w rokn zeszlym, w koncerCl~ 
tуш рrzуjшq udzial iyczliwy ашаt?rki I 

all1atorowie, ie zgromadZl оп calq шtеll
genc)''J miasta i przyniesie znaczny dосhбd 
па podr6z ar tystyczoq wieJce utalentowane
go skrzypka. О tуш koncercie podal11Y 

fi 

'1 ' f I od ~r,kojllie. MiddHng amerykail!lka n. wr3. pa.t. 
cyt w 10§Cl &,530 r. 25 cent. D а ро- gr n donoszq, ie ,vczoraj ро odbytem na- 6/ .. , па p.t. н.!. 6'/., n' gr .• t. 6"/ .. , n •• 1. 

krycia deficytu i dIa za.siIenia fundusz6w bozenstwie w soborze, ,vywieszone zostety 11. 6"/ .. р. 
instytucyi, zarzl\d urzqdza lotcry~. Pro- Н . N.,,·York, 27 11рса. n.we1oa 10'/" w N. Or1 •• -

d k 

. '6 lad ' . agi jагшarсzпе i odbylo si\l po§wi~ceU1e ut. 9'~." OI.j .kalnl raП.оw •• у 70'/. ЛЬ.1 Те,\ 
centy о арlШ' w lZak n wynoszq та,!!. .,/ '1-' 1 . 

d k 

\vystawy drobnego Р"zешуslu i rolniczeJ' ~ . " vf 1 """ 8. 8'/ •. ~urowy ol.j .k.luJ 7'/ ,. Ceriy-
suш~, g yi tyl о 3,б87 fr. Glбwпе ir6d10 . 8katy pipe Но. 9 '/, с. M,k. 3 d. 8. о. C .. r-
docbodu stanowily dary, Ьо wplyn~lo z te- Na nroczysto§(: t~ zebralo si~ шn6 two ри- "оп,,: p ..... inao.im. " т. 98'/t с., n. Iр. 98 с., 
go iгбdlа 20,10& fr. l~zqd frallcuzki~a- bliczno§ci. па 118r. 98 '/. Со, "' wr .. 1 d. '/1. со Kukury-. kl d' . f W cJ ... (oow,) БI'/, . Cnki.r (C.ir refio1U~ Mnscnv"I .. ) 
сl za а OWl roczDle 19,240 r_ z а- Wieden, 28 lipca. Krl\zl\ ponowne poglo- 5.02'/,. Kawa <;ir Rio) 8.50 . .r.6j (IVilcox) 7.00. 
dzie znajdowato przytnlek 32 weteran6w, ski о zашiеrzопусh zwiqzkacll шi~dzу arcy. ~IООlПа ~'/.. • ... сы .oozowy 2'/, . 
o,az pobieralo w niem wychowanie &б dziеwсщt i 18 chlорсбw. Dziewcz~ta ро k~i~iDIJa Waleryq, а агсуksiесiеш Francisz· 

'I'ЕLЕGIC.l.И'f UIEr.OO'''E -

ukoiiczeniu wychowania umieszczane sq klem Ferdynandem d·Este. najcz~§ci~j w kraju, gdzie znajomoM: j~zy- Petersburg, 27 lipca. Ogloszono postano- Gielda Warszawska_ 
ka francuzkiego ulatwia im znalezienie za- wienie о radzie do spraw dr6g ielaznycb Z,d.nozkoDcem gi.ldy. 
trudnienia. Zaklad mie§ci si~ przy ulicy du · t 61 dl k l . . k' Ь R d Z. w'~II. k,6Ikolerml"ow. 
Cbevaleret 119. Istnieje ОО. w Pary:!u од 1 us aW\l?g n,. ~.o еl rosYJs 'с . . ·а а о. Berli ••• 100 mr. 
22 1st "Instytucya czci i сЫеЬа," majqca utworzy Sl~ przy Шlwstегушn komUDlkacyj "Loodyn" 1 L. 
па celu wyplacanie emel'ytury i "spare je- pod prze\vodnictwem шiпistrа а sklad jcj :: ~V[lJeD ';, i~ ~: 
dnorazowycb niezdolnym do pl·acy. Insty- stanolVi(: b~d'k: towarzysz ministra, dyrek-tu t . d Ь d l ' . z. p"plory paA.lwowo: 

суа а czerp1e swe о? о у g owwe z tor departamentu dr6g :i:el., prezes czaso- Li.ly Likwlll. Kr. 1'01. . 
d~br~,volnego. opodatkowaDla czlonk6w р?- wego zarznd. dr. rz" d. rzedstawiciele rб- в ... 1'ot. 'V.chodoiA . . . 
pleraJqcycb JIl. Marszalek kra]owy gaIl - .. . .. ',Р Lbly Z ... Ziem .• 69 r. Lit. А. 
cyjski przyslal б,091 fr. па pensye i wspar- inych wladz 1 ро dwoch l'eprezentant6w " " " m,l. , Сlа. ::sekretal'zem instytucyi jest р. Ru- dr6g prywatnycb, bandlu, przeruysIu, rol- Lilty Z .. t. М. \Уи ••. StIr 1 
stejko. nictwa i g6rnictwa. \V potrzebie wzywani :::: ',: ';, 1:: 

_ Воhdап Zaleski, powracajqc p6zno z b~dq до rady specyalni rzeczoznawcy. Li~IY Z::'I. М. Еоо.; М:;r. 1~ 
przechadzki do mieszkania swego w Ville- "" " " 11 
preux, Dapadni~ty zostal przez jakiego§ zlo- t\ "" " ,,111 czyiic~, ktбrу 6kradl тп tabakiel'k~ i zc- OSTATNIE WШJОМ:О~С! НANDLOWE. Gielda Berlinska. 
garek. B.okooty ro·yi·ki .... а •. 

" 11 па tlOtt. 
\V ... I. n. ' V.r •• ,wo и. 

" Peter.ua.rg kr. 

:: Lood'yn ~;. 
~ 'Vi~den '~~. 

Dy.konto prywato8 

Zdni. 28
1
Z doi.29 

4930 49.70 
10.08'/. 10.08 
4O.s;) 40.80 
81 .30 30.95 

89.60 89.2. 
95.36 96.35 
98.25 98.30 
98.26 93.30 
95.76 96.75 
-.- -.-
92.75 92.76 
91.76 92.-
8~.75 88.76 
88.- 88.-
8G.76 86.75 

201 .70 201.8~ 
201.75 201.60 
2fl1.36 201.40 
200.90 200.90 
193.60 199 ~Б 
2~.S7 2О.В1 
20.32 2fI.3 t 

162.90 IG2.70 
2'/, 2'/, 

bJiZsze szczeg6ty w swoim czasie. 
(_ ) Wblciciel сukiегпi р. Ostwind nie 

zwinql swego zakladu, jak to donosiIismy 
w jеdпуш z ostatnicb nnшеr6w, lecz prze
ni6s1 go w stron~ kn rynkowi, naprzeciwko 
gшасЬu scbeiblerowskiego, gdzie wydzier
zawil wi~kszy lokal. 

_ Oziwne zdагzеп iе. Stawna artystka De· 
jazet шiаlа grаб rol~ Lizety ,. sztuce Ве
rangera "L a Grizette" Dla odegrania tej 
roli kazala воЫе wprawi(: sztnczne "~by, Ьо 
naturalnych jui nie шiа!а. Ро skonczonej 
sztuce wyjIJla je i wlozyla do tylnej kie
szeni. 'У zарошniеniu usiadla па nich а 
uczuwszy Ьбl, zerwala si~ z krzуkiеш. "Со 
si~ stalo?" spytal jej si'J kto§.- Nic, odrze
kla, ugгуzlаш siIJ. 

_ W Нiszрапii zшаrlа siostra шilоsiеrdziа 
Franciszka Niiyitska, dozorujqca w Barce
lonie cborycb па cboler~, od kt6rycb zara
zita si~. Miejscowe pisma podaly jej zy
ciorys. 

Вегliп, 28 Нрса. Gielda hyla dzi§ со
kolwiek bal'dziej ozywionq. Czynno§ci re
gnlacyjne pl,zybl'aty wi~kszq rozleglo~C:, 
przyczem okazal si~ w koncu dosyC: znacz
ny nаdшiаг papie,·6w. Kursy dewiz speku
lacyjnych nie r6inily siIJ zrazu pra,vie zu
pelnie od koncowych notowaii ,vczorajszych, 
p6zniej jednak oslably. Z papier6w zagl'a
nicznych wyr6zniano rosyjskie, kt6rych kur
эу podniosly 8i~ znowu. Na gieldzie zbo
io\vej, przy usposobienin bardzo оsраlе1О, 
pszenica staniala о 2 10., iyto (j 1 m. 

Pet.' Sbu'g 27 l lр... 'Vykaz baoku pan'twa 
d. 27 lipca. ~L.o k .. y 106,187,258 (przyb. 201 ЩjG) 
"kupio1l6 ofekty 23,OV9,16;J ( pl'z~'b, 98)766), z.iiczkl 
па towary 112,753 (Ье,; ZmlaO)'), f.aliczki па 
papiery publiczue 3,040,271 (ub)'lo 19,3-17)· 18.
liczki 118 akc)'e i obli~. 13,844J834.(ubylo 381205)' ra 
c.hunek bieiqcy mlU1ster)'11m fiоаnзnw ЗО 673 982 
(ubylo 2,614,079); lппе rв.chunki blezlice 71',oo9'tJl8 
(prcyU. 2,694,118); zastawy oproceol.o\.an.28 436'509 

Gielda LопdуПlkа. 
\Vekele па l'eLerelJa.rg. . 
\)y.konl.o 2 

23'/" 23'/ .. 

OZIENNA STAТYSТYKA LUONOSCI_ 
•• It,flstwa r.&warte w doiu 28 lipca: 
'!i parafil katol. 1, а miaHo"'icie: J6z.ef Czcrwin· 

.ю z Maryann~ M'gna,k,. 
W parafi l еwапg . 11 а mianowicie: Ewald Koru 

• 'Vand~ Ноl,ц Adel, Кinderm.o. 
SI.,oz.konnyeh. -
Zm. ,11 w dn1n 28 lipca: 

(_) Wypadek. ' V skladzie materya16w 
aptecznych р. S. pl'ZY ulicy Piotrkowskiej, 
p~kla p"zypadkowo butla z witryolejeru, 
Р"zусzеш sluzqca poniosla dotkliwe рора
rzen ia а cblopak sklepowy ltejsze. Za
rzqdzono natycbnliast ~rodki ratunkowe, 
ktбl'е usun~ly niebezpieczenstwo. 

_ Grama!yka polska wyszla w Londynie 
u taшtеjszеgо ksiIJgarza Triibnera. N osi 
ona tytul: ; r be роliзЬ langage Ьу W . Н. 
Morfill 10. а." 

_ OsobIiwa рага. Nieda\vno temu w Fi· 
ladelfii odbyl si~ ~Iub niejakiego J оhnа 
Huberta kaleki z bal'dzo pi~knq pannq. 
Рап шlоdу раlсе1О od nogi zdjq~ obr~czk~ 
z rllk ksi~dza, nastIJpnie nogq ujlll narze
czod'!). za r~k~ i wloiyl jej pier~cionek па 
рыес_ 

(obylo 64,663). ' , 

· Kalolley: ш!ес> do lat 1 ~·tu .m.rlo 6, w tej 
~l~zb~e c~lopco~ 5, dz.iewcЦot 1; dогозlусh 2, w 
teJ 11czb18 mvzczyzn . 1, kobie~ 1, а П\iапоwiсiе: 
~~o~~nIYn Hedn.rsk1, I. t .42, Maryanna ' Vioter, 

(_ ) W посу z wtorku па §rod~ napa
dni~to przy ulicy Z awadzkiej па р. Р., n
rz~dnika pocztowego i zadano mu doM nie
bezpiecznq ran\j w gtow'J. Opowiadano пат 
ciekawe szczeg6ty о tym wypadku, nie 
сЬооту icb tn jednakZe powtarzac, zanim 
роНсуа nie skonstatuje istotne~o stanu 

Pet ~,sbu,g , 27 lip •• : \"'ekвl. n8 Londyn 28'/" 
11 pozyczka ,v8chodol8. 9f)3/S1 Ш pozyczka w8obu
dnia 90'/., 6'/. rent. шО"" 172, 5'/. li.ly ... ш 
wue kred, Zlеmзk. 144, akcye b&nku rosyjakiego 
dla. handlll zagranicznego В(6) b8.nku dyskonto

· Ew.ang:ll1cy: .dz.i eci do 1st 15-Lo ~m&rto 9, vr tei 
I~Qzb~e chto~cow о, d,.i8wcz~L 4: <10гозlусh 2, w tej 
11czb~e m~zczyzn 11 ~o\j1et 1," mianowioie:
Раоlinа Lаwш, lat 64, Emanuel Нв.uзmв.n lat 6G 
· st~rozakOnn~ dю.еci do l.&t 15·tu ~marlo j, w tei 

rzeczy. _ Butelki papierowe zacz~to jui wyrabia~. 
W butelkach takich przecbowuje si'J dobrze 
wino i alkobol, а шаJq one t~ wainq zale
t~, ze si~ nie tlukq. 

(_) Policya 8konfiskowala w tycb dniacb 
wprost z ulicy kilku dоr6ikаrzош niezbyt 
czyste dywaniki, sluzqce до nakrywania 8ie
dzen i niecblujne obdarte ubrania wierzchnie. 
Dzi~ki podobnemu post~powaniu coraz - Olbrzymi mos! lПi~zу Sycyliq а Iqdem 
шпiеj widziшу па kozlacb ludzi, ktбrzу jest w proJekcie. Most та Ьу(: )'zucony 
~str~t Ьudщ widоkiеш swoim. Gdyby to przez cie§llin~ Mesyitskq mi~dzy Ganzivi а 
]eszcze .1110ina zaleci6 im cz.~sts:e uzyw~nie РuпШ. del :t?izzo, gdzie szeroko§~ cie§niny 
mydta 1 uсzеsаша glowy

h
' Dlekt6rzy bOWlem wynosl 4 kJ!ometry а gl~boko§c 100 111е

wyglqdajq jak dzicy al о jak zЬбjе le§ni. tr6w. 

KRONIКA 
К R А J О W А I Z А G R А N I С Z N А_ 

Radom реdаgоgiсzпуm okr~gu naukowe
go wal'szawskiego wladza ,vyzsza powt6-
rzy1.. znowu rozporzqdzenie wydane da
I'niej , аЬу nie zшiепiаlу podl'ecznik6w 
зzkоlпусЬ przed uрtуwеш dw6cb lat od da
ty ich wprowadzenia i аЬу kш'S nauki roz
pocz~ty wedle danego podr~cznika konczyl 
si~ tei podlug niego. 

_ Jedпеmu z kr616w sardynskich opowia
d.ano wiele о biedzie szlachty sabandzkiej. 
P e\vnego razn taZ 8zlachta przyj ~la kr61a 
w podr6zy, шаjqс па воЫе bardzo §wietne 
stroje_ Кr61 dal im до zrОZU1Оiеп iа. ie 
nie byli tak biedni, jak то о nicb ш6-
;viono .. ,,Nаjjа§пiеjszу panie, odpowiedzieli, 
wуstqРllt§шу, ]ak przed tobq wуsщрi6 Ьу
li§шу winni, ale tei za to wszystko jeste§
my winDi,~' 

т Е L Е G R А М У. _ Bismark umarl. Tak wolali ро uli
сасЬ ' Varszawy roznosiciele "Knr. P or." 
~ubliczno§e rozkupy,!ala пuшеrу, slj,dzqc, Ischl 28 li са. P rz Ь l dzi§ ш' n ' te· Ь· ~e to zша.rl zпаkОШltу kanclerz, lecz na- ' р у у 1 1. t {. 

tусЬшin.st przekonywano si~, ze UlПarl kto Kalno~y. . 
inny, zwykly robotnik w cegielni w Кlau- ~aryz? 28 Ilpca. Z okazyi wl'~czenia li-
senbur~u , DY!nitr Bl.smark. . . stow wlerzytelnycb prezydentowi rzeczy ро-

._ .М'8szkапсу Zawlchos!u zrobll!- до wl~- spolitej , розе! chinski powiedziat: "Uklad 
§clweJ ~ladzy роdаше о рrzеШlllпоwаDlе pokoJ' owy przywr6cil да . to-
tego Шla.stа па OBaд~. . ' . wne przYJa~ne s. 

_ Zary. kораlпiс!wа паftоwеgо, napisany sUn~l. Сеэм" DlezacbwlaDle pragDle wle
przoz М, Ma~lank~, inzyniera, wyszedl cZnle utrzymywac z Francy~ dobroczynny 
~wieio ~ druku. J estto POdl'~cznik dla о- pok6j." N!\ to pl'ezydellt r?c~zypospoJi tej 

8erlin, ~8 Нрса. Bilety !)anka rosy)sktego l~czb~6 chlo~w 1, d.ziewCZ;Ilt- ; doroslycl\ 3, w tej 
201.70i f"l. 118ty zaat.aWn6 61.30, 4°/. 1isLy I1kw1fla liC?zb16 mt;zczyr:n 1, kob16t 2, а mianowicie: 
cyjue 66.00, (0), POZ)tczka wschoUnitl. 11 еж". 6976 I.,lpman Chana, lat 40, Kerszbaum Ревз. Rywka 
Ш emi.yi .9.70, {'/. pozyczka .1880 <.3О.ОО 5'/ 1.1 28, Jak"OOwicz Abram, tal 32. ' 
iisty zasta.wue rosY~8kie 90.10, kupouy r.e1118 823.80' 
БО/. POZYC7.kk pr6JНIOW& r. 1864. гока 139.00, t.akai ~ 
18ti6 r. 133.80; АОСУ. I,&oku h'lIIl1uwego 78.Ю (tv 
8ko~towego 76.26, dr. zeL war,z. wied. 210.20~ ak 

wego peter8burskiego БЫ>. 

WYКAZ OEPESZ 

cy.l<1'edytow" au.lryack1e466.50, n.joow .... pozyczka niedoreczonych przez tutejsUJstacy, lele"l'fl-
ro.yj,k. 94.50, 6'/. reni. ru.yj.k. 108.00, dy.konto jiCZ/l'l Z рошоаu 71iedokllldnych f1d/'eso"w 
4,0/0' Pf)'\Vo.tU8 21 /2 010' i illnyc/1 jJl'ZYCZYIl 

Lo"dyn, 28 lipe. w poludoi.. Kon.ol. 99'/ Cbaio Neaman • Moskwy-'Vagner . НеНе, • 'Var
pr u8kie (0/0 kOnlole 1021/2' turec, k,onw. 161/.1 гo.;1~ 8zawy-L, Lе1юсhiпski z Кr61ewca-Me)'er z Вге-
.ka poz. ~ 1878 r. 92 ft/s i 40/0 reuta. т;lоt.а wOg Ito\va. 
793/., ~eglp.ka 6:>13/1" l.Jauk u oLtomaosk1ego 11, 10М 
bв.rt1y 10 ' 1/" , akc~B Itи.nаlu sU6zkiego 81J/. ; тОСDО. N 30 G ! R Wa,szawa, 28 11р"", Targ "' pl.ca \Vitkow.ki.. г. . az.e у zеmiеslпiсzеj wyszedl z 
go.1' • ..,n1oa .т. , ord.- ___ , p,t.тa i dobr. _ _ drukn .' zaWlera: . Szkodliwa praktyka" 
_ , bial. 720--, wyborowa ---800' zyto pr~ez W _ Zagrod~.-"Z obcej ziemi", Т. Т: 
wyOOrow. 495- 530, srednie - --472', ;'..ali- Jeza, IX;-"Gaw~dy warsztat.owe", przez 
WB _--; Jt;Czmlen 2 1 4-0 r~d. --- owies Olk Z la k _ 1 I 300_ 350,gryka--;--- ,rzepak lelni---;rimowr а.-. е. zo . • o~ .... ne, ane 1 stal" , przez 
_ _ , rzep.k r.ps zlm.----,groch роlnу---- Henryka Zlеlеzшskiеgо,-"Оllkrусiа i Wv
cnkrowy- - --, rasol.-----: kas.aj.glaua _ nalazkl:" Nowy sроsБЬ urzl\dzenia rolek 
__ , Jосzщ,еnп.--.grусzаоа яrпЬа- ; m,ka p.ro ElektrOIOBgnesy, H artowanie stali i zabez~ 
wapszenn8.00c, - - - - '00'--- -'1)---- 11 ' 'd dz l' ____ ,ш, __ --:,.уLniаруtl.N.li2,---- ~I.j p~eczeDle о )' у, ffiltacya. platerowania 
rzepakowy ___ , 10l&nY ---о Dowie.iooo Р''''_ niIdowego, Dla pracujqcych w fabrykacb -
oicy 800, "Уla 400, j~czmieni. _ , от. 80 gro- "Korespo?de.ncya z W!nnicy", przez Alber
сЬn polnego _ . ' ta Me.dyusklego.-"WшdотОSCl krajowe i 

W.rszaw., 28 Iipc •. Okowita 78'/. z akc)z'l ро оор zagraDl~zne : " Sesy!l. zgromadzenia nozowtJi. 
8'10. St.oaunek garoca do wi.dr. 100-307'/, . Hart k6w. Oszcz~dno§c zyrardowska. Z CZ~Qto -
,kl.d za w1adro kop. 780' - 784, ... garn. 264- сЬ К ' .... 256 .. 8zyok1 •• w1adro kop. 793'-796' .. garniec owy. мва przemys.owc6w lomiynskich. 
kop1eJek 208- 26\1 (о dod. n. W)·.cho. 2'/0). W ysta:;a prze~ys1owa w Krakowie.-"Co 

B.,II" 28 lipe •. T.rg .boiowy. Р .. ещOfo niiej czylac: Со ro.b,~, gdy kto zас1юГGjе.-"Li-
1< т. 108-178, п. Ip. _ , u.lp .• ier. _ , n~ s~y до czyteInikow." - Ogloszenia. W od
" or .. мо.-, па \а .. 1' ••• 164'/" па p.t. li.l. 1661/" c~tJku: "Nad naszq ' Vise1kq," obrazek z iy
п. 11St. gr. 168'/,. 2yl<> nizej, w .... 1 41 -1 4~ Cl~ \ Varszawy, przez Fr. W alczakiewicza 
паlр, 144 '/1, naJv. аiог.144'/s ,Пtl.siоr,WfL -- n~ ( d I ) 
wr .. pa •. 140'/" оа p ••. list. Н8'/" n.li,t. gr.IOO,/ .. C~II\~g~~a~s~zy~~.==~~:7~~~~~~~~ 
n8.gr . st.-. , П~ 8i.lt..-- - . J oczlllienwJ,l , 118-176' -O"leaвpokoJ01e, w 0\. 1 28-164"оа. lр. _ , n.lp. _ JC$" 00 пumеru dzi~iejszego dOI,cza sig 
.!or. _ , о •. 81er. - , o~ wr.. ра'. 182'/ .. па pat. Jako dod!l!ek паdzwусzаlПУ pocz,tek " Listy 
ll1t. _, па 11It. gr. 135-/" о. gr . • t.-. Urooh wa- urztd.oweJ wysta~~w nagrodzonych па wy
пеl. J4G-20б, pll10wwuy l iI~-Н2. O\ej lniauy w т. staw18 war'ZaW$kle w r. Ь." 

pil,ta _ ma zajllc sili stntystyk'l ~ wnio ka
mi z niej wycil\gnqć sill dajl\cyml. 

