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SUDAN WSCHODNI. 
о rys:lch wyr"zistych, SpOjгzente okn zywe, slu.1.чсу роsщd:l j~k,§ cZllstk\j wyIl}cznlo dlo. 
czaszka шalа, 02010 wysokie spiczaste. Ro- sicbie. Zyjl} w сlщtnС]1 rozrzucouych, gro
dzina kr61ewska i naczelnioy рlешiеuiа Le- Olndzl}e si\j tylko w I'azio niebezpieczllego 

--- g~ nie posiadajq; typ.u tak czy.stego )ak Sl\siedztw~ ara.b6w lub etyopcjczyk6w, wteJ}-
Azyn i Afryka od pownego cznsu zwr6- wH:kszo§6 ludu. РОШlеszаwszу Sl~ bowlem с:щs ratu qc Sl\j, c.~sto rabuj'l wioski nie

cily о" siebie szczeg61niejszl} uwag\j tak z га q mnгzy.iskl} Olаjч barw~ cieшniejSJ/h ale przyjaciu to tei \\ abisyiiczyk6w uchodzl\ 
'Hocarstw europejskich jak i bl\dacz6w nau- nаtошiаst гузу zyskaty IЩ pi\jkno ei, forl>11 "а ,·ozb6jnik6\v. 1 rzeczywi§cie obyczaje icb 
kowyoh. Dzi~ki оstаtпiш, со kro k spotyka- ciatl\ ~ pelniejsze i charaktcr pozbyl з!~ odz\\l\czajll si\j дzikо§сi~-ш6will пр., "О 
I11У w рi§шiепniсtwiе sz02eg61y z dziedziny шеl:шсhоlii, tej сесЬу prnwie chl\l'aktel'y' kt6ryby z Ilich w "alce albo podst~pem 
geogl·afi.i i etnografii tych. od!egtych k,:a- .tycznej I'lешiепiа Leg'1. Praw(lzi\vogo nie zgladzi! сЬос jedllego czlowicka, taki 
j6\V, po~ryty~h dll\ паз Ja~b~ шg11l taJc- legijczyka n8jcz~iej widzi siQ w posta1Oie nie znalazlby mationki . 
Jlll1iCZO§Cl. Z llIеша!.ет (е; zaJ~c,e,~, czyta~y stojlloej, wspartego о swojll lanc~, z роеЬу- Calll oz~~6 kraju шi~(lzу Nilещ Niebie
nрiзу tyeh stron I\Icznl\nych, gdzle obdcole 1011& glow& па prnwe rami~, ш6\vi R eclus зkim а gorami p61nocnej Etyopii zашiсsz
od~p'ywajl! si~ dгащаt~ tak "iel~iego z.na: \V swej geografii, opisujqc to plemi~. Ро k\\jlJ; lJCl/jll. Gt6wne iell р!ешi~ f!ot/PJ/(I/'a, 
cleoia dla cywIJ'Zl\cy'. Do teJ kategorYI calodziennej pracy okolo roli, ktOfIl upra- !icZllce до 1,000,000 g16w, posia(]a szczc
kraj6w пalеzч okolice g6rllego . ilu. Рга- wia z calеш aamilowaniem, ocipoczY\VI\ wie- g61nej rasy \vielbtlldy, z ротое& kt6rych 
gniemy tez рода6 пaszущ czyte\nlkom сЬос сzогеш przed пашiоtеш pall!C tyt06, lub mng'l wpadac па nieprzyjaciela z niez\vyktll 
kr6tki ubraz (усЬ stron oraz lud6w Z8- tez zujl!c ziarllka kawy, sшаiоnе z ша- 8zybkosci& i cz~to Zl\lliш tamten ,Ыeгze 
шiеszkujqсусh Je. .. .. slеш, 501, i cebull!. si~ do оЬхоnу, oni jui Wl'az z tuреш zni-

Caly stok zach~dDl 1 p6lnocuy Etyop\l, PoSr6d Lеgбw iyje kilka tysi~cy Denk6w kajl\. Bedjowie zachowa1i ро swoich przod-
z "уjqtklеш kotJlDY, kt6rl} skrl\pla rzeka jako niewolh.icy. Rozpozoa6 ioh I .. two kach nie со sklonJlo§ci do ргzешуslu, wyra
B!U'ka, nale,y pod. wzgl~dem hydrograficz- 1'0 trzech liniaell hory~oIItalnych па czo!e, biaj& tkаl1inу,шiесzе, sztylety, przewainie 
пуш до 5уsteшu nilowego, а C~~§CI kt6rl} kt6re sащi воЫе \vyciskaji!, ПОЗ7.I}С ро ki1ka jednak роslugнjч si~ szabJ& prostll оЬозiе
przep1y\va. Nil. nie~ieski, At~ara, ze swешi tygodni opasanq, gtow~ pewnego rodzaju СЩII, wyrobu ni?шiесkiеgо. Ob)'czl\je Ве
dорlУ1ОаШl,. §Cl§le. Je~t оgгашсzоnq, па ,а- todygq. dj61v со до шаlzеfl~t\vа i potozenia kobiet 
сliбд 10zуsklеШ\VlеlklеgоNilu!!tlhl'-сl-АЬill?', Jеd.пуш z najiilniejszych jest рlещi\j l'6~nill si\! uajzupelnicj od arabskich. Род 
I1а wsch6d p!~~zyzn, АЬ'ВУОII, ~a ро!udше Вerta, Arabowie nazywaj& ich powszeoh- реwnущ wzgl~dещ kobieta tl'аktОIV<ЩIl jest 
21\4 раsещ zl~lII1, 1!t6feg~ wyso~leh gQr ia- nie Djeblljai/I, t. j. g6rale. Jest ieh до z nieopisnuem okrucien5t\Vell1, 1I\\\8i kouie. 
deJ\ роdгбinik jes~eze ше przekroczyl. Раз 80,000 dusz. S'. to шuгzуui zgrabnie i зil- c7.uie роddаwаб si\! jakiej. stl'asznej орега
ten ziешi rozdz.e!~ \vody k.tбге .вр!у- nie zbudowani, 1\ jak wszystkie ludy z uad cyi, jeieli nie оЬее Ivyrzec si\j шаlZе6stwа, 
wajl! до Tumat wрndаjч,сеgо do NJlu Nleble- Ьгzеgбw ilп Niebieskiego, tгщ]оilj si\j 'УУ- ale I\'ll\dza Jl1~z6lv nie jest tak bezwz"I~
skiego od tyc~, kt6re tworzq, &.ЬС, gl.6wn~ tl}cznie гоlпiеtwеш, роцсщз gdy lI\ieszka(l- dUI}, jak to byw", zwykle Пl\ WSCllOdz~ i 
I:al~z N11~ BII~lego. Ро za te~u g"~Ш~Щ' су z nl\d Ni!l1 Eialogo hоdоwапiещ bydla. ~ona,jeteli сЬее, шоiе 'У kaidej chwili ро
I'ozci~ga 8!\!. pr~estl:zeD, r~w~aJ&ca Sll! .wlel- Na р6!nос i рбlnосо - wsch6d od Ber.t6w wгбсi6 pod пашiоt rodzicielski. 
ko§ell! mllleJ wl~eeJ Belg~1 1 ~olaudYI га- w§гбd nаjГОZШl\itszусh рlешiоц wуг6zшаjq ZI\ panowani,. egipcyan Nubia gбща 
zеш Ivzi~tуш i to stanowl HU/JI~, pow8zech- si~ 8ieneljo, па cal.} okolic\!; oni jedynie п. dzielita sig п" гоzшаitе prowinc)'e, z tych 
nie zwanl! ВUООIlСIII ~V8~podllim .IJ~kd-сs- pra~i.aj!j I'zemiosta: kowal5tw.o, ~kaotwo, \уу- fi.tzopl wraz ,е stolicq, tegoz naz~iska bytl1; 
S/Idoll,· со znaczy .Zlещ.а ezarny~h . .Na- rab,aj& nl\wot ba"dzo ZГ~СZПlе 1 elegancko l'ezydencY!j potgiocgo kr61a. DZls z oweJ 
zwa t.a wlnйеiWSZ!j bylaby racJeJ а!а 811' гоzшаitе ozdoby dll\ kobiet ,е zlota i шо- stolicy pozostato ty!ko ki!kanl\scie chat\\p, 
siedniej Nigrycyi, шiевzkаflсу Ьоwiеш Su- si"dzu. Ze .. n~nie ieпeljo оdzоаСZl\jч, si\! а stolict. joot filmalca. W 1". 1839 МеЬе
danu przelvainie шаjq, typ najzupelniej г6- bnrwl} mаlо-zбttч, tWl\rzl} pra\\'io k\vadl'ato, шеt-Аli zwiedzaji!c s\voje poludniowe ро-
i.ny od шпгzуiiskiеgо. wil, сzоtеш szerokie"1 i ozaszill! prl\widlowll' siad!o§ci, kazal zbudowac tu patac, z ktбгegо 

Dzielo. si~ оп! па rozl11aite szgzev.y, si~- Mieszkancy doliny МагеЬ i Tl\kasse, zlva- takie tylko szez~tki pozost[\ly. t:IIawny ten 
glljl}C liJ~bllo до 3,000,000 gtбw, \У g61'- ni КQШllllllа, Bazm jako tcz Ва/'са naj- pasza og"omne na<lzieje pokladal w eksploa
lIyoll dolinach DJablls, najbardziej wysuni~- doskonl\lszymi Вl\ l'оlпikl\шi, u nich tei p!ug tacyi zlot'l, znajduj!}cego si~ \у piaskach 
tych ku zachodolvi. znajduje si~ рlешi~ nigdy nie pl·6znuje. Zapl'~gaj ,} do niego TIJmal'Il, zclawalo шu si~, "е znalazl вкагЬ, 
Legll, kolor ic11 oiall\ jest jasny, j,,§niejszy wielbtlldy, 081у, krowy, byki, а w braku kr6ry шu oplaci utГZУШl\uiе wlasnej агшii 
lIawet од barwy ciala europejczyk6w, 01'0.- zwierzl}t ciqgnl} I{О 1udzie; Ье. wzgl~du па i uwolni од niemilego zwierzchnictwa раду-
1011ych slоiiсеJП ро(lzWl'оtпikоwеш, WzГQ- stan, Ц1аjчtеk, III\wet ptec, wszyscy upra- szacha. Dzi~ki tущ ащЬitl1УШ се]ОI1l до
stu ~ wyso~iego, powszechnie phndzi, twarz wi"ji! ziещi~, l1ie I11а ani jednego bazenl\ liJl(\ Тцщаt .ci!}gn~1\ licznych podr6inik6\v 
"'lIzkl\ sucha о zapadlych poliez1!ach, ale kt6ryby nie posiadal kl\1Оal:kц ziещi, nl\wet • Епгор'у; panowie !T"el11l\ux, RusseKger i 

L/SТY Z WARSZAWY. 
-са>-

Рога оgбгkО\V8.-Stagnа.с}'. w гаоЬа umузlО"'Jm 
i агt)'8tусZD)"m.-"t:hоroЬу woli" Ribotca, tlnmacze
OiA ~otockiego. - "Fotogra6e spoleczneH A1berta 
'filсzуtiзkiеgо.- .в~dzjе nieSf.Czl;§cie.·-"J аkiш spG-
80Ьеш :рап o&czeinik wygraws~)·-przer.al, но рап 

aplikont przegrawвzy-wygro. 

(Dok011czcllie - ра t/·z Н/·. /61). 
St~ to stany, w kt6ryeh wola dostajo si\j 

род ,чd przypadku, kie(]y pewne p010ze-
. nic eiala wYlvoluje zjawiska zwy1!le temn 

polozeniu towarzyszrtce, albo (е'; pod rZl!d 
cudzej woli, jak to та шiеj&се w овоЫе 
1I1agnetyzowanej . Zjawiska tego rodzaju 
zJ\a!azty odbieie " jednej z ostatnich 1'0-
wiesoi, wysztej z pod pi6ra J uliusza Olаге
tie .Jan Могnаа,· w kt6rej autor przed
stalvia niеwiпnч, zbrodniark\j, dziаtаjчсч 
1'0(1 wptywem eudzej, nl\rzuconej воЫе nie-
przcparoie "оН. . 

Z pomi\jdzy naukowych dziel Ribot'a, 
.Choroby woli· Sl! bardziej zawile а prze. 
to sашо nшiеj Zl'ozllmia~e dla czytelnika 
l1iepbezpal1ego z fi~yologi& i terminami nau
ko\vemi, od innyeh р1'ас jego w tуш го
dZl\ju. Тlшnaсzу Б1~ to bardziej sklacla
пеш zaga(]nienie111, Ьо jak Вl\т autor za
znaczyl па poczlj,tku ksillzki, woll\ je8t да
le'<o tl'"dniejsz,! do uj~oia i zdefiniowania 
niz раш i \j6. Wzol'owy jednak przeklad J. 
К. Potockiego uprzyst\jpnil je, о Пе to Ьу-
10 mо~liwеш. 

Zt ksi,!zek l:!ejszej tresci шаmу pl,zed 80-
ы} dwa nowe tomy zbiork6w nowel auto
га "Klopot6w starego kошепdапtа,· czyli 
Alberta W ilO2yiiskiego, jak juz w)'ra~nie 
wyp\sanp lIа z~ iогоwеш wагszаwskiеш wy
даwпiсtwiе. 

Szcz~§liwy to doprawdy autor z рапа 
Wilczynskiego: we Lwowie i w Warszawie 
wychodzq, j ednoczesnie jego "Fotografie зро
leczne.· Dziwi6 si~ tеош nie nlOinn, fo
tografie Вl) dzi§ po;!qdane, а nowele foto' 

gr~jUj,ce Ael§le obJicza wsp6lezesno, podo- шniеj uie zaznaezajqc gr~boklch Р"zещiао, 
Ьаjч, B1~ powszcchnie. jakie si~ " spoleczeiistwie naszelll odbyly. 

Czy jednak fotografie sч пiешi istotnie, Zt,!d jego utwory majl! j~ki!s woii ple-
а przynajmniej nie 10yszly pl'zypadkiem sni i &щrQsоi, Рl'zеnоszч, пав w czaвy шiniо
z pod szkiel wyk05z1awiajl}eych !цclz~iе о- пе, kt61'e р. \У ilczyiiski dозkоnаlе poznat 
blicza? Czy nie ualeialoby je raczej па- i spallli~tal. Сzуtаjч,с go, clо_пajешу te
z1l'ac kагуkаturашi? goi sащеgо Щ'аzеniа, со. czytaj!}c "Ramot-

Pytania te nasu\vaj& si~ koniecznie pl'ZY ~i", оddаj!\щу iш sp"awiedli\vo§6, ale оnе 
ich odczytaniu. Kiedy pierwszy raz uka· przestal'y паз bawic,. ch?ciai baw.ity nа
zaly si~ w druku .Ktopoty starego kошеn- szych ojc6w, а postacle, Jakle w D10Ь wy
dantl\," bJ10 to w chwili zupelnej litе!'ас- st~pujl}, zdajq, паш si\j fJodobne do prze
kiej rosuchy. ~uЫli§шу si~ sшiаб w6w, szlowiecznych kагуkаtш', ktбгешi na kleja
czas, troch~ wi~cej, ni:! dzisil\jj PI'zywykli- по pal·awany • 
§ту Ьуli до ZYlvych, realistyoznych, nieco Тоisащо wl'azeuie, ehociai w troch\! 
nawet kl\l'ykaturalnych "al11otek ' Vilko(\8kie- zlagodzonej fОI'шiе, budzq, "Fotografie зро
go, а рап Wi!czyiiski zaj,!1 opr6inione ро lec7.ne." в),с Illoze, iz bohatel'owie ich з& 
smierci naszego huшогуstу ~tапоwi8kо i од- prawdziwi, znalismy ieh niegdy§, dawniej, 
rl\ZU zdobyt воЫе og61ne sушраtуе. w dziecii.stwie, dzi~ шоiе zyj& oni jeszcze, 

Nie na§ladowal оп swego poprzednika, ale juz tylko gdzies w jakim zak1],tku, w 
opowiadania jego miaty wi~ej powie§cio- jakim uшуslоwуш zaulku dоdгzешuj~ swych 
\vego zakroju а mniej tego nie08zncowane- аепnусЬ egzY5tencyj. 
go huшогu, cechujqcego autora .Rашо- !. 
tek.· Z tego tei powodu stawil\no шu од- Dwiat ten wyjqtkowo tylko zajmowat то-
mienIIe wушagаniа, czynil!C to raoze na- ie, nalezy do uшуstОlvеj arcbeologii, nie 
wet bezwiednie. Rашоtki nie pokazywaty sciefa si~ оц z dzisiejszym, istniBje jakby 
prawdy ca!kowitej, wla§nie z powoclu wybi- skami шiаlу, zakl~ty w przeszlo§ci а autol' 
tnych uzdolnie6 humorY8tyoznych; pokl\zy- nawet nie domysla si~, «е оп nalezy до 
waty jl! jednostronnie о tyle, о ile nada- kr61estwa uшагlусh. 
wala si~ do wywotania smieehu, Ьоб sшiе- Во i gdziei kto pOD1i~dzy zyjllcymi, сЬо6-
chu tylko od nich z!!dano,-gdy tушсzаsеm Ьу to nawet bylo па Starem Mie§cie, jak 
Wilezyuski, wyzyskujqc sшiеsznо§сi ludz- ohee autol', znl\jdzie dziadunia, ktбгу z 
юе, nietylko te шial Пl\ uwadze. powodu, 'е mu раэуаnз lIie "Y8zedl, czu-

Od czasu ukazania si~ pierwszej jego 1'0- je si~ umiеГl\j&суш, posyla ро doktora, ko
wiesci .Ktopot6w stal'ego komendaIIta" шiniаl'zа bierze za l"ozb6jnika i zuбw ро
uplyn~o wi~ej niz cwierc wieku, а рошill1О syll\ 1'0 kощisагzа policyi, а па jego wi
to .Klopoty" sluiyc mogl} za prototyp wszyst, dok ueie~a рбl шагtwу ,е .strachu d? swo
tkieh dalszyeh utwогб.w, Autor przerwal па Jego pokoju. Taklch ludz, zal11ykaJ'! до 
па czas nieJaki sw!j auto1'sk!! dzialalnosc i Ьопifгаtгбw, а je§!i nie l'Obi!} nikomu szko
l'OZPOCZ!}t J~ nanowo, ale Z!Lwsze w (еn dy, uwainjl} ZI\ waryat61V. Тушсzаsеш dzia
sаш spos6b, tak dalece, iZ czas jego nowe dun io рапа ' 'Vilczyiiski~go rzqdzi niety1ko 
wymagania i ргчду wszystko to zdaje si~ nie wlaso,! озоЬ1], i шаjl!tkiеш, ale na\\'et swч, 
istniec dll\ р. Wilezynskiego. Pisze оп zaw- wnuezkll, znoszqc,! z ацiеls\!;& cierpliwosci& 
sze tak зато, а nawet przedstawia najcz~ jego 8zaleiistwl\, а ktбга p1acze i desperu 
sciej jedne i tеzsаше typy, w)'sшiеwа tez- je, gdy dziadunio nie CllCC siQ zgoc1zic па 
ваше ",ас1у, nie sposkzegajqc, а pl,zynaj- jej IПtlliеllstwо Z ukoehanym, gd1z ten о-

Ko\valewski byli w lСЬ Тtczble, ale пiеstзtу 
koszty okupacyi, wojoa, kt6rl} пiсustаuпiс 
trzeb!1. byto prolvadzic z k"аjоwсащi, до
gl&,ll\nie nie1Oolnik61V plucz&cych pil\sck, 
wszystko torazem przynioslo wice-kr610wi tyle 
straty а tak щаlо korzy§ci, "е woll\l w кои
cu zupetnie zaniechac 1'1"Zedsi~bierst\va; alo 
to, со rZ1],d zrujnowalo, nio przestaje Ьу6 
Zl'бdlеш bogactwa dll\ kгаjоwсбlV . Piasek 
6w ,е zlоtеш zWl\nY lib/' z1Jiel'any w рiб,'
ка ро nl\jwi~kszej cz~ci s~p6w, sluiy ill' 
zal11iast ШОllеtу pl'ZY nl\bywaniu rozl1lai
tYCll tO\Vl\r6\v od kupc6w nrabskich, z\va
nусЬ l/je/blbi. Najwi~kszej ilo§ci tego pia
sku dostarczajl! zachodnie stoki gбг; w jo
dDCj dolinie z\vr6conej кп Nilowi Нiаlеnш 
wznosi si~ рil'ашidаlпа g61'1\ Djebel-DоuJ, 
ktбгеj wszystkie rozpadliny (lostal'czajl} 
zlota. (Dolc. IlllsI.) 

SPRA WOZDANlA Т ARGOWE. 
Gidda uюrr.aю,kа. SprR.wozc1anie tygodnio\vo 

(do dnia 4 aierpnia). Na gieldach zаgгаuiсжо}'сll 
kUTa rubti utrzymyw"r зiо \V tygoclniu ubicglJlI1 
flrawie lэеz zmiапу - tut.aj notowa(lia marek nio 
wYCllodr.il,f z granio 4965 i 4975. Prz1 tem pauo
wala па gleld~i6 r.upeJ:na bez.cz),ul}osc, rozma\vinl1o 
\vie;cej о sprawach blezlJlcych, пii о interшасh.ltе
gulo.cya koncamiosil;czna ргzeзzl& Ье7. sl&du. 'У nio
wic!kiej i!o'ci obiegul I'aryt ро 4О.2О. Lon<1yn ро 
]0.08 i \Viedeo ро 1.16-80.90. \Vi~"'.y j ... CZ6 
вроkбj panowal п& tsrgll papier6w рпыi1.щ·сll •. DQ 
rozmaitych przyczyn, cgranioujlicych zwykfc ruch 
w tej роги roku, przyczyniaj'l 8iO obecnie 00\\'0 
ogloszone pr.\vaJ рпеЕ оgб1 Hiezupelnie zrozultliB
по i tr\ТOZl}C6 go. \у tYJ$odnin ubiegl}'m паЬ}'\уа
по list.}" J:utawne ziеmзklе зи)" рier\vзzеj ро 9~.2?, 
рбzпiеj il}d'DO Еа oi, 98. Seгп) drug,! ио cz\var
tej nab}'wR.ne з~аlв ро 97. Pi'fJl ol>racano гох(е
glej ро 94. do 9..!.20. Liзt"щi )н. \Vnrsz8.\vy РГ7.с? 
са1}' t)'dr.ieu. nie dokonano ani jeunej tr.nr.aki3)'i. 
Of\",rowAuo 86r1Q trzecift, 1>0 9~,5a, czwartej Hio 
chсщuо oddawa6 niZej 9:4, drugiej POSl.uk.iW8.00 ро 
92.26, о pi.r .... ej ро 96.76. Liвty т. Lodzi b)"I)' 
bcz roollU. Z papler(HV раiiзt.wоwyо.Ь, listy likwi
dac)"joe duie sprzedaw&oo ро 89.30-89.20, Z& rnQ
te tll<1&OO 89.25. Pozyc~ki Yt"З6hоdniо 06arowAoo 
ро 96.20, notuwaoo zgoooio z kurзсm p~te 'sUt1r
skim ро 95.76. Kur. pierwszej pozyczki ргещiо
wei utrsymywal eiO ргч 218, drogiej prz)" 213. 
О akoyach DS\Vet uie w8pomiuano. Najl)ardziej \У 
muiedbaoiu a~ cokrowtliane. Z Jnooct, щагki 
oftaro\vauo niiej Berlina. Кпропу сеlпе do 5%' 

~lda Wnd!lJvb. Spra\yozdaoie tygodniowe (со 
doia 1 sierpnia). Prsy госЬп nadzw)'cza.j malym, 
gielda tutejs.,a. zaobowalo. w tygodniu ubie; lym ро
sta~ w cv.role mocoq. Powodl.euie emi!}' l no\voj 

A\viadeza si~ 'У dzie6, w ktMym разУl\nВ 
nie wyszedl. 

OczYlvi§cie taki dziaduoio jest figш'ч, z ра
rawanu. R61vniei z parawanu jest wnucz
ka, skoro bie"ze оа зегуо jego clIorob~, 
зtгасh, odD1ow~j z parawanu takie jest kon
kUl'ent, mod!llcy si~ (10 t ego maniaka i па 
turalnie cata nowe!a "Bl!dzie nie8zez~scie," 
zdaje si\j пiеsmасzпуш zагteш z czytelni 
kl\, kt6ry takiешi figurallli, ani ich n ielo 
gicznemi dziаlаniашi zl\interesowac si\} nie 
moie. 

Gdyby tak dzia10 si~ tylko w toj jednej, 
byloby, jak 10 ш6witj, рбl Ыеду, alе* 
wszystkie prawie pod jеdпущ wzgl~dеш 
karykaturalnosci, nieprawdopodobieiistwa, sq 
sobie blizkie. Oto пр. nowela z sq,znistym 
tytu1em: "J ak рап nacze]nik wyg1'awszy 
przegral, а ра\\ aplikant przegrawszy- wy 
gl·al.· Те dwa IIieprawdopodobie6stwa au 
tor rozwil!zuje z wlasciw,! воЫе latwosciq, 
za РОШОС<'} sa.шусh karykaturalnych posta 
oi. SIl wprawdzie па §wiecie zawojowl\n 
щ~iоwiе i lekeewazi!ce ich "оnу, в& гошап 
SOlve РI\Пnу. Ыoг~e za oswiadczenie kazdy 
nklon i kazde gl"Zeczne slб\v ko, вq, aplikan 
ci rozkochani w сбгkасh pryncypal:a., ale 
"adne z nich nie wyglllda tak, jak opisane 
p"zez р. Wilczyuskiego postaCle. Trudna 
(о ьргмоа zanalizowac niedorzecznO§6, а je 
dnak d!a przekonania czytelnik6w uezynic 
to spl'obuj~~ 
Рап naczelIIik оргбсz najstarszej c6rki 

Кашili, ша jeszcze siеdщiого шlодszусh 
dzieci, kt6re jednak do powiewi okoliczno 
§ciowo tylko naleiq,. W pallnie Каш.ili, ща 
j&cej fl\lszywe z~by, роdШl\lоwапе bClvi 
sztucznie podniesiony blask ооzбw i kar 
шill ust, kocha si~ jJошimо tych wszystkicb 
niedobor6w, а l'aczej dodatk6w, aplikant 
Stolarski, ale оnа тапу о щlоdущ оЬу 
wateln Сhосikоwskiш, kt6ry maj,!c interes 
do n!lczelnika, jest grzecz.ny dla calej го 
dziny i га? llIl\vet pl,zynosi loz\j па opiJrQ_ 
:Nad Stolarskim, та si~ l'ozulUiec ГОZlЩ-

Nr. 162. Dnia 6 Sierpnia. Czwartek. 25 Lipca (6 Sierpnia) 1885 r. -
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(JEN,," OtU,OSZEŃ: 

z. leden wiersz pelitem lub li leg. 
mlel •• e: 

Zwykłe ogloszenia: Z& 1 rar. 7 kop. 
t.ft. 2 rA~y 1S k., u. S razy ]8 k., u. " 
rn"1 ~2 k'J zA fi razy 26 k., za. 6 razy 
28 k. za wi~eej razy po 4. k. za kaid, ras 

Nekrologi: za każdy wiersz ll,ł kop. 

Reklamy: zR każdy wiertlE 16 kop. 

Słałe 3 wierszowe Ogłou8Ui. adreso-
we n. 2 mi~iec:EDie. 
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W.ch"'] słońca o godz. , min. 29. Zachód o god .. 7 min. ~2. 
Długość tluia god .. 16 min. 13. Ubyło dnia godzin I minut 26. K"O";E...AXOVVSXJ:, ŁÓDŹ_ 

R~kopi!y nadesłane bez zaslrzei:enia-we b~d, zwracane. 

SUDAN WSCHODNI. 
o rysach wyrazistych, spoJrzeOle oka żywe, służący pOSiada j~k,ś cZlłstkll wyII}CZOlO dl .. 
czaszka mała, czolo wysokie spiczaste. Ro- siebie. Zyjl} w chatach rozrzucouych, gro
dzina królewska i naczelnicy plemienia Le- madz/lc sill tylko w razio niebezpiecznego 

--- g~ nie posiadajil typ.u tak czy.stego Jak Sl\siedztw~ ara.bów lub etyopcjczyków, wteJl-
Azya i Afryka od pewnego czasu zwr6- wu:kszość ludu. Poulleszawszy Sl~ bOWiem cus ratu 'lc Slll, c.~sto rabuj'ł wioski nie

cily nn siebie szczeg61niejszą uwago tak z ra ą murzYliskI} mają barw~ cieutniejU/ł, ale przyjació to tei 11 abisyiiczyk6w uchodzl} 
Jl,ocarstw europejskich jak i badacz6w nau- natomiast rysy zyskały na pi~kuo ci, for'llY za rozbójnik6w. I rzeczywiście obyczaje icb 
kowych. Dzi~ki ostatnim, co kro k spotyka- ciała ~ pełniejsze i charakter pozbył sl~ odzllaczajll si~ dzikościlł-m6wilł np., że 
Jlly w piśmiennictwie szczeg61y z dziedziny melancholii, tej cechy prawie charaktery· kt6ryby z nich w walce albo Podstllpem 
geografii i etnografii tych. odległych kl:a- stycznej plemienia Legll. Prawcbiwogo nie zgładzi! choć jednego człowieka, taki 
jów, po~ryty~h dla nas Ja~b~ mgłlł taJe- legijczyka najczęściej widzi siQ w postawie nie znalazlby małżonki . 
mlliczoŚCI. Z Dlemał.em też zaJ~c.e,~, czyta~y stojlloej, wspartego o swojlł lancę, z pochy- Cnłlł oz~ść kraju mi~clzy Nilem Niebie
opisy tych stron llleznanych, gdz.e obdcOle 1011& głow& na prawe ramiIl, m6wi R eclus skim a górami p6łnocnej Etyopii zamicsz
odgrywaj!! si~ dramat~ tak wiel~iego z.na: w swej geografii, opisuj'lc to plemi~. Po kujł); /Jedjll. Główne ich plemi~ lIodPlull'a, 
Clenia dla cywIl.zacyJ. Do tej kategoryl całodziennej pracy okolo roli, !(tÓrtl upra- liCZlIce do 1,000,000 głów, posiacla szczc
kraj6w należą okolice g6ruego . ilu. Pra- wia z calem aamiłowaniem, odpoczywa wie- gólnej rasy wielbtlłdy, z pomoc& których 
gniemy też podać naszym czytelOlkom choć czorem przed namiotem paląc tytoń, lub mogli wpadać na nieprzyjaciela z niezwykłlł 
kr6tki ubraz tych stron oraz lud6w za- też żując ziarnkn kawy, smażone z ma- 8zybkosci& i często zanim tamten zbierze 
mieszkujqcych Je. .. .. slem, sol, i cebulą. si~ do obrony, oni już wrnz z łupem zni-

Caly stok zach~dm I p6lnocny EtYOpll, Pośr6d Legów żyje kilka tysi~cy Denk6w kajl\. Bedjowie zachowali po swoich przod-
z wyjqtklem kotliny, kt6rl} skrapla rzeka jako niewolnicy. Rozpoznać ioh łatwo kach nie co skłonności do przemysIu, wyra
Barka, należy pod. wzgl~dem hydrografiez- po trzech liniach hory~ontalnych na czole, biaj& tkaniny,miecze, sztylety, przeważnie 
Dym do systemu nilowego, a c~~ścl kt6rl} które sami sobie wyciskają, nosz/lC po kilka jednak posługują si~ szabl& prostlł obo3ie
przepływa. Nil. nie~ieski, At~ara, ze swemi tygodni opasaną głow~ pewnego rodzaju c~ną, wyrobu ni?mieckiego. Obyczaje Be
doplywaml,. śCIśle. Je~t ogramczonl), na za- łodygą. dJ6w co do małzef.stwa i położenia kobiet 
chód łożysklemWlelklegoNlłu!!tlhl'-el-Aóill?', Jednym z najiilniejszych jest pleJlłi~ l'óźnilł sili najzupelniej od arabskich. Pod 
pa wsch6d pt~~zyzn, Ablsynu, ~a poludme Berta, Arabowie nazywaj& ich powszeoh- pewnym wzgl~dem kobieta t!'aktowanlł jest 
zaś p~sem zlęllll, 1!t6feg~ wyso~lCh gąr ża- nie DjeólIlaiJl, t. j. górale. Jest ich do z nieopisanem okrucieństwem, JUusi konie. 
den podróżnik jes~cze me przekroczył. Pas 80,000 dusz. S'l to murzyni zgrabnie i sil- cwie poddawa6 sili jakiej. strasznej opera
ten ziemi rozdzlel~ wody k.tóre .spty- nie zbudowani, a jak wszystkie ludy z nad cyi, je~ęli nie chce wyrzec sili małżeństwa, 
wają do Tumut wpadającego do NIlu NiebIe- brzeg6w ilu Niebieskiego, truduill sili wy- ale władza Jll~ŻÓW nie jest tak bezwz"l~
sldego od tyc~, kt6re tworzą &.óę, gł.6wn~ ł/lcznie rolnictwem, podczas gdy mieszkalI- dną, jak to byw", zwykle na wschodz~ i 
jlalęź NIl~ Białego. Po za te~1U gr~ll1~n\l cy z nad Nilu Eiałogo hodowanie,,, bydła, ~ona,jetełi chce, może w każdej chwili po
rozciąga S!Il. pr~estl:zeń, r~w~aJ&ca SIli .wlel- Na pótnoc i północo - wschód od Ber.tów wrócić pod namiot rodzicielski. 
koścu! mllleJ wI~ceJ Belg~1 I ~olaudyl ra- wśród najrozUlaitszych plemion wyr6zl1lają Za pauowan;', egipcyan Nubia góma 
zem wzi~tylD i to stanowI Nuó,~, powszech- się 8ieneljo, na cal,} okolicę; oni jedynie u· dzielita sili nn rozmaite prowincye, z tych 
nie zwaną Sudallem W8~podlli1ll .#~led-es- pra~i.ah rzemiosła: kowalstw.o, ~kaotwo, wy- Fazopt wraz ze stolicą, tegoż naz~iska bylll; 
SildalI,· co znaczy .Zlenlla czarny<:h . .Na- rablaj& nawot bardzo zrllCZllle I elegancko rezydencylj potllincgo kr6la. DZiś z oweJ 
zwa ta. włllŚciwszlj byłaby raczeJ dla Sił' rozmaite ozdoby dla kobiet ze zlota i mo- stolicy pozostało tylko kilkanaście chałup, 
siedniej Nigrycyi, Dlieszkańcy bowiem Su- si"dzu. Zewnętnnie iene/jo odznaczaj!} sill a siolic!l Jest Fama/ta. W r. 1839 Mehe
danu przeważnie mają, typ najzupelniej ró- barWI} mało-żółtą twarzl} prawic kwadl'ato, met-Ali zwiedzajlłc swoje południowe po-
iny od D1nrzyiiskiego. wą, czołem szerokie n] i ozaszilil prawidłową. siadłości, kIlzał zbudować tu pałac, z którego 

Dzieln. si~ oui na rozlllaite szęzev.y, si\!- Mieszkańcy doliny Mareb i Takasse, zwa- także tylko szczljtki pozostały. t:lławny ten 
glljl}C liJ~bllo do 3,000,000 gt6w, W gór- ni KQwllIl/la, Bazm jako też Barea naj- pasza ogl'omne na<lzieje pokładał w ekaploa
nych dolinach DJablls, najbardziej wysunill- doskonalszymi sa rolnikami, u nich tei ptug tacyi złota, znajdującego sili w piaskach 
tych ku zachodowi. znajduje si~ pleDliIl nigdy nie pr6żnuje. Zapr~gaj,} do niego T/Jmat'a, zdawało mu się, źe znalazł skarb, 
Legli, kolor ich ciała jest jasny, jąŚniejszy wielbllłdy, osly, krowy, byki, a w braku kr6ry mu opłaci utrzymanie własnej armii 
nawet od barwy ciała europejczyk6w, 01'0.- zwierz"t ciągną 110 ludzie; bez wzgl~du na i uwolni od niemiłego zwieuchnietwa pady
lonych słoiicem podzwrotnikowe m, WzrQ- stan, lłlajątek, nawet płeć, wszyscy upra- szacha. Dzi~ili tym ambitnym celom do
stu Sił wyso~iego, powszechnie phudzi, twarz willjtj, ziemi~, nie ma ani jednego bazena liuą Tumat .ci!}gn~a licznych podróżników 
wązb sucha o zapadłych policzJ,ach, ale kt6ryby nie posiadał bwal:ki\ zielqi, nawet • Europ'y; panowie !Tremaux, Russ,,-~ger i 

LISTY Z WARSZAWY. 
-ta>-

Pora ogórkowa.-Stagna.cya w ruchu umysłowym 
i artyatycznym.- "Choroby woli" Ribot'a, tłomacz&
nlA ~otockiego. - "Fotogratle społeczne" Alberta 
Wilczyńskiego.- .B~dzie niesf,cz~ście.·-"J akim 8p<r 
Bobem pan naczelnik wygraws~y-przegrał, Ho pan 

aplikant prregrawszy-wygral. 