(_) Przypominamy rodzicom i opiekunom, 
że zapisy uczniów do wyższej szkoły rze
mieślniczej rozpoczęły sili już od tygodnia 
j trwać będq do duia 17 slerpnia_ Radzi
my jednak nie zwlekać (lo chwili ostatniej, 
gdyż kandydatów nie braknie. 

DZIENNIK ŁÓDZKI. 
3 

ficyalist6w w kopalniach naft y- Dziełn te
m~ wydział krajowy galicyjski udzielił pre
mIom. 

_ Oryginalny obraz znajduje sili na wy
stawie w Wiednin. Jest nim" Wprowa
dzenie Prometeusza na Olimp" prof. Grie
penkerla. Obraz ten przeznaczony jest dla 
akademii ulUiej~tności w Atenach, gdzie 
ma hyć umieszczony nad drzwiami jednej 
z sal, a zarazem ma je w cz~ści obejmo
wać i w tym celu ma w środkn wykrój pro
stokqtny, szerokości drzwi, górna za~ cz~ść 
obrazu ści~ta jest z obu stron i ma form~ 
dachu. 

_ Teatr amatorski w siedmiu językach 
ma si~ odbyć w Scheveningen pod Hag!\!. 
Wyjl\tek ze sztuki Fredry wypowiedzll trzy 
osoby, bawiqce tam na kuracyi. 

odpowiedział, że i Francya również cieszy 
się z przywrócenia dawnej przyjażni, której 
owocem będq zobopólne korzyści i wytwo
rzenie właściwych dobrym sqsiadoUl sto

sunków. 
Madryt, 28 lipca. Najnowszy raport u· 

rz~dowy obejmuje Dl\jwyższq doł4d liczb~ 
chorych 2,582 i 921 zmarłych. 

62, rzepakowy VI tU. b. bOOL 46. Oko\vita w m 
be. becz. 42.3. 

Steli ciA, 28 lipca. Pusnica ospale, \'f m. 162-
IGS,u.lp.li.rp. 166.59, nR wneS. pat. 166.50. 2yto 
ospale, w m. l SS-140, na. lp. aierp. 14S.50, nawrz. 
pat. H6.00. Olei nep_kowy oop_lo, o_ lp. 4G.70, 
ua wr,..: rat. 46.7t). Spirytus o.pale, VI m. 41.8J. 
na lp.slCrp.41.20, na Iner. wrL 4UłO, Da wrz..p8.Ź. 
42.20. Olej IkRloy 7.~0. 

~r6lewiec 28 lipca. Targ zbożowy. Pszonica bez 
.nURny. 2yto ""p.le, w m. (120 f. ~ooo f. ct.) 
IS3.70, .. n. lp. ISG.M!, na wr'. paź. IS9.nO, 
Jgezmlen CIcho. OWlOS spokojnie, w m. 2000 
f. cI. 190.00, n. lp. 1~6. Grocu bialy (2000 f. cI.) 
128.00. Spirytus 100 lilT. 100'1. w m. 43.26, n. 
.Ior. 49.00, n' WHo pat. 43.60; pogoda piolm •. 

Londyn 27 lipca. Cukler Hl\wtlna. N. 12 nomi· 
Wiedeń, 28 lipca. Z powodu śmierci Mah- naLnie 15'1,. Cukier bur.kowy 16'/,· Spokojni •. 

diego, sułtan i kedyw wydali odezwy do GIIZg6w 23 lipca. Snrowi60 ~[ixed number. 

Londyn, 28 lipca. Bourke oświadczył w 
izbie gmin, że rzqd przedsięwzillł środki, 
majl\ce na celu oswobodzenie Kassali. 

d 
warrante 41 aZo 6 p. 

sn ańczyków z wezwaniem do złożenia bro- GI.~g6w, . 27 lipca. Surowca .. ywie,iono w 
ni i poddania się. tygodD1u ubIegłym 8,400 t., IV odpowiednim ...... i. 

roku przeutt"go 10,3\)0 to 
Londyn, 28 lipc~. Pożyczka egipska wy- liverpool 27 lipca. Sprawo_dani. p<>eątkow. 

(_) Maty dorożkarz. Dwóch panów nie 
mogqc dostać dorożki po skończonym kon
cercie 'lOlk" w Paradyzie, puściło si~ w dro
g~ do (omu per 1udes opo IO{Qrum. Uszedł
szy kilkadziesiqt kroków spotkali jednak 
dorożk~, jadqcą. w stron~ Wólki, kazali za
wróci~ i '!'siedli. Po chwili spostrzegli, że 
dorożkarz ogromnie tańcuje na koile-był 
znpełnie pijany. Kilka razy zachodziła o
bawa, że dyszel uderzy o stup latarniowy, 
albo dorQżkarz wywróci siO; do rynsztoka. 
Ostrzeżenia nie pomogły; wymachujqc rę
koma i batem, dorożkarz zdawał si\) być 
głuchym. Obaj pasażerowie niewiele my
ślqc w)'siedli żywo, a dorożkarz zwrócił 
bezwieanie w jednę z ulic bocznych- Po
nieważ nie zauważono numeru, uprasza si\) 
zatem dorożkarza, który zapewne przyszedl 
już do przytomności, ażeby po należność za 
kurs owej jazdy zgłosił si~ do naszej re
dakcyi. . 

_ Zakład św. Kazimierza w Paryżu, za- puszczonq zostanie w obieg w końcu t y- Przrpu ..... Lny ohról 6,000 beL; .pokojnie. D_ienuJ 
łożony w r. 1869, miał w r. z. dochodu dOIVOI 1,000 bel. 53,635 fr. 70 cenŁ., wydatki zaś wynosiły godnia po kursie 95 i pół. lIverpool, 27 lipca. Spra",o,danie koi,.o",. Ohr,,! 
59,165 fr. 45 cent., a zatem okazał sili de- Petersburg, 28 lipca. Z Niżnego owo- ~~ooo bel, ' tago lIa .poknlacn I wy"ó, I,OOO hel. 

(_) Cukiernia p. Klos5a w gmachn schel-
blerowskim ma by~ podobno zwiDi~tlł z 
koi,cem b. m. Lokal obrócony będzie 
prawdopodobnie na skład towarów z fabryk 
towarzystwa akcyjnego K. Scheiblera. 

(_) Stanisław Taube. Od roku ni~ do
nosiliśmy o protegowanym przez miasto 
nasze skrzypku, OC2eki waliśmy bowiem na 
rezultaty jego nauki_ Obecnie pośpieszamy 
donieś~, że Taube na popisie konserwato
ryum warszawskiego grał koncert Brncha 
i zrobił furor~, jako z popisujl!cych sill ta
lent największy i najwyżej posunięty; jed
nomyślnie tak oceniła go prasa. Obecnie 
Taube rozpoczyna juź podróż artystycznll z 
panil} Herman, znakomitI} śpiewaczkq i 
pianistq p. Makowskim. Koncerty odbędll 
si~ w Ciechocinku, Plocku i innych lnia
stach a na jesieni w Warszawie, następnie 
w Łodzi, zkqd Taube uda się do Berlina 
i dnIej z impressQ1'io w świat boży, szukać 
nauki i laurów artystycznycb. Koncert w 
Łodzi b~dzie ostatecznym popisem przed 
protektorami i dobroczyńcami a zarazem 
pożegnaniem na czas dłuższy_ Nie wqtp~
my, że jak w rokn zeszłym, w koncerCl~ 
tym przyjmq udzial życzliwy amat~)fki l 

amatorowie, że zgromadZ1 on cał 'ł IDteh
gencYIl miasta i przyniesie znaczny dochód 
na podróż ar tystyczDIIo wielce utalentowane
go skrzypka. ° tym koncercie podamy 

li 

'1 ' f l od ~r,kojllie. MiddHng amerykailska n. wr3. pat. 
cyt VI I OŚCI 5,530 r. 25 cent. D a po- gr n donoszq, że wczoraj po odbytem na- 6/ .. , n. pat. li,t. 6'/., na gr.lt. 6"/ ... n' at. 

krycia deficytu i dla zasilenia funduszów bożeństwie w soborze, wywieszoue zosteły II. 6"1 .. p. 
instytucyi, zarzl\d urzqdza lotery~. Pro- fi . N ... ·york, 27 Ilpca. nawelna 10'/. , w N. Orle.-

d k 

. 'ó lad l . agi jarmarczne i odbyło sili poświ~ceU1e ut. 9'~ ." Olej .kalnl raHnow.ny 70'1. Abel Te.1 
centy o Spita. w lZak u wynoszq ma q ·'1 '1-' L . 

d k 

wystawy drobnego przemysłu i rolniczeJ' ~ . " Vf I au" HI 8'1.· Surowy oLej .kaluJ 7'/ .· Cert y-
sum~, g yż tyl O 3,687 fr. Główne iródło . 8katl pipo lin. 9 'I, D. M,k. 3 d. 86 o. C .. r-
dochodu stanowiły dary, bo wpłyn~ło z te- Na uroczystość tę zebrało si~ mnó two pu- won,,: p ..... inao.im. w m. 98'/t c., u. Lp. 98 c., 
go iródła 20,105 fr. ll.zqd frallcuzki~a- bliczności. u. 116r. 98 '/. Co, na wr .. I d. '/I. Co Kukury-. kł d' . f W Il ... (naw.) 61'/,. Cokier (r.ir refiu1U~ Muscovad .. ) 
CI za a OWI roczme 19,240 r_ z a- Wiedeń, 28 lipca. Krl\żl\ ponowne pogło- ó.02'/,· Kaw. <;ir Rio) 8.60 . .rAj (IVilcox) 7.00. 
dzie znajdowało przytułek 32 weteranów, ski o zamierzonych zwiqzkach mi~dzy arcy. SłonlOa ti'/.· ... cht zbożowy 2'/, · 
oraz pobieralo w niem wychowanie 56 dziewczllt i 18 chłopców. Dziewcz~ta po k~i~żnl\ Waleryq, a arcyksieciem Francisz· 

'l'ELEGIU.lłl'f UIEr.OO1ł'E_ 

ukończeniu wychowania umieszczane sq klem Ferdynandem d·Este. najczęściej w kraju, gdzie znajomość j~zy- Petersburg, 27 lipca. Ogłoszono postano- Giełda Warszawska_ 
ka francuzkiego ułatwia im znalezienie za- wienie o radzie do spraw dróg żelaznych Z,danozkońcem giełdy. 
trudnienia. Zakład mieści si~ przy ulicy du · t ól dl kl ' . k' h R d Za wI~II. kr61koLermlnow. 
Chevaleret 119. Istnieje też w Paryźu od I us aWII?g n", ~.o el rosYJs IC . . ·a a oa Berliu .a 100 mr. 
22 lat "Instytucya czci i chleba," majqca utworzy Się przy rulwsteryum komUnikacyj "Londyn" l L. 
na celu wypłacanie emerytury i wsparć je- pod przewodnictwem ministra a skład jej :: ~V[lJeń ';, i~ ~: 
dnorazowych niezdolnym do pracy. lusty- stanowić b~d'l: towarzysz ministra, dyrek-tu t . d h dr' Za Plplery plfislwowo: 

cya a czerpIe swe O? o y g owwe z tor departamentu dróg żel., prezes czaso- LilI, LikwlIł. Kr. 1'o\. . 
d~br~wolnego. opodatkowania członk6w p?- wago zarznd. dr. rz" d. rzedstawiciele ró- R ... 1'oŻ. WlchodoiA . . . 
PleraJqcych JIl. Marszałek krajowy gall _ .. . .. ',P Litty z ... Ziem .• 69 r. Lit. A. 
cyjski przysłał 6,091 fr. na pensye i wspar- źnych władz I po dwoch reprezentantów " " " małe , 
cia. l:Sekretarzem instytucyi jest p. Ru- dróg prywatnycb, handlu, przemysIu, rol- Litty z .. t. M. Wam. Btlr I 
stejko. nictwa i górnictwa. W potrzebie wzywani :::: ',: ';, 1:1 

_ Bohdan Załeski, powracajqc późno z h~dq do rady specyalni rzeczoznawcy. Li~ll Z::'UI . lad.i ~r. I~ 
przechadzki do mieszkania swego w Ville- "" " " fi 
preux, \lapadni~ty został przez jakiegoś zło- Ś "" " "III czyńc~, który 6kradł mu tabakierk~ i ze- OSTATNIE WIADOMO CI HANDLOWE. Giełda Berłińska. 
garek. Baoknoll rOlyi·kie lora, . 

" "na tlOtt. 
We"le na Wars.awo lu. 

" Peter,uBrg kro 

:: Lond'}n t;. 
~ 'Vi~deń t~~. 

DYl konto prywatoe 

Giełda Londyńska. 

Zdnia 28jZ dnia 29 

4990 49.70 
10.08'/. 10.08 
4O.S;) 40.80 
81.90 90.95 

89.60 89.25 
95.36 95.35 
98.25 98.90 
98.25 9S.90 
95.75 95.75 
-.- -.-
92.75 92.75 
91.75 92.-
8~.75 88.75 
BS.- 88.-
8G.76 86.76 

201.70 201.80 
201.75 20\.50 
201.36 201.40 
200.90 200.90 
193.60 19955 
2~.S7 20.31 
20.32 20.31 

162.90 IG2.70 
2'1, 2'/, 

bliższe szczeg6ły w swoim czasie. 
(_ ) Właśc i ciel cukierni p. Ostwind nie 

zwinqł swego zakładu, jak to donosiliśmy 
w jednym z ostatnich nnmerów, lecz prze
niósł go w stronę ku rynkowi, naprzeciwko 
gmachu scheiblerowskiego, gdzie wydzier
żawił większy lokal. 

_ Dziwne zdarzenie. Sławna artystka De· 
jazet miała grać roIli Lizety w sztuce Be
rangera "L a Grizette" D la odegrania tej 
roli kazała sobie wprawie sztuczne z~by, bo 
naturalnych już nie mia!a. Po skończonej 
sztuce wyjęła je i włożyła do tylnej kie
szeni. W zapomnieniu usiadła na nich a 
uczuwszy ból, zerwała sill z krzykiem. " Co 
się stało?" spytał jej sill ktoś.-Nic, odrze
kła, ugryzłam sill. 

_ W Hiszpanii zmarła siostra miłosierdzia 
Franciszka Niżyńska, dozorujqca w Barce
lonie chorych na choler~, od których zara
ziła się. Miejscowe pisma podały jej ży
ciorys. 

Berlin, 28 lipca. Giełda hyla dziś co
kolwiek bardziej oźywionq. Czynności re
gulacyjne przybrały wi~kszq rozległość, 
przyczem okazal si~ w końcu dosyć znacz
ny nadmiar papierów. Kursy dewiz speku
lacyjnych nie różn iły sill zrazu prawie zu
pełn ie od końcowych notowań wczorajszych, 
później jednak osłabły. Z papierów zagra
nicznych wyróżniano rosyjskie, których kur
sy podniosły się znowu. Na giełdzie zbo
żowej, przy usposobieni n bardzo ospałem, 
pszenica staniala o 2 m., żyto (j 1 m. 

Pelersburg 27 lipca. Wykaz baoku paÓlltwa 
d. 27 lipc,. ~I.o kusy 106,187,258 (przyb. 201 óSG) 
ekupioue efekty 23,009,16::1 tPl'zyb. 98,766), zaiiczkl 
na towary 112,753 (bez zmian)'), f.a1iczki Da 
papiery publiczue 3,040,271 (ubyło 19,3.17)· ta
Hezki U8 akcye i obli~. 13,844,834.(ubyło 38,205)' fa 

chunek bież'łey mlUlsteryum finansńw 80673982 
(ubyło 2,b14,079); inne rachunki llieźlice 71',oo9'0l8 
(pnyu. 2,694,118); zastawy oprocent.ew.n.28 436'559 

Weble na l'eLer.lHlrg. . 
\)Ylkont.e 2 

23'/ .. 23'1 .. 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCł_ 
•• Ueflsłwa uwarta w doiu 28 lipca.: 
'!I parafii katot l, a mianowicie: Józef Czcrwiń· 

aki z Maryann~ Magnu,kł' 
W parafii twang. 1, a mianowicie: EwaId Koru 

, W.nd~ HuLaił AdeL, Kinderman. 
Słarozakonnych. -
Zmarli w dOlu 28 lipca: 

(_) Wypadek. W składzie materyałów 
aptecznych p. S. przy ulicy Piotrkowskiej, 
pękła przypadkowo butla z witryolejem, 
przyczem służqca poniosła dotkliwe popa
rzen ia a chłopak sklepowy ltejsze. Z a
rzqdzono natychmiast środki ratuukowe, 
k tóre usun~ły niebezpieczeństwo. 

_ Gramatyka polska wyszła w Londynie 
u tamtejszego ksillgarza Triibnera. N osi 
ona tytuł: ; r he polish langage by W . R. 
Morfill m. a ." 

_ Osobłiwa para. Niedawno temu w Fi
ladelfii odbył si~ ślub niejakiego Johna 
Huberta kaleki z bardzo pi~knq pannq. 
Pan młody palcem od nogi zdjqł obrączk~ 
z rlłk ksi~dza, nastIlpnie nogI!: ujlll narze
czod'tJ. za r~k~ i włożył jej pierścionek na 
palec_ 

(ubyło 64,663). ' , 

. KaLollcy: ds!eci do Lat I ~·tu .m.rło 6, 'IV lej 
h~zb~e c~łopco~ 5, dz.iewcq.t 1; dorosłych 2, w 
tej hczb16 mvzczyzn . 1, kobie~ 1, a mianowicie: 
~~o~~nlyn Ilednarskl, Lat .42, Mary.nn. WinIer, 

(_ ) W nocy z wtorku na środę napa
dnięto przy ulicy Z awadzkiej na p. P., n
rzędnika pocztowego i zadano mu doŚĆ nie
bezpiecznq ran\) w głowę. Opowiadano nam 
ciekawe szczegóły o tym wypadku, nie 
choomy ich tn jednakże powtarzać, zanim 
policya nie skonstatuje istotnego stanu 

Pel ~rsburg , 27 lipca: WeksLe na Londyn 28'1 .. 
11 pozyczkll wsehodDla 9f)l/sJ III pożyczka waoho
dni. 9ó'I" 6'10 Teut. złot... 172, 5'/. lialy ... ta 
wue kred. zlemsk. 144, akcye banku rosy jakiego 
dla handlu zagranicznego S06J banku dyskonto

.. Ew.angener: .dzieci do lat U-to ~mluto 9, vr tei 
I~Qzb~e chto~cow 5, d,.i8wcz~t 4: dorosłych 2, Vi tej 
hczb~e m~zczyzn 1, ~o\nel 1," milloowioie:
Paulina LawID, lat 64, Emanuel Hauaman lat 66 
. st~rozakonn~ chlem do l.&t 15-tu z.marło j, w tej 

rzeczy. _ Butelki papierowe zacz~to już wyrabia~. 
W butelkach takich przechowuje sill dobrze 
wino i alkohol, a maJI!: one t~ ważnq zale
t~, źe si~ nie trukl}. 

(_) Policya skonfiskowala w tych dniach 
wprost Z ulicy kilku doróżkarzom niezbyt 
czyste dywaniki, służqce do nakrywania sie
dzeń i niechlujne obdarte ubrania wierzchnie. 
Dzięki podobnemu postępowaniu coraz - Olbrzymi most między Sycyliq a lqdem 
mniej widzimy na kozłach ludzi, którzy jest w prOJekcie. Most ma być rzucony 
~stręt budZI} widokiem swoim. Gdyhy to przez cieśnin~ Mesyńskq między Ganzivi a 
Jeszcze .można zalecić im cz.ęsts:e używ~nie Punta. deI :t='izzo, gdzie szerokoś~ cieśniny 
mydła l uczesama głowyh' mektórzy bOWiem wynos1 4 kilometry a głębokość 100 me
wyglqdajq jak dzicy al o jak zbóje leśni. trów. 

KRONIKA 
KRA J O W A I Z A G R A N ł C Z N A_ 

Radom pedagogicznym okręgu naukowe
go warszawskiego władza wyższa powtó
rzyła znowu r ozporzqdzenie wydane da
wniej , aby nie zmieniały podrecznik6w 
szkolnych przed upływem dwóch lat od da
ty ich wprowadzenia i aby knrs nauki roz
poczęty wedle danego podr~cznika kończył 
się też podług niego. 

_ Jednemu z królów sardyńskich opowia
dano wiele o biedzie szlachty sabaudzkiej. 
P ewnego r azn taż szlachta przyj ~ła króla 
w podróży, majqc na sobie bardzo świetne 
stroje_ Król dal im do zrozumienia. że 
nie byli tak biedni, jak mu o nich mó
wiono .. ,,Najjaśniejszy panie, odpowiedzieli, 
wystqplhśmy, Jak przed tobl} wystqpić by
liśmy winni, ale też za to wszystko jesteś
my WinDi.~' 

TELEGRAMY. _ Bismark umarł. T ak wołali po uli
cach \ Varszawy roznosiciele "Knr. P or." 
~ubliczność rozkupy,!ał a numery, slJ:dzqc, ł5chl 28 li ca. P rz b ł dzi ś m' n' te· h' 
ze to zmarl znakomity kanclerz, lecz na- ' p y y I IS t r. 
tych miast przekonywano się, że umarł kto Kalno~y. . 
inny, zwykły robotnik w cegielni w Klau- ~aryz? 28 lipca. Z okazyi wręczenia li-
senbur~u , D Y!lIItr BI.smark. . . stow wierzytelnych prezydentowi rzeczy po-

._ .M'Bszkancy ZaWichostu zrobll!- do wł~- spolitej , poseł chiński powiedział : "Układ 
śClWeJ ~ładzy podame o przemlanowame pokoJ' owy przywrócił da . to-
tego miasta na osad~. . . . wne przYJa~ne s. 