(Dok011czellie - patrz NI'. /61). 
St~ to stany, w których wola dostajo sili 

pod rZlld przypadku, kiedy pewne położe-
. nie ciała wywoluje zjawiska zwy1!le temu 
położeniu towarzyszrłce, albo teź pod rząd 
cudzej woli, jak to ma miejsce w osobie 
magnetyzowanej . Zjawiska tego rodzaju 
znalazły odbicie w jednej z ostatnich po
wieści, wyszłej z pod pióra Juliusza Ola re
tie .Jan Moruas, • w której autor przed
stawia niewinn!} zbrodniark\!, działającą 
pod wpływem cndzej, narzuconej sobie nie-
przeparcie woli. . 

Z pomilldzy naukowych dzieł Ribot'a, 
.Choroby woli· są bardziej zawile a przez 
to samo mniej zrozumiałe dla czytelnika 
nieobezpauego z fi~yologi& i terminami nau
kowemi, od innych prac jego w tylU ro
dzaju. Tłumaczy Sl~ to bardziej składa
nem zagadnieniem, bo jak sam autor za
znaczył na począ,tku ksilłźki, wola jest da
le'<o trudniejsz!! do ujlloia i zdefiniowania 
niż pam ięć. Wzorowy jednak przekład J. 
K. Potockiego nprzystllpnił je, o ile to by
ło momwem. 

Zt ksi!!żek lżejszej treści mamy przed so
bl} dwa nowe tomy zbiorków nowel auto
ra "Kłopot6w starego komendanta,· czyli 
Alberta Wilczyńskiego, jak już wyra~nie 
wypisanp lIa z~ iorowem warszawskiem wy
dawnictwie. 

Szcz~śliwy to doprawdy autor z pana 
Wilczyńskiego: we Lwowie i w Warszawie 
wychodz!! j ednocześnie jego "Fotografie spo
łeczne. · Dziwić się temu nie można, fo
tografie sI) dziś po;!qdane, a nowele foto' 

gr~jUj,ce ŚCiśle oblicza wsp6łczesno, podo- mniej nie zaznaczając gręboklcll przemian, 
baj!} Się powszechnie. jakie si§ w społecze6stwie naszem odbyły. 

Czy jednak fotografie są nieDli istotnie, Zt!!d jego utwory mają jąklłŚ woń ple-
a przynajmniej nie wyszły przypadkiem śni i &tąrQśoi, przenosz!! nas w czasy minio
z pod szkieł wykoszlawiających llldz~ie o- ue, kt6re p. \ViIczyiiski doskonale poznał 
blicza? Czy nie naleialoby je raczej na- i spamiętał. Czytajllc go, doznajemy te
zwać karykaturami? goż samego wrażenia, co. czyta;!}c "Ramot-

Pytania te nasuwaj& si~ koniecznie przy '-i", oddajęll'lY im sprawiedliwość, ale one 
ich odczytaniu. Kiedy pierwszy raz uka· przestał.y nas bawić,. ch?ciai baw.iły na
zaly si~ w druku .Kłopoty starego kOlllen- szych oJc6w, a postaCIe, Jak.e w Oloh wy
danta," b,ło to w chwili zupelnej Iiterac- st~puj/l, zdają, nam si~ podobne do prze
kiej rosuchy. ~nbiliśmy si~ śmiać wów, szłowiecznych karykatur, któremi na kleja
czas, troch~ więcej, niż dzisiaj; przywykli- no parawany • 
śmy byli do żywych, realistyoznych, nieco Tożsamo wrażenie, chociaż w trochę 
nawet karykaturaluych ramotek Wilkol\skie- złagodzonej formie, budzq, "Fotografie spo
go, a pan Wiłczyiiski zaj!!ł opr6żnione po 1ec7.ne.· Być może, iż bohale"owie ich s& 
śmierci naszego humorysty ~tallowisko i od- prawdziwi, znaliśmy ich niegdyś, dawniej, 
razu zdobył sobie ogólne sympatye. w dzieciitstwie, dzg może żyj& oni jeszcze, 

Nie naśladował on swego poprzednika, ale już tylko gdzieś w jakim zak!}tku, w 
opowiadania jego miały wi~ej powieścio- jakim nmyslowym zaulku dodrzemujl! swych 
wego zakroju a mniej tego nieoszacowane- sennych egzystencyj. 
go humoru, cechującego autora .Ramo- Ś 
tek.· Z tego też powodu stawiano mu od- wiat ten wyjątkowo tylko zajmować mo-
mienne wymagania, czyniąc to raoże na- że, należy do umysłowej archeologii, nie 
wet bezwiednie. R amotki nie pokazywały ściefa się on z dzisiejszym, istnieje jakby 
prawdy całkowitej, właśnie z powodu wyhi- skami miały, zakl§ty w przeszłości a autor 
tnych uzdolnień humorystycznych; pokazy- nawet nie domyśla się, że on należy do 
wały ją jednostronnie o tyłe, o ile nada- królestwa umarłych. 
wała si~ do wywołania śmiechu, boć śmie- Bo i gdzież kto pomi~dzy żyjlłcymi, choć
chu tylko od nich źlldano,-gdy tymczasem by to nawet było na Starem Mieście, jak 
Wilczyuski, wyzyskujqc śmieszności ludz- chce autor, znajdzie dziadunia, który z 
kie, nietylko te miał na uwadze. powodu, źe mu pasy ans nie wyszedl, czu-

Od czaSU ukazania si~ pierwszej jego po- je si~ umieraj&cym, posyła po doktora, ko
wieści .Kłopotów starego komendanta" miniarza bierze za l"ozb6Jnika i zuów po
upłyn~o wi~ej niż ćwierć wieku, a pomimo syła po komisarza policyi, a na jego wi
to .Kłopoty" słnżyć mogl} za prototyp wszyst, dok ucie"" pól martwy ze .strachu d? swo
tkich dalszych utworó.w, Autor przerwał na Jego pokOJU. Takich ludZI zamykają do 
na czas niejaki SW!! autorskI! działalność i bonifratrów, a jeśli nie robi!} nikomu szko
rozpocz!}ł JI! nanowo, ale zawsze w ten dy, uważają za waryat6w. Tymezasem dzia
sam sposób, tak dalece, iż czas jego nowe dun io pana ' Wilczyiiski~go rzqdzi nietyłko 
wymagania i prądy wszystko to zdaje się nie wlasn!! osobą i majątkiem, ale nawet SWI! 
istnieć dla p. Wilczyńskiego . Pisze on zaw- wnuczką, znosząc!! z aD,ielsk& cierpliwości& 
sze tak samo, a nawet przedstawia najczę- jego szaleństwa, a która płacze i desperu 
ściej jedne i teźsame typy, wyśmiewa też- je, gdy dziadnnio nie chce siC zgodzić na 
same ",ady, nie spostrzegajqc, II przynaj- jej lllaliellstwo z ukochanym, gd1ż ten o-

Kowalewski byli w Ich Ttczble, ale niest3ty 
koszty okupacyi, wojna, którą nieustannic 
trzeb!l. było prowadzić z krajowcami, do
gl&t1anie niewolników płucz&cych piasek, 
wszystko to razem przyniosło wice-królowi tyle 
straty atak mało korzyści, że wolał w kou
cu zupełnie zaniechać przedsi~bierstwa; ale 
to, co rząd zrujnowało, nin przestaje być 
źródłem bogactwa dla krajowc6w. Piasek 
ów ze złotem zwany libr zbierany w piór
ka po największej cZ!lŚci sępów, sluży im 
zamiast monety przy nabywanin rozmai
tych towarów od kupców arabskich, zwa
nych tlje/u,ói. Najwi~kszej ilości tego pia
sku dostarczają zachodnie stoki gór; w je
dnej dolinie zwr6conej ku Nilowi Białemu 
wznosi sili pimmidalna góm Djebel-Doul, 
której wszystkie rozpadliny cIostarczają 
złota. (Dok. Ilast.) 

SPRA WOZDAIUA TARGOWE, 
Giełda warr.aw,ka. SprR.wozclanie tygodniowo 

(do dnia 4 sierpnia). Na giełdach zagrauicz;0l'cb. 
kura rubli utrzymywftł siO w tygodniu ubiegłym 
prawie bez zmiany - tutaj notowania marek nio 
wychodr.iłf z granio 4965 i 4975. Przl tem paUl)
wała na gleld~i6 zupełna bez.czynność, rozmawinno 
wie;cej o sprawach biezlJlcych, uii o interesach. He
gulacya końcomiosieczna pueuła bez śl&du. ,y nic· 
wielkiej ilo'ci obieguł Pary;; po 4Q.2O, Londyn po 
10.08 i Wiedeń po 1.16-80.90. Wi~"'.y j ... cre 
spokój panował na targu papierów poblic1.m'ch. Do 
rozmaitych przyczyn, cgrauiouj'lcych zwykle ruch 
w tej porze roku, przyczyniaj,. li~ obecnie nowo 
ogłoszone prawa, przez ogół niezupelnie zrozumia· 
DO i trWOŻI}C6 go, W tYłfodnin ubiegłym nabywa. 
no list.y J:utawne ziemskIe seryi pierwszej po 9'ł.2?, 
póżniej ż,daoo za ni, 98. Seryg drugI! do czwar
tej nabl'wllne s~al0 po 97. PillfJl ohracano r az(e· 
glej po 94. do 9..!.20. List"mi Jn. Wnrnawy pr7.cz. 
cały t)'dr.ieu. nie dokonano ani jeunej tr.nr.aki3)'\. 
Ofh,rowilno sertQ trzeci, 1>0 9~.50, czwartej nio 
chciano oddawa6 niżej 9:4, drugiej posz.ukiwano po 
92.26, a pi.rwuei po 96.76. Luty m. I:.od.i były 
bez roohu. Z paplerÓ\V pausŁwowyo.b, listy likwi· 
dacyjnft duże sprzedawano po 89.30-89.20, za. mn· 
le ż,tlaoo 89.26. Pożyc~ki wsóhodoio 06arowAne 
po 96.20, notowano zgodnie z kursem p~te 'slHlt
skim po 95.76. Kora pierwszej pożyczki premio-
wei otrsymywał 8it; puy 218, drogiej przy 213. 
O akoyach nawet nie wspomiuano. Najbardziej w 
umiedbaniu sIł cukrowniane. Z monct, marki 
ofiarowano niżej Berlina. Kupony celne do 5% , 

~lda Wnd!ltLlb. Sprawozdanie tygodoiowe (co 
dnia l sierpnia). Prsy ruchu nadzwycza.j małym, 
giełda totejSfa. zachowało. w tygodniu uhie;łym po-
8ta~ w O!!Óle mocnł. Powodzenie emis), l nowej 

świadcz,,- się IV dzie6, w którym pasyans 
nie wyszedł. 

Oczywiście taki dziadunio jest figUl'1! z pa
rawanu. RÓlvnież z parawanu jest wnucz
ka, skoro bierze na seryo jego chorobę, 
strach, odmowę; z parawanu także jest kon
kurent, modllłcy si~ do t ego maniaka i na 
turalnie cała nowela "Będzie nieszczęście," 
zdaje si~ niesmacznym żartem z czytelni 
b, który takiemi figurami, ani ich n ielo 
gicznemi działaniaDli zainteresować sill nie 
moźe. 

Gdyby tak działo si~ tylko w toj jednej, 
byłoby, jak to m6will, pół biedy, ależ 
wszystkie prawie pod jednym względem 
karykaturalności, nieprawdopodobie6stwa, są 
sobie blizkie. Oto np. nowela z sążnistym 
tytułem: "Jak pan naczelnik wygrawszy 
przegrał, a pan aplikant przegrawszy- wy 
gl·a!.· Te dwa nieprawdopodobieństwa au 
tor rozwiązuje z właściw!! sobie łatwością, 
za pomoc.'} samych karykaturalnych posta 
oi. Sił wprawdzie na świecie zawojowan 
m~żowie i lekceważljce ich żony, S& roman 
sowe panny, biorljCe za oświadczenie każdy 
ukłon i każde grzeczne słówko, są, aplikan 
ci rozkochani w córkach pryncypal:a, ale 
żadne z nich nie wygllłda tak, jak opisane 
przez p. Wilczyńskiego postaCIe. Trudna 
to &pralva zanalizować niedorzeczność, a je 
dnak dla przekonania czytelnik6w uczynić 
to sprobujll~ 

Pan naczelnik opr6cz najstarszej córki 
Kamili, ma jeszcze siedmioro młodszych 
dzieci, które jednak do powieści okoliczno 
ściowo tylko należ~. W pannie Kamili, ma 
j&cej fałszywe z\lby, podmalowane bnvi 
sztucznie podniesiony blask oczów i kar 
min ust, kocha si~ pomimo tych wszystkich 
niedohor6w, a raczej dodatk6w, aplikant 
Stolarski, ale ona marzy o młodym oby 
watelu Chocikowskim, który maj!!c interes 
do naczelnika, jest grzecz.ny dla całej ro 
dziny i rar. nawet przynosi 10żIj na operQ_ 
:Nad Stolarskim, ma si~ rozumieć roz1>a-
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pozyczki egi,l'.kiej wywarlo па ni, wplyw Itnrч.\ ТО,," przгdstawi.a ~drie len gon'l. Ма owag~ ... · stl1}'. Likwldllc)"& koncomietilJCloa odl>yla &10 bez 8ta!tDje рrwtlОWlzупkiеm ilo§ciowo matr rezaltat 8zczeg6IDJch \."rdпr~Й. l'roloDl{t'cya byta w ogOle prz)'lzl.rch zbl~roYl. Jai: w roku. ~rZ81dym z~j6r tani~ Коп_ 010 pn)~jmowano eieho, ale at.ale. Jn- Ьуl n.~lzw)'c~J ml\tr; \У' топ IHe1.IJCYrn . za:'lano dуjзkiе pApiOl")' pa.itStwow6 notowan,o wyi~jl kolQ- zoaczo18 mnlf.tj, gdy~ zabraklo dol)rego DS!1eOl&,. а n~nlnc utпJmaly li~ w,kunach: Na kraJowe J!a .. а0, tego~ p~zybrw. Je:'zcze matr WZn)oIt 10u. rc;' plery k ... Jt>jowe korzY8 (;I18 oddz1alalYI ,u.dowalDla- d.l~6WaC 110 WI~ motoa _1~oK!cb ~n .W_. pT~p~ оjllco ро wl~k'l('j CZ~§Cl dywideo(lJ. J\ ОТ'у papl6- АС1, I.wlasZC,.A ie prodnooncl nt8 m"JIi JUl: 01С Z о-row egip8kH~h рodDiозlу sig nieco, wo1.ec dobrego .tatnich ~blorOwJ nawet .oro~ej .llomy 'п~ . przj'jccia nO\\'ej poz)'czki. paplerJ portugalakie Ь)'- К.о D о Р 1 1' . od ~иT.ca . potozenld ЬТр ~I~ u'У pot] .snaCZDYM DaciskiemJ mеkaуkашkiе zakon- 1eJ'lo t~Д~еj zml'.Ble, z..ut.UJ t~.a C1t;tC1 cboclaz 0-CZ}}Y ty(lzieri uleglej, peruwiauskie wyzej .о 1ft " •. 'poIOblCnJa ,. .ogol0 .ою f!l0ZDA nazwa6 05p~eт, Papier}' kolejowB amerykatiJkif' poe~powal1 dalej g<ly2: Мра11 Z OIta.t~l1ch S\.)10r6w.~ па Izwyot.J t;JA. w ki" runkn l.wyzkowym, chocia.i ostatnie kUn1 1e, • przedewwZ")'ltIc1f!'D bra k.. de'>r1cb g .. tu.nk~w. ша byty nA.jwJzlzemi '\1: t.f2odnio. Na rynku р!е- l'rzytem .pr .. :-о.zdaUta. о .tanlе nc;»wlcb. ZUIOWQW nig.i:n>:m zastOj jeat tak Wlolki , ie nawet odcitgntt- przez caly ml8!lto 01)lOgt1 ~yly П1~роmrАlпе; PTZJ cio kl1ko mi1ionuw kapitatn па I)OW~ po"f(.~kQ е-- ogro,!,op:h gortcach WI~~O brakow.to 4081СZ~. д-iрзk", Dio wy\varlo iadnego wplywu па UYl konto. JE!.i:el1 popyt trw .. 6 Ьоdzш oMa~ оооу. ~IH~!l 810 l..>owodzi to wymownie - piere londytiJki "Еоопо- Izybko, zwtuzCU1 to do nowyeh zbl0r6w J8tzcze Лliзt" - istnionia ogromoego nac1miaro k~pital6w, bartlzo .dalcko . . . , ., kt6ry trwa6 I~dт.io je zczo рпе! Cm5 dtogJ, "рие· CuJ,:iq. К 1 j О w,.81 11P1'.tL. ,у tY8'()I'l l11u ОЬ1С ' to chociai d)·skol1to Iklania liO obccoie ro.oиj ku gtpn sprzerlaoo w fflleJ"co 7,200 ра.dб~· д.о ochtaz~y.i:ce, to jednak podwy.i:.ka nie то7.8 Ьу6 ап) М- wl~nia па ,~a~ye drug te!uoyob poludnio .... o-z~cll0. gllll ао} "'iClkt . dU1ch, w "!'1181I'cac~ lеtПlСЬ J ро4 10-4.1(, . Соио Bau:elna. i .,. е r 'р о 011 31 Ilpcn .. Przy br&- Z pnI'.Z.re~ kampalll1 Iprzc~an.o 16,~. J}oduw-, ~o ku glgblej lig!!ailiOIClL wрtvwбw. popyt 1 obro ! па odda~l~nla па .шус koI~1 (Mtowakle~, w ml6JIQ' tаtejэzуm T)'nku miejlcowym nie wyady w t)·go-- . ~cb .JUlIPn~1ch, РО. 4 .. 20, 1 ~J~ pl1do~ .do od,ta· <1niu пЫоglуm z: granio oiniarkowanycb. ~~! п- WICDJ& tamze, w mle'l.ca~b JN1000ych 1 Z1J110WyC}l, klndtJy lio pomyilnie ~Jla nabJwc6w, '"Ч tkie ВВ.. ро 4:251 ОТ"'!; .Н)!ООО pud~w. ро 6 п. do MOIkwy, tl10ki amcryk'nskie .t..onialy о 1/" 1\.., middllDg w тl l'сасЬ J9Ilcouyeh 1 ~.1щоw}·сЬ. Uрtаош blty ZD(JY."U do tlal)ycia ро fJ 1/, р., egip- . OMJ.:iD". О ~ О! '~ 31 11()ca •. ~~чоnа~ B1'{)(l~· ska .taniata о '} _It pE'.rowian'ka 10m",. o'~ klego 6.70, 001'"'0 Ь.66, CzernomlDJk 4 . .j,t). MQczka. а wsсЬоt1пiо-iшl;.Jika·~ w1ulu wypadka.ch о I{., р: w ~~cjlcu 4.4.0, па d01taWt) 4.10, z pтz)·.sz.lej кат-Dla amcryk.i"k,ch plantacyj l)aweloy nad",z а te- р.п~, "',10. , . , . . raz pora krytyczna., decy<1UjQca . о zblOr,acb. qo.. Z[q,i& .T о r Q 11 S slo~pnla. " tуgQt'lш.u 01)14"df.icono sprawozt1aoia w: plautacYJ zwracltJ' n~ '!С' glrm po'Yletr,.e byl.o chlOdnr, .tle~z.czo nI,~ br~. Ые pow8r.ecbn~ UwagQ, gdyi рпу оЬсcnут olzklm kr~. . prz.~t .IЮ8tvVUj8 •• zybk.o, wIOk8~' c~Q4c, zbo.z& роv.iощiс 000 i malyr.tl орц&С.Ь w rt:kяuh prz.o.. 1.\\'1011.000 JUZ do .to 101 . . Rczolt.nt l.blort.l.w j08t JCt1zаlпikбw, bRTclzo dolo zale !y ПА ~ml. czy .r.blory .zo~ niep8v.' nY\ w pr.o9!IOC}ach ~c.h~tlLI1ch 'pT~д: wypadol) rzet'zywiscio tAk p<>my*lnlo1 Jak 110 .ро- staWl& 810. РО! оЬоо ~lezadowAtolaJ'~' HOWOIez dziowano. C"r&Z cz~§ci('j OdbJwajl) siO t.et zakup1 Wf! FranoYI zblory aW.lo<1ty, 1:&К,. zu ~IQ1ta r.y рrцпа d08"tawg z Dowych zbiorOw. ","и!. ,-botа. do t.ogo ltrаJП 1)~{lzIC ntoUnlkolonym. :Na pt"'Zfd:G i tkaniny battWliane. М а n С IL е 8 t е r targn tоt~.zуПl p~sy olprмobienitl е tаlюш, J?'acon~ SC liрс., Сепу prztd.), pocJniosly 81е .nowo w " . •• 1,000 kl;Т, PS..,OJC1 ~ .. ~ •. 11.0-186 т" kraJ ' pstr.~ КО(10111 u1Jiogtym z wyj1jtkicm t}uщtlrоw wywOtO- 140-160, l -1Б- J 60, kraJ. JuooJ 146-160, \VJIJ?roWf'J . ..' . h 1 {у' 160-J65 tn. iyta traozyt.. 00-1 00, kraJuwego w.ycl\, nаJmП1.Сj dotku.lgt.yc , z ро,,:ot о 0oranlcze- 120-122 }<&3- 120 Joczmi nia tnozyt. ]00- 120 ша produkcY1. Tkaollll trz)·malJ ,.н.} тоспо w се- . ' •.• о .' k ' 1)0 20' nacJ\ lecz l>ylv pr:r.ednl1otcm umIILrko,vao)'ch tylko kra~owego 110-12... wза ТOIH' lf'gO -}, " ь ' d' t . 7.' б ' kтaJow.go 116-180. Grocho па p ••• ~ 110-Il ~, o~ro~w; nn. Iwcy .1.1а aJ~ ost:o .. nle! о "roJ!) оспу wo.rzeln 0 120-140 Vjсюriа 140-160. Rzepaku D1 Zkle,. 11~~cbod7'"" Jef1na.k Zf\!'lОWl6ща s8 \VI,chodo, grubo :farlli"tego 1'80 - 21'6. H,zcpik.u 171'-196. Rzc7.eB"lo\PJ " Kalkutty, gdZlo "'r" to"aN\Y 1,.· .r. Ь' . l' k' 40 70 .. <61.... 60 75 \У 'k ' \vctnl.&l1ycl\ 7:.k.оnосlП ct.erwCtL okatat .10 zoacr:nio c~r~~jl ;~~:;,.'e~a. 6O-k~. zpJ a.c~o: kochu ;ZIJ-~ ЛНllе)!Jzуm nl.Z PТZ1pl1.lzczano. . pl1kowego 4.50-6.001 lnianego 600--С.ЬО. Otrl}l> . IV.I"". D ,.а d r о. d, ЗО I'pca. Brak oz~. р,юппусь U.W-3.40, tytni<I, 5.110-4,00. Koni. Wlоша да\ .. а' '1~ zn0:W':1 uC7.~wa6 па targu t.ute.J· ШУО}' czerwonoj 16-37, blalej 20-67. T)'I I,otki .zym przer. cnfi' t}'<1z1cn UI)1~8f!" ~ab)'woy poIt~ 1'>- 1 Лl. pujl) I)"rdzo og ,:t1nin, wJ-. ЙоiСlе от trodno utrzy. -
.тае sig рп1. сспао}\. Dziti pnpofudoiu usrюs\)i)iо-
ni. ,.1.",ocn,lo .i; .I&no,,".,o, wldcieiel. .~ Ьor· PRZEMYSL 1 ПАNDЕL. dziej wstrzemicttiwi. 

:и.. I konopi<. К. б 1 е w i е '" 1 .icrpnio, L е п. Specyalna taryfa dla przcwozu оаПу z Са-\У micsil}ctl ubiegl}·m. wskotek uicpom}Aln)·cl. ао-- I ' дг ' d Ь k" ni.,i.o о .IHornch w RQвyi, prz~dzaloicy oko1.ywali l-ycyna (о 12 stacYJ ogl [1 rOlV8 10J ,n-"i~kзz~ .b~ kapnn, tak, "о .przedaoo zn'''''''q cZ\J /a jui oblJwil}zywac. сzgliб zapll86w tuwj .. ycb, jakot.ci "".j ,luj~C.1 ,iO w Konlerencye ogrodnicze projektujl) siIJ ро<1· r gkaoh wywoy.owc6w r08yj.!kich. ,у JlIi,.,i,cn {>пу- czas wystR.\vy we wrze§l1iu. РJ'zеt1щiоtсш szly'" lpodziewad aig fflui.l1a \\·igk,,..ego jcazczo ро- . h Ь iI . ) Ь l ' d . k' } pylO, ~.Iy Ьоlviсщ ob,c"ic Iny .. cz~lr j07. kwitl\Q6 IC ~ ZIC: 1 о IПУ§ еще zаза , 1111 за IC 1 , To.w'jau .i; pr1.eвto.ly, moina przewid1.ie6 relol· lПоg/аЬу si\J zalvil}zac sp61ka do skupu о· ,а! 1.1>iorow - l'Odz;o оп nio.t.cly, niсрощуslоущ, ",ос6,. па prolvinayi "уlюdОlvа1lУСЬ i sprzo· 'V.kuLek ciQ~leso gOМjC& i '0"1 'о с",'\Осо i lip- daiy ich w Warszawie, 2) pl'zegl'1(1 listy со, w calej Rosу} r09liuy uci. '1)i.ly mniej lu11 wi~. оdшiап owoCOWftCII, kt6re mozn" do Ьодо. ooj r.nacJ,oie, а па WВJ,yat.k.ie usiewy wCzelne, 1>rOcz tego, pтzy ic1\ ,,·scho\1:r.enin , o.1dzlaJaly uiukor t:y.t- wli w kraju Z{L ccil:, 3) оЬшу§}спiе sposoJli t: !:iпшо dnie 7. JЮ:Czttkiеm ozerwc". \У citgu b6\v rozpowszecbnienia sado\Vnictwa ро· ",totoicl, .lw6ch tygodni olc"'y i gr., I, ,1,","'Tc,) 11' lIIi\}dzy \v/o§cianami i ,,0~6Ie Iv/a~ciciela. \"pra\vdzio nicktOr} m okolicoll l /JoLQdaot>j wilgoclJ 1 . 4 l ' . 10 ,о.>. 'V)7Z4.1.;I)' niomnlo •• kl)()""\ pO'>'nioj o .. toly mi та ej posiad!o§CI, ) о шу§ enlo sрОЗО· zno\vu upnly. 'V c,.a~JI1cl\ oetR.toic I рааа' r{)\vuicZ b6w zadrzewienin. kl'aju drZ6\vашi dzikiешi. d ••• e1o lagodoiej .. y, szcwgUl>1ioj dl,zlUiewow wcze. • arady odbywac siIJ b\Jdq 'у loknlu towa· .nrch bardzo роi.)'LoozП1, Ice. cit~.)'ty .i; "iсПl ni.· rzystwa ogl'odniczcgo, а udzia1: " lIicb Pl'zy-ktorc t)'lko oko1icc. \У tak uiokorz}'ltn)'cll warun· d Ь kael, atmOllfcr)'czoych, w)-r&ol wlZ~.io 1.0 n.d.wy. j'!(: moie kai у, zyczl}cy 80 ie tego. CZAj krбtki, '1.eze~oluiej o<l"ooi .i~ to .10 wo.c.nycll W talersalu warszawskim od "1'ze§nil1 оа· zaвiewow. \V okol":,,ch l'еtorз11urgа, 'Уiа .. пу, Ше- Ьу"ас . i~ b~dzie spl'zedai kOlli "ojskowycll, ,уа, '" pOlnocncj LiОащlуi i Estl.nuyi loy przed· niezdatnych ао sluiby fronto"ej, а ktбl'е 8ta\viaj, eiO najgorzejJ gc1zienicgt1zio nie dозiQрj, Ь d 1 80 ст. w)'50koгoi. T.kZc n. caloj przeвtr.eni od 1П0g~ ус jeszcze uzуtешi о r6zoyc 1 1'0' Polocka do Rygi с.1озzсzu b)'fo l)ar<.lzo malo, z Wуй b6t.. 
j~tkiom okolic DyoaUnTgt1, g~.io d ... cz родаl w W przedmiocie komitetu doradczego Рl"ZУ еzшrаch .,.taluioh ez~~cioj, t.ak .ото jnk w gulюr· dyskoutowaniu "eksli w przyszfvlII kanto. 1tiach zo.cJlo<lnich i w Krolcat\vie. О gatuuku по-- J \Vcgo Ino nic 1n(Yl;oa jeszcze oio staDOWCZf"go рОй rze bal1ku paustwa w 'Val'sza,vie nKU1·. lvi. dzie6. choci.>. ni.w~lp1ilvi, wielk'l сц~б .и,о· Рог" dOlviaduje si~, ii 060ЬУ, ktOl'e оЬе· 
сzаjl}СУШ~ Jituje si\j jego przyj"ciel proi"e' l cliUtki оа поза, ku -Wielklejucieszo spek-= вог i obiecuje то, ,е wszY8tko b\}dzie do· tator6w. 
bl·ze. Wszystkie (е epizody autol' "ушу§lа wi-W czasio wicczorku, па kt6rym рап па- docznie dla wil!kszego kотizшu i zapelvue czelnik mial zdoby6 эоЫе zi\}cia, dostaje оп ЩUSZ!j, опе Ьа"iб pewufj, wal'stw~ czytc1ni· list od kolektora, u ktбгеgо trzушnl bilet k6w, skol'o "Fotografien eieszll si~ роdlvбj-1)а lotery~, z wiаdошо§сifj" ii wygl'at los пет "уdаwпiсtwеш. А przccie:i wytyka· wielki. Rozradowany, "а ПЮНО\VI) iony pl'O' jqc w!\(ly, Pl'zyzoa(; шusimу, ii \V§I'6d nie· ponuje ter"z sшjalо Сhосikоwskiешu lIIаl- dbalcj kошроz)"суi i niepra"dopodolmycll :ieiistlvo z slvoj!} c6rk,., Ьо ta jest tCI'az wypndk6w, B~ g\jsto na"ct r ozsianc blyski pannll posain,!. Туmсzаsеш Chocikowski "iclkiego talentu, kt6re raluj~ sytuacy~ 08wiadcza, "е jcst jui zar~czony z kiш in- i рошimо \у zystkich wad, nadajq, pelvien ПУШ, а nll (lrugi dzieil naczelnik przeko- powab utWOI·OO\. 
nywa si~, :10 рад! ofiarfj, mistyfikncyi, "е 'Vog61e pomi~dzy' поwеlашi Wilczyil· nie wygral zadnego losu. J аkiш ,а§ spO· skiego, [с, kt6re 1.Q.czerpui\Jte В'} z galicyjsоЬеш \vskutek tego o(llu-ycia Кашilll id zie skicgo zycia, majfj, Ье. por6wnania "i~cej za 8t01arskiego, to nalezy ,10 tаjеШDiс ао· zywotno§ci niz te, со rozgrywaj,. si~ па toraj р. Wilczy6ski ten l'czultat opo\Viada bruku WЮ'szаwskiш, bardzo зпаd" odda"na tгуuшfаlпiв, jako (е; i Ivdzi\jczno§6 apli- przez niego nie "idzianym. Leps1.e В!!. kanta <Ilа przyjaciela profesora, kt6l-y "у- tskze jego typy wiejskie, nii micjskie, Ьо my§lil tego D1f1dl'ego figla. wie§ jest "og6le daleko konsCl'watywniejszfj, Je§li tak nieprawdopodobnem jest zada- а 1.atem latwiej пащ па (УО\ gruncie соnie gl6wne, rownie пiергаwdороdоЬпешi B~ [n1\6 зi~ " przC$ztoM: i "ус jej zусiеш, nii szczegOly. I tak zadna раппа niе b«;dzie fal- tam, gdzie t\jtnifj, \vszystkie nowoiytne szy,vych z~b6" wyjmown6 przj' braciszku, pulsy. 

ktory niezawodnie podobnfj, rzecz ГOi:рар1е, ZI'езztfj, (уру Wilczyflskiego шiаtуЬу до· zndna пщtkа nie b~dzie posylac ojca zc zle- piero гасу\} bytu, gdyby autor _nа,,! sobie сепiеш uapl'awiania z~b6lv c6rki, ,адnа naj- tJrac\j 1.uiytkowac Ivtasuy taIent, przedstabardziej romansowa kobieta uie "ezmie \vi6 je wypuklo i za"iflzac pomi\}dzy niemi "а os"iadczyny podniesicnia upuszczonego akcyfJ па seryn. Bez tej pl'acy typy (е па pier§cionka i t. р.. TI'Udno takie pojl/,c, ja. kr6tko . tyl~o zajll6 O\og'!, Ьо rzeczy~i§cie kiOl sроsоЬош 11I00еOl:1Оа wygrana 10terYJ' redukuJfJr Sl~ do Ьагшо szczupteJ IICzby. 11а lIIiuta poprawic sercowe interesr арli- blflZ zawojoIVany i niedol~ga, 'опа enel·· kantaj skoroc bowiem Chociko"skl ieuil giczna, pretensyooallla i glupia, раппа wy· si~ z Kamilfj, hez posagu, uczynilby to _а- krygowana kokietka, lub tei niewinny а-1'61УПО z posagiem, а raczej "ygrana nie nio!ek i r()zkochany mtodzieniec, kt61'ешu шоglа l11ie6 najej malZeiist~o iadnego wply. jui па: kredJ,'t 'pr1.yznac tl'zeba, wszystkie "'l1, jeSli to bylo postanoWlOne. NI6 wla- РГZУШlOtу, Jakle роsшdас powlOlen, oto domo ZIIOW, illaczego рап nacze1nik w 10- nieliczna galerya, sluiq.CI1 rnn do wszystkjch iy Jliel'wszego pi~tra l1Iia1 kieszenie .IVY- prawie utworow. 
pcJlaue ulIlk"lIIi, ktOl'O wyjrт.owat zашшst If'alel't/a ЛJаl'l'СI/IJ, 

cnie zaproszooo do tego, OIl\j~ jedynie zao
piniolVac tylko со do t~гa~lIicjszego port. 
Ce1u banktt polskiego, sklad ,а§ bllego ko
mitetu jeszcze nie jest wiа<1~шуш. 