_ Zarył kopalnictwa naltowego, napisany sun~l. Cesarz nlezachwlame pragme wle
przoz M, Maślankę, inżyniera, wyszedł cznle utrzymywać z Francy'ł dobroczynny 
świeżo ~ druku. J estto podręcznik dla o- pok6j." Nil to prezydent r?cczypospoJi tej 

Berlin, ~8 lipca. Bilety ha.nka rosyJskiego l~czb~6 chło~w l, d.zi6wCZ;llt- ; dorosłych 3, w tej 
201.70i fUl. haty zaat.awn6 61.30, 40/. Hsly hkw1fla liC?zb16 mt;zczyr:n l, koblet 2, a mianowicie: 
cyjue 66.00, 60), pożyczka wschoilititl. 11 em. 6976 Llpman Chana, lat 40, Kerszbaum Pessa Rywka 
ill emiayi 69.70, {'lo pożyczka, IBSO r.90.00 [,./ L.t 28, Jakóbowi"" Abram, lat 32. ' 
listy zastawue rosy~akie 90.10, kupouy r.e11l8 823.80' 
[)O/. poŻyC~t.\'k pren110wa. r. 1864. roku 139.00, takaż ~ 
18ti6 r. 133.80; akcy. b.uku h.ndlowego 78.00 ,ty 
łko~towego 76.26, dr. żel waru .. wiad. 210.20~ ak 

wego petersburskiego óW. 

WYKAZ DEPESZ 

cye1<l'edyloo"'" au.lryackle466.óO, uajnow .. a pożyczka niedoreczonych przez tutejszq stacy, lele"l'fl-
roayj,k. 94.50, 6'1. rellt. roayj.k. 108.60, dylkollto ficz/lq z powodu niedokładnych adresó"w 
4,0/., pr)'\vo.t1l8 21 /2 ulo' i illnycll jJrzyczyn 

Londyn, 28 lipca w poł udnie. Konaole 99'1 Cbaio Neum.n • Moskwy-Wagner' Heller • W.r-
pr uskie '0/0 kunłole 1021/2' turee. k.onw. 161/ .. rOIl;1~ stawy-L. Lebochinski z K.rólewca- Meyer z Bre-
lika poi. ~ 1878 r. 92 ft/si 4010 reuta doLa wOg IŁowa. 
793/., ~eglpllka 6:>13/" , bauku oLtomańsk1ego 11, 10m 
batuy 1 0 ' l/łl l akc~e luwału 8u6zkiego 81ll, j mocno. N 30 G t R Warszawa, 28 lIpca. Targ na pL.cu Witkow.kie- r. . az.e y zemieśłniczej wyszedł z 
go. P ... OICR am. l ord.- ___ , p.lTa idobr. _ _ druk n .1 zawiera: . Szkodliwa praktyka" 
_ , biat. 720--, wyborowa ---800' zyto pr~ez W _ Zagrodę·-"Z obcej ziemi", T . T: 
wyborowo 495- 530, średnie - --472', ~.ali- Jeza, IX;-"Gawędy warsztat.owe", przez 
we _--i Jt;Czmlen 2 l 4-0 r~d. --- owies Olk Z la k al l s00_ 350,gryk. --;--- ,rzapak Letni---;rimowr a.-. e. zo . , o~ ne, ane I stal", przez 
_ _ , rzep.k raps ZIID.----,grocb poLny---- Henryka Zlelezmskiego,-"Oclkrycia i wv
cukrowy- - --, r .. oLa-----: kas.ajagl.ua _ nalazkl:" Nowy sposób urzl\dzenia r olek 
__ , JOCZID,enn.-- .gryczaoa grnba- ; młka p.ro Elektromagnesy, H artowanie stali i zahez~ 
wapszennaOOC, _ _ _ _ ,00, ___ _ , 1, ____ 11 ' . d dz I' 
____ ,ill, __ --:,żylniapytl.N.li2,---- ~lej p~eczeme o r y, mitacylI. platerowania 
rzep.kowy ___ , 1018ny --- o Dowie.iono pa .. - niIdowego, Dla pracujqcych w fabrykach -
nicy 800, żyta 400, j~czmieni. - ,ows. 80 gro- "Korespo?de.ncya Z W!nnicy", przez A lber
chu polnego _ . ' ta Me.dyusklego.-"WladomosCl krajowe i 

Warszawa, 28 Lipca.Okowita 78'1. z .kc),,! po kop zagramozne:" Sesya zgromadzenia nożowtli. 
8'/0. St.oaunek garoc. do wi.dra 100-307'/, . Hurt ków. Oszczędność żyrardowska. Z CZ~Qto -
akład za WI.drO kop. 780' - 784, za garn. 254- ch K ł .... 255 .. .szynkI •• wI.dro kop. 793'-796' za garniec owy. assa przemys owców łomżyńskich. 
kopIejek 2.8- 26\1 (z dod. n. wyachn. 2'/0). W ysta:;a prze~yslowa w Kra kowie.-"Co 

Berlin 28 lipca. Targ ,boiowy. P .. euIC& niżej czylać: Co ro.b1~, gdy kto zacltorllje.-" Li
w m. ló8-178, u. lp. _ , u.lp. aier. _ , u~ s~y do czytelnikow." - Ogłoszenia. W od
.. or .. wrz.-, na wr .. 1' ••• 164'/" na pat. liat. 1661/" c~tlku: "Nad naszq \V isełkq," obrazek z ży
n& II.t. gr. 168'/,. 2yl" nizej, w m. 14 1-14~ CI~ \ Varszawy, przez Fr. W alczakiewicza 
nalp. 1441/1' na1v. aior.144'/s,nQ.sior.wrL - - n~ ( d l ) 
wr .. paź. 140'/" oa p.ź.list. U8'1" n.list. gr.IOO'1 .. C~H~l:g~~a~s~zy~~.==~~:7~~~~~~~~ 
na gr . at. - ., n~ si. !t .. --- o J oczluień w m. 118- )76' -OWI .. apokoJD1e, w m. 128-164"na. lp. _ , na Lp. _ JC$" Do numeru dzi~iejszego dO/łeza sig 
a!or. _ , n •. 81er. - , n~ wr.. p.ź. 182'/ .. na pat. Jako dod!ltek nadzwyczaJny pocz,tek " Listy 
Lllt. _, na Lllt. gr. 136-/" n& gr . • t.-. lJrooh w.- urztd.oweJ wysta~~w nagrodzonych na wy
<teL. !4G-20ó, paowwuy l a~-U2. Olej loiauy VI m. stawie warszawskIe w r. b." 



4. DZIENNIК 1,6DZbl. 

о G о s z Е N 1 А. 
PRZEWODNIK ADRESOWY. 

ОВЪRВЛЕНIЕ. Zarz~d towarzystwa drogi zelaznej Mieszkanie kawalerskie 
•• ENTYS'.1'A А. 1 "'''''0 If. и. д- Судебнаго f!pllcтaвa ()ъ'l;з- IWANGRODZKO-DАВRОWSКIЕJ z шеЫаmi i uslogq, z о оЬост 

)(а МllроВЬnЪ CYAell 1-го Петро- . .... . '1 wе;Ы:iеПl J'est do odstapicuin zaraz 
оНеа PiQtтkowlka yi.·~· , i. eukierni ~О~~JЩI'О О"р),гз, С~~ФIШЪ J1здеG· zawlndnolln, I~ z dnle01 10 (22) 81erpmn 1885 1'. wprow .. dzone zosta· рг:. ulid· Przeinzd IН\ rzeciw ~ ro-
\Vil,l8hol'.go. 8Ы-40 скш ЖИ'гельств)'1ОЩШ иъ 1·Ор. ло· JI\ w wykooanle "ресуюпе taryfy пn przew6z: I УМ' LeJ Ь • d Р ,g 

AJf're(1 Kwl\sniewski что 25 Iюзп (6 Августа) сего 185 2 Ьоdи!сu! 2 p1etro, оа prawo. ]872-2-1 
)1.311 ~Ъ)(О"1JN.l109-.l,06ЪЯвзяетъ, ]! w~gln knmicnnego i koksu, < u . eJ8 r nОБ w ошu zac,ern, 

LEKARZ-WEТERYNARYI miasta todzi, 1'. в'L 10 '!аС. утра, въ гор. ЛОДЗll 3 0!0~1U 1 ~Jok.u,. . 
W scbodoin, dom Z ieg1era. па 11'110'1'1; храпеп}п 110 Пстрокоо- 4 blell оtо.wшоеJ 1 cyok~weJ, 

1819-0-0 СЕОЙ . 769 будеТ'J, llродаваться 5) wosku zlemnego (ozoklcrytu), I PRACOWNlA 
-------------- ,JJ;оп:г.JU(ое n'И)'щеС1'RО, ПРIlIlад~е· 6) fo~foryt6w i kоы:i, SVПIEN DЛМSIIIСП 

М. G U Т Е N Т А G жащее АJIЪфреду Козел"" заlШО- 7j 10Ju, pod firm!! 
Jubiler, Nowy-Rynek Nr. 3. qающееся въ роя.1U, ысбе~и 2·]:'1. 8 kwaS6~: solnego i siarcznoego, B"·OJ"t-6>'atVa ~. 

1 38-0--0 свшщсоыхъ ПРС6Сахъ и краскахъ 9 cy~orYI,. • ., ,,"1 ..11., 
_ . ___________ и оц'l;пеllПОС 275 руб. - коп., па 10 0lеJ6w.пuпегаlпусh w cysternacb wysylajqcego, mieszczqca sie w domu Simooa роа 

YJlODJleT80penie претеuзin fIкooa 11) 5zkln 1 wyrob6w. sz1clanycb, N. 272-d, przy ulicy Cegielniaoej, 
Przyjmuj\\ do nauki ВИCJIll.цкаго. 12) wyro~6w r~koclzleloJczych, z doiem 12 Ь. т. zostaln przeoie · 

К R О J U ОIlИСЬ 11 оц'llОI<У продаоае1l.ЫХЪ 13) ~elllentu,. . . siooq, па uli~ К~nll~ОО.' N. 1418 
ПРСД11СТОВ'L МОЖl10 разсыатрuв:t·гь. 14) zе~аZlЩ ~1~obroblOnego 1 \О wyrobach а takZe шnszуп, do dOlllo .gdzle mle§C1 SIEJ poczta. 

} tob6t w8ze1kicb, jllko tei i do у СудеGпаго f!plJCl'raoa и В'Ь ,JJ;Cl1b mH;d~y 8tacya~1II drogl zelaz nej iw"ngrodzko-dq,browskiej i gl6wniej - BroniSlawa z Tarnowsiich Bllct. 
roboty bielizn~. 1i!1""ie- продажll IШ bl 'hcТ'1l 011011. _ szel1l1 stacyamJ dr6g poludolOwo z"chodoicb, fJia Iwal1gr6d-Kowel. 1826-8-3 
czyzn~ i zJlaczeule. U!lca !юза 17 )1.1111 1 О года . 1888-1-1 
Piotrkowska dOIll р. '\V. Matz N. 1 89-1-1. ИЗДЕSСКlII. 
266, шiеszkапiа 6, drugie pietro. .....:::::.=:.=~--~~~~_~~-l r,~;~~'!:iZ~~.::!':jZi·~_-~z~~=~Zi~:!~_~z~, =lr1zr·:1I_-r.tzr·:"'_-'G,zr.:",_-'"Z1r·:...~_r,;;;'Z.·:"'--_"'Z1r·:...~~!::~),,::1~;] Br. Bajgl·od6ki 

Nanczyciclia гоЬО! КаГОliпа Li!~za. ~.. , ,.~ '!.~~ mieszka teraz w domu Р. Sacbs.'\ 
1874-3-3 л,..II.l.Оllу. C:z-lolv"ek " Маш zaszczyt za,viac10mil: Szano,vnycll Rodzic6w r .. przy оliсу Piotrkowskiej N1'. 280, 

------------ posladllJqcy ~wl!,dectwo szkoly nie· ~. i О . k 6 i d 3 l ' . ~. (obok d. Scbeiblera) . L eczy сЬого· 
•• •• dziеыоlшпdlоwеjj warszawskiej ро- '. plC Ull W, е ,у . 1 Iрез Г. Ь., оt\V1сraш ,у ;:. Ьу kobiec. dziec. i pk; рrzуjшujе 

PokoJ pOJedynczy 8zu~uje zaj~cia . '\V razic potrzeby .. dошu р. SiШОII, l1aprzeci\v dошu braci Barnch .. cborycl1 гапо od 8-~O, ро obied. 
przy fашilii jest до \vynnj~cia za- moze ztoiyc rз. 100 kaucyi. Adre-~., ~. od 2-4. 1815-12-6 

~~z~rb~6 ~1i~~lu:'1ac~~r:i:!I1.N\V~~: ;;е!s~~~~!) ;i~~~~~cl ~it.rri.a~~~~a:~: n ttZkOI~ Z· Pllttka ~wn lrlattowa ~ 
domo~c tашiс w pra1nl. 1875-3-3 .. ~ U ~ U UA ~ ' .. i~ 

1876-3--3 ~ 
____________ Маш bonor zawi~domi? S.zano- ~ .. i~ ,; 2-та klasami ,v8t~pl1emi , kturej gl6WllУШ celem ~~ 

ffEoj 

NOWO-OTU1ORZONA pft1vaDIIIA WDI} P.ubliczDOA~, . IZ z':"l~dz l~SZY jii b«tt1zic PI·zYSpos.'1,bial1ie t1сzеПlliс <10 giШl1аzyum j" 
11 ~ wszystkle znnczDleJsze WlnlarnlC w ~~ '" .:1 Petersbursko-Wlsdenska K1'y,~,ie i zawiqzllwszy .~ пiсшi sto. " Z s zczcg6111:} tl'O kll~voscn~ !xtdZ1C рго,vаdzош~ на- "'1 

d 
'V S t k l ' 8uokl, zаОРlltгzуlеш ШОJ ~! uka J~zyk{l\v оЬсусЬ ~ znaJ'duJ'e jP, оЬесniс 

w ото • -"0 z ar а przy u ICy SKLAD WI ~:.. . у 
'\Vidzewskiej~ od dnia dzisiej8ze~0 N ~ L. JYELLEB .. przy ulicy Piotrkow-
zllopatrz~nl!: zostala ",е wbZe1kle 'd " l' Р' ~; 1791 6 : 
gatullki pieczywa, z сzеш ро1еса- Z1)~J. uJI}CY 81\\ przy u ,су I.otrkow- f~~ --=-=-=-:;-~;;. _ -.1.'1 skieJ· Nr. 257-а 
. о bi wz I~om Sz. Рllbliсzпоы:i skleJ "'. hotelu ~a,?bur8klln,. "с ~z_z_z_z_ж_z_z_ж_z_z z~.it , . 

zaklau sz~wCKi 

~~staj~ z u~zanowaoiem wszystkJC gatuoki w~nl!- kryms.kle~o , • \о dOl1lu P lOtrkowskleao, obok kup-
W. Prylinski. kt61'C z pow~d6w wyzeJ !'УШlеUlО-, DetaliczDI} sprzedai wyrob6w z mojej fnbryki papieru оа lJ6dz са рапа K~ss'i'e1·a . 

1873-3-3 пусЬ sp rz?daJEJ bardzo taDIO, z сzеш 1 okoliC<J powierzylel1l od J lipca Ь. т. panu 
______ ::.:.:..:......:......::.:.- ро1ссаш SI\jtaskawym konsnmeotOI1l. Emilowi Saenger w todzi. z IIszanowaoiem 1849-3-3 

RUDOLF HEIDRICH. 
Droga iclazna rabryczno.JOdzta l!L в k Sklad 1I1 6j b~dzie za\vsze clobrzo zaopatrzony, z ktбгуm ро1есат 

IJodaje do wiadolDo§CI, tc z dDiem • tU6a. si~ роtl·zеЬujI!СУШ. 
15 (27) liрса r. Ь., wprowndzooll ]881-6-2 С А М О Е S 
zostala taryfa wnrszawsko·orlowsko- J est ао 5prze<lania _а przyst~p0l} •• • Bilet па wolne zamieszkiwanie 
carycyuskiego zwil}zku przez Bl'ze~(: ССОС Po\volIlJI1C siQ оп powyisze ogloszenie раоа С. А. МОЕВА w Pi· W todzi, 
S?'Olc~k. do 8tacyj dr6g .orlo~s~o: • t bli liсу, ро1есаПl prosto z ral)l'yki lub z tut~jszego skladu papiery: kolo- wydnoy przcz kal1celarYI: р. Polic-
\\'ltebskleJ, or!owsko. grJlliskleJ 1 gагш ur те ro\vy, d,u be1towy, kooc~ptowy, k~ncelarYJoy, drukowy i listowy, jako mаjstrз. ш . l,odzi, iolnierzowi "а
grJnze - CtlrycY1Jskl~J' J!!gzelllplnrze szafa, 2 J6ika, stolikii I'oioe sprz~- tet paplel' p~kowy, cukro\ve pap1ery, ol'az tektury, proszqc о wzgll}d paso~emn WaleotelDu Zalickiel11U 
taryfy Вl), do паЬус", w.blUrze ekspe- ty dOll1owc, wszystko prnwie nowe. szanowl1ycb шtеl'еsоwаr.yсЬ. • zgublOoy z~stal, laskl\wy zoala?c~ 
d)'CYl towaroweJ 5taoYI 1,6dz. 'iViadoll1o§(: przy \1 liOY Dzikiej, dolU Е. Saenger w todzl. raczy ~toiy.c takowy w kancelarYl 

1862-3-3 Heiotzego N 505 ,. К l . d В р. Pollcma1stra. 1884-1-1 . . u ,са о eJowa от ussego naprzeciwko KrabIera. 
1880--3-2 ISbl 3 2 
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WldawcaStefall ){otlsntll.-Redaktor ZdzitlJ:aw .и:пJ:аkоwski.ДОSВОJ1еноЦевзуроlO. Варшава. 17lюХII 1885 г. '\V drukагПl "Dziсnnikа .... оdzkiеК'о ... 

4. DZIENNIK ŁÓDZKI. 

o G Ł o s z E N I A. 
PRZEWODNIK ADRESOWY. OB'LRSnEHIE. Zarząd towarzystwa drogi żelaznej Mieszkanie kawalerskie 

UENTYS·.l'A A. 1"'''801f, H . .11.- CY.II.eGHaro f!pllcTaJla (, .... '1;3- IWANGRODZKO-DĄBROWSKIEJ z meblami i uslugą, z o ohucm 
)(a MllpoBblX1> Cy)l,el1 1-1'0 lleTpo- . .... .. we iściem J'est do odstllpicuia zaraz 

olica PiQtrkowlka yi,·!>·, i, cukierni ~O~~IUU'O O"p)'ra, C~~"'IU''b 113.11.eG· znwladaulla, I~ z dOlem 10 (22) slerpma 1885 r. wprowadzone zosta· pr:. ulid· Przeiazd mi rzeciw ~ ro-
WU.l8hoh.go. S<»-40 CKU' atU'renbCTB)'101l\1U B'b rop . .1Io· JIl w wykonnme specyalne taryfy na przewóz: I YM' leJ h • d P ,g 

AJf're(1 KWI\Śniewski qTO 25 1103" (6 ABryCTa) cero 185 2 bndu!cu! 2 ple
trO

, na prawo. ]872-2-1 
)1.3'1 ~'b)(0"llN.1109-.l,oG1>8B3H6T'b, ]j w~gla kamiennego i koksu, (u. eis r aus w omu zac,era, 

LEKARZ-WETERYNARYI miasta ŁodZi , 1'. B'L 10 'mc. yTpa, B'b rop. JIO,!\3U 3 0!0~1U l ~ynk.u,. . 
W schodnia, dom Z ieglera. na 11110'1'1; xpaHeHl" 110 ITCTpoKOO- 4 bIeli oło.wlaneJ I cynk~weJ, 

1819-0-0 CGoil . 769 GYJl.eT'J, JJpo.ll.lUlaThCH ó) wosku zIemnego (ozoklerytu), I PRACOWNIA 
-------------- ,lJ;on:r.IDłoe n'HYll\eC1'RO, npl1Ila,ll.~e· 6) fo~forytów i kości, S'łJ:KIEN DA.MSJlICH 

M. G U T E N T A G lKan\ee AJIb~pe)l.y K03eJlJ", 3aK~JO- 7j 10Ju, pod firmą 
Jubiler, Nowy-Rynek Nr. 3. qalOll\eeCH B'L poH.ln, Me6e~11 2·]:'1. 8 kwasó~: solnego i siarczanego, B"·OJ"ł-6>'ałVa ~. 

l 38-0-0 CBUJll\eOhlX1> npC6CaX'b 11 KpaCK:t1'b 9 cy~oryl,. • ., .. ." ..11., 
_ . ___________ u ol\'I;nellooc 275 pyG. - Kon., Ba 10 oleJów.runeralnych w cysternach wysylajqcego, mieszczllcn sie w domu Simona poci 

YJloD.lleT80penie npeTeuaiu fIKooa 11) szkla l wyrobów. sZ1clanych, N. 272-<1, przy ulicy Cegielnianej, 
Przyjmujll do nauki BHCJlll.l\Karo. 12) wyro~ów r~kocizleloJczych, z dniem 12 b. m. zostala przeoie · 

K R O J U OUlICh II 01\1Im,y npo,!\anaell.blx'b 13) ~ementu,. . . sionq, na uli~ K~nll~oo.1l N. 1418 
npC,!\11eTOB'L >IOlKIlO pa3Cll3TpUJlB'rI,. 14) ze~azlla ~1~obroblOnego I w wyrobach a także maszyn, do domn .gdzle m,eśCI SIEJ poczta. 