Warszawska agentura ruskiego towarzy· 
stwa ieglugi pUlowej i handJu i bezposre
dniej zашогskiеj koo~unik~cyi pr~ez .Ocles~ 
w ok61niku z д. 1 slerpnJa podЗJе Ilst~ а· 
gent6w i korospondenwlv wymieniooej ko
I\шпikасуi. Wedlug ok61oika Crachty w 
wielu r e1acyach nizsze sfl од oplat przewo
zowycb, stosowanych " innych odpo"ie
dllich kicrunkacll konkurencyjnych i ЗfЪ u· 
nОl'шоwапс w jeduej ty1ko wa1ucie гоэп
skicj. FогшаlпоЪсi celue zalatwiajfl si~ 
w Odesie, przyczelll czynno§(: ta. шоzе by~ 
powierzoDfl towarzystwu albo (е. agentowl 
hапdlоwсшu ar6g ielaznych pnludniowo
zachodnicll w Odesie, kt6rzy ,Iopeluiaj/i ш· 
kowej Ьс. oddzielnego ,а [о \vynagrodze
nia. С1'0 i (. р. oplaty шоg/i Ьу6 pokry. 
,уапе w Odcsie па rachunek wla§ciciela to· 
"агп przcz tOlvarzystwo dr6g zelaznych рО· 
ludniowo·zachod nich. 

Nowe towarzystwo akcyjne. Dоwiаdujсшу 
si~, ,е zatwierdzone przcd раго шiеsif}Cn' 
шi " to"a r7.1stwo akcyjoc zakladilw iyrar
dowskicb Hiellego i Dittl'icha," zawi,\znlo 
si ~ w d. 4 Ь. IП. i rozl'oczE,:lo s"oj/i dzia· 
1,,1110&6. D o za l'zqdu to"nrzystwa ро"о· 
lal1i zo tali па dyrektor6\v рр. Кar01 D it
trich mlodszy (оЬгапу prezesem), Mikolaj 
\V qtr6bski, P .otr Garvie, 'tefan КозsutЬ 
i Lucl"ik Магсеlliп; па zast~pc6lv zaS рр. 
Gnstaw Dittrich I1110dszy i Юеntепs Opelt. 

Oddzial banku polskiego 'У С Wloclawkll 
роаоьпо nie b~dzic przcOlianowan)" па од· 
dzial banku paust"a, 1 ес> zostall ie zвш· 
kni~ty, takie przynajllln iej krllZI} pogtoski. 

Zarz~dom kolejowym pozwolono ,Iodawac 
jedeo \vagon oso bowy <10 poci:tg6w tOlvaro
wycb. Opl:tta 'а przejazd 'у (аюсЬ wago· 
nach OIа Ьуб роЫсгап,} "tnkiej wysoko§ci 
jak ,а pl'zejazd poci1!ga",i оsоЬо,,·ешi . 

Minisleryum finansciw podnioslo obucnie 
klvesty~ po"i~kszenia kl1r pieni~inych "а 
nieoplnceoie dоkuшепt6w 1шпdlо"усh wla· 
Асiwешi stemplami. PI-aktyka s~dowa prze
konnla, ze Ivypadki Diywania zlVyklego ра
picru zашiаst stemp10"ego staj,! si\} сога> 
cZQ8tsze i \viele firlll bandlowych uwaza _а 
korzystniojsze placi(; kary, gdy dоkпшепt 
dojdzie do S!}dll, ponie"ai zdarza Ю~ (о 
z bardzo ша11l ich i10§cifl. Ot6i шiпiste· 
ryul1l chce tешu zupobiedz. 

Zaprowadzenie faklycznej konlroli пад Ьап· 
kашi ргуwаtllешi jest olJecnie рrzеdшiоtеlll 
zаj~б шinistегуuш finans61v i kontroli paii
st"a, 

Projekt opodatkowania nafty, о kt6I'УШ nie
da"no donosili§nry, zosbll оdпtlсоnу 1)I'zez 
l11iпistе.-уtlШ. 

Najwi~ksza prz~zalnia " Czecl1l1c1\ w ТЬо , 
геsiе,шп zl\lviesiJa з",} t1 ziзtaJпоS(;. Iuno 
prz\}(lza1I1ie postnno\\'ily zuacznie ZJ·eduko· 
\уас swc czynnosci. 

Kronika lJ6dzka. 

nielegaIDY sprowadzi€: шоiе niерrzуjеШDО. 
6ci i kary pieni~ille. (-) z towarzyslwa dobroczynnosci. Do· 
wiаdujешу si\l od os6b delegowaD'ych до 
zbieranil1 Сапtбw пn tOnlJIOI~ dln blednycb, 
,е Canty oCiarownne dotychczas J,rzedsbl· 
winj/i iloc nlDiej. nii unliar~ownntl. Bylo. 
Ьу poiqdanem wl~ksze zaJl:cle Sl~ sprawlI 
tошЬоli _е strollY рап6'" fl1brykaDt6w, 11 
zczeg61niej kupc6w gaIl1Dte:yjnych i pu· 
bliczno~i wog61e. Wszakie itble о [о, aic· 
Ьу zasili6 kas~ in~tytucyi, ktбга sklada jak. 
najwymowniejsze dowody poi.ytecznej (Izifl' 
laI .lO~i. 

J ui ро wyd,·ukowa.niu wzшiапki powyi.. 
szej proszeni jеste§шу о zаkОПluпikоwапiо 
рnпот de1egatom w drodze oficya1nej, "е 
[anty ,еЬгапе winni w cil}gu Jli'Jlku j 80"0-
'!! zloiy6 w kantol'ze СаЬг)'СZПУШ р. H einz1:., 
prezesa. towarzystwa ,10broczy"no§(;i. Рап. 
ty Щ:dll [ат odbiel'Rne w ,lllil1Cb pnwyt. 
szych od godziny 2·iej ро puludniu do 6·toj 
wieczorenl. Кto zаtеш ша ch~c zasilic 
jeszcze tошЬоl~, moie [о ue.zynic dzi§ i jtl
tro ,а ро§геdпiсtwеш delegat6w. 

(-) Browar S·ciw Anstadla do tej рогу nie 
olrzymal jeszcze rezu1tat6w analizy pilva, 
wzi~tego do zbadauin przez kOlllisYQ, kt.k" 
niedawno byla w I.odzi. Obecnie w osta· 
tnim IlUшегzе ~Dzien. dl :1 "szyst." czyt..'\my, 
'е komisya rzec7.0na I>гzеd kilku dnial\li 
\VI'6ciln z I.odzi do 'Va,'sZ<lwy, choc od паэ 
wyjecba/a jui d. 25 ". т. а zarazclll znaj. 
dujel11Y niekt6re dane со до samego piwa. 
Przytaczamj O,III0611Y ust~p doslo"nie: \V 
piwie tem, b«;dllcem w 1'6znycll peryodl1cll 
fermentacyi, nie znalezioDo ~а(1пусЬ cz~§ci 
nienorlllalnych i natUl'n1nic nic bJfo w niell\ 
zupelnie kwasu saIicylowego. ' Vo<la, kt6· 
rej browar U:OYIV3, pocllOdzi ,с sLudni I1I'GO
zyjskiej , jезt сzузtq, i nie zawiera cltlork61v, 
kwasu siarczanego i azotocgo. Piwo tnk 
zw. pilze(lskio ша sktad prawdziwego pil
znera.ct 

(-) На zle pieczywo, zwlaszcza сЫоЬ, 
одЫегаmу ропо"пе skargi. Czy сепу ,Ьо
ia podskoczyly? СЬуЬа w ilOaginacyi pio. 
karzy, kt6гущ brak dobrej koukUl'cncyi ро
zwa1a iarto"a6 z publiczno~i. 

(-) Wczoraj przed potlldniem policy" 
skonCiskowata па tal'gu czter)' kosze l)ic. 
dojrzalych jablek i gruszek. V 

(-) W oknie wyslawowem kзi~gагпi р. 
8zatke'go przy ulicy Piotrkowskiej ,'угаса 
uwag/J akwarela, przedsblwiajflCl1 r.Janka" 
z C/U/t.1J 2{& IC8iq. Рошijаl11У jllz podobie(t
stwo uderzl1jq.ce rys6,v "Janka" 'у akwaro· 
li до artysty, kt6ry posta(: tfJ оdtlvnrzallШ 
scenie 'у sezonie ubieglyon,-natol11iast рО· 
dnosimy wyborue uchwycenie (уро salllego, 
со zdradza pra w(lziwy talcnt artystyczuy. 
Tw61"C/} akwareli jcst mlo<ly artysta р. 
H enryk 8iebert, uczeii szkoly krako\vskiej 
а osbltnio шопасhij kiej, gdzie kszWcit 
si~ przez rok jeden. Dо"iаdlljеlПУ si~, "е 
bl'ak fundusz6" nie poz,,-ala IOlоdепш al·· 
ty§cie pojechac <10 Monachiulll z I'OZPOCZ\\
сiвш kursu w paZdzierniku, celelll dalszego 
pl'owadzenia study6w. Moicby zna1azla siQ 
па [о jaka гааа? 

" (-) Szkola 4 klasowa fiJologiczna. W czo· (-) Zacz~wszy od d, 10 slerpOla, до ро: raj SРI'nstоwаЫшу Iviаdошо§с "Tygo(1nik" ci,!gu towarowe/?o, ,"ycllOdz!j,ceg? z I.?dZJ illustrolvanego" о powstaniu nowej szkoly о godz. 8 Ш\D. 30 1 до takiegoz poclI!g~ 4-klasowej fil010gicznej "I:.odzi, nl1dmie. \yychodz,!cego z Koluszek о godz. 5 ш. 4" niajflc wyraznie, 'е podobna szkola obecllie гa~o, doda wano ,b~d/i po".ozy Ш1~szап.с Ы. nie powstala. Poniewai odebralis'HY ki1ka I ~ П, со ulatwlf1 kO.II1UOlka~y~ . ". pocl1jga- _арушn: ndo jakiej kategol'yi zaliсzашу " ШI kurycrsklell1l kolel .wl~deDskleJ: . tаkiш razie szkol~ 4-klasolvfj, р, Mejel'a"-(-:-) Z '.owarzyslwa oplekl nad zWlerz~laml . wi~c dla unikni~cia nicporozumien oSlviad~os l edzen~e oj>lekun6lv cYI'ku/owych odbyl~ сzашу raz joszc7.e jakoajlvY"azniej, ie о"е-81~ " pomedztalek \Vlесzогеш w шаlеJ 8all cnie niв pOlvstala "аапа szkola по"а, gdy" townrzyst"a kredfto"ego рг;у n~del·. ше- о isLoienin szkoty 4·klasolvej filologicznej 1,~znYIII ~sp6~udzlale czlol1k~w. Zawtado· р. Mejera, pl'zeksztatconej z dwuklasowcj '1II0ОО naJprzod ,ebгa~ycb, _с nadeszly 1. szkoly Kosciano\vskiego wiemy juz oddaw\У ю'szа"у Ul'z~dolve plecz/itkl d~a towarzy- па i podaIi§my о niej sprawozdallie z ukonst\va 1 rO,zdzlelooo takowe РОШI~dzу оЬе,?" czonego I'oku szkolnego " picr"szych dniac11 nych o,plekun6" cyrk~lowych dla .wla§cl' lipca. 8zko!a (а rozpoczyna obecnie 1l0Ю!! wego tlzytku. Na l~nlOsek р , LudWlga ро- "ok szko/I/Y. 
~tanowlOno ua~~p'.lle sta~ut drukowany w (-) t.cidzkie slowarzyszenia .spiewu choralJ~Zykll. l"OSYJskllll. 1 pol~klUl, wy~ruko"a(: nego udajll si\} роаоьпо <10 Zyrardowa Ш\ Г~lvшеz , р.о швШlесku 1 rozdzlel16 ~o w zjazd §piewak6", kt6.-y одЬус si~ ша w wl\}kszeJ Ilczbl6 еgzвШj>1агzу t,,~ РОIПl~dzу dniach 15 i 16 sierpnia. czlonkOIV, st~"arzys~enla,.Jako~ez РОШI~dzу (-) Wybory do dozoru koscielnego z оЬо obywatell Шlаstа, az~?y Jakna.1s~ersze kola parafij katolickich wlokly si~ tak [1О"оli z publ~CZ~O§CI obznaJIIlIU. z cela~DI s.to"arzy- tJo"odn :Oniw. 'V cillgu biei,!<cych dlv6ch szеша 1 O?owlfj,zko\VelDl przepl.saml, do ktб- tygodni zostan1j, IIko(LCzone, pocze ,n 1). ргеI'ych plIыczno§6 zas~osowac SlfJ wlDna "о· zydent miasta list~ "ybranych czton:r6lv о. Ьвс czynno§Cl czlonkolv. 'У ,dalszYID prze· de!ile do 1.atwierdzenia р. naczelnika guble,gu nal',a~ пzпапо ,za. kOUleczne Jeszc~e berni. Pomimo tego I'acyonalnego Diby 1'0' wClQgll ble'/lceg.o ШlеSlllса pl'zepro"adzlc ,,'одо z\vloki niepodoblla nie wytknfj,c nie. ~ewlzye urZl\dzel1 staJennych, ОЬ6г, chlew6w dbast"a czlonk6w parafij, "iadomo паш 1 (. р. W obr~bl~ Dllasta, pl'ZY, asystencyl IJO\\'ielD doskona1e, ze ",ybo.-у шоglу Ьус str.azy PolICYJueJ. Sj>rawozdaOle odnosu.e ukoilczone je~zcze przed znilvanu. 0pl~kunol.le eyrku~owl zl?zyc шаJfj, па naJ- (-) Roboty brukarskie W dalszy ", ci,!gu ЫI.zs;еш posled.zen~u, ktol'e nazna~zono ~a pro~adzll Bi~ ?becnie 11а ulicy Sredniej. dZleu 7 wгzеsша ~. ,Ь . ~О~lеd~еше sk?n- Oprocz kontroll rщdоwеj nad 1'0botal11i, czylo SlfJ ро ~odzlUle dZleS~llteJ •. PodaJ'!c pOlviul'zono jq. takie radnym O\iasta. ,У do wJadol1lo§c\ rezu1ta~ РОSlеdzеша,. zwra· tym celu р . pl'ezydcllt udziвШ kаzdешu z <;вшу .",vag~ ~vlasclC\eli в~эео, ob6r 1 (: d., radnych w)'kaz ilo§ci sazeni, па kt6rycll ,в opl~kU~OI.le. cyrklllowl, zaopatrzenl. w bruk ша Ьус парl'аwiопуш i \yykaz ulic, Odpolvledllle 1egltymacye, lDaJ~ рга"о ZWIC' па kt6rych przedsi~wzi~to napl'a,,~ ы1и-dZfl6 wszelkie lI1'щdzепiа dla inwentar1.a 1<6". 

iywego, "ydawa6 rozpor,qdzel1~ zgod?e (- ) Druga zabawa dla dzieci odb~dzie sj\j z О\У811} statutu! а SpodzlCwac S1~ nalezy, dzisiaj '" l'al'adyzie; inicyatorem i zaгаzеш "е obywatele nllasta шеtуlkо ~rzes~kadzac urzlldzajllcym takowfj, jest р. J6zef Richtel" Ш~ b\jdll! lecz OWBZel1\ postarll~fj, SI\J ~ta.- Рошуslапо о wszelkich rozrywkach dla§lviata t~16 opl~k";"om cyrkul?wy~ lСЬ ob?wll!,z' dzieci\jcego, nadto pr1.ygrywac b\jdzio 01'. kl. Nеdl11lеШI\ПlУ Wl'eszcIe, ze wszelkl opor iestrll .Olk". Pogoda, kt6ra stnle dopi-
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2 DZIENNIK ŁÓDZKI. 

pożyczki egi.l',kiej wywarlo na ni, wplyw Irony., TÓW prZl!dstawioć ~drie len gon'l. Na uwag~ ... · slu}'. Likwldllc)'"R. końcomiesilJClna odhyła 510 bez ał a!tDje prretłowuyn1riem ilościowo mat, rezultat 8ZczególnJch \.Vydar~jl. l'roloDgt'cya była w ogóle prz)'nłj'ch Ebi~róYl. Jai: w roku. ~rzeułym E~iór tani~ KOD. 010 pnrjmowano cicho, ale stale. l n- był n.~lzw)'c~J ml\tr; \Y' roku hle1.IłCYnl. za.;tlano dyj3kie pApiory paitstwowe notowan,o wyż~jl kolt)- znaczDl8 mnu:j, gdy~ zabrakło dohrego D8!leDl&,. a n~jllnc utrzymały li~ w.kunach: Na krajowe J!a .. tlo. lego~ p~zybrw. Je:'zcze mały WZn)oIt lou. ra' plery kdt>jowe kOrEy8 r;lle oddZIałały, ,u.dowalnla- d.ł~ewac .10 WI~ motoa W1~ok!ch ~n .w.' pr~yn o· jlłco po wl~kll('j CZ~ŚCI dywidendy. 1\ oray papu~· ACl, I.właszcFA la prodnooncl me m"J' JUt; Ole z e>rów egip8ku~h podniosły sig nieco, wol.ec dobrego ltatnich ~hiorówJ nawet .urO\~ej ,Iłom y ID~ . przjjecia nowej pożyczki. PaplerJ portugalskie by- K o D o P I I' . Od ~zer.ea _ połozeD1d targu ~I~ uly pot] .snaczn)'m naciskiemJ mekaykańskie zakoń· lezło t~~ej ZmIJ.Ble, ,.ut.OJ t~.a ClIł;lcl cboClaz uez}ly ty(lzień uleglej, peruwiańskie wyżej o lIt " •• lpoeoblcnla ,. ogolo . me f!lOZD1L nazwać o5p~em, Papiery kolejowe AmerykaÓ5kif' poe~pował1 dalej gdyż uplUY z OIta.l~l1eb s\norów'ł na lzwyoz-aJ t;ta' w ki.'runku l.wyżkowym, ehociaż ostatnie kuray le, a przedewwz-yltIc1f!'D brak.. d.brycb g .. tu.n"~w. me były nA.jwJŻ!zemi w t.f2odnin. Na rynku p!e- Przytem .pr,,:-o.J.daUla. o .tanle nc;»w)'cu ZUIOWQW' nigi:nJ.m zastój jeat tak Wiolki , że nawet odcilIgntt- przez cały mle!lłO nl)logty ~yly U1~pomrślne; pnJ cie kilku milionów kapitału na llowlł: po"f(.~ke e-. ogro'!'orch gortcach W'I~~o brakowało 408lcz~. gips kił, nio wywarło żadnego wpływu na uy. konto. JE!i:eh popyt. trw .. ć bgdzlU Dada~ ceny. ~Ill~!ł 810 Dowodzi to wymownie - piere londyruki "Eoono- szybko, zwłuzcul to do nowych zbiorÓW Jeucze mist" - istnionia ogromnego naumiara k~pitalów, bardzo .daleko . . . , ., który trwać I~w:io je zczo pnez Cm5 dlogl, "pru-. Cukiq. KIJ o W,. SJ hPl'.łl. ' V tY8'()I'l lllu uble· to chociai dyskonto .klania .iO obecnie ro.ouj ku gtpn sprzedaDo w ffllej'lcu 7,200 pa.dów do ochta· z~yi:ce, to jednak podwy.i:.ka nie mo7.e być ani na- "'r1~nia na I~a~ye dróg że!unyob południo .... o-z~cho. głlll ani ",iC1k't ' dUlch, IW ,!l\I8Illłcac~ letOlcb, po4 10-4.1(, . Cukru Bau:ełna. i.,. e r 'fi o o II 31 hpcn .. Przy bl"&- z przr •. de~ kampanil .przc~a.no 16,~. Jludow! ~o ku glgbiej .ig!!aillorch wpływów. popyt I obro ! na odda~I~OIa na ,t.aeyc kol~1 (łUtowakle~, w mIesił' tuteJ3zym rynku miejscowym nie w}'1zly w tygo.- . ~cb .JUlIPn~1ch, po. 4 .. 20, 1 ~J~ pudo~ .do od,la· clniu uhiogłym z: granic umiarkowanych. ~~J n- wlcrua tamze, w mlell.ca~b JNleunych l zlInowych, kladaly sio pomyślnie dla nabJwców, W1:;'1 tkie sa'" po 4:251 orAZ ,lu!OOO pud~w. po 6 n . do Moskwy, tnnki amerykańskie stoni.ly o 1111 l'.., middhog w mi llłcach J9Ilcnl1yeh I ~.lmowycb. Uplaodt bJły ZDOWU do t1abycia po 6 1/, p., egip- . OuJ.:iD'. O ~ O! I~ 3 1 h()C8 •. ~ttłOna~ Bl'{)(l", ska ltaniata o '/ _It pE'.rowiaÓJb. lurowa o'~ kiego 6.70, Gonno 6.M1 CzernomlDJk 4,.J,a. MQczka a wschotlnio.ind;'Jika·~ wiulu wypadkach o I{II p: w ~~cjleu 4.4.0, na d01t.aWt) 4.10, z przyszłej kam-Dla amcryk.i .. klch plantacyj hawelny nad",. a te- pan!1 <l.10. • . , • • raz pora krytyczna., uecydujQca . o zblor.acb. ąo.. ZŁoł& .T o r Q 11 S 810~pnta. " tygQdm.u nlw·df.icnno sprawozdania z plautacYJ zwraclłJlł n~ ' .10' głym JlO"'letr,.e był,o chłoonr, .de~z.czu m,~ br~. bie powar.eebn~ Uwagol gdyź przy obecnrm OIzklm kł~. . pn~t J)()ItvVUJ8. uybko, WIOka~, c~Qśc, zoo(-a poziomio cen i malyr.h upl8a.eh w rt:kRuh przo,- ZWieZiono JUZ do .to Jot. . Rezołt.nt l.blOrO,W J08t Je· t],:aLników, bRTdzo dolo u le!y nA ~ml. czy .r.biory lZo~ niep8wnY1 w pr09!1Oc}ach ~C.h~tlU1Ch 'pr~d: wypadu!) rtet'zywiścio tAk p<>my*lmol Jak 110 .po- staw1a 810 . pO! oboo ~lendowAtolaJ'~' H.óWOlez dziowano. C.Jraz cz~ści('j OdbJwajl) sig też zakupy wf! Francyl zbIOry aw.'odły, t:ak,. tu ~Iglta r.y pn)'na dOlJtawg z nowych zbiorowo wuz "bota. do t.ogo ltraJn lu~dzlC moumkDlonym. :Na Pł"'ZfdZG i tkaniny battWliane. M a n c h c I t e r targu totttiuym p~sy olpoaobieoiu ala hem, J?łacon~ SC li pc.. Ceny prztdzy podniosly Ile znown w tl ' z, 1,000 kgr. pawmey ~a,~ •. 11.0-186 m., kraj . patr.~ gotlnm uhiegłym z wyjłtkiolll numtIrów wywOtO- 140-160, l-l6-J601 kraJ. JłlJOoJ 146-160, 'VJIJ?roWf'J . ,,' . h I ty. 160-J65 m. Żyta tranzyt.. 90-1 00, kraJowego w.ych, naJmm,cJ dotku.II~t.yc , z po":ot u 0oranlcza- 120-122 1<&3- 120 Joczmi nia tnnzyt. ]00- 120 ma produkcYI. TkanlU1 trzyma}] "Ił.} mocno w cc- . ' .'p O " k ' 110 20' nach lacz byb prr.ednnotcrn umIArkowanych tylko kra~owego 110-12.,. W3& 1"OI)Js lf'gO -I, '. b • d . ł . 7.' fi ' kT'Jow.go 1l6-1SO. Grochu na p ... ~ 110-11 ~, o~ro~w; n&. 1WC! ,1.1a RJll O!b:o .. me! o RroJlł oeoy wo.ruln 0 120-140 Vicwria 14O-16U. Rzepaku nukle" ll~~chod7'-ł Jedna.k Zf\!,lowlem& re W',chodo, grubo :farui"tego l'SO - 21'6. Jbcpik.u 17U- 196. RZC7.esoI DlPJ " Kalkutty, gdZlo "'p" to"a", .. h.· .r. b' . I' k' 40 70 '«lit... 60 76 \V 'k ' wełnl.anyah 7:.lc.ońocm ct.erwCtL okatał .ig znacznio c~r~~jl ;~~:;, .. e~(L 6O-k~. Zpł a.clf!o: kuohu ;ZIJ-~ nllue)!Jzym nlZ Prz1puuczano. . pnkowego 4.50-6.00
1 

lnianego 600--0.60. Otrl}b • lV.lllll. D r.a d r o r d, SO hpea. Brak oz~. p,ronnych U.20-3.40, tytnich 5.110-4.00. Koui. WIonła da\val '1~ zno:w':1 ue7.~wa6 na targu lutej· czyny czerwonoj 16-37, hiałej 20-67. TylIlOtki uym przer. cali' Ł}'(hlCn Ul)1fł8łl" ~abywoy poIt~ 1'>- 1 n1. pujl) hRrdzo og ,:dnin, ",łdolcle om lrudno utuy. -maó sig prz1. cenaoh. Dziti popołudniu uł[K)l\)bie-
ni. IVzmocmlo liQ ,tanowClo, wlościciele I~ bor· PRZEMYSŁ I HANDEL. dziej wstnemictliwi. 

Ut. I konopi •. K ról e .. i e '" 1 .icrpnia. L e n. Specyalna taryfa dla przewozu uafty z Ca-\V micsil)cu ubiegłym. wskutek uicpom}śLnych de>- I . dr . d b k" nio,ień o zhlOrach w RQoyi, prz~dzalnicy okazywali rycyna (O 12 stacYJ ogl II rows lej za-"i~k .. ~ ch9Ć kopna, tak, "e .przedano zn.""nq cZIJ ła już obllwi/}zywać. ezgśó zapll8Ów tuwjszyeb, jakowi "n.j ,luj~C.l ,iQ w Konlerencye ogrodnicze projektuj/) sil) PQd. r gkach wywo7'.owc6w rOlyj.!kicb. ,V mi",ilłcQ przy- czas wystawy we wrześniu. Przedmiotem sdy'" spodziewać aig można wigkJF.ego jeszczo po- . b b ił . ) b I ' d . k' ł pyLu, ~dy bowicm ob,enie lny .. c.~lr jU7- kwitllQ6 IC ę ZIC: 1 O myś eOle zasa , na Ja IC l l To,wljaó ,iQ przClto.ly, moina przewidzieó runi· mQg/aby Si\) zawi/}zać sp6łka do skupu o· t.t zbiorów - bodzie on nio.tety, ui.pomyślnym. woców na prowincyi wyhodowanycb i sprzc· Wlkutek ciQ~leso gOMlCA i IU"y IV ewrweu i lip- daży ich w Warszawie, 2) pl'zegbl(l listy cu, w całej Rosyi rośliny ueio'1li•ly mniej lub wi~. odmian owocowftch, kt6re można do hodo. ooj r.uaca.nie, a na wuyat.k.io usiawy WCzell1e, prócz tego, prz.y ieh wscho\1:r.enin , o.ldzlataly uiukort:y.i.- wli W kraju za ceW, 3) obmyślenie sposonit! z;inUlo dnie 7. po:człtkiem ozerwc". \V ciuu b6w rozpowszechnienia sadownictwa po. ",tatnich dwóch tygodni ule"'r i gra' ly dOltarez)ly milldzy wło§cianami i w o~óle wła~ciciela. '''prawdzio nickwr} mokolicolu /JoL/łdaQł'j wilgOCI, l . 4 I ' . Ie te.>. w)'Tząd.il)' niomnlo .. k", Y'i pól niej n ... toly mi ma ej posiadłośCI, ) o myś enlo sposo· znowu upały. 'V c,.ruJllch oetn.tnic I padał ró\vuież b6w zadrzewienia kraju drzewami dzikiemi. d ... c," lagodniej .. y, szczególnioj dl. zasiewów wcze. • arady odbywać sill będll w lokalu towa. .nreh baruzo poi.yLoollny, lec. eit~.yły aig niom ni.· rzystwa ogrodniczego, a udział w uich przy-ktore tylko okolice. \V tak uiokorzYłln)'ch warun· d b kach atm08fcryezoyeh, wyr';'l wlZ~.io len nodzwy. jąć może każ y, życzl}cy 80 ie tego. CZAj krótki, Izcze~oluiej odnooi li~ to do wezesnycb W tatersalu warszawskim od września. od· zasiewów. IV okohcach l'etorllburga, Wia1.InY, me- bywać . i~ będzie sprzedai koni WQjskowych, IVa, w pólnocncj LiOomlyi i Estl.ndyi lny przed· niezdatnych do służby frontowej, a które stawia.j, sio najgorzej) guzieniegdzie nie dosięgaj, b d I 50 cm. wysokości. TaU. no calej przestrzeni ocJ mog~ yć jeszcze użyte mi o różnyc I '-0' Polocka do Rygi uoszczu było bardzo malo, z wy· ból 
jątkiem okolic Dynabursa, g~zio des.ez padal w W przedmiocie komitetu doradczego przy czasach .,.tatuieb częściej, tak '.010 jnk w guber· dyskoutowaniu weksli w przyszłym kanto. niech zo.clto<lnich i w Królestwie. O gatunku no.-wego luo nic mCYl;ll& jeszcze oic stanowczego po. rze banku państwa w 'Varszawie "Kul'. wieuzieć. choci.>. ui.w~tpliwi l wieikIl ezęśó .b.o· Por" dowiaduje się, iż osoby, które Qbe· 
czajl}cym~ lituje sili jego. przyjnciel profe' l cliUtki od nosa, ku -Wlelklejucieszo spek-: 60r i obiecuje mu, że wszystko będzie do· tatQrów. 
brze. Wszystkie te epizody autol' wymyśla wi-W czasie wieczQrku, na kt6rym pan na- docznie dla willkszego komizmu i zapewue czelnik miał zdobyć sobie zięcia, dostaje on muszlj, one bawi" pewnlj, warstw~ czytelni· list od kolektora, u którego trzymał bilet k6w, skoro "Fotografie" eieszll się podwójna loteryę, z wiadomo§cilj" iż wygrał los uem wydawuictwem. A przecie. wytyka· wielki. Rozradowany, za namow/} żony pro· jllc wady, przyznać musimy, iż wśród nie· ponuje ter"z śmjało Chocikowskiemu mal- dbałej kompozycyi i nieprawdopodobnych :ieiistwo z swoj:} c6rk'ł, bo ta jest teraz wypadków, S'ł gęsto nawet r ozsiane błyski pannIl posażną. Tymczasem Chocikowski wielkiego talentu, które ratuj~ sytuacy~ oświadcza, że jest już zarllczony z kim in- i PQmimo w zystkich wad, nadają, pewien nym, a na drugi dzień naczelnik przeko- powab utworODl. 
nywa się, że padł ofiarlj, mistyfikacyi, że Wogóle pomiędzy' nowelami Wilczyń· nie wygrał żadnego losu. Jakim zaś spo· skiego, te, kt6re zaczerpuięto Sl} z galicyjsobem wskutek tego odkrycia Kamila id zie skiego zycia, mają bez porównania więcej za Stolarskiego, to naleźy do tajemnic au· żywotności niż te, co rozgrywaj:} się na tora; p. Wilczyński ten rezultat opowiada bruku warszawskim, bardzo snadź oddawna tryumfalnie, jako też i wdzięcznQść apli- przez niego nie widzianym. Lepsze SIJ, kanta dla przyjaciela profesora, ktÓl"y wy- także jego typy wiejskie, niż miejskie, bo myślił tego mądrego figla. wieś jest wogóle daleko konserwatywniejszlj, Jeśli tak nieprawdopodobnem jest zada- a zatem łatwiej nam na tym gruncie eonie główne, równie nieprawdopodobnemi s~ fnllć się IV przC$złość i żyć jej życiem, niż szczegóły. I tak żadna panna nie będzie fał- tam, gdzie tętnilj, wszystkie nowożytne szywych zębów wyjmować przj' braciszku, pulsy. 

który niezawodnie podobnlj, rzecz r""paple, Zresztą typy WilczYliskiego miałyby do· żadna mn,tka nie będzie posyłać ojca ze zle- piero racyę bytu, gdyby autor zadał sobie coniem uaprawiania zęb6w c6rki, żadna naj- pracę zużytkować własuy talent, pnedstahardziej romansowa kobieta uie weźmie wić je wypukło i zawiązać pomiędzy niemi za oświadczyny podniesienia upuszczonego akcyfJ na seryn. Bez tej pracy typy te na pierścionka i t. p.. TIUdno także pojąć, ja. krótko. . tyl~o zająć mogą, bo rzeczy~iście kim sposobom IIlDlemaUa wygrana loterYJ' redukuJlJr SIę do bardzo szczupłej h czby. 11a miała poprawić sercowe interesy apli- Mili zawojowany i niedołęga, żona ener· kanta; skoroć bowiem Chocikowskl żeuił giczna, pretensyonalna i głupia, panna wy· się z Kamillj, hez posagu, uczyniłby to za- krygowana kokietka, lub też niewinny a-1'óWnQ z posagiem, a raczej wygrana nie niolek i rozkochany młodzieniec, któremu mogla mieć najej małżeńst~o żadnego wply. już nn: kredl.'t 'przyznać trzeba. wszystkie wu, je&1i to było postanOWIOne. Nie wla- przymIOty, Jakle PQsladać pOWIDlen, oto domQ znów, dlaczego pan naczelnik w lo- nieliczna galerya, slużą.ca mu do wszystkich ży pierwszego piętra mial kieszenie .wy- prawie utworów. 
pchane unlkami, któro wyjrr.ował zammst Jł'alei'!la Mai'i'cI/IJ. 

cnie zaprOSZQno do tego, mnj'ł jedynie zao
piniować tylko. co do tĄra~niejszego port. 
felu banku PQlskiego, skład zaś tal ego ko
mitetu jeszcze nie jest wiahmym. 