1 tobót wszelkich, jako tei i do y Cy,ll.eGnaro Jlpuc'raoa H Jl'b ,lJ;CIl& mu;d~y 8tacya~11l drogi zelaz nej iwangrodzko-dllbrowskiej i glówniej - BroniSława z Tarnowskich Bllet. 
roboty bieliznę. ,,!l,,"ie- npo,ll.aJKlI na lI 'heń 011011. _ szenu stacyaml dróg połudnIowo zachodnich, eia 1wangrM-Kowel. 1826-3-3 
czyznę i znaczenie. Ultcn lJD=tH 17 )J.1l1l l :> 1'0)1.3. 1888-1-1 
piotrkowska dom p. W. Matz N. l 89-1-1. M3AESCKIII. 
266, mieszkania 6, drugie pietro. .....:::::.=:.=~--~~~~_~~-l r,~;~~'!:iZ~~.::!':iZi·~_-~z~~=!!!iZi~:!~_!!!iz~'=lr1zr·:1I_-r.tzr·:-'_-'G,zr.:-,_-",Z1P·:-'~_Ił'1'Z.·:-'--_"'Z1P·:-'~~!!:~),,::'l~;, Dr. Bajgl·od6ki 

Nauczycielka robót Karolina Li!eza. ~.. , ,.~ '!.~~ mieszka teraz W domu P. Sachs.'\ 
1874-3-3 .u,..II.l.0lly. CiZ-lolvłek M Mam zaszczyt zawiadomili Szanownych Rodziców rH przy nlicy Piotrkowskiej Nr. 280, 

------------ posladllJllcy ŚWIadectwo szkoly nie· ~. i O . k ó i d 3 l ' . ~. (obok d. Scheiblera). L eczy choro· 
•• •• dzieLlO.handlowej warszawskiej po- '. ple UIl w, e w . lIpca r . b., otwIeram w ;:. by kobieco dziec. i pk; przyjmuje 

PokoJ pOjedynczy 8zu~uje zajęcia . W razie potrzeby H domu p. Simon, naprzeciw domu braci Burnch H chorych rano od 8-~O, po obied. 
przy familii jest do wynajęcia za- moze złożyć 1'8. 100 kaucyi. Adra-~., ~. od 2-4. 1815-12-6 

~~ż~rb~ć ~li~~łu:'lM~~r:i:!n.N\V~~: ;;e!s~~~~fJ ;i~~~~~ci ~it.rrt.a~~~~a:~: n l'zkoł~ z' pnl'ka rlwn lrlal'owa ~ domość tamże w pralm. 1875-3-3 H ~ U ~ U llA ~ 'Hi~ 
1876-3--3 ~ 

____________ Mam bonor zawi~domi? S.zano- ~Hi~ ,; 2-ma klasami wstępllemi, której głównym cełem ~~ 
ffEój 

NOWO-OTWORZONA ProvlDuIA wnl} P.ublicznoś~, . IŻ Z':"I~dZl~szy jii bętlzie pl'zyspos.'1.bianie uczennic do gimnazynm jM 
11 ~ wszystk,e znnczmeJsze winiarnie w ~~ ... .:1 Petersbursko-Wlsdeńska Kryl~aie i zawiązawszy .~ niemi sto· H Z szczególną tl'O kh~voścn~ będzie prowadzoną na- M'I 

d 
'V S t k l' BunkI, zlloplltrzylem wOJ ~! uka Języków obcych ~ znaJ' d uJ' e i ę obecnie 

w omu ,-ao Z ar a przy u ICy SKŁAD WI ~~ . 
Widzewskiej~ od dnia dzisiej8ze~0 N ~ L. JYELLEB H przy ulicy Piotrkow-
zllopatrz~nll: została we w&zelkle . d . . )' P' ~i 1791 6 : 
gatunki pieczywa, z czem poleca- zn~J. uJI}Cy 81 11 przy u ICy I.otrkow- f~~ --=-=-=-:;-~;;. _ -.1.'1 skiej' Nr. 257-a 
. o bi wz lędom Sz. Pnbliczności sklej w. hotelu ~a,?bursklln,. we ~Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_z._Z_Z z~.it , . 

zakłau sz~wCKi 

~~staj~ z u~zanowaniem wszystkie gatunki w~nł!- kryms.kleęo , • IV dOlllu P lOtrkowskleao, obok kup-
W. Pryliński. które z pow~d6w wyzeJ !,ymlelllO-, DetalicznI} sprzedaż wyrobów z mojej fabryki papieru na Łódz ca pana K esslera. 

1873-3-3 nych sp rz?daJEJ bardzO tamo, z czem I okoliC<J powierzyłem od J lipca b. r. panu 
______ ::.:.:..:......:......::.:.- polecam SI\) łaskawym konsumentom. Emilowi Saenger w Łodzi. z uszanowaniem 1849-3-3 

RUDOLF HEIORleH. 
Droga żelazna fabryczno-lódzka l!L B k Skład mój będzie zawsze ciobrzo zaopatrzony, z którym polecam 

IJodaje do wiadolDośCI, te z dniem • tl.66a. si~ pob·zebującym. 
15 (27) lipca r. b., wprowadzonll ]881-6-2 C A M O E S 
została taryfa warszawsko·orłowsko- Jest cio sprzedania za przystępnI} •• • Bilet na wolne zamieszkiwanie 
carycyńskiego zwil}zku przez Brześć cent; PowoluJl1c siQ na powyższe ogłoszenie paua C. A. l\IOESA w Pi· W Łodzi, 
S?,olc~k. do stacyj dróg .orło~s~o: • t bli licy, polecam prosto z fa uryki lub z tut~jszego składu papiery: kolo- wydnny przez kancelarYl: p. Polic-
WItebskieJ, or!owsko. grJlltskleJ t garru ur me rowy, d,u beltowy, konceptowy, k~DcelarYJny, drukowy i listowy, jako majstra m. Łodzi, żołnierzowi za
grJaze - carycylJskl~J. J!!gzelllplarze szafa, 2 lóżka, stolikii różne sprze- też pap,et· p~kowy, cukrowe papIery, oraz tektury, proszqc o wzgll}d paso~emu Walentemu Zalickiemu 
taryfy SI} do nabycm w.blUrze ekspe- ty domowe, wszystko prawie nowe. szanownych lDteresowar,ych. • zgublOoy z~stał, łask:\wy znala?c~ 
d)'cyt towarowej stacyl Łódź. 'iVilldolllOŚć przy \l liOY Dzikiej, dom E. Saenger w ŁodzI. raczy ~łoży.c takowy w kancelarYl 
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DODATEK DO N-ru 157-go "DZIENNIКA L6DZКIEGO." 

LISTAURZ~DO\VA 

NAGRODZONYCH NA WYST AWIE ROLNICZO· PRZEMYStOWEJ 
V\Т V\Т -ARSZ-A V\ТIБ 1885_ 

Grllpa 1. ficzne i introligatorskie. Juliuszowi SI)er- рор i Ra.u-za ЬЮ'dzо ~t!\l'annl} z dоЬ~геПl , gustоwпс w.Jroby o l'na~entacyjne :ielazne 
Medal zloty wielki. 'l'o"'arzystwu warszaw- lingowi-z!\ wngi setne, wagonowe, oraz za пшtегуаlоw robot\; lekklch po,v6zck ,vO)SkO- , kute. ВI'аСIОШ FI'uшktn - ,а 1'6Znorodne 

skiej fabryki stali па No,.ej Pradze-a) 'а sta.ranne i dokladne wykoilczenie wystawio- ,.ych konstrukcyi pulkownika Nikoforo,va. теЫе zeJazne. Karolowi Albrechtowi-za 
оgбt okaz6w doskonnlej staJi resorowej, nych wag. Ludwikowi 'Vinklerowi-za ара- Medale згеЬгпе .. Kopczyi,skielllu z Lubli- I d.obrl} f!lbryk~cYI) tkanin llIetalowycll. Fran-
bandaiy, szyn i odlew6w ,е stalij Ь) ,а raty i przyrz=ldy dla !t0r~elni. . na-za zczeg61 nle 8taraunl} robotl) kО,,,ЗI- \СISZkОIVI Кор'с - z3. dokladnie wykonano 
okazy zlewnego zelaza fasonowego од па} Мedз:1е bronzowe. Flrm.Je Repfcld I Du- sk!} przy pOlvozach. Rejerowi z Lublina- kasy i РОШУ8tоwе Zl\шki. 
пшiеjszуch до najwi~kszych гоzшiаг6w. be!towlcz - za calo'C wystawy. J 6zefowi ,а J}"dcr staranJ}~ robotl) kowal k'l- Вerg50 Medale bronzowe. М. Loretzowi - za 

Medal zloty. 'l'owarzystwu francuzko- lIlеwkiешu-zа DlасЫп~ до wybijania kщ·t ~olvi-za karetl) i {аеtoп. Fil'шiе wеl'Пik l dobre wy~onaui~ [orm cukierniczycb, kll-
wlоskiешu d'lbl'owskich kopahi w~gla wIJacQuard'owych. Т. К. JаkОЬS6по,vi-zа I 8yn-:-za le~kosc fasоп61V w po,vo:acb.. b.elk6w I w(\шеll. Magazynowi "sp6lki 
V,!browie-za nowy spor6b prowadzenia ai>arat gогzеlшсzу s.>:stemu Pistoriu'a. Fil'- Potwlerdzenl~ medalu srebrnego. Ge)'erOlvl- z)ednoczonycll §IUS81'sklcl, шаjstго\v \.al·
одЬодо'уу kopal1i w~glowych sposobeo) pod- пне СЬ. Zuker"aIL.r 1 S~n-za formy суп- '.'\ doskonal!} l'ooOtl) kowalsk,! w powozacll./ szawskich" - ,а stal'alще wykonallie \vag 
sadki, ,а wielkl} pl'odukcYII i wptyw па kowe dla ~ukГО"'щсtwа 1 z blachy ielaznej AUgUStYllowiczowi i Sp.-za b'·yczki. Еа- zашk6w, zаtгzазk6w i kl6dek. Edwardo~ 
llогшоwапiе сеп lV~gla w 'V arszawie. cyn~owane). Ь/'усе Szydlowieckiej-za bryczki. wi Ziiгп - ,а dobl'ze wykonane kазу о-

Medale srebrne wielkie. Warszawskiemu LIsty pochwalne. Ge.rlachowi i .Sp.-za ро- List pochwalny. SОll1ше~'оwi-zа faeto~. , goiotrwate . . 8pecyalnej fabryce oko(: до 
towarzystwu kopalll .... ~gla zaklad6w hutni- prawne ",0<lel0 macllln narz~dzlO"ycb. Fa- Нг. ОгdупаtОWI ZашоуsklСlПu-zа bryczk,, ! zaprz~g6w 1 ozdobnych oknc до drzwi 
czycll-za ulepszenia odbudowy "ОРnlll przy bryce odlewaw ielaznych i ошаliоwапусh w List pochwalny i nagroda pieni~zna 50 ги - SilПОПS е! Сошр. Izydorowi 8i1ЬеГПНLll
bardzo trudnych ruiejscowych warunkach Por~bio Mrzygtockiej-za odlewy zelazne bIi. Апtопiсшu Augllsty'/0IV1CZolvi-zа wta- ,а bielenie ЫасЬ. Апdгzеjоwi Riedel-za 
kopalniallych. Towal,zystwu akcyjnen\U ,е- urowe. Pierwszej w kraju fabryce pakun- sпсgо pomyslll mutr\! z рiегgсiепiещ до I dob"e nacinanie pilnik6w. Jazefowi Kuch
laza i stali "Huta Взпkоwа" w Dt}browie- ku аШeljkаnskiеgо-zа przedsta,vione "'у- о i раtепtowапусll i lmшtz. Adolfowi wei- ,' cie, reprezentantowi pierwszej spccyalncj 
'а pro"'adzenie piec:\ wielkiego пг. koksie "оЬу: АшЬгоiеwiсzоwi wspalpl'nCO IV llikowni- chertolvi-za waz ulepszony wlasHego ро- fa,bryki 10dоwпi pokojowych, aparatOIV ро-
i zпаСZIl/} produkcy~ zelaza i stali . Towa- kO'Vl fil'I1lY .,Orthwein, Mat'kowski i Кага- myslu. wletrznych dla wyszynkaw piwa i wszelkicll 
rzystlvu g6rniczernu "Н, .. Renard" w Siel- sifIski". Grnpa 3. naczy~ kuchеппусh - 'а pomyslo~e. "'у-
cach-za znaczn/} produkcy\; I))'ZY trudno§ci Grupn. ~. О D D Z 1 А lJ 1. k~naDle . aparat6~v до plwa, lоdоwщ 1 та-
tcchnicznej w kopalninch i urzlldzou/} ODDZIAlJ Ш. .. . . gli. WIlbеlШОWl Неsзе w LubIinio - Z:l. 
placzk~ па wielk'l skal~. Kopalni I.~gla ~~dale zlole w,elkle. FI!lIlle "J6zef Fra- dobre ,.ykonanie \Vag. Karolowi Poszep-
",Тап" Е. lJapiilskiego w Dl}brolvie _ ,а Medal zloty. Floryanowi G rnbi{lskiemu- get _а wyroby .sге~гпе 1 platerowane. пешu - ,а dobrze ,.ykonane korkolvnice 
rozwini~cie kopallli, I'prowadzenie до niej ,а zastoso,vanie sуstешаtu rolkowego до rll- Me~al zto~y. F,lГIшеоЬГt3СI ~eRnn?~erg ,а д~ b~telek i przy~zt}dy до napelniania, ту-
1I0woczesllych nrzqdzen, zmierzajllcych do сЬо zniwiarki, tudziez 'а wielce pOl11yslowc ,vyro У Р а erowane. t OIlOW~ еl.шg-zа cla 1 kapslow:lDla butelek. Maurycemu 
z lvi~kszenia produkcyi i UJ'щdzепiе pl6czki. пгщdzепiе '. niej оdklаdапiа. wYl'oby grall'~r~k~e, .odznacza)qce Sl\; 81·ty- Erlic~lOwi - "а gorsety filcowe ortopedy-

Medale згеЬгпе. W alcolvni i hашеl'пi mie- Medal эгеЬгпу. А. SkawiIIskiemu-zа ,а· stусzпеш wykollcze!"c~u. .,. czne 1 bandaze. Ryszardowi Chapman-
dzi Pl'ywesa Luxcra w Osinach- za wyr6b stosowanie sztyft6,. <10 bukolvnika Hunta Medale srebrne wlelkle. lJО~lеllsk,ешu J а- ':!. dobl'ze odrobioue podkowy. 
b81'dzo cieukiej ЫnсЬу шiеdzianеj . Z akla- ktбге przy nadaniu narz~dziu trwaJej Ьи: 1I0Wl-zа wyroby z ~ronzu 1 o~ewy al·ty- Listy pochwalne. ЕdПluпdоwi Chrzanow
<Iош g6rniczyru hutпiсzо-si81'Сzaпущ Вгас; dow.>:, rokuje osi'lgni~cie zпасzпеj oszcz~d- styczne. Aleks,~ndr~wl Patzerowl-za ?dle- skieruu - ,а wyroby z siatki dr6cianej. 
P.uslowskich w Czurkowach- za wprowadze- no~cl pl'zy oDllocie koniczyny nasicnnej. w,Y OdzlНlczaJlJ:cc S'~ staГ:\lIпеlll ,,:y~ollcze- А. \Vпогоwskiешп - za portrety i fil'lII' 
ше 1I0wych шеtоd przy оtгzушуwапiu siarki I!!e~al zloty. М. \Volskiernu i Вр. w Ln- I11еlll, czystogc'l} odle,,'u, dobroclil t cIl}glo§- fabryk. \Valeryanowi \Voinickiernn _ '~ 
z rud i przy jej oczyszczaniu. bllDle-zа wytrwale i usilne rozwijanie wy- Cl!} lIIateryalu. '. ,., . _. . I дobг~e wykonane Z:l.шk i ·i zatrzaski до 

Medale bronzowe. Francuzkielllu шеtа- r~bu ~acЫo i narz\;dzi rolniczych одро- M~ale ~геь~пе., GIVlzdzш~k,еШП.1 .~~.- drz~l. W eber i Вр. - za staranne wyko-
luгgiсzпешu to,varzyst,vll "CbIewiska"-zа IVlеdшсh zadaniu i доЬге icll odrobienie. ,а. kolekc) \! k,anow! wепtуlоw, .. 011!"I!\Iek, паше wag i сепу пшiагkоwапе. А. Krz _ 
wyt.'\pianie wybornego gntunku snrOWC8. А. Medale згеЬгпе. J. lJаwiсkiешп-zа wy- §lv l~tawek д06 !,l3сhш: IkA ~ ~,voldlllsk lern.n-I kоwskiешu i Е. Нildebr:l.ndtowi - za п~
Deichselowi w Sielcach-za wyr6h Нп dru- rabianie narz~zi rolniczych praktycznego '~ z.wony l' zoeJ w.,e O.Cl, о zuaCZnJllce, wll sztance до ielaza i staranne wykonanie 
cianych uzywanych w kopalniach_ wzorn z kierunkiem osil!gni\;cia taniej рго- Sl~ p'eknym glosem 1. dosyc s~га~пуm од- wag. Braciom BernsteiJ1 w Ostrot~ce-za 

Listy pochwalne. Iniynierowi g6гпiсzешu dukcyi . Firlllie Rehfeld, Dltbeltolvicz i 8р.- lewelll. F erdynandowl ",VОГОПlесklешu-zа wyroby z Ьuгзztупu. Karolowi Miillel'o
J ~drzejowi Albrechtowi _ ':\ pl'ac~ przy "у staranne wJ1'abinnie tanich i niwiarek, z~gal' l·.O~ZIlY! I'cgnlator ,.ngowy . . Edwal'do- wi - "n dobre wykonl\Jlie wanien шiеdziа
ukladaniu шару geologiczno _ pokladowej tщlziеi niekt6rych innych narz~dzi wedlug "'I Kallclitsklelllu-za шопоgг.аlllУ па ,в- llусЬ. Stefanowi Rychlickiemu 'У LnbIinic 
рasша rzeki Kamiennej, oraz zebranie i dobrych zagrauicznych wzor6,v. 'Fabryce ~ark, 1 .albumy etc. :u-tystyczllle :"уk~папо -: 'а przyrzl}d шесhапiczuу до natych
zeslawienie danycll, dоtусщсусЬ przemyslu odlewaw, mnсЫп i lIЮ'zеdz i гоlпiсzусh w I \Vykouczo~e.. M:" kJlsowl НОDl~оw~-:-z:\ IIllastowego rozprz~gania kOlli z szor6w з'п
zelaznego w KI'olestwie Polskiem. Urz\jdni- Bliiynie-za доНа<lпе i trlVale o<lrobienie fаЬ,·уl.шс)'е l.g lOl 1 <lорго,vаdZОПlе )eJ "! I gielskich. Z)'gll1l1ntolvi l..aszсzсwskiепщ w 
kowi g6rнiczel11u Karololvi Sсhшidtоwi- plug6.w Cich.owskiego i okazy odlow61' до kr6tklm czasle до potrzebue) doklad~08C1'1 LubIinie - ,а naczynia dOlllowe i ogrodo
z?- рошос przy ьрОГZl}dzапiu тару geolo- шасlllП гоlшсzусll dokladnie w)'konane. Medale bronzowe. S. На~dеlslТln:поwl-zа we z blachy. Neufeldowi - ,а Ыеitгашу 
gl~zno-pok~adowej рasша rzeki Kallliennej. Medale bronzowe: !iгшiе М: Ba~na w tOW:l.r tak "vnny "cou:aJlt do uzytku до- z drutu kr~conego род siеdzепiа до bry
lпzушеl'ОWl g6rniczemu J anowi Kal'lvacift- Plockn-za "'yrablame llarz~dzl гоlшсzусll m.o,v.ego, dobrz~. wуkОIlСZОП'у P"zy ceuacll c7.ek i pOlvoz6w. 
skiemu-z" spoТZl}dzenie шоdеlu cz~§ci sta- zdatnyc~ ~o p"akt~cznego uzytkn, Fiгшiе nlzklch. L. MunchC!lIlerow~:- zn steшрlо 
ro~awnej s~tOllli .Ponikowskiej kopalii. Olkll- Rodntcki 1 Kuczynskl w Pruszkowie-za kauczukowe czysto Sl~ odbIJ a)/}ce, ol'az gu- Grnpa 3. 
SkICb. Jul,anowl Strasburgerowi, dyrekto . wyrabianie Darz~dzi rolqiczych zdatnych до zi ki sta,·ann!e. ,vykonalle. S. Kropiwnickie- ODDZIAlJ Ш. 

. '" д' ki praktycznego uzytku z kierunkiel1l osi!}glli~- mu-za odblcle рiесzчtеk herbolvych па 1,,-
rOWI 'n .а ow wa\'Szaws eg() to"arzystwa cia taniej produkcyi. "п, odznacznj!}co si~ czysto§cit} l'oboty pie- . Medal . ztoly. С. J. ~ekker - za f?-bry-
kopnlil w~gla-za роiуteСZПI} dziаlalпоsс Listy pochwalne. Jazefowi Suсllепiешu z сzеtю·s kiеj. I k"cy~ gilz, przewyzsza)l}c.'Jr '! dobrocl 'а-
па polu g6rnictwa krajowego. Gidel-za wytrwale nsilowania w kl'erunkn Lisly pochwalne. К. Dutkiewiczowi-za gгаПlсzпе wyroby tego. rodz~) u. 