Warszawska agenlura ruskiego towarzy' 
stwa żeglugi palQWej i handlu i bezpośre
dniej zamorskiej knn~unik~cyi pr~ez .OJes~ 
w ok61niku z d. l slerpma po(laJe hst~ a· 
gent6w i korespondentów wymienionej ko
munikacyi. Według ok61nika frachty IV 
wielu r elacyach niższe są od opłat przewo
zowycb, stosowanych w innych Qdpowie
dnich kierunkach konkurencyjnych i Sil n· 
nOl'mowanc w jeduej tylko walucie rosyj
skiej. Formalności celue załatwiajll si~ 
w Odesie, przyczelll czynność ta. może by~ 
powierzQD,. towarzystwu albo tez agentowI 
handlowemu dr6g żelaznych południowo
zachodnich w Odesie, którzy dopełuiajlł ta· 
kowej bez Qddzielnego za to wynagrodze
nia. Cło i t. p. opIaty moglł być pokry. 
wane w Odcsie na rachunek w łaściciela to· 
waru przez towarzystwo dróg żelaznycb po· 
łudniowo·zachod nich. 

Nowe towarzystwo akcyjne. Dowiadujemy 
si~, że zatwierdzone przed paru miesil}cs, 
rui " t owa rzystwo. akcyjne zakladiJw żyrar
dowskich Hiellego i Dittl'icha," zawi'lznło 
si ~ w d. 4 b. In. i rozpoczE,lło swojlł dzia· 
łalność. D o za rzlldu townrzystwa powo· 
łani zo tali na dyrektor6w pp. Karol D it
trich młodszy (obrany prezesem), Mikolaj 
W Iltr6bski, P IOtr Garvie, 'tefan K ossutb 
i Ludwik MarcelIin; na zast~pców zaś pp. 
Gnstaw Dittricb młodszy i Klemens Opelt. 

Oddzial banku połsk iego we Włocławku 
podobno nie będzie przemianowany na od· 
dział banku paustwa, lecz zostanie zam· 
knięty, takie przynajmn iej kr&żl} pogłQski. 

Zarządom kolejowym pozwolono dodawać 
jeden wagon oso bQwy <lo poci~g6w towaro
wych. Opłata za przejazd w takich wago· 
nach ma być pobieran.} w takiej wysokości 
jak za przejazd pociąga",i osobowe mi. 

Ministeryum finansów podniosło obucnie 
kwestyę powiększenia kar pieni~żnych za 
nieoplacenie dQkument6w handl owych wła· 
ściwemi stemplami. P raktyka slldowa prze
konała, że wypadki używania zlVykłego pa
pieru zamiast stemplowego stają się coraz 
częstsze i wiele firm handlowych uważa za 
korzystniejsze płacić knry, gdy dokument 
dojdzie do slldu, ponieważ zdarza si~ to 
z bardzo maIli ich ilościEl. Otóż ministe· 
ryum chce temu zupobiedz. 

Zaprowadzenie faktycznej kontroli nad ban· 
kami prywatnelDi jest obecnie przedmiotem 
zajęć ministeryum finans6w i kontroli pań
stwa. 

Projekt opodatkowania nafty, o którym nie
dawno donosiliśmy, został odrzucouy 11I'zez 
ministeryuOl. 

Najwi~ksza przędzalnia w Czechach w The · 
resie nan zawiesi!" SWl} tl ziałaJno&ć. Inne 
przędzalnie postanowiły zuacznie zreduko· 
wać swe czynności . 

Kronika Łódzka. 

nielegalDY sprowadzić może nieprzyjemna. 
6ci i kary pienięine. 

(-) Z towarzystwa dobroczynności. Do· 
wiadujemy sill od os6b delegowan'ych do 
zbierania. fantów nn tombolę dIn blednycb, 
że Canty ofiarowane dotychczas ł, rzedsta· 
winjlł iloć mniej. niż umiar~owaną. Było . 
by pożlldanem wl~ksze zaJllclo SIl) sprawlI 
tomboli ze strony pan6w fllbrykant6w, a. 
zczeg61niej kuprow gall1Dte:yjnych i pu· 

bliczności wog6le. W szakie it~ie o to, ażc· 
by zasilić kasI) in~tytucyi, która składa jak. 
naj wymowniejsze dowody poi.ytecznej (lzin· 
łal.lości. 

J ui po wydmkowa.niu wzmianki powyi.. 
szej proszeni jesteśmy o zakomunikowanio 
panom delegatom w drodze oficyalnej, że 
fanty zebrane winni w cil}gu Jli'Jlku j 80bo
Iy złożyć w kantOl'ze fabrycznym p. H einzJ:., 
prezesa towarzystwa dobroczyunośći. Pan. 
ty będ& tam odbierane w dnia.cb powy,. 
szych od godziny 2·iej po poludniu do 6·toj 
wieczorem. Kto zatem ma chęć zasilić 
jeszcze tombolę, możo to uczynić dziś i jll
tro za pośrednictwem delegatów. 

(-) Browar S·ów Ansladta do tej pory nie 
otrzymał jeszcze rezultatów analizy pilva, 
wzilltego do zbadauin przez komisyę, któm 
niedawno była w Łodzi. Obecnie w osta· 
tnim numerze ~Dzien. d lt. wszyst." czyt..'\my, 
że komisya rzec?Ona IlI'zed kilku dniami 
wróciła z Łodzi do 'Varszawy, choć od nas 
wyjechała już d. 25 z. m. a zarazem znaj. 
dujemy niektóre dane co do samego piwa. 
Przytaczamy odrlOliny ustęp dosłownie: W 
piwie tem, będllcern w r6żnych peryodach 
fermentacyi, nie znaleziono ~adnych części 
nienormalnych i naturalnie nic było w niem 
zupełnie kwasu salicylowego. Woda, któ· 
rej browar UŻyIV3, pochodzi ze studni arte
zyjskiej , jest czystą, i nie zawiera chlorków, 
kwasu siarczanego i azotnego. Piwo tak 
zw. pilze(lskie Dla skład prawdziwego pil
znera.C: 

(-) Na złe pieczywo, zwłaszcza chleb, 
odbieramy ponowne skargi. Czy ceny zbo
ża podskoczyły? Cbyba w iJ"aginacyi pio. 
karzy, którym brak dobrej koukurencyi po
zwala żartować z publiczności. 

(-) Wczoraj przed południem policy" 
skonfiskowała na targu cztery kosze !)ie. 
dojrzałych jabłek i gruszek. V 

(-) W oknie wystawowem księgarni p. 
Szatke'go przy ulicy Piotrkowskiej zwraca 
uwagIJ akwarela, przedstawiająca .. Janka" 
z CIUlt.1J 2{& Icśiq. Pomijamy już podohie(l
stwo uderzają.ce rysów "Janka" w akwaro· 
li do artysty, kt6ry postać tfJ odtwarzał na 
scenie w sezonie ubiegłym,-natomiast po· 
dnosimy wyborue uchwycenie typu samego, 
co zdradza pra wdziwy talent artystyczny. 
Twól'CI} akwareli jest mlociy artysta p. 
H enryk Siebert, uczeń szkoly krakowskiej 
a ostatnio 1Il0nachij kiej, gdzie kształcił 
się przez rok jeden. Dowiadujemy się, że 
brak fundusz6w nie pozwala mtodemu ar· 
tyście pojechać do Monachium z rozpacz\)
ciem kursu w październiku, celem dalszego 
prowadzenia studyów. Możeby zoalada siQ 
na to jaka rada? 

" (-) Szkoła 4 klasowa filologiczna. W czo· (-) Zacząwszy od d. 10 Sl6rpDla, do po: raj sPI'ostowaliśmy wiadomość "Tygodnik" ciągu towarowe!?o, .wycbodz'}ceg? z Ł?dZl illustrowanego" o powstaniu nowej szkoly o godz. 8 mlD. 30 I do takiegoz pocląg~ 4-klasowej lilologicznej w Łodzi, nl1dmie. wychodzącego z Koluszek o godz. 5 ID. 40 niając wyraznie, że podobna szkoła obecllie ra~o, doda wano b~dlł powozy lllIęszan.c kl. nie powstała. Ponieważ odebraliśmy kilka I ~ II, co ułatWIa ko.muOlka~yę . z. poculga- zapytań: "do jakiej kategQryi zaliczamy w nll kurycrsklellll koleI .wl~denskleJ: . takim razie szkołlj 4-klasowIj, p. Mejem"-(-:-) Z towarzystwa opieki nad zWlerz~taml . wiljc dla unikniljcia nieporozumień o&wiad~os l edzen~e opiekunów cyrku/owych odbyl~ czamy raz jeszc7.e jaknajwyrazniej, że obeSl~ w PQmedzlałek WleczQrem w małej sah cnie nie powstała żadna szkoła nowa, gdy" towarzystwa kredrtowego pr;y n~der. OIe- o isLnieniu szkoty 4·klasowej filologicznej Iwznym ~sp6~udzlale człoJlk~w. Zawlado· p. Mejera, przekształconej z dwuklasQwej nllOuo najprzad zebra~ych, ze nadeszly z szkoły Kościanowskiego wiemy jnż oddawWarszawy urzędowe pleczlłtkl d~a to warzy- na i podaliśmy O niej sprawQzdanie z ukoństwa I ro.zdzlelono takowe pomiędzy obe,?" czonego roku szkolnego w pierwszych dniach nych o.plekunów cyrk~łowych dla .właścl' lipca. Szkola ta rozpoczyna obecnie nowy wego uzytku. Na I~mosek p . LudwIga po- "ok szkolI/Y, 
~tanowlono ua~tęp",le sta~ut drukowany w (-) Łódzkie stowarzyszenia .śpiewu choralJllzyku. rosYJskUll. l pol~klUl, wy~rukować nego udajll si\} podobno do Zyrardowa na r~wDlez . po memlecku l rozdzleh6 ~o w zjazd śpiewaków, który odbyć się ma w Większej liczbIe egzemj>larzy ta~ pomiędzy dniach 15 i 16 sierpnia. członków. st~warzys~eDla,.Jako~ez ponllędzy (-) Wybory do dozoru kościelnego z obu obywateh mIasta, az~?y Jakna.1s~ersze kota parafij katolickich wlokły się tak l1Owoli z publ~cz~QŚCI obznaJlllw. z cela~D1 s.towarzy- {lowodn żniw. ,V ciągu biezą.cych dwóch szema l O?owllj,zkoweml przepl.sami, do któ- tygodni zostaną Uko(lczone, poczem l). prerych publiczność zas~osować SlfJ wIDna wo· zydent miasta listę wybranych człon:rów o. bec czynnośCI członkow. 'Y .dalszyUl prze· deśle do zatwierdzenia p. naczelnika guble.gu nar.a~ uznano .za. komeczne Jeszc~e berni. Pomimo tego racyonalnego niby po. wClągn ble.ą,ceg.o mIesIlIca przeprowadZIĆ wodu zwłoki niepodobna nie wytknąć nie. ~ewlzye urzlldzen staJennych, obór, chlew6w dbastwa cdonków parafij, wiadomo nam l t. p. w obr~bl~ nllasta, przy. asystencyl uQwiem doskonale, że wybol'y mogły być str.azy pohcYJneJ. Sj>rawozdanw odnośu.e ukończone jeszcze przed żniwami. 0lll~kunowle eyrku~owl zł?źyć maJIj, ua naJ- (-) Roboty brukarskie w dalszy m ciągu bll.zs;em posled.zen~u, ktol'e nazna~zono ~a prQ~adzll się ?becnie na ulicy Średniej. dZlen 7 wrześma ~ .. b. ~o~led~eDle sk?n- OprQcz kontroli rządQwej nad robQtami, czy!o S i ę po. ~odzlUle dZles~llteJ •. Podając powiurzono jlj, także radnym miasta. 'V do. wladQmoŚCI reznlta~ posledzema,. zwra· tym celu p. prezydent udzielił każdemu z <;amy .uwagę ~vłaśClCleli s~JeD, obór I t: d., radnych wykaz i1Qści saźeni, na kt6rych ze opl~ku~Qwle. cyrkułOWI, zaopatrzeOl . w bruk ma być naprawionym i wykaz ulic, OdpQWledllle legltymacye, maJlł prawo zWIe· na których przedsięwzięto naprawę brudznć wszelkie nl"Ządzenia dla inwentarza ków. 

żywego, wydawać rozPQr'lldzen~ zgod?e (- ) Druga zabawa dla dzieci odbędzie sill z myślI} statutu! a spodZIewać Sll) nalezy, dzisiaj w Paradyzie; inicyatorem i zarazem że obywatele nuasta Oletylko ~rzes~kadzać urzlldzajllcym tako Wij, jest p . Józef Richter. OI~ będą! lecz owszelll postara~Ij, SI\) l:'łll.- Pomyślano o wszelkich rozrywkach dla świata tI~IĆ opl~kll;'lom cyrkuł?wy~ Ich ob?wl!!". dziecięcego, nadto przygrywać będzio or. kl. NedlllleOl\lmy wreSZCIe, ze wszelkl opor ieslra .Olk". Pogoda, która stllle dopi-
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DzmNNlК LODZЫ. 3 

sujo од ni,:jllkiego с~зи .skloni zapew~e 
liczne годzшу до wsроludzшlu w zabawte. 

(-) Orkiestra " Olk', ро ukonczeniu sze
r~gu konc~rt6~ '" ~aradyzie prodnko~vala 
si\} \у pODledztatek 1 ",е wtorek w ogrodku 
ге tauracyjnym К1ukowa przed doborowl} 
i дo~(: licznie zebranq, pubIicznoScil}. Рго
gгаш orkie (гу jest obfity i zшiеоiа si~ 
cz~sto а z tвgo powodu гзz jeszcze niech 
паш b\:dzie woll1o po(10i~6 fеnошепаlnq 
paD1i~c Пllосlziutkiеgо i \\' ielce utalell10wa
nego skrzypka Hugona, kt6ry w zys1kie nи
ше.·у ргоgгашоwе gra i dyrygnje Ье. рошо
су nut. 

KRONIК.A 

К R А J О W А 1 Z А G R А N 1 С Z N А. 

Podr~cznik dla krawc6w ш~zkiсl) wyda 
wkr6lce w 'Varszawie р. Augnst Rauel', 
иtгz)'шujllСУ szkol~ rysunkowll dla kra.w
c6w i w 1уО1 celu oglosil jui \\·ezwa.nie до 
pronUJ!leraty. 

- My!1 utworzenia stowarzyszenia litogl'a
fб,v 011. podobiellstwo пiешiесkiеgо zwil}zku 
Senefeldera, poruszyl w .Gaz_ Rzеш." р. 
Szczcpanski. 

- W jednym z lombard6w prywatnych w War
szawie skradziono r6inych przedmiot6w па 
15,000 rs. Spraw~ kradzie"y Ьу! sluzq
су zakladu. 

- На kolei wiederiskiej majll Ьус zapro
wadzone znaczne oszcz~dno~ci, poniewaZ 
docllOd)' zпшiеjszаjl} эi~. Godziny ргасу 
w warsztatach шесl.апiczпуch родоЬnо 
wkr6tce b\l(11} zшniеjszоnе z 10 па 8 go
dzin dziennie. 

- Zaklad 'dla wegetaryan6w, zoajdujllcy 
si~ род Otwockiem, w ЫеZIlСУШ sezonie 
nie posinda aoi jednego pacyeuta. 

- Odwaga kobieca. W Nal\}Czowie ze
szlej niedzieli plywaly ро stawie dwie mlo
,le panie i dw6ch т!оdziебс6w. Nagle иае
rzyla \. ich lбdz inna, kieJ'owana przez о§
mioletniego сЬ!орса . Biedoy ch10pczyna 
straci! J'6wnowag~ i "'рад! gtowl} до wody. 
J едnа z рап siedzqcych w lodzi, р. J ulia 
Т,., gdy towarzY8zl}CY jej шоzczуzпi оашу-
81ali si~ со robi6, skoczyla до ",оду dla га
towania tonqcego dzieckn.. Тушсzаsеш эа
nш znalazla si~ w niebezpieczefistwie, lecz 
па 5zcz~cie dozorca stawu, podplynl}wszy, 
ш·о.tCJwа! oboje. 