Dyplom uznania. "\У . Сhогоszеwskiешu Medale s еЬ пе J J.! S ta f пасzеlпikоwi zaklad6w g6rniczych rzt}do: wyrabian.ia plug61~ pr.aktyczllego ,vzorn w kolckcY.Q guzik61v liel:bolvycll i ilшусh . st~- f br k , г r i ~ ,a!'lw,i ~ р -. "а 
wy.ch w Kralestwie Р.оlзkiеш-zа nrzewo- роlчсzешu z ~oillwl} Icb taJlio§cit}. Radec- гa~Dle 1. czysto wykonczol!y~h. J. Skl.blU- R ьУ r:

C
) ~ Z~wlwe~ w I Ь а .u~k61w dOkDlCll. 

d t k' d <. klешu z. Plonska- za тlосаl'Пi~ r~cznl!j sk,ешu 1. Sp.-.za szacllY.1 )п. пе ргzеdШJOtу. ' о.е OWI leg er ,а. ron ес Itnn O~=l. 
p~klfld~!~~y u .а ашu шару g~ologiczno- opr6cz ltstn pocbwalnego БО l'ubIi. оdzпасzаJчсе Sl~ czysto§c' l} I sta1'annOSCI!} LIsty pochw~lne. Br.aclOl1I Во.сzkоwskШl 

. Dyplom. u~nania ze ~zczegolnem wyroznie- ~dlewu. \Vs~6lргасоwпikош firll.'Y NOI'bIin k ~ s~rtnUleJ O~!ObIO?eКlza.mkl przy lall-
Grl1pa ~. nlem. Fmllle Н. Ceg,elski, Trylski i Вр.- I Вр. 1 Brucla ВосЬ : Tadeuszolvl Rothero- as w ас . u I8nOWI шg.hоlz - ,а 

ODDZ.LAL 1 i П. ,а dob6r llarz~dzi dobrego tYJ.u firl1lY Н. wi l'ysolvJlikowi i шоdеlаtОГОlvi, J anowi dok!adn!} robot~, dobry. fason 1 pr!l-ktycz-
AlacltillY i jJ1'lyrzqdy {аЬгусznс. Cegielskiego w Poznaniu, zastosowanych do SomlНerowi majstrowi za sшпiепп'lr prac'J. Q~§c k,-");'ob6w гушагsklCh sресуnlше ту-

Medale ztol.e wielkie. T?warzystwu рrzешу- potrzeb шiеjsсоwусЬ, а . z роst~реш czasu 'VSI!6Iргасо."пikош fil'ШУ Joliusz:l. Fl'ugeta: lWS IC . 
slоwешu "Lllpop, Rau 1 Loewellstein"-za udoskonalanych, ktбl'еШI kl'aj od lat jni Zdzlsla,vowl Kossobudzklemu, K arolowl 
caJo§(: produkcyii wieloletoi/} pozyteczn'lrdzia- daw~ych jest znsilany, tudziez za \vprowa- Ni.ewiedzielskiernu, 'Vitoldo,vi Krzyiew

Grnpa 3. 
ODDZIA[, IV. 

laln08<:. Firmie "Scholtze, Rephan i Вр."- d~еще wyborowych шасЫп i. narzedzi ~ol- sklешu. 
zасаlоsб wystawy. Firmie "Вогшап, SZI.ede шсzусh ~аgгашсzпе.gо typu 1 wyrobu: Zy. 
i Тешlег"-zа ргzугщdу gorzelnicze а w gшuпtОWI <?strowskle~nu w 'Val'sza,,:le-za 
szczeg61nosci za aparat rektyfikacyjny. '1'0- s~ryw~dzeDle narzedz~ nowego typu, Jakkol
Ivarzystlvu udziаlоwешп fabryki шасhiп i ~v lek J~zcze w kraJu пiеWУРI'БЬоwапусh, 

M~~al !fo"ty. T-owarzystwu аkсуjпешu 
Grnpa 3. "Wo)clechow - za fabrykacy~ mebIi gi~ -

ODDZIAlJ П. tych Па wielk/} sknl~. 

odlelv6w (dawniej К. RUdzki i 1:!p.)-za I Jednakze ksztаltеЛ\ I bn<lowl}, rokuJ l}cycll 
odlewy ielazn~. pra~tyczn/} uzуtе~ZПО§б, а lladto za ,vielo-

Medale zfote. Fiгшiе Orthwein Markow- letn!/} prac~. w. klernnku wpI'o,yadzania до 
ski i Кагаsш.ski"-zа ~log(: wysta.wy. ка- I kraJu marJll.n 1 narz~zi l'olniczych najl ep-
1'~IOIVi Роs.zерпешu-~а caly zbi6r ргzугщ- szego (урп 1 ~yrobu. . 
дo,~ dl.a plwowarstwa. Rudпiсkiешu i Кп- Dyplom uzпаПlа .. Неl'шаПОWI Gol~en.ryn
СZУllsklешu-zа wyroby kotlarskie dla со- gOWl .w Warsz:,-wle-za sprowadzl\llIe та
kro,,'ni. Adolfowi Troetzerowi-za sika,vki cbl.n 1 narz~zl z.agranicznych "ypI'6bowa
przyrz!}dy pozarne i aparaty рпеuшаtусzп~ пе) prakt!CZnO,§Cl, Jak~ to: mlocar6.. p~I'O
Lesage'a. Cezeremu Skorynie-za kolekcy~ wych Ыаlsh~1 а,. p!ugo" Ecker~'a 1 trleu
przyn~d6w mlynarskich. ~6w. Pern~llet а [1 шпусh .. 'Vasllewskielllu 

Medale эгеЬгпе wielkie. Towarzystwu ,а- 1 .Pllaws~le~u w Wa1:szaw,e- za зргоwаdzа
klad6,v ruetalolvych р. fiгш'lr В. H alltke- ше шасhш 1 narz~~zl dobrego zаgщпiсznе
"а dl'бt, gwozdzie, lancucby lovaty i t. р. go typu 1 wyrobu, Jak to: kultywator6w i 
~iгшiе. ,!Herent, Adolph i' Stopczyk"-za wle.losklbowc6w, K.uhnkego, шlо~агй kiel'a
юkаwkl 1 ргzугщdу poiarne. Braciom Ма- to~.>:ch Hofber а 1. SСШ'апz'а 1 lIшусh, tu
liszewskim-za aparat gorzelniany sуstсшu дие. ,:а уsIlоwаша w kierunku rozpow
Pistol·ius'a . Oswnldowi Schneidel'-za "у_ szесhшеша . kartoflal'ek i iu пусh nnrz~dzi 
roby dla шlУПЮ'stwа, а w szczegalno§ci ,а n~wego kraJowego. typu. Alfredowi Grodz
tlobre sortowniki . Rudпiсkiешп i Kuczyn. k,elll~ w Wю:szаIV Iе-zа spl'owadzanie па
skiеш.u-zа fiItel'pl'as~, ulepszon,! przez р. ~~d;l. zagl'anlcznych wургБЬоwапеj pl'akty: 
Kadzldlowskiego. Z. А. Szаniаwskiешu CZIlO'~', Jako to: пагz~dZl до uprawy rol, 
,v Zegrzynku-za pomysl przyrzl}dudozsypy- 1 до sle~u Rudolfa Sack'a, U'iеШ'6w]l,>1ауе" 'а, 
wania zboia. !,,~осаl'll parowych Clayton'a ShottIewol·tb'a 

Medale srebrne. J . К. Poznaflskiemu-za 1 lllnych. 
wyr6b warsztat6w tkackich. Fiгшiе W. Grпра ~. 
Fitzner i К. Gamper-za wyroby kotlar- ODDZIAlJ 1Y-ty 
skie i. do~konal~sc szwejsowania blach. J6- Medal zloly wielki. Jбzеfоwi' Rentel-.za 
ZefOwl Frledlow1-za kadZ zaciernl} i ро- og6t powozaw 
шуslу ~Iерзz~n. Jak6howi Fajansowi i Вр.- Medale 8rebr~e wielkie. ВгUhI'оwi-zа оgбt 
~a JIlасыl1y I przyrzl}dy drukarskle, IItogra- powoz6w, '!'owarzystwu ргzешуslоwешu Lil. 

d 1 I I 
. . " . M~dale srebrne wielkie. Szokalskic-

Ме а е zdo e'
k 

W,oJcleckhol.1 .BI~lIkowsk,e- ти i Zагskiешu (fabryka wyrooow drzew
тп -:- "а ~з опа.о '"у OIIa~le I wprolva- nycll) - 7.а wргоwаdzепiе nowe о rze
dzсше до .<raJu f?-ыlуkасуI� РI'zугщdбlУ шуslu w fornierach spiralnie k g. Р h . 
ostrych dla fab"yk 1 rzemlOsl, а w szcze- \гаiПУСh wyrooow z te о ' te га}'шус 1 61 §' . d f . h дl k . g z та rya.u spro-
/{ 110 СI ПОZУ ~ uZYJnYc а со г~wщ . w,,:dzone~o P?przednio~ z zagranicy.' Zar-
Janowl Sегkоwsk.'ешп - za staranne I gu- sklemu 1 UlrlChowi _ ,а w r6b m Ы' . 
stowne wуkопап:е. ога. сепу przyst~pne tych. у е I gl~ 
I;,шр stolowych 1 wIszl}cych. .Fabryce pod Medale эгеЬгпе . Оtwiпоwskiешu _ ':!. 
fiгш'lr ~oь.e,·! Bothe (wla§cIClel H enryk wystaw~ umebIowania dw6ch oko 'aw а 
Belczyk,~WICZ) - ,а staranne wykonanie w szczeg6lno§ci za pi~knie k~iiczin 'b~
k~.s ?gnlOtrwalych .0pallcerzol1ych: DI'oz- {е! w gdабзkiш gu§cie:vr Gabr ~lolI'i 
dZlсklешu -:- za wYloby galanterYJne, а w Waliszewskiemu - ,а kuf . Ь {- S 
~zczeg6Ino§CI pudelka до wyrob6w z/otych Unseldowi _ ,а wyr'b k f lF ' ec~ 1_ L . 
I srcbl'nych 1 оп. trlше" е-

. .. ". оро д" - za гашу zlocone. Troschel F. 
Medale srebrne w,elk,e. Gо.stупsklешu 1 - ,а bilard z nowYIII mecbanizmem. Оза

Sp. -. ",а doskonale wуkопаще Ьгnш, krnt dош гоlпуш w Studziencu - za саlоsб 
1 /."еЫI zelaznycb. Towarzystwu warszaw- wystawy. 
skleJ fabl'ykl wyrOOOIV шеtalоwусh род fir- Medale bronzowe Вгас'о Р' t 'k 
111" 'Vulkall" д ' l' . 1 Ш '~ Щ - ,а .• ~ .. - za wprowa z?ше ~ша 10- stзгаппе wykonczenie biura i sza[k' В _ 
~al1l a.~aczyu 1 stal'onne wуkОllсzеше. В. сiош Zwayer _ "а fabr kac I}' га 
Z\Сlеzшsklе '.IJU - za doskollale wykoncze- ozdoby pokoJ'6" i гаш \УI уь- ISb~~wk~o 
nle kas ()gпюtгwalусh .' . ar IDЭ 150 

Моо '. • щu - 'а szafk~ pallsandrowt} z wyklada-
ale згеЬгпе . J6zefowI PI'zewosklelllW пiеш iуlkоwапещ Wl R6' k' 

,а поiе 8tol k h . d h' . . "ус lemu - ,а - . . ow.e, -пС еппе 1 о шас ш. fabrykacy\; listew до ozdoby poko'6w i r ш 
Кю ololv~ J ung~w! - .za ~tarallne wykolla- W I\sowiczowi _ za bufet debow~ w s:'l~ 
ще wan~en!. plecow I slka,.e~ r~c~nych. .гепаissaпсе. " Fr czowi z Lublfna _ j 
Warsza\\ skleJ fabryce ЫасЬу ЬшlеJ I ора- шеblе саlkiеш kl.y{e Matule' . "а 
k?"'~б blaszllnych - ,а stal'anne pobiela- zlocony шоdеl oltar;a i ram WICZOWl - z~ 
lllе 1 dekorowani~ bIacll, '~ wyroby i зре- Listy pochwalne. ТЫеде !. lJ d . _ , 
cyalne op.akowa!'.,a. z tychze blach. Fer- bufet d~bowy w stylu "I'enaissan~~~ F ~~ 
dynan~owI Кulшsklешu - ,а dobre wy- dynandowi Kislat _ za теЬ! Т е 
konaDle narz~dzi chirurgiczny~h i ortope- wi Dami~ckiemu _ ,а biblio:~k ii~~ko
dyczoycll. R. Szеwоzуkоwвkl6ШU - Za Jl\nowi Вari6 - ~a wystllwion~ kopyt~: 

DODATEK DO N-ru 157-go "DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO." 

LISTAURZĘDO,VA 

NAGRODZONYCH NA WYSTAWIE ROLNICZO· PRZEMYSŁOWEJ 
V\T V\T -ARSZ-A V\TIE 1885_ 

Grupa l. liczne i introligatorskie. Juliuszowi S!ler- pop i Ra.u-za bardzo ~taranną z dob~rem , gustownc w'yroby ol"Da~entacyjne żelazne 
Medal złoty wielki. 'l'o\\'arzystwu warszaw- lingowi-za wagi setne, wagonowe, oraz za materyałow robotlllekkIch powózek wOJSkO-, kute. BraCIOm Frumkm - za różnorodne 

skiej fabryki stali na Nowej Pradze-a) za staranne i dokładne wykoilczenie wystawi o- wych konstrukcyi pułkownika Nikoforowl\. meble żelazne. Karolowi Albrechtowi-za 
ogół okazów doskonalej sWi resorowej, nych wag. Ludwikowi Winklerowi-za apa- Medale srebrne .. Kopczyilskiemu z Lnbli- I d.obrl! f!lbryk~cyl) tkanin metalowych. Fran-
bandaży, szyn i odlew6w ze stali; b) za raty i przyrządy dla !t0r~elni. . na-za zczególme staranną robotl) kOWal-jCISZkOIVI KOJllć - za dokindnie wykonnno 
okazy zlewnego żelaza fasonowego od naj- Medll:le bronzowe. FlrWJe Repfcld I Du- skI} przy powozach. Rejerowi z Lublina- kasy i pomysłowe zamki. 
mniejszych do najwi~kszych rozmiarów. be!towlcz - za cnlo'c wystawy. J 6zefowi za llader staranllll robotl) kowal kil- Berge- Medale bronzowe. M. Loretzowi - za 

Medal złoty. 'l'owarzystwu francuzko- IIlewkiemu-za machinę do wybijania knrt ~owi-za karetl) i faeton. Firmie wernik l dobre wy~onaui~ form cukierniczycb, ku-
wIoskiemu d'lbrowskich kopalń węgla w I Jacquard'owych. T. K. Jakobsenowi-za I Syn-:-za le~kość fason6w w powo:acb.. b.ełk6w I wam en. Magazynowi "sp6łki 
D:!browie-za nowy spofób prowadzenia ni>arat gorzelmczy sJ:stemu Pistoriu'a. Fil'- PotwlerdzeOl~ medalu srebrnego. Geyerowl- Zjednoczonych ślusarskIch mnjstrólv war
odbudowy kopalń węglowych sposobem pod- nlle Ch. ZukerwaIL.r I S~n-za formy cyn- z.'\ doskonalI} robotl) kowalskI! IV powozach. I szawskicb" - za staranne wykonnl1ie wag 
sadki, za wielkI} produkcy\! i wpływ na kowe dla ~ukrowlllctwa I z blachy żelaznej Augustynowiczowi i Sp.-za bryczki. Fn- zamków, zatrzasków i kłódek. Edwnrdo~ 
normowanie cen Ivęgla w W arszawie. cyn~owaneJ. bryce Szydłowieckiej-za bryczki. wi Ziirn - za dobrze wykonnne kasy o-

Medale srebrne wielkie. Warsznwskiemu LIsty pochwalne. Ge.rlnchowi i .Sp.-za po- List pochwalny. SOll1me~'owi-zn faeto~. I gniotrwnle .. Specyalnej fnbryce okul: do 
townrzystwu kopalu węgla zakładów hutni- prawne moddo maclun narzędzIOwych. Fa- Hr. OrdynatowI ZamoyskIemu-za bryczkI. l zaprzęg6w I ozdobnych okuc do drzwi 
czych-za ulepszenia odbudowy koralu przy bryce odlewów żelaznycb i omaliowanych IV List pochwalny i nagroda pieni~żna 50 ru- Simons et Comp. Izydorowi Silbermnn
bnrdzo trudnych miejscowych warunkach Porębie Mrzygłockiej-za odlewy żelazne bli. Antonicmu AugllstyuowICzowi-za włn- zn bielenie blacb. Andrzejowi Riedel-za 
kopalnianych. Towarzystwu akcyjnemu że- urowe. Pierwszej w kraju fabryce pakun- snego Jlomyslu lIlutrll z piergcienielll do I dobre nncinanie pilnik6w. Józefowi Kuch
laza i stali "Huta Bankowa" w Dąbrowie- ku amerykańskiego-za przedstnwione wy- o i patentownnych i hautz. Adolfowi wei- ,' ci e, reprezentantowi pierwszej specyalnej 
za prowadzenie piec:\ wielkiego nr. koksie roby: Ambrożewiczowi współpmcownikowni- chertowi-za wóz ulepszony wlasnego po- fa,bryki lodowni pokojowych, aparatów po-
i znacznlł produkcyę żelaza i stali . Towa- kowl firmy .,Orthwein, Markowski i Karn- mysłu. wIetrznych dla wyszynków piwa i wszelkich 
rzystwu górniczemu "HI'. Renard" IV Siel- sie,ski". Grupa 3. naczy~ kuchennycb - za pomyslo~e. wy-
cach-za znacznlł produkcYIl 11l'ZY trudności Grupa ~. ° D D Z I A Ł I. k~name. "parató~v do plwa, lodowm l ma-
tcchnicznej w kopalniach i urządzonlł ODDZIAŁ m. .. . . gli. Wllbelmowl Hesse w Lublinio - za 
płóczkę na wieIkIl skalę. Kopalni węgla ~~dale złole WIelkIe. FI!nue ".J6zef Fra- dobre wykonanie wag. Karolowi Poszep-
",lnn" F. Łapiilskiego w Dąbrowie _ zn Medal złoty. Floryanowi GrubiJlskiemu- get za wyroby .sre~rne I platerowane. nemu - za dobrze wykonnne korkownice 
rozwini~cie kopalni, wprowadzenie do niej za zasŁosowanie systematu rolkowego do ru- Me~al zto~y. F,lrIl1le

O
br

t
acI ~eRnn?~erg za d~ b~telek i przy~ządy do napełniania, my

nowoczesnycb urządzeń, zmierzających do chu żniwiarki, tudzież za wielce pomysłowc wyro Y p a erowane. t 0110W~ CI .Ing-za CIn l kapslowama. butelek. Maurycemu 
zwi~kszenia produkcyi i Ul'ządzenie pl6czki. urZlłdzenie w niej odkładania. wyrohy graw~r~k~e, .0dznaczaJące Slll art y- Erlic~lowi - 1.0. gorsety filcowe ortopedy-

Medale srebrne. Walcowni i hnmerni mie- Medal srebrny. A. Skawillskiemu-za za· stycznem wykoucze!"c~u. .,. czne I bandaże. Ryszardowi Cbapman-
dzi Prywesa Luxera IV Osinach-za wyrób stosowanie sztyftów do bukownika Hunta Medale srebrne WIelkIe. ŁO~lellsklemu Ja- za dobne odrobione podkowy. 
hru'dzo cieukiej blachy miedzianej. Zakla- które przy nadaniu narz~dziu trwalej bu: nOWI-za wyroby z ~ronzu I o~ewy nrty- Lisly pochwalne. Edmundowi Chrzanow
elom g6rniczym hutniczo-siarczanym Braci dowJ:, rokuje osiągni~cie znacznej oszcz~d- styczne. Aleks,~ndr~wl Pntzerowl-zn ?dle- skiemu - zn wyroby z siatki dr6cianej. 
P.usłowskicb w CZlłrkowach-za wprowadze- noścl przy omIocie koniczyny nasiennej. wy odzllacznJlJ;cc Sl~ stamnDClIl ,,:y~oucze- A. \Vnorowskiemu - za portrety i firm' 
Dle nowych metod przy otrzymywaniu siarki I!!e~al złoty. M. Wolskiemu i Sp. w Lu- mem, cZyStOgClą odlewu, dobroCl'} I clągłoś- fabryk. Walerynnowi 'Voinickiemu _ z~ 
z rud i przy jej oczyszczaniu. bllme-za wytrwnłe i usilne rozwijanie wy- Clą mnteryalu. 'r. ,., . _. • I dobr~e wykonane znmki 'i zatrzaski do 

Medale bronzowe. Francuzkiemu meta- r~bu ~acbin i narzlldzi rolniczych od po- M~ale ~reb~ne. , GWlzdz\U ~kle\l1u ! .~~.- drz~l. Weber i Sp. - za staranne wyko-
lurgicznemu towarzystwu "Cblewiska"-za wledmch zadaniu i dobre ich odrobienie. za. kolekc) 1l klanow! wentylow, . . 01!!"llUek, nnme wag i ceny umiarkowane. A. Krz _ 
wyl.'\pianie wybornego gntunku surowca. A. Medale srebrne. J. Ławickiemu-za wy- śWI~tawek d0

6 
!"achlD: IkA ~ ~wOld\llsk lelD.u-1 kowskiemu i E. Hildebrnndtowi - za n~

Deichselowi w Sielcach-za wyrób lin dru- rabianie narz\)clzi rolniczych praktycznego z~ z.wony r zneJ w.le O.CI, oznaczaJące , wą sztance do żelaza i stnranne wykonanie 
cinnych używanych w kopalninch_ wzoru z kierunkiem osiągnillcia tnniej pro- Sl~ pl~knym głosem l. dosyc s~ra~nym od- wng. Braciom Bernstein w Ostrołece-za 

Listy pochwalne. Inżynierowi g6rniczemu dukcyi . Firmie Rehfeld, Dubeltowicz i Sp.- lewem. FerdynandOWI '.Voromecklemu-za wyroby z bursztynu. Karolowi Miillel'o
J ~drzejowi Albrechtowi _ za prace przy zy staranne wyrabinnie tanich żniwiarek, z~gar r.o~zuy! l'egulntor wngowy . . Edwardo- wi - za dohre wykonanie wauien miedzin
ukladnniu mapy geologiczno _ pokładowej tu(lzież niektórych innych narz~dzi wedlug \VI KaI!Clilsklelllu-za 11I0nogr.amy na ze- nych. Stefanowi Rychlickiemu w Lublinie 
pasma rzeki Kamiennej, oraz zebranie i dobrych zagrauicznych wzorów. 'Fabryce ~arkl l .albu",y etc. :rrtystyczme :"yk~nano -: za przyrząd mechaniczuy do nntych
zestawienie dnnych, dotyczących przemysIu odlewów, machin i l1arz~dzi rolniczych w I wykouczo~e.. M:ukusowl Hell1~ow~-:-zn mIastowego rozprzęgnnia koni z szorów an
żelaznego w Królestwie PolskieOl. Urzędni- Bliżynie-za dokładne i tn.ale odrobienie fabryl.mcyę l.glOl I doprowndzome JeJ,,! I gielskich. Zygmuntowi Łaszczcwskiemn w 
kowi górniczemu Knrolowi Scbmidtowi- pługó.w Cich.owskiego i okazy odlewów do krótkIm czasIe do potrzebnej doklad~oścl'l Lublinie - za naczynia domowe i ogrodo
z?o pomoc przy 6porz/}dzaniu mapy geolo- maclnn rolmczych dokłndnie wykonane. Medale bronzowe. S. Ha~delslTln:nowl-za we z blachy. Neufeldowi - za bleitramy 
gl~zno-pok~adowej pasma rzeki Kamiennej. Medale bronzowe: !irmie M: Sa~na w townr tak zwany "cou:ant do uzytku do- z drutu kręconego pod siedzenia do bry
lnzymerowl g6rniczemu Janowi Karwaciń- Płocku-za wyrablame narzlldzl rolmczych m.ow.ego, dobrz~. wykonczon'y przy cenach czek i powozów. 
skiemu-Zi\ sporządzenie modelu części sta- zdatnyc~ ~o prakt~cznego użytku, Firmie mzkICh. L. Munche!merow~:- za stemple 
ro~awnej s~tolui .Ponikowskiej kopalń Olku- Rodmcki I Kuczynskl w Pruszkowie-za kauczukowe czysto Sl~ odblJaJlłce, oraz gu- Grupa 3. 
SklCh. JulianOWI Strasburgerowi, dyrekto . wyrabianie narz~dzi roląiczycb zdatnych do ziki starann!e. wykonane. S. Kropiwnickie- ODDZIAŁ m. 

. kł d' ki praktycznego użytku z kierunkiem osiągllię- mu-za odbICIe pieczątek herbowych na la-
rOWI za a ow warszaws ego townrzystwa cia taniej produkcyi. ku, odznacznjące się czystością roboty pie- . Medal . złoly. C. J. ~ekker - za f?ohry-
kOpalII węgla-za pożyteczną działalność Listy pochwalne. Józefowi Sucheniemu z czętal'skiej. I kncyę gilz, przewyższając.'), "! dobrOCI za-
na polu górnictwa krajowego. Gidel-za wytrwałe usiłowania w kl'erunku Lisly pochwalne. K. Dutkiewiczowi-za grnmczne wyroby tego. rodz~Ju. 

Dyplom uznania. W. Choroszewskiemu Medale s eb ne J II S ta f 
naczelnikowi zakładów g6rniczych rządo: wyrabian.ia pługó\~ pr.aktyczllego wzoru IV kolekcy.ę guzików hel:bowych i innych . st~- f br k , r r i ~ la!'łwd ~ p -. za 
wy. ch w Królestwie P.olskiem-za przelVo- polączemu z ~oźhwą Icb taniością. Radec- ra~me I. czysto wykonczol!y~h . J. Skl.blD- R bY rt

C
) ~ Ź~wl we~ w I b a .u~kólw dOkDlch. 

d t kł d kIemu z. Płonska-za młocarnię ręczn!!; sklemu l . Sp'-.zn szachY.I ID.ne przedmIOty. ' o.e OWI leg er za. ron ec Itnn o~ą· 
p~klfld~!~~y u a aDIu mapy g~ologiczno- oprócz hstu pocbwalnego !j0 rubli. odznnczaJące SIę czystoścI/} I starannośCIą LIsty pochw~lne. Br.aClom Bo.czkowskl111 

. Dyplom. u~nania ze ~zczególnem wyróżnie- ~dlewu. Ws~6łpracownikom lirn.,y Norblin k ~ S~rtnUleJ °t.roblO?eKlza.mkl przy lan-
Grupa ~. OIem. FlTIlIle H. CegIelski, Trylski i Sp.- I Sp. I BruCla Buch: TadeUSZOWI Rothero- as w ac. UlanOWI IOg.holz - za 

ODDZIAŁ I i li. za dobór narz~dzi dobrego tnu firmy H . wi rysownikowi i modelatorowi, Janowi dok!adną robotę, dobry. fason l pr!1-ktycz-
Maclli1l1J i j}1'lIJrzqdIJ fabrIJczne. Cegielskiego w Poznaniu, zastosowanych do Somlllerowi majstrowi zn sumienn'lr prucfJ. Q~śc k'.');'ob6w rymarskIch specyalme my-

Medale ztol.e wielkie. T?warzystwu przemy- potrzeb miejscowycb, a . z postępem czasu \VSI!6Ipraco.wnikom firmy Juliuszn FI'ageta: IWS IC . 
słowemu "LII pop, Ran l Loewenstein"-za udoskonalanych, ktMeml kraj od lat już ZdZIsł aWOWI Kossobudzklemu, KarolOWI 
calość produkcyii wieloletni Ił pożyteczn'lrdzin- daw~ych jest zasilany, tudzież za wprowa- Ni.ewiedzielskiernu, Witoldowi Krzyżew

Grupa 3. 
ODDZIAL IV. 

łnlność. Firmie "Scboltze, Repbnn i Sp."- d~eme wyborowych machin i. narzlldzi ~ol- sklemu. 
zacalość wystawy. Firmie "Borman, Szwed e Dlczycb ~agramczne.go typu l wyrobu: Zy. 
i Temler"-za przyrządy gorzelnicze a w gmuntowl <?strowskle~UU w 'Varsza":le-za 
szczególności za aparat rektyfikacyjny. '1'0- s~ryw~dzeme narz~dz~ nowego typu, Jnkkol
warzystwu udziałowemu fabryki machin i ~vlek J~zcze w kraJU niewypróbowanych, 

M~~al !ło"ty. T-owarzystwn akcyjnemu 
Grupa 3. "WoJclechow - za fabrykacyę mebli gię-
ODDZIAŁ li. tych na wieIkIł skalę· 

odlew6w (dawniej K. Rudzki i 1:lp.)-za I Jednakze ksztnłtem I budową, rokujących 
oellewy żelazn~. pra~tyczn'lr uźyte~zność, a nadto za wielo-

Medale złote. Firmie Orthweill Markow- letn!1ł prace. w. kIerunku wprowadzanin do 
ski i Karasiński"-za ~łogć wystawy. Ka-I kraju mar.hl.n l narz\)clzi rolniczych najlep-
r~lowi Pos.zepnemu-za cały zbi6r przyrul- szego typu l ,,:yrobu. . 
do\~ dl.a pIwowarstwa. Rudnickiemu i Ku- Dyplom uznama.. HermanowI Gol~en.ryn
czynsklemu-za wyrohy kotlarskie dla cu- gOWl .w Warsz:,-wle-za sprowadzame ma
krowni. Adolfowi Troetzerowi-za sikawki chl.n l narzędzI z.agranicznycb wypróbowa
przyrzl}dy pożnrne i aparaty pneumatyczn~ neJ prakt!CZnO,ŚCl, Jak~ to: młocarń. p~ro
Lesage'n. Cezeremu Skorynie-za kolekcyę wych Malsb,,\l a,. p!ugow Ecker~'a l trleu
przyrządów młynarskicb. ~ów. Pern~llet a [l mnych .. WasIlewskiemu 

Medale srebrne wielkie. Towarzystwu za- I .P!laws~le~u w Wal:szawlC-za sprowadza
kłndów metalowych p. firDl'lr B. Hantke- me machm I narzę~zl dobrego zngl'aniczne
za drót, gwoździe, łańcuchy łOLlaty i t. p. go typu l wyrobu, Jak to: kultywatorów i 
~irmie. ,!Herent, Adolpb i' Stopczyk"-za wle.losklbowców, K.ubnkego, mło~arń kiera
SIkawkI l przyrz!!dy pożarne. Braciom Ma- to~.>:ch Hofber a l. Schranz'a l mnych, tu
Iiszewskim-za aparat gorzelniany systemu dZlez ,:a ySlłowama w kierunku rozpow
Pistorius'a. Oswaldowi Schneider-za wy- szecbmema . kartoflnrek i innych nnrz~dzi 
roby dla młynarstwa, a w szczególności za n~wego kraJowego. typu. Alfredowi Grodz
dobre sortowniki. Rudnickiemn i Kuczyń. klelll~ w Wru:szawle-za sprowadzanie na
skiem.u-za filterprasę, ulepszoną, przez p. ~ęd;l. zagranicznych wypróbownnej prakty: 
Kadzldłowskiego. Z. A. Szaniawskiemu CZ1l0,~I, Jako to: narz~dzl do uprawy roI! 
w Zegrzynku-za pomysł przyrzlłdudozsypy- I do sle~u Rudolfa Sack'a., trieur6w Mayer'a, 
wania zboża. !Il~ocarn parowych Olayton'a Shottlewortb'a 

Medale srebrne. J. K. Poznańskiemu-za l Innych. 
wyr6b warsztat6w tkackich. Firmie W. Grupa ~. 
Fitzner i K. Gamper-za wyroby kotlar- ODDZIAŁ IV-ty 
skie i. do~konał~ść szwejsowania blach. J6- Medal złoly wielki. Józefowi' Rentel-.za 
zefowl Frtedlowl-za kadź zacier n/} i po- og6ł powozów 
mysły ~lepsz~ń. Jak6bowi Fajansowi i Sp.- Medale srebr~e wielkie. BrUhl'owi-za ogół 
~a ml\chllly I przyrz'ldy drukarskle, htogra- pOwozów, '!'owarzystwn przemysłowemu Li!. 

d I ł I 
. . " . Mędale srebrne wielkie. Szokalskia-

Me a e zdo e'
k 

WłoJcleckhowl .BI~ukowskle- mu i Zarskielllu (fabryka wyrobów drzew
olU -:- zn ~s ona e wy ona~le I wprowa- nych) - 7.a wprowadzenie nowe o rze
dzanle do "raJu f?obrykacYI przyrZildów mysłu w fornierach spirnlnie k g. P h . 
ostrych dla fabryk I rzemIosł, a w szcze-Iróinych wyrobów z te o· te ralJanyc l 61 ś' . d f . h dl k . g z ma rya u spro-
g no CI nozy ~ uZYJnyc a cu r~wDl . w,,:dzoue~o P?przednio~ z zagranicy.' Zar-
JanowI Serkowsk!emu - za stnranne I gu- sklemu l Ulnchowi _ za w r6b m br . 
stowne wykonan.le. oraz ceny przystępne tych. y e I glę-
I:-mp stołowych l wIszących. .Fabryce pod Medale srebrne. Otwinowskiemu _ za 
firUl'lr ~obert Bothe (właŚCICIel Henryk wystawę umeblowania dw6ch oko'ów a 
Belczykl~wlcz) - za staranne wykonanie w szczeg61ności Zn pi~knie k~ńczin 'b~
k~.s ?gmotrwałych .opancerzonych: Droz- fet w gdańskim guście:" Gnbr ~Io\\'i 
dZICklemu -:- za WyłOby galanterYJne, a wWaliszewskiemu - za kuf . b {- S 
~zczególnośCl pudelka do wyrobów zlotych Unseldowi _ za wyr'b k f lF' ec~ I- L . 
I srebrnych lon . mUle" e-

. .. ,.. opo d" - za ramy złocone. Troschel F. 
Medale srebrne WIelkIe. Go.stynsklemu I - za bilard z nowym mechanizmem. Osa

Sp. -. z,a doskonale wykonaUle bram, krat dom rolnym w Stndzieńcu _ za całość 
l ,.nebl! zelaznycb. Towarzystwu warszaw- wystawy. 
sklej fabrykI wyrob61v metalowych pod fir- Medale bronzowe Brac'o P' t 'k 
m" '.Vulkan" d ' I' . I m lę Dl - za .• ~ .. - za wprowa z?me ~mn 10- st3ranne wykończenie biura i szafko B _ 
~a111n. ~aczyn l staranne wykollczeme. B. ciom Zwayer _ Zn fabr kac 1'1. ra 
ZlClez\Usklel.lIu - za doskonałe wykończe- ozdoby pokoJ'ów i ram \Vł y~ ISb~~wk~o 
nIe kas ogmotrwał,Ych .' . ar lUS le-

Med 
'. . IOU - za szafk~ palisandrową z wykłada-

ale srebrne. JózefOWI Pnewosklemw niem źyłkowanem Wł R61 k' 
za noże stoI k h . d h' . . zyc lemu - za - . . ow.e, -uC enne I o mac 10. fabrykaCYIl listew do ozdoby poko'6w i r Dl 

Km olow~ J ung?w! - .za ~taranne wykona- W ąsowiczowi _ za bufet debow~ w s:'I~ 
lI\e wan~eD!. plecow I slkalVe~ r~c~nych. .renaissance." Fr czowi z Luhlfna _ j 
Warsznw sklej fabryce blachy hlałeJ I opa- meble całkiem kry{e Matule' . zt\ 
k?w~ń blaszanych - za staranne pobiela- złocony model ołtnr;a i ram WICZOWl - za 
me l dekorowani~ blach, z~ wyroby i spe- Listy pochwalne. Tbiede !' Ł d . _ , 
cyalne op.akowa!',la. z tychze blach. Fer- bufet d~howy w stylu "l'eDaissan'::e~~ F ~~ 
dynan~oWI Kuhnsklemu - za dobre wy- dynandowi Kislat _ za mebl T e 
koname narzędzi cbirurgiczny~h i ortope- wi Damieckiemu _ za biblio:~k ii~~ko
dycznych. R. Szewozykowsklemu - Za JI\Dowi Bari6 - ~a wystllwion~ kopyt~: 
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Barszczewskiomu z LubIina - _3. wY8t3o- dlarskie. В. Blecbswidtowi - Z3. obuwie W3otS1:b.wie-Z3. r6inorodno>c produkc1i pi. nowi - _а f3.brykacY\J ste:1Гупу, "yroby z 
"iollc drz\vi. Michalowi D3."idowi z Lu- I dаш kie. \V'a<lyslawowi J uгсzуkоwskiешu "а. niej i "ielk~ produkcy~. Кijеwslciешu , 
ЪНпа - _а biuro d~bowc i krzeslo. В. -Z3. wyroby r~kawiczlJicze. Medale wielkie srebrne. Warszawskiemu Scholtzemu i Вр. - jako паjstarszущ pr-le-
1'аlасzуiiskiешu z LubIiD3. - Z3. шеЫо Medale bronzowe. \У 3.clawowi Ala1inow- towaгzystwu fabryk cukru - _а wyroby st&wicielulIl wie!kiego ргzешysJu cbe,uicl-
orzecho\vc до sypialnego pokoju. skieu.u - "l1 "УГОЬ1 rf;jkawicznicze. Chr6- trzecll jego cukrowni, а przedewszystkiol1l nego, "уЬоспе produkty i "'iolk'} produk. 

• §cickiешu z Luhlina - _а ")'соЬу szewc- za rafinado i шqсzk\: z \Va1entynowll. Ак- Су\:. 
GI"[lpa З. kie. Аdашоwi assowi z LubIiпа-zа "у- cyjnemu towarzystwu cukruwni Sзппiki - Meda le z/ole. L. Spie "wi i synowi w 

ODDZIAl', У. roby szewckie. Aunie Miszewskiej z Lub- za r3.fioad~ М. 'Vieselowi - '3. ктось- Tarchominie-za racyouaJnl! przer6bk~ "О-
G%we ubn/JIiu 11I€:kie i dumalrie, bieli;//u, liпа - za wyroby szewckie. шаl pszeony i postawienie fabryki па sto· ~cj, fabrykacY4} Щ''''ОlОW chemicznych i 
I/I/[I!/, kO/'onl,i, {ubr!Jkuc!Ju 6::/uc;lI!Jcl, ku;iu- List росhwаlпу. R3.deckiemu z Lub1in:l pie przelllys10wej. Felicyaoowi Jankow- wprowadzenie <10 kraju wyrobu kleju kost-

101D. - ZI1 ,yyroby szewckie. 8kielJlu - 211. sviryt?~1 "бdю i 1ikiery. nogo. Elllilowi W ernerowi - _а wугБЬ 
Medal z/oly. Fabrykl\ filc6w i k3.peluszy Haberbuscbowi i SclliJle - _а rozwini~tll ultralllaryny, prz)'gotowauie СагЬ mineral-

Reilleke i Weigt. GI"Пllа 4. produkcy~ piwa 1l1growego. Rejchowi -za пусЬ i kwasu octo\ye~o. 
Medale srebrne wielkie. Antoninie ZYIII- Pr:em!J8l {/Jbr!Jcz//!J Ikщ-ki. piwa 1ngrowe. M~dale srebrne wielkie. W. Кarpiilskie-

kiewicz _ 23. og61 sztuczoyeh kwiat6w. . . . . Medale srebrne. Fabryce krochmalu .Ква· Пlu 1 'V. L eppertowl- 'а l'acyona1n/t pro-
\V3.ndzie ' iwiliskiej - z" okazy sztucznycf. M~dale z~ot\ ~Ielkl~, 1 opr6cz

t 
lego ~zпаПlе wera"-Z3. krt)chntal pszenoy. Br .. cionl Pia- dukcY4} 1akierow, I'okosto\v i farhy druk:tr-

kwiat6w. Edwnrdowi Loth - za "ус6Ь ze s го:! dбоm1ье u. 1 .0WUoizYKwU la эуъо~- seckilll w Popkowicach-za kгосhшаl кас- skiej. Reicherowi, K erubaulllowi i Oppell
l<apeluszy гоzшаitеgо [1l80ПО, ornz t(\k "у. ' bl1l1u za' " ... 'д" . awe. П1"tПkУС 1. аьто а > ~ el- tоЛапу. S. Вejllowi w Sierzlli - _а kro- beill10wi \у osno\ycu- za рiеТ\уszij, " kra
fant.~zYJ·n)'ch filcowycl. i slol1lkowycb. Ed- b.er,a .w

b
""°h 21 -d z~. аlllПУ 6' awe'dOH\~~ сhша1 kaгtоflзпу. К. R. Vctterowi w Lu- ju fabr)'kf;j cerezyny i par3.tioy i I'ncyonal-

• .' н). е 1 атс апу ru~owane r znoro по"е Ы ' . . 6dk' . I'k' А d k 
>yardo,vl Lot.h - za polozon~ pl'zez J81;0 tkanin Ыаl сЬ post\j w ich wyk06czeniu 1~IO - "а splrytu~y, 'У 1 1 1 lery. ~- по! pro псу,:. . . 
fiгшg 7,Mtugl we wprowadzenlU do kra)u ' . . ь у , р д' . f" (oDlemu BoeDl8cboWI - _l1. produkcyf;j pl' Medale srebrne. Fabryce ekstrakcYJne) 
fab"yk"cyi 8zLucznych kwiat6w i okazy ш-I bnU~ZlI\O r6t, pos~~po~Q 1~0"1i ZODlQ di' ,уа. Zуgшuпtоwi Вoeuiscbowi - za wy- па ZlUlllоwiiпiе-z3. wprowa1lzenio llIetody 
ko\vycl.. Heleoie Gabriel - Z3. wyroby rY

b 
t "kI6czne HurzQl1 zеша. ODJI·tOt~YhOIlO. stawione piwa. Hipolitowi K allli(osk ielllu ekstrakcyjnej przy dоЬrWlшiu olejo\y i '(\ 

' огоо ars 10 ошпасzаJlj,се Sl\! 8zczeg ПУII\ Z d' tk ' l ' . Ь 'У .1 anowle - _а ,уув .ие РIIУI1. nero,ve. рго u 'cyg ша о с ШJa IC шу 1 0011 • 0( -k k k· .1.. • • 61 \ro 001 w. le еоIП 1 1 rlC OWI w '07 '1 ' t ~ " 1 d k k h . к ' h l' к ' 1 
guвtеш. yrar ow~e - za 1I01l1У .ПlI1П~ 1 w{ro .y С. А. Scbachtowi __ l1. jedyol! W kl'aju t!u5zczonej. Fabr)"ce sщаr6w Tulodziec-

Medale srebrne. FirlТlie Robart ct В. 1.О('С':О IZnlc~e! po~tf;jP d b6klerUt\~ t аDl~ fabr)'k~ win szun.pan5kic/l. \Vladyslawowi, kioga i Olcbowic7.a - _а znaczn,! i dobrt! 
P1icbta _ ,а wyroby sztuczllych blci i nlall1c J Cletnszyc" о r. tS JiIZОWk:LПУС Кшuzсшu " R lldzikowie - za wystawion8 pro(lukc)"~. 'У. Кarpii1 kiешu - _а ,vYI'6I, 

.. wzorvw ров ер w po.JCZOSZnlC wle w ' Icruu- . 6d . aJ Ь' . Ik d k kl·zеwбw. Кsаwегешu G lodzl6skleu1U - za ku ,у r~bian;;; towaru t. zw. regu1urnego ])lIуа . . w ШlDе: "ус 1 Wl8 '/1 рго . u ·cy~. J. 
,,'zory rуsuпkбw, ога. pra~tyczuy k~rs lIа- 6ino~odnos(; wyrobo\v iyrardQ\I'skich 'УО: Medale bronzowe. ~abryce .cukru Clecha- РО!Ьrо,,'sklеш~-:-zа przygoto\~al1le ka.psuJek 
uki kl'O)U, .sukiCD,. o.kryc Itp. ubra~ ~аш- r бlе znaczn w nicb obr6t oot о""с ro. nOw.- "" 1."qczk4} Dllclonlj, I krysta.1ICzn/}. zel(\tyoo\fyd1 1 1Ппусh wy~obow leczDlczycIJ. 
sklcl. JlI~ZkICb, dZlесшпусЬ oraz ble!izny. g а ' . f Уь k . l' ,р dgp . Pd' - StaDl l:lw1lwl Starczewsklemu w Mleczko- Fabryce cerezyny род fiгш/} Gю·tСIlЬегg 
'. 'б' "3 zCnle (\ ry 1 'С7.11O urzI! zCllla Ш' k 1 I k t Сl :м k L t Ь h G Idh . п7 ' А. Egerowl - za рl I'U strusle. . . r botnik6w Wle. -:- /11 гос lIоа. ar о ~пу. usz а: au er. ас, О . ашmег 1 н aglllann \у 

Medale bronzowe. .Ksawerze CWebowskleJ о Medale ziote. Izrl1elowi К. Poznaiiskie- ~OWI . I Гоrаnсzуk°w.I -;- 2а .SPlrytusy, w6dkl Strzeulles'ycaeh - za racyonaln •• p.roduk-
- z~ wyr??y .gobell~owe, .ога. hafty. па шu ,. l',odzi-za znaczu оuгбt i r6ino- I llkle.·y, . А. МоklеJеwski.ешu po~o~Dlei. cy~. Ole):<I'1\I paroweJ ~rahla 1, Кгшsа ... ' 
sposou CblUSkl. Jul\Uszowl Panzerowl 'У d ,. tk ' Ь у . 1 Ь " 1 N. LoLto 1 R05engartenowI podobDlez. IJe- МаlоЬ~dzlU-za nowoM: 1 dobroc IVYI·obow. 
.. d . Ь' . дl ro по.с 'nПIll аwе!IJIlШУС • Ia.ус 1, opoldowi Р ed 1 k' а бdki slod У" Zo!oo skie u / 1 "-'о 21 - za wyro у "е.DlnП О 'УС . О!; ву- 82cze 61nie' Jiki podw6 ' oe i ostg owc ])1'0" rz ре s I ~IIIU- z .w. - . . \У Ш - "~ racyor.a пе u epsze-
stешu ргос. Jl1e1;era. \Y}adysla."'~wl Stra- wadz:oie lab1ryki. To;ar,ysr,vu a~c jnelJlu kle . . К. ~. V ettero\vl w LubllDle-zа "у- "'в wyrouu 5zuwaksu 1 atrall1ent~. . 
ka~z~\V1 - ".3. . ])I~kn~ . okazy blelizny OI<:Z- , przМlzalni baweloy tkalni i blic~al'ni ,у 8ta":'1011e plwa. . Medale bronzowe. LеwnщlоwsklCl~\U 1 Sp. 
ЮС) I dalllskleJ. J ulll Rшg - zu. 1щftу Z ~ . tk' · Ь > . d Llsty pochwalne. Fabryce Knrola 111. - "а fabrykacy\\ ,убd gazowych 1 "оду 
jed,vabne па kretonacb. Szkole krawiec- . k a\VlerClu

k 
L ~a . ai:lD[k' awe'Dlun~1 ~u: Zаll1оуsюсgо 'У ::>tarej \Vsi - '3. IIlqczkf;j owocowe. F eliksowi Soleekiellll' i Вр. -

](iej _ ZI1 rozpowszechnienie racyonaJnej I o\yan~ r.~ опу \ с us d' k szez.eg ~ '~I I k"rtol'l"o/}. Henryko\vi Rulikо\vskiешu - 2а wYI'ob kaszetek i орlаtkб\v "ptecznyci •. 
ll(\uki kra,yicctwa oraz wystawione okazy. z~kzna ~~Ш у po.s ~p .: d ru 'оwаШUtk ~ - _а Iv6dk\} 8tark~. Janowi \Vг6Ыеwskiешu-zа przel'ob wosku 
\Vaclawowi Тrn~Ыiil5kiешu - _а czapki WI10IYI ш.еуеrОW I \у,..,о ~'M _а h аш,П~ G _ i produkty z niego. J. Kndisohllowi-za 
,vojsko,ve i cy\viloe, orsz kapelu52c filcowc. "е Шl1пе (~elonowe) orA~ 1КО г~, сбiuв Idl rl1[la ~. wielk/k p"odukcy~ аtrILшепtu i dobre g3.' 
А 'Yojcieebowslcicm'I, бrroа .Trois Fran- serg~ety go е 1U0:W~' 1:1\ "вС '! nRo - ODDZIAl', П. tuoki I .. kow. J"nowi Sejdlitzo\vi-za ,vie1-
'0;8' __ а ,vyroby kapeluszv: cy1inur6\v i DIO " 1 znKaczl.n! IC, °t ro.. ;"СIOШ ер- S ' . F h k/} pl'odukcyg sZll\vaksu. J6zefo \vi l'rqb· 
~ кl k6 J Р lIl~ .w n ISZU-ZU. owal "е1Dlипу, а шш- Medale wielkie srebrne. tauis.awowl 1'0 ' czуiiskiещu 'У 'VilliaJ'ach _ za ,. r6b eks-
szapo а \V. nowlcle зикоа licho\vi-za зашоу, sk6rki ciel~ па о bu- у 

Dyplom uznania. Zaklado\vi Dauki rze- Med I ь' . Ik' А ( ' S wia i kozlowe па mеЫе. 'Vaclawowi Pi- traktu sJodowego. Edwardowi Eichlerowi 
IIIiost i r~kodzicl dln kobiet J6zefy Swi. d' ka.e sre rпе\пWlеЬklе. . ЬП ODlelllU ;у- skогskiешu _ z. wYI'oby bial08k6rnieze. ,. Mi~rlzyrzecu- ,а ,Iobl'/} "oд~ koloiiskl}. 

. . h 1 Ь и ' 'ows lelllU w • er 'owleae - 211. ,ve.I'\}" А1 k d . R 1 к' Z' Ь ' . IJarskleJ - "а с "а е по us owaDla w roz- 1 kt 1 А Р13 t . Z' Medale bronzowe. Вгасiощ Krauze __ а е san rowl а (O\YS ' Iешu w ~awlc о"ею 
Ifoju zakladu. ога. _а przedstawioDc е" k°rtra п,. а: . °tl"S °k

w
• а'У ь glerzu k- wyroby garbsl"Skie. ,,: egoerowi i 1'allko,,- -2а "уто),у apteczne, а szezeg61niej "oд~ 

' d . t 'k ' . . t za о у "re Dlego ga un U О П6 "у 0- le§nn 
]Jrze mlO у, "у ооапе przez uеz(шшсе е- папе i ladnego J'ysunku 8kiешu-zа fu.bI-уkасу\J рnsб\v (10 lIlасЫп . ... " . 
goi. zakJadu. .. Medale srebrne. Еdп;uпdоwi Кп"tllешu Lisl pochwalny. Fabryce skor SU\'owco, . Llsly Pochw~lne. JбzеfОWJ An\OS1CwICZO' 

Llsly pochwal~e. August?WI Rл;uеГОWI.- ,. Tomaszowie _ "а dobre korty. H erz- ,уусЬ KUI'ola Kleincl·ta ,. Sielcaeh-za 'уу- "l _а П\аЗ~ О сz,szczеша. ":,е13 б\у. Au· 
_а i>Оdl'~еzшkl d~ щ!'ukl kroJu 8uklen fe1dowi i Baenderowi _ 'а dywnny slIlyr- 8tawione skary. g~sto,,"1 ~eholtzo'YI w L~bI~nle -: za prze-
IIIцzklСЬ, oraz. КВll~~Ю rachunkowe d1a neu8kie. Edwardowi мас" _ za 'УУ1'ОЬУ гоЬ w.osku. М. LesZCZУПS~lеШII 1 К. Мо-
krawc6\Y BI'onISla'Ylc PlodowskleJ - za i . 6' h t l' GI"IЧ1а 5. rJco\vl za atramenty 'у "6zoych gatunkM:h. 
lщf"tу па' шеЫе. ' Yladystawo\yi Siweckie- pOlY"O Пlсzеь z r ZIlY\Cy ша Ш'kуr: .о .. ~VьZ'Ш- В. Gliпskiешu - ,а szuwaks glicerynowy. 

. . .. сzuуш "у or-le. arszaws leJ .а сусе ODDZIAl', Ш. Т t u . 1 k ш' f 
'НЦ z LI.Ыша - _а g .. rn~tur. uЬrаша w~- w5tlliek (КlingsJand i Hittenberg) _ _ а o~arzys .wu u "!а owelUu .ар 11 па ty 
zytowcgo. DаlDaz~шu1l6zе?klеlOl! z Lub.ll~ ,у ... 6Ь wSЩiеk J'ed\yabn оЬ . Medal z/oly wielki. To\varzyst\vU p"pier- u,lzl~loweJ w ' VoJczy - 'll: ple~'wsze .USltO-
lIa-zа раНа Ш9zklе. Mal'YI СhШlеlОW8klе' J

M 
d 1 Ь J kУБЬ . Н 1 . ni "Soczcwka" - _а papier ". gаtШlkасl1 w"Dla dоЬуwапщ uafty kraJolyeJ' 'УlDсеп-

. ' е а е ronzowe. а OWl а perDow, h t К . k' d k . f Ь к ' z .Lub!!na-:-l.a o~nat zlotell1. baftowany. Sta: w 'l'ошаSZО "' iе __ а sukna i kOl.t. Ка- ,vyiszyc , wzorowy kierunek techniczny i ешu. a8pr~yc lell1U yre tol·OW.1 . а r.J;' 1 
~Isla\vle Sl\veckleJ z Lub1ina - !za znakl "olowi Кnоthешu w 1'ошмzоwiе .у za ва- l·ozw6). L. Sples:'~ 1 вупа- za dlugоlеtш,! 1 pozy-
lantazYJne, b .. ftowane па ehustcczkaclJ Ьа- t . uk Р > • к th Т Medal ztoly. Аkсуjnешu towarzystwu Са- teczo!! dZlalalno§(:. 
t Ь' 16' h М .. А t . упу 1 S по. aw,owl по ешu w о- Ь k' . k k" . l ' t 
JistO\vyc 1 •• 1'. Clennyc. . a~YI 1 ." 00\: luaszowie za korty. М. А. \Vienerolvi w ry 1 OHr О,УЗ ' leJ - za pa])ler IS О\'У, Grпра 6. 
ше PaplezkieJ z LuЫша - za wytoby .z l',odzi __ а tkanillY 2 ,уеlnу czcsankowej bibutk\} па papierosy i lJapi~r filt1"owy, . 
ko.·~ 1 szyszek d~z~,vny~ll, oraz _а koszyki. i znaczuy оы16!t 'У tуш towarzc. PIl\vlowi Medal srebrny wielki . Fabryce OUIC ра- DZIAL SPOZYWCZY. 
~ЮНПlе KopersklcJ z 1 u/a,,' - za ko/dr~ Gо1dшаnоwi-zа tkanil1Y drzewue. N. Sarno- pierowych J. Ь'щnаszk.а - "~ obicia.. I Medale z/ole. Zаklаdош przemyslo,vo
~ dY'1a~~k, S\.yks~naoe. k? .Skl·ULWkьб1iW . p16t?a ,yiczo\vej _ za wyroby p06czoszn icze. Kazi. Me,dal bronzowy. Alfonsowl Szustrowl - zЬоiо\v)"ш Stanisll\\va Кгзрi\vпiсkiеgо - za 
1 per n.l. . aczyns leJ z . U па - zn шiегzе b'ijalkolyskicj -za "У"оЬу poiiczosz- _ll labrykacY\J ozdobnego !Japleru 118to-

1 

П1!!k~. .KI·upial·ni pnrowej J. Веkеl'шапщ, 
p"'zedlll\oty ze skrawkow suklenuyeb. СЬ. lJicze. R. Sсhщidtо\Уi (\yal'sza,vska fubl'yk!\ weg.o. ..' • w F.rleJu -za kasz~. L. КгzуюnskiеЩll 
l:!alzlvassel'o,vl - "а hafty IIЩSZУПО\VС па trykotazy) __ а "Уl'ОЬУ ponczosznicze. К. . Llst росhw~lпу . Fablyce .~naneklDow te· (par?wa fabl'yka шаkаГОll6w) - _а przed-
blnlych perkalac!J. Рlоtгоwskiешu w LubllDie _ za ")'ТОЬУ ро- kturowych btacl Cbrzanowsklch -: Z3.. ша- stаWlOпе makarony. 

Gl"upa З. wroznicze i 50 rub. \Yojciecho,vskiell1u 'У u?klDY tekturowe do UРlDаuщ suklen I зtа- Potwierdzenie medalu z/otego. Dr. В.". К. 
ODDZIAL VI. LubIinie - za wyrohy pow,·oiuicze. Ju- шkОIV. Lessero,vi-za prace okol0 roz\\'oju techni-

liuszowi Pantzerolvi w l',odzi - 2" ,vyr6b Gl"nlla 5. ki шlесzаl·stwа. 
Medal zfoty wielki. A1eksalldrowi Feisto

wi - za og61 okaz6w szczotkarskicb. 
. Medal ztoly. \V IIrsza\vskiej {аЬт)'се wy
rouo\y I·ogo,vych. 

Medal srebrny. J anowi Stanis1awowi Gros
smanowi z CZ\JstOC11OWY - _а guziki i spin
k i z orzecha kokosowego. 

Medale bronzowe. ' ViJhelmowi Kreuseho· 
"j - za "ystawione ksi~gi handlowo. Ber
na"dowi Gl'ossgliickolyi - za "'YI'oby gn
lanteryjne introligatorskie. Karolowi 1'la
gc - _а "YI'oby z kosci s/onio\vej i perlo· 
,vej шаsу . 

Lisly pochwalne. Fiгшiе Z. Suchowiecki 
i Вр. - za stешрlе kauczuko\ve. Stanisla
"owi Nаimskiешu - Z3. WУ"БЬ torehek 
papierowycb. Karolowi Henzelerowi ,у l',o
dzi - Z3. 'УУ"оЬу szczotkn'l·skie. \Vsрбl· 
ргасоwпikош fabryki А. Feist3.: Kal'olowi 
Кleibel'owi, J6zefo"'i Zeryngiel'olvi, J6zefo-
1Vi Косzаlskiешu. 

Dyplom zas/ugi. A1eksandrolyi Feistowi 
- za gorli\ve opiekowallie sl\) losell1 8WO
ieh robotniko\v. 

sukien trykotowych. ODDZIA;t IV. Medale 5геЬгпе wielkie. Вekermannowi w 
Lisly pochwalne. Rolandowi w Тошаszо- Firleju- zn. Щl!k~. Stanislawowi Kropiw-

wie _ ,а dy,vaniki i chodniki. Karolowi Medal ztoty. Firmie S. R eich i Вр. w oickielDu i Sp.-za pieczYlvo. L eopo1d"wi 
Кгвtsсhшеrоwi _ z~ r6inorodo~ Ivat\:. Za,vierciu - zn. 'УУ1'ОЬ wszelkich gatuukow Frucl1tmanowi (.Imperial") - Z3 fabl·yk3.-
Felicyi Starostowej - za wYI'oby ponczosz- szkla kryszta!owego, wazon6w i lamp. cy~ cygar. 
nieze. Е. Dошпiесkоwi w \VJocluwku-zа Medal srеЬrпу wielki. Fabl'yce шаjоlik w Medale srebrne. Teofilowi Pieoi~ikowi z 
"утоЬу ·powroznicze. Nlebol'owie - _а pie1"wszy 'у kraju zaklad l',agowa - _а bryndz\j owcZ'!. Aieksandro-

Dyplom uznania. R. Szшidtоwi __ n. о- r:rtystyczoego WУI'аЬшпiа ргzеdш\Оt6w ша- ,vi Wоlskiещu Z Ostrol~ki - za 5el'y 1ite,v
шоiJlwiепiе 1н'асу dOlDolyej ,. ,уусоЬисЬ J~llko \vycb, odznaczajqcyeb sig odpowied· skie. Stef"nowi Zabielto z Ороlа - za 
poitczoszniczych. ПIШ do e])ok stуlеш 1 za "idoczny post~p wzgl~dnie рощу~lпе usilowania wyrobu se

GI"11pa 5. 
ODDZIAlJ 1. 

'" tуш kle,·unku. г6\у sz,,·ajclLl·skich. J anowi ВоgnсkiеllШ 
, Medal srеЬгпу. FU'mie Cybu!skiego w (dominiuDl l'J'qbki);- "а maslo ~.uietanko . 
Сшiеlоwiе za d!ugoletnie i wyt"wa!e рсо- "е. Копstапtешu S1iwоwskiешu "е Skol'
"adzellie fllbl·yki . dyowa-za шаslо tak z,vane §шiеtапkоwе. ' 

Medale ztole wielkie. Cukl'olvni "Jбzе- Medale Ьrопzоwе. Е. Lauterbaehowi w Izabel1i Ryx z Prazmowa - Zl\ 11111.510 tak 
[6\у' - za ZIl8tоsо\v!шiе nowych mctod i KI ' Ь k'- . . . , . uk OIlO Wle - _а szy у sz шпе, ,шаUОWIСlе zwane .u! l~ta owe. Pierwszej p:\rowej 
рошуslбw, Ol'az za szereg wystawionych род ,vzgl~dещ IYYl1liarow i wyg!adzenia. warsza,yskleJ fabryce l1lusztardy Arthura i 
okaz6w. Teodorowi Rz~tkо,уskiешu vr J e- lzydorolvi Silbel'berg-щ podle\vanie z,vie.·- Sp. -za \vyr6b musztardy. Janowi Wr6-
ziorku - za spirytusy zwyczajne, ,v6dki ciadel. Janowi Silbe"berg- _а najwi~ksze Ыеwskiещu-z3. wyroby piernikarskie. J6-
stodkie , nalewki i likiery. ..tfеl·шапоwi zwiel'ciudlo pod1alle ,v kl· .. ju i ozdobнe je- zefow~ Zаwistоwskiешu :- za wyroby cu
Jungowi - za ,vielk/} produkcy~ piwn. la- go 1"!IШУ. St. Кашiiiskiешu - _а terrollty klегшсzе. Р. Eckertowl - za wуrБЬ octu. 
growegl) о погшaJпуu! sk!adzle сhешiсz- 1 шаjоllк i. Jozefowi Szteng,lowi-za wyroby biszkop
пущ. W. KIJokolVl I Вр. - za wlelk~ List pochwalny. 'Vloclawskiej fILbryce Са- tбw.. L ucynie Cwiereiakie,viczowej-za za
produkcy~ Рl\уа lagl'owego о поrl1lаlnуш jau8u ('f eiehfeld i Аstеl'bluш) ,,'е \Yloc!a- slugl w rozprzestrzeniauiu ,.iadomosci do-
sk!adzie сllешiсzпуш . Ivktt-za pI'odukowanie tanich fаjапsб\v. tусщоуeh gозроdагstwа domowego. Zy-

Grl111a З. Polwierdzenie medalu ztolego. Lutos1alv- gшuntоwi Goldsztaubolvi _ Z3. fabryk"cy~ 
ODDZIAl', VП. skiell1u z Dl'Ozdowu-zа piwo 1II111·cowe. GrulI" 5. cygar. Ferdynandowi Boblllowi i Sp.- za 

Medal srebrny wielki. М. Lietzowi - "а Medale zlote. Fiгшiе А. Siedlewski (dalv. ODDZIAl', У. przedstawioDII cykory~. Fiгшiе Р. MU8Z-
'УУ1'ОЬУ 8iodlal·skie. Schnejder) - za sp irytusy, ,.бdki i Jikie- kat i Toroiiczyk - "3. przed5tawion~ СУКО-

Medale srebrne. Ziещskiещu i Sрбlсе - ry. 13raC1oll, Friek z J.ublina - zn. по,'- Dyplom zaslugi. L. Spiessowi i synowi w гу\}. Moszko\vskiel11u i Go1dlJel'uowi _ ,а 
zn. 'УУ1'ОЬУ siodllll·skie. Lotenbel'gowi - za шаlов pilVO . lagl·owe. L.епtzkiешu. - z.. Ta,'cI10I11illic-za fabrykacy~ sztuczuych па- przedstawion~ cykOl'y~, OI':1Z ;,'а ргzегБЬ 
"'Уl'ОЬУ skбt-zапе galanterYJne. Stlll'kшапо- dobroc 1 1:6znol'odl1osc PI\Y ,уугаЬшnусl1. '.Voz6w i znslugi p010zone 1]1\ tCIJI polu dla ш~tсrуаl6w krajo,vyeh i popareie pl'oduk-
,vi - _n. "YI'oby kuSшiеl·skiе. B,·andstet· i SztuшрfОWI 'У Kleleac.h - za dobroc '.Je- I'olnictwa kr ajo,,·ego. СУI kraJolveJ . 
tel'olvi i ВIUlпеllЬеl'gоwi - za wYI'oby 5io- ! dnostaJnOsc 'yyrobtl plwa. MacWeJdolVl \у Medale zlote wielkie. Janowi НосЬ i sy- (DQk. 11и81.) 

\Yydawca Stef"aJl ){О88пtll.-Rеdа~toг Zdzi81"aw ){ul:аkоwski.Доsволепо Цензурою. Варшава. 17 IЮЛII 1885 1'. 'У drukarni .,DzieJluika .f:..odzkiego," 
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Barszczewskiemu z Lublina - za wysta- dlarskie. S. Blecbswidtowi - za obuwie Warsn.wie-za różnorodno"" produkcyi pi. nowi - za fabrykacYIl stearyny, "yroby z 
wiolIc drzwi. Michałowi Dawidowi z Lu- I dam kie. W'a1ysławowi J urczykowskieUlu wa. niej i \lielkll produkcy~. Kijewskiemu, 
Nina - za biuro d~bowc ikrzeslo. S. -za wyroby r~kawiczl!icze. Medale wielkie srebrne. Warszawskiemu Scholtzemu i Sp. - jako najstarszym prle-
1'alaczyńskiemu z Lublina - za meblo Medale bronzowe. "\Vaclawowi Malinow- towarzystwu fabryk cukru - za wyroby sŁawicielu III wielkiego przemysłu cbelnicl-
orzechowe do sypialnego pokoju. ski eOlu - za wyroby rllkawicznicze. Cbró- trzech jego cukrowni, a przedewszystldem nego, wyborne produkty i wielk') produk. 

• ścickiowu z Lublina - za wyroby szewc- za rafinado i mączkI: Z 'Valentynowll. Ak- cy\:. 
Grnpa 3. kie. AdalIIowi assowi z Lublina-za wy- cyjnemu towarzystwu cukrowni Sanniki - Meda le z/ole. L. Spie I)wi i synowi w 
ODDZIAŁ V. roby szewckie. Aunie Miszewskiej z Lub- za rafioad~ M. Wieselowi - za kroch- Tarchominie-za racyonalną przeróbk~ ko-

G%we ubl"lllliu m€:"ie i dumskie, bieli;l/u, lina - za wyroby szewckie. mai pszenny i postawienie fabryki na sto· ści, fabrykacJ4} naWOlÓW chemicznych i 
III/f'!/, koronIli, fubrykuc!/u ó::/uc;lIyd, luciu- List pochwalny. Radeckiemu z Lublin:l pie przemysłowej. Felicyanowi Jankow- wprowadzenie tlo kraju wyrobu kleju kost-

IÓID. - za wyroby szewckie. skieolu - za sviryt?~1 wódki i likiery. nogo. Emilowi W ernerowi - za wyr6b 
Medal złoty. Fabryka filców i kapeluszy Haberbuscbowi i ScniJle - za rozwini~tll ultramaryny, przygotowauie farb mineral-

Reineke i Weigt. Grupa 4. produkcY\l piwa lagrowego. Rejchowi -za nych i kwasu octowe~o. 
Medale srebrne wielkie. Antoninie zym- Pr:emy81 f/Jbryczl/Y I"o<·"i. piwa lngrowe. M~dale srebrne wielkie. W. Karpiilskie-

kiewicz _ za ogól sztucznych kwiatów. . . . . Medale srebrne. Fabryce krochmalu .Ksa· mu I W. L eppertowl- za racyonalnll pro-
"\Vandzie ' iwińskiej - Z'L okazy sztucznych M~dale z~ot\ ~Ielkl~, I oprócz

t 
tego ~znanJe wera"-za krt)chmal pszenoy. Braciom Pia- dukcYIl lakierów, pokostów i farby drukar-

kwiatów. Edwardowi Loth - za wyrób ze s rO:l d60mlbe u. ł .0waizy'Kwu t SY1u~- seckim w Popkowicach-za krochmal kar- skiej. Reieherowi, K erubaulllowi i Oppen-
11 apel uszy rozmaitego fasonu, oraz tak Zw.\ bmlu za . a ... Id" . awe. matnkyc l. abro a ł ~ el- toflany. S. Bejnowi w Sierzni - za kro- behnowi w osnowcu- za pierwszij, w kra
fant.uYJ·n)'ch filcowych i słomkowycb. Ed- b.er,a .wb""°h zl -d z~. alllOy ó' awe dDlnnś~ chlllal kartoflany. K. R. Vetterowi w Lu- ju fabrykll cerezyny i parafioy i racyonal-

. . ' la e I arc any rU~OW!1ne r znoro no'C bl" . . ód'" . I"k' A d k 
>yardOWI Lot.b - za połozon~ przez JGllo tkanin bial cb postę w ich wykończeniu 1~IO - za splrytu~y, \V I I I lery. ~- ną pro n cyę· . . 
firlllg zasługi we wprowadzenIU do kraju i . . bY' P d' . f" (oDlemu Boenlschowl - za produkcYIl pl' Medale srebrne. Fabryce ekstrakCyjnej 
fabrykacyi sztucznych kwiatów i okazy ta-I bna~zll\o rót, pos~~po~e 1~0"1i zeDle dr Wli. Zygmuntowi Boeuiscbowi - za wy- na zlUulowiźllie-za wprowallzenio metody 
kowych. Helenie Gabriel - za wyroby rYb t I·klóczne Rurzllll zenm. °DJI·tot~Yhono. stawione piwa. Hipolitowi K amiflsk ielllu ekstrakcyjnej przy tlobrwllniu olejów i za 
' oron ars 10 ow.n!1CzaJllce SIIl szczeg nym Ż d' tk ' I ' . b w ,I anowIe - za wys ,,,e plwa asrowe. pro u 'cyg lU" ue mla IC czy I lUli 101 -k k k· .1.. • • ól Iro o ni w. le emu I I r1C OWI w ," '1 ' t~" l d k k h . k ' h I' k' I 
guslem. yrar ow~e - za aomy .Dlant I wro .y c. A. Scbacbtowi _ za jedynI! w kraju tluszczonej. Fabryce smarów Tułodziec-

Medale srebrne. Firmie Robart et B. r,0flC':O IZOlc~e! po~tllP d bóklerUt r~ t anl~ fabryk~ win szampańskich . Władysławowi, kiego i Olchowic7.a - za znaczn,! i dobr!! 
Plicbta _ za wyroby sztucznych liści i DlalIr J CIetUszyc" O r. tS l' Izowk:Lnyc Kmuzcmu w R adzikowie - za wystawione produkcyę. W. Karpiń kiemu - za wYI'óll 

.. wzorvw pos ep w POJlczoszO\c wie w ' Ieruu- . ód . al h ' . Ik d k 
krzew6w. Ksaweremu Głodzlńskleulu - za ku w r~bian;;; towaru t. zw. regulurnego plwa . . w mlDe: lIyc I wie '11 pro . u ·cyę· J. 
wzory rysunk6w, oraz pra~tyczuy k~rs na- óżno~odnoś(; wyrobów żyrardowskicb wo: Medale bronzowe. ~abryce .cukru Clecha- pąbrowsklem~-:-za przygotO\~allle ka.psułek 
uki kroJU, .snkien,. o.kryć Itp. ubra~ ~alll- r 61e znaczn w nicb obrót Oót owe ro. n6w.- za '."Ilczkll oueloną, I krysta.hczną. zelatynowych I IIlnych wy~obow leczDlczych. 
skleh męzklCh, dZleclflnycb oraz bielizny. g d' . f Yb k . I' ,p dęP . Pd" StaOl !:IWOWI Starczewskiemu w Mleczko- Fabryce cerezyny pod firmą Gm-tenberg 
'. '6' "a zenie a ry I ICZIlO urzą, zellla m' k I I k t fI ... k L t b h G Idb . m ' A. Egerowl - za pl ra strusie. . . r botników wie. -:-,za roc Ima. ar o ~ny. ru.usz a: au er. ac, o . alllmer I H aglllann w 

Medale bronzowe. .Ksawerze CblebowskleJ ° Medale ziote. Izraelowi.K. Poznańskie- ~OWI . I rorańczykow::- za .Splrytusy, wódki Strzenu es,ycach - za racyonain •• p.roduk-
- z~ wyr??y .gobell~owe, .oraz hafty. na lUU w Łodzi-za znaczn obr6t i różno- I likiery . . A. MokleJewski.emu po~o~D1eź. cy~. OleJ:,rUl parowej ~rabla l, Kflllsa ... ' 
sposob CblUSkl. JuliUSZOWI PanzerowI w d ,. tk ' b y . I b" I N. Lotto I Rosengartenowl podobnlez. L e- Małob~dzlU-za nowość I dobroc wyrobow. 
'" d . b' . dl ro no.c 'anlll awełmanye l Ia'JC I, opoldowi P ed ł k' a ódki słod W Żołno skie u l I ,,-,o li - za. wyro y welU1ano we . ug 8y- SZeze 6lnie' liki podwó ' oe i ostę owe pro.. rz pe s I ~IIIU- z .w. - . . w Ul - z~ racyor.a ne u epsze-
stemu prof. Jaellera. Władysla."'~wl Stra- watlz:nie lab1ryki. Tojar<ysrwu a~c jnelJlu kle . . K. ~. VetterowI w LubllDle-za wy- nIe wyrobu szuwaksu I atralllent~. . 
ka~z~wl - za . plękn~ . okazy bielizny mt:z- . prz.vJzalni bawelny tkalni i blic~al"Di w sta":'lOlIe plwa. . Medale bronzowe. Lewnnclowskle~u I Sp. 
kieJ I damskieJ. J ulll Rlllg - za hafty Z ~. tk" b l ' d Listy pochwalne. Fabryce Karola lu. - za fabrykacy\: wód gazowych I wody 
jedwabne na kretonach. Szkole krawiec- . k aWlerClu

k 
L ~a . ai: lO[k' awe nllm~l ~u: Zamoyslucgo w :Starej 'Wsi - za mqczkll owocowe. F eliksowi Soleckielllll i Sp. -

j,iej _ za rozpowszechnienie racyonalnej I owaD~ r.~ ony \ c us d' k szcz.eg ~ '~I I kartoflaną. Henrykowi Rulikowskielllu - za wyrób kaszetek i opłatków aptecznych. 
llauki krawiectwa oraz wystawione okazy. z~kzna ~~m y [lo.s ęp !' d ru 'owalllu

tk 
~ - za wódkI) stark\}o Janowi Wróblewskiemu-za przerób wosku 

"\Yacławowi Trn~hliilskieDlu - za czapki WI/OWI ru.cyerowl w,..,o ~Iid za h atk.n~ G _ i produkty z niego. J. Kadisohllowi-za 
wojskowe i cywilne, oraz kapelusze filcowe. we nllme (~elonowe) orA~ lko r~, C

6
tS Idl rl1[la a. wielklk Pl'odnkcyę atramentu i dobre ga. 

A Wojciecbowskiemu, firma .Trois Fran- serg~ety go e IU0:W~' 1:1\ "BC l! nRo - ODDZIAŁ II. tunki laków. Janowi Sejdlitzowi-za wiel-
'ois' _ za wyroby kapeluszv: cylindrów i ni o .. I znKaczl.n! IC, Ot ro.. !""Clom ep- Sł' F li ką Pl'odukcyę szuwaksu. Józefo wi l'rąb· 
~ ki k6 J P la~ .w a Iszu-za owal we10lany, a mlll- Medale wielkie srebrne. tarus awowl ro· czyńskiemu w Wiuiarach _ za w r6b eks-
szapo a IV. nowIcle sukna Iichowi-za. samcy, skórki ciel~ na o bu- y 

Dyplom uznania. Zakładowi nauki rze- Med I b' . Ik" A t · S wia i kozłowe na meble. Wacławowi Pi- traktu slodowego. Edwardowi Eichlerowi 
miosł i rękodzieł dla kobiet Józef y Świ. dł ka.e sre rne\"wlebkle. . h

n 
omemu ;y- skorskielllu _ zo wyroby białoskórnicze. w Mięclzyrzecu- za dobrą wod~ kolońskI}. 

. . h I b ił ' ows lelllU w yer 'owlcac - za Well1\)" Al k d . R I k' z· b ś . IlarskleJ - za c wa e ua us owaUlIl w roz- I kt I A P B t . Z· Medale bronzowe. Braciom Krauze _ za. e san rowl a <ows ' lelllU w ~awlC o ·CIO 
woju zakładu. oraz za przedstawione e" k°rtra Uś!}' d: . °t

U 
°k

wI 
d
W b glerzu k- wyroby garbarskie. Wegnerowi i 1'ankow- - za wyroLy apteczne, II szczególniej wod\) 

. d . t 'k ' . . t za o y 're DIego ga un u o !"Ze wy 0- leśn" 
lIrze mlO y, wy onaDe przez uczlłnlllce e- nane i ladnego rysunku skiemu-za fabrykacY\l pas6\v clo mllcbin . ... .. . 
goż. zakładu. .. Medale srebrne. Edll;undowi Knothemu List pochwalny. Fabryce skór surowco. . Listy Pochw~lne. J6zefowI An\OSlewlczo, 

Listy pochwal~e. August?WI Rn;uerowl.- w Tomaszowie _ za dobre korty. H erz- wych Karola Kleinerta w Sielcach-za wy- Wl za mas~ o cz,szczema. n;leta 6w. Au· 
za I>0dręczmkl d~ u,!,ukl kroJu sukien feldowi i Baenderowi _ za dywany smyr- stawione skóry. g~stowl ~choltzolVl w L~bl~me -: za prze-
IIl~zklCh, oraz. kSlą~ki rachunkowe dla neuskie. Edwardowi Miick _ za wYl'oby rob w.osku. M. Leszczyns~leUlII I K. Mo-
krawców BroDlsławle PłodowskleJ - za ż . ó· li t I' Grulla 5. rJcowl za atramenty IV r6znych gatuokach. 
llafty na' meble. Wladysławowi Siweckie- powro mcze

b 
z r ZI1Y\cy Ula crkyr: .ow ~vbzna- S. Glińskielllu - za szuwaks glicerynowy. 

. . .. cznym wy orle. arszaws lej la ryce ODDZIAŁ lli. T t tl . ł k al' f 
JIIU Z Lllolwa - za g"rn~tur. ubrama w~- wst!}iek (Klingsland i Rittenuerg) _ za o~arzys .wu u z!a owelUu .op II na ty 
zytowego. DalOnz~mullóze?klelO':I z Lub.ll~ w -rób wstążek J'edwabn ob. Medal z/ot Y wielki. TOI.arzystwu papier- udzl~łoweJ IV W6Jczy - zll: ple~'wsze .usllo-
na-za palta m9zkle. Maryl Chouelowskle' J

M 
d I b J kY6b . H l . ni "Soczewka" - za papier II" gatunkach waDIa dobywama uafty krajowej. ' VlDcen-

. ' e a e ronzowe. a OWI a pernowI h t K . k' d k . 1 b k' z .Lubl!na-:-l.a o~nat zlotem. baftowany. Sta: w 'l'owaszowie _ za sukna i kort. Ka- wyiszyc , wzorowy kierunek techuiczny i emu. aspr~yc lemu yre torow.1 .a r.l;' I 
~Islawle SlweckleJ z Lublina - {za znaki rolowi Knoth elllu w 1'omaszowie .Y za sa- I·OZWÓJ. L. Sples:'~ I syna- za dtngoletul!} I pozy-
1antazYJne, haftowane na chusteczkach ba- t . uk P > • K th T Medal złoty . Akcyjnemu towarzystwu fll- teczną dZiałalność. 
t h' łó' h M .. A t . yny I s no. aWlOWI no emu w o- b k' . k k" . I" t 
l'stowyc I,.P. Clennyc. . a~yl I .n 001: maszowie za korty. M. A. Wienerowi w ry I nnr ows ' leJ - za papIer IS owy, Grnpa 6. 

lIIe PaplezkieJ z LubllOa - za wy toby .z Łodzi _ za tkaniny z welny czesankowej bibułk\) na papierosy i llapier filtrowy. . 
kor~ l szyszek d~z~wny~ll, oraz za koszyki. i zoaczny obrót w tym towarzc. Pllwłowi Medal srebrny wielki . Fabryce obiĆ pa- DZIAŁ SPOZYWCZY. 
~nlllme KopersklcJ z l uław - za kołdr~ Goldmanowi-za tkaniny drzewne. N. Sarno- pierowych J. ł'l·ana~zk.a - z~ obicia.. I Medale złote. Zakładom przemysłowo
~ dY\1a~~k, swyks~nnne. k? .skra

L
wk

b
6
li
w . plót?a wiczowej _ za wyroby pończoszn icze . Kazi. Medal bronzowy. AlfonSOWI Szustrowl - zbożowym Stanisława Knpiwnickiego - za 

l per a.l. . aczyns lej z . U na - Z" mierze ł'ijalkowskiej -za wyroby pończosz- za iabrykacy\) ozdobnego llapleru 118to-

1 

mąk~. .Krupiarni parowej J. BekerOlannlL 
p,rzedlllloty ze skrawków sukiennych. Cb. uicze. R. Schmidtowi (warszawska fubryka weg.o. ... • w FlrleJu -za kasz~. L. KrzYlOnskiemu 
l:lalzwasserowl - za hafty lUaszynowo ua trykotaży) _ za wyroby pończosznicze. K. . List pochw~lny . Fabtyce .~naneklDow te· (par?wa fabryka makaronów) - za przed-
białych perkalach. Piotrowskiemu w Lublinie _ za wyroby po- kturowych btaCl Chrzanowskich -: za. ma- stawIOne makarony. 

Grnpa 3. wrozuicze i 50 rub. Wojciechowskiemu IV u?klDy tekturowe do upmama sukIen I sta- Potwierdzenie medalu z/ot ego. Dr. Br. K. 
ODDZIAŁ VI. Lublinie - za wyroby powroźrucze. Ju- Olków. Lesserowi-za prace około rozwoju tecbni-

!iuszowi Pautzerowi w Łodzi - za wyrób Grl1pa 5. ki mleczarstwa. 
Medal złoty wielki. Aleksandrowi Feisto

wi - za og6ł okazów szczotkarskicb. 
. Medal złoty. Warszawskiej fabryce wy
rob6w rogowych. 

Medal srebrny. Janowi Stanisławowi Gros
sma.nowi z Cz\)stochowy - za guziki i spin
k i z orzecha kokosowego. 

Medale bronzowe. Wilhelmowi Kreuscho· 
wi - za wystawione księgi handlowo. Ber
nardowi Grossgliickowi - za wyroby ga
lanteryjne introligatorskie. Karolowi 1'la
go - za wyroby z kości słoniowej i perło· 
wej masy. 

Listy pochwalne. Firmie Z. Suchowiecki 
i Sp. - Zll stemple kauczukowe. Stanisła
wowi Naimskiemu - za wyrób torebek 
papierowycb. Karolowi Henzelerowi w Ło
dzi - za wyroby szczotkarskie. WSf.ól. 
pracownikom fabryki A . Feista: Kllro owi 
Klei berowi, Józefowi Zeryngierowi, J6zefo
wi Koczalskiemu. 

Dyplom zasługi. Aleksandrowi Feistowi 
- za gorliwe opiekowanie si\) losem swo
ich robotników. 

sukien trykotowych. ODDZIAŁ IV. Medale srebrne wielkie. Bekermannowi w 
Listy pochwalne. Rolandowi w Tomaszo- Firleju- za mąk~. Stanisławowi Kropi w-

wie _ za dywaniki i chodniki. Karolowi Medal złoty. Firmie S. R eich i Sp. w nickiemu i Sp.-za pieczywo. L eopoldowi 
Kretschwerowi _ n różnorodn~ wat\:. Zawierciu - za wyrób wszelkich gatuuków Fruchtmanowi (.Imperial") - za fabryka-
Felicyi Starostowej - za wyroby pończosz- szkła kryształowego, wazon6w i lamp. cy~ cygar. 
nicze. E. Domnieckowi w Włocławku-za Medal srebrny wielki. Fabryce majolik w Medale srebrne. Teofilowi Pieni~żkowi z 
wyroby ·powroźnicze. NIeborowie - za pierwszy w kraju zakład Łagowa- za bryndzę owczą. Aleksandro-

Dyplom uznania. R. Szmidtowi _ za u- r:rtystycznego wyrabmuia przedmIOtów ma- wi Wolskiemu z Ostrołęki - za sery litew
woillwienie pracy domowej w wyrobach J~lIkowych, odzDaczajqcych się odpowied· skie. Stefanowi Zabiełło z Opola - za 
pończoszniczych. Dlm do epok stylew I za widoczny post~p wzgl~dnie pomyślne usiłowania wyrobu se

Grupa 5. 
ODDZIAŁ I. 

w tym kIerunku. rów szwajcarskich. Janowi Boguckiemu 
, Medal srebrny. Fu·mie Cybulskiego w (dominium l'rąbki);- za masło ślruetanko . 
Cwielowie za dłngoletnie i wytl' wałe pro- we. Konstantemu Sliwowskiemu ze Skor
wadzenie fabryki . dyowa-za masło tak zwane śmietankowe. ' 

Medale złote wielkie. Cukrowni "J6ze- Medale bronzowe. E. Lauterbachowi w Izabelli Ryx z Praż mowa - za maslo tak 
fów' - za zllstosowanie nowych metod i KI ' b k'- . . . ś· uk ono wIe - za szy y sz ",ne, lUlaUOW1Cle zwane u! l~ta owe. Pierwszej parowej 
pomysł6w, oraz za szereg wystawiouych pod wzgl~dem wymiarów i wygładzenia. warszawskiej fabryce musztardy Arthura i 
okazów. Teodorowi Rz~tkowskiemu w J e- Izydorowi Silberberg-za podlewanie zwier- Sp. -za wyrób musztardy. Janowi Wró
ziorku - za spirytusy zwyczajne, wódki ciade!' Janowi Silberberg- za najwi~ksze blewskiemu-za wyroby piernikarskie. Jó
słodkie , nalewki i likiery. lfermanowi zwierciadło podlane w kraju i ozdobne je- zefow~ Z awistowskiemu :- za wyroby cu
Jungowi - za wielką produkcy~ piwa la- go ramy. St. Kamińskiemu - za terrohty klerOlcze. P. Eckertowl - za wyrób octu. 
growegll O normalnyn! składZie chemicz- I majoliK i. Józefowi SztengJllowi-za wyroby biszkop
nym. W. KIJokoWl l Sp. - za wlelk~ List pochwalny. Włoclawskiej fabryce fa- t6w.. L ncynie Cwierciakiewiczowej-za za
produkcy~ pl\va lagrowego o normalnym jansu ('f eichfeld i Asterbluw) we WłocJa- sługi w rozprzestrzeniaruu wiadomości do-
składzie chemicznym. wkll-za produkowanie tanich fajans6w. tyozących g03podarstwa domowego. Zy-

Grl1pa 3. Potwierdzenie medalu złotego . Lutosław- guwntowi Goldsztaubowi _ za fabrykacy~ 
ODDZIAŁ VII. skiemu z Drozdowa-za piwo marcowe. Grup" 5. cygar. Ferdynandowi Bobmowi i Sp.- za 

Medal srebrny wielki. M. Lietzowi - za Medale złote. Firmie A. Siedlewski (daw. ODDZIAŁ V. przedstawionIl cykoryę. Firmie P. Musz-
wyroby siodlarskie. Schnejder) - za sp irytusy, w6dki i Jikie- kat i Torończyk - za przedstawion~ cyko-

Medale srebrne. Ziemskiemu i Sp6lce - ry. BraCiom Frick z I.ublina - za nor- Dyplom zasługi. L. Spiessowi i synowi w ryę. Moszkowskiemu i GoldlJeruowi _ za 
za wyroby siodlarskie. Loteubergowi - za malne piwo . lagrowe. L.entzkiemu. - za Tal'cbominie-za fabrykacy~ sztucznych na- przedstawion~ cykoryę, oraz ;,'a przerób 
wyroby skórzane galanterYJne. Starkmano- dobroć I l:óznorodność piW wyrabmnych. wozów i zaslugi położone oa telll polu dla D1~teryalów krajowych i poparcie produk-
wi - za wyroby kuśmierskie. Brandstet. : Sztumpfowl IV Klelcac.h - za dobroć IJe- rolnictwa kr ajowego. cyl krajowej . 
terowi i BlullIenbergowi - za wyroby sio- ! dnostajDość wyrobll plwa. MacbleJdoWl w Medale zlote wielkie. Janowi Roch i sy- (Dok. ?IU81.) 

Wydawca Stefan ){088uth.-Reda~tor Żdzi8ł"aw ){nł:akowski.,1l,osnoJleno ~eHsypolO. Bapmuna. 17 llOJllI 1885 1'. W drukarni "Dziennika Łódzkiego," 
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