- Zazdrosc. Р. G. obywatel z Krasoo
stawskiego zawillzal stosunek z c6rkq ow
czarza z J astkowa. N ast~рstwеш tej шilо
"ci bylo dziecko, па utrzYlllauie kt6rego р. 
G. wyplacal stalll kwot\} i cz~sto zajezdial 
osobiscie до chaty owczarza, ргzуwоzч,с 
pieniqdzc. Dziewczyt1a wkгбlce wysz!a ,а 
IПqi . Р. G. przybyl do J astkowa, о сzеш 
dowiedzialvszy si\} Illq,i dziewczyny, параМ 
па Diego z cal~ grolJladl} wlosciau, kt61'ZY 
zbi li go oajokropniej kijelll tak, iz радl па 
ziешi~, пiе daj'1c znaku zycia. Wiesniacy 
Sl}dzч,с, ze go zabi li, cbcieli шпiешаnеgо 
t rupa utopic, lecz przejeidzajllcy oficyalista 
щаjt1tku вр/оэ"уl ich i оdwiбzl р. G. до 
szpi 1ala w LubIinie. 

- Skulkiem braku dozoru nаа dziecllli w 
Lubelskielll w cillgu dwбсh tygodni straci-
10 zycie 17 (lzieci . 

wlMnie przeslal ",шдотоМ: о zbrodni. "Теn 
Lwow, m6wi "Zaria," о Пе пат wiadomo, 
systematycznie tylko dokonywBI zab6jstwa .. . 
prawdy i zdrowego зеnэи. 

- Wladza lekarska w Оде ie \I'ydala roz
porzqdzenie, nь)' сЬедегу podczllS dwu mie
siocy letnich byl)' zalnkni~te. blelull1edzi 
podnli pгo"b~ ,10 kuratora Okl'Qgu nt\uko
wego О odroczenie па rok tego rozl>ol',&
dzenia, _е wzgl~(11t па straty, lUogqce dla 
nirh IvynikDlI". Kuratol' рго§Ьо 10 u,,'zgl~ 
dnil w cz~ci i pozwolit иа nauk~ w сЬе
аегасЬ podczas lata tylko до godziny pierw
wszej w poludnie. 

- Czy synagoga jest .miejscem swiQtem, 
czy tylko pubIicznem? Kwestya. ta byla nie
d"wno ro.patrywan~ w senacie, z ро\уодо 
nieporzlldk6w zasЙусh w synngodze сЬаг
kowskiej. Wydzial kasacyjny senatu о
rzekl, ii wedlug prawa naJeiy uwaiac эу
nagogo "а шiеjsсе "wi\}te. 

- Pr6bka j~zyka polskiego. W j«dnеш 
z pism \vrocla,,'skich сzуtашу nast~pny а
nоnз: ,,'Оош. .8eleDcin род Garzyn szuka 
uаtусhшiast jednego, furszpnna, па kt6re
go siO n10ie sp6§cic, а kt6ry рВпу i Szyz
wem jest. Tylko z аоЬгут ateste111 b~dzte 
uz~ty. " 

- K61ko rolnicze w Bydgoszczy zall1icrza 
wyslac до ГZl}du petycyo, аЬу рагоЬkош, 
kt6rzy przebyli Zi111\1 \У sluibie, niе byto 
woloo porzucac slu:!by оа wiosn~ i аЬу przy 
robotach pubIiczoych tylko tY111 гоЬоtпikош 
dawnno zaj\lcie, kt6rzy wykaill, ii opu§ci!i 
sluibO оа zezwoleniem swych pan6w. 

- W Gdarisku przed kilkuuastu dniall1i 
zшаl'l niejaki Blu111. przed laty Ьу! оп 
kupcem zЬоiоwуш i robil па tеш 8wietne in
teresy. W 1'. 1849 "pichrz jego stanlti w 
plol1lieoiach skutkiеш podpalenia. SpicllГZ 
\паz ze zЬоiеш Ьуl ubezpieczony. Gdy siQ 
ro.pocz~lo 8Iedzt\\·o, jeden z Sflsiad6w Вlи
ша, takie kupiec, zeznal ii widzial go род
рalаjqсуш. .8luш skazany zostal 011. 20 lat 
ci~ikiego wi~zieoia, gdzie przebywal lat 11 
t. j. а" до г. 1860, kiedy okazalo 5iO, ii 
роdраlасzеш Ьуl nie .81Пll1 а. ten §wiadek, 
kt6ry swеш zeznaniem pl)t~pit go. Sku
tkiеш tego odkrycia podaro\vano .8lumowi 
9 lat kary i uwoluiono ' go z wi~zienia. 

- Oziennikarze berli riscy podobno majq, 
zaшiаг wnie"6 petycj'~ до nast~pczyni tro
ои niemieckiego, аЬу wyjeduala ulgi дlа 
Кraszew5kiego а mi~y пiешi D1ozoo§(: од
siadywania kary w KieJ, gdzie klimat jest 
zdrowszy. 

- Emigracya z Niemiec до Ашегуki, we
dlug \vykaz6 lv statystyczuych, ciqgle si~ 
zшniеj~zа . 

- Uprzejmo§t. \ V H eidelbel'gu па sta
cyi kolei jeden z podr6zoych pl-ZY wysiada
uiu z wagonu zostal Potrllcony przez ре
wnego studenta. Na gl'zecznq, uwag~,zrobionq, 
mo,student odpowiedzi 11: "Nie podobalo si~ 
раnи? J estem па paliskie l·ozka.zy. "Dzi~
kuj~, odr.ekl podr6iny, oto moja walizka, 
prosz~ jll odniesc do hotelu." Sr6d og61-
nego sщiесhu student zniknq,1 w tlumie. 

- Zakladanie szk61ek rolniczych w GaJi
cyi dla iyd61v projektujc "Aliance 181'11.
elite" i wkr6tce podobno powstaoie jllz je
дпа z takich szk61ek. 

- Wla!ciciele ziemscy rosyanie pгzeд 20 
laty posiadali w 3 gubel'niach pcludoiowo- - 00 kandydat6w па prezydentuг\} rze
zасlюdпiсh 7/12,000 dziesin.tуп, роlасу czypospolitej fl'ancuzkiej, ро majq,cem Ivkr6t-
5,347,000 а iydzi 53,000. W г. 1880 ",!а- се nastl}pil: ustqрiепiu Grevy'ego, zalicza
эпоМ: J'osyjska rlOw i~kszy!a si\} о 2350/0 tj . ПУIll jest takie шiпistег rob6t pubIicznych 
dosz~a до 2,5] 0,000 dz., polska zшпiеjszуlа Rayna.ld, iyd . 
si\} до 3,963,000 czyli 25"/., iydowska ро- - Ро latach trzydziestu. W Р.Jегшо 
zostala bez zшianу. roztrzqsaoo w tych dniach spraw\} 0pJ'y~z-

- W 5eminaryum prawos!awnera w Mifi- ka. .Piriano, kt6ry przy ргоtоkбlе sqdоwуш 
sku zaprowadzonYIll Ьус ша wyklad religii zeznal, ii bawiqc 1. r. 1853-iО1 z tl'UPIl 
katolickiej, ропiеwаz duchowoi шiеjsсоwi Renza w Warszawie, dopusci! si\} porwa
cz~sto шаjl} stycZOQM z оsоЬашi wyznania nia. шаlеj dziewczyoki, kt6гч, wychowal а 
rzymsko-katolickiego, оdzпасzаjliCQшi si~ nast~pnie wydal za ШI!Z w Mes8yoie, gdzie 
dziwп iе uрагtуш t'апаtуzшеш w sprawach w rok ро slubie ишаеlа. Piria.no шiаl 
swej winry. pl'zpciw sobie 61 zal'zut6w гоzшаitеj kate-

- Projekt zakazu zydom handlu w nie- goryi . Skazano go оа 18 lat wi\}zieo ia. 
dziele i 8wi~ta. w guberoiach zachodnich - W Londynie dw6ch 10гdбlV роЬНо si\} 
pJ,zeslany zostal до шiп istеГУ IIШ spraw w Hydeparku шi\}dzу sobq,. Z росzч,tku 
1Vewn~trznJcb. szta Ьбjkа па kije, род koniec za§ па piIr 

- Wylew Wisly i Nidy оа poczl}tkn ze· scie. Przyczyna Ьбjki niеwiаdоша. 
szlego шiеsi ч,са. zn iszczyl zboia па prze- Monlefiore, zшагlу w tych dniach П. 
strzeni 1,420 ШОJ·g6w. L icZIlC wartos6 lau11'Op Ьуl inicyatorem z .. tozenia t O\VI\1'zy
zbioru z kaidego morga sгеdпiо tylko ро stwa, kt61'e pierlvszy raz wprowadzilo 08wie-
50 rs., og6l strat wyniesie 71,000 rs. tlenie gazowe w g!6wn)'ch шiastасh l~du 

- W Petersburgu w tych dniach zawalil statego Europy. 
si~ glбwпу budynek w jednej z wi~kszych _ Ksi~z~cej parze Batt'nberg grozilo ро 
gal'ba1'n, pl'zyczelll kilku robotoik6w zosta- slubie niеЬеzрiесzебstwо. P rzed kosciolem, 
10 przyglliecionych. Na Szcz\}scie rany ich gdy oowozency \Vsiadali до karety, :J.I'eszto
nie grozq, utratq iycia . wano cza tujqcogo 1111. oich Z l'еwо l wегеО1 

- W Peter8burgu tworzy silJ obe~nie tru- 'Viliаша Mulinsa. StrzelaJ: ои jni nieg<lys 
ра dralllatyczlla, 2!0~опа IvуlqС2ше z k?- do kl'610lvej i zostal uшiеszсzCJПУ w доти 
b.et;. W sztu lca~h, Jakle ta truP!1 b~dz.e obIl}kanych, zk~d wtasoie uciekl. Oierpi 
srac, wszystkie 101е na-yet J ш~zklе \vyko- оп и~ t1\аni~ uienawisci до 1'odzioy kr6lelv
лу,уаое ~~д!! prz~z koblety. _ skiej. Ohcial zastrzeli6 ksi~zn iczk\} Beatl'y-

- Szpttale шаJIl Ьус .pozakladane родо- cz~, "аЬу l'az poloiyl: kопiес wychodzeniu 
Ьоо \ус wszy~tk.c~ ~.eJscach, . do k~6rych k8i~in iczek angielskich za ksi!l.zq,t пiешiес
~tale ocl bywaJf~ s'EJ pJelgrzym~l роЬоzпусh: юсЬ," 

- Omylka. "Z al'JI\" donoSJ о zаЬаwпеJ. . . 
pomylce р61 00спеj agencyi telegraficznej, - Najbogatszy p rz.myslowle~ al~ackl II"J·t
ktбга rozeslala. tеlеgгаш о zab6jstwie ksi~- шаu ofiaro lva~ .шаstu Paryz_ow1 2 ш.lIOПУ 
dza " Stepnuiu, паdшiеniаj:tС, ie ЗРГа\УCI} fr. иа 2atozeDle доти starco~ d la оз6?, 
zbro<lni jest E ugeniu8Z L wow. Тутсzаsеш kt6re cb~1 Uшгzеб wc F I'ancyI а JD1eszkaJ/l 
ks i~dza ,аЫI niejaki Myszkowski а Lwow, w AlzacYI. 
(о kOJ'espoodent .N. Wгеш.', znany род 
рsеltdоп ill1еш HU5kiego Straonika, kt6r)' 

TElEGRAMY. 
Belgrad, 4 sicl·pnia. Motl'opolila 1'Ul11 U(I

ski uznal llI'cybiskupa belgl"ldzkiego Тс 
odozyusza gtow~ sашоdziеlllоgо ko§ciol a 
serbskiego i Z:l"'iаdошit go о pr.yznanill 
sal1\odzie1no~ci ko§ciota гuшиitskiвgо pl'zez 
patryarch~. 

Rzym, 4 sierpnia. W 
wio1k~ bapc1c fatszersk/!. 
kie urzqdzenia i 50,000 
frank6lvek. 

Padlvie odkryto 
Zabrano w zyst

falszywycb jcdnr 

Wiedetl, 4 sierpnia. Z powodu popralvy 
stosunk6w 5Ilnital'Dych w \Velehradzie, 1'0-
zwolono jui иа рiеlgГZУО1ki ze Szlqzkn. 

Londyn, 4 sierpnia. Projekt dalszcj ыt

dowy drogi ie1aznej до BeJ'beru zostal za
пiесhапу i przedsi~brane' Зl) 8rodki zn tI)
pieuin garnizonu angieJskiego '" S"зkiшiе. 

Bruksella, 4 siel·pnia. ' V kopatniacll \V\}
gla \у ООО1Ьеl'igо 1 wybltcllllllt skutkiещ 

ok~plozyi gaz61v ogie(, wlasl1ic \у ClllVili, gdy 
IYszyscy I'obotnicy ZlJзj<lОIl'nli si~ \у 8ZY
bncll. \Vielu odllioslo ci ~zkic гаиу, оsшiu 

'м враЫо si~_ 

Petersburg, 4 sierpni". - Pt'okurator па
czelny synodu powr6cit до Petersburga 1 

bezzwlocznie obejll1ie urz~owanie. 

Berlin , 4 sierpnia. Do PI'zyj~cia cesarza 
i cesarzowej n.ustl·yn.ckiej " Gasteioie czy
oil} si\} wielkie przygoto \vania. 

Berlin, 4 siCl·pnin. 'Vi elkio IVI'azenie zro 
bila tu wiаdоП\оМ о zаmасlш dоkопа.nуш 

па JJast~pc~ tl'OOU uiell1ieckiego \у Szwaj
caryi, jukkolwiek o ie 7.nalazla \viary_ Dzieu
.1iki zal1lieszczajl} tеl еgl'aШУ uspaka.jajqce 

Wiеdеп, 4 siel·puin. DOlvozy ~ FI'ancyi 
шаjl} Ьу6 poddalvane dziesi~iodnio\vej оЬ-

serwacyi_ 

Paryz, 4 sierpoia. W l\farsylii bylo wczo
raj 26 wypadk6w cllOlery. l\linister Ьап

дlи, tudziez doktorowie Proust i Вгоиаг 
деl \ldflli si~ tllшiе аlа przekonania si\} о 
stanie rzcczy. W Lugdunic pojawity si\j 
juz 1akie wypaclki cllOlery. 

Madryt, 4 siel·pnia. OI1Olel'" wZl1laga si\} 
21101VII. Bogate "o,lziIlY орuszсzаjч, l1Iiasto, 
udajl1c siC до F I·ancyi. 

ОSТАТNШ WIADOMOSCI НANDLOWJ:. 

Berlin, 4 siel·pnia. Gielda. byla. dzi§ 10 
piej usposobionq. Pogtosce "Standard'a" 
о stal'cill 1'08yall z аfgапашi \у okolicacll 

--, па wr~ pa-i.lD9, па -pai. list. 161, па list. 
gr. 163, ' na'kw. mj. 170'/,. ?уlo oioho, w Пl . 1 36-Н3, 
па 11е.г. 140SJ~, na.ier.WТL 14,()JJj J nawrz. paz.143, 
па раi.liзt.14.6, па liзt. gr. 147, па gr. st.-.lla 
,t. It.. --, па kw. mj.15I'/ •. JcC%mieii vt hl. 118-170. 
O .... iea о!р. dobre, \у miej cu ldO - 165, па 
sier. -, па aier. wrz. -, па wrz. pat. ]30'/2' па pai. 
liJt.131 J/" па list. gr.132J/' J па kw.mj. 1 38. Uroch wa· 
rul. 14G-W6, paatewoy 130-142. Ole; loiau}' \., т. 
62, rz.epakowy w т. Ь. beCL 4.5. Оkоwit.й, w м. 
00. Ьео .. 42.3. 

Szczlcln. 4 sierpnia. P8tenlca озраlо, w т. 156-
IG3, n. wrШ. pat. HJ2.00, "' kw. mj. 173.00. 2уlo 
ospal~ w m. 164.-138, па \\'rz. pai. 142.60, оа kw. 
JI1J. 160.60. Ole j "opakowy osра1е, па sier. ~б.70t 
па wтz. pat. 46.7(). Sрiгуtu.з ciclao. w щ. 41.81. 
пn "ier. wrz. 41.40, па wrz.. ры. 42.00, оа liзlt. gr. 
42.60. Olej .kalny 7.~(). 

КrtSlewiec 4. sierpnia. Targ zboiowl' Pszeuico. 
08pale. :tyto 00. .mi.n)', w щ. (120 . 21JOO (. 01.) 
IS2.5fI, па sier. 132.60. па wrz. pa.i. 192.ЬО, 
J~czmien cicho. Owies spokojnic; w лt. 2000 f. ct. 
1:10.00, n. wп. p.z. ]26. Groch bj~ly (2000 f.ol.) 
12 .00. Spir)<tus]OO litr. 100'/. w т. 43.25, по 
sier. 43.00, па тс. paf. 4S.lЮ; powiotrw przJkre. 

Glazg6w 4 sierpn ia. ~UJ'()\viec Mixed uоmоогз 
warranu 41 sz... 3 р. 
Ne~·Yo rk, 3 sierpnia. Bawulua 101/" w N. Orle&

nie 9'(~. Olej .kal"y raOnolV.nf 70% АЬе! Те.! 
8'/., w~iJ.delUi 8'/ •. Surowy olej 'kaluy 7'/ •. CcrL)' -
6k.Ly pipa lin. 1 d. Mtka 3 d. 86 с. Czer
'IIOU8 pszeojoaozima w т. J д., па sicr. 9f)l/:l С., 
па wrz. 1 d. 11/, 0., па pat. 1 d. 85/8 'с. Kukory. 
dr." (nowa) 621/ •. Uukier (tJ\1 f refiniug MU.a.cO"e.(]63) 
6.02'/,. KBw. (t·.ir Rio) 8.60. L6j (\Viloox) 6.95. 
::Иопiпа 6'/. . Fracht zbozowy 2. 

LICYТACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ. 
- 'V dniu 18 (30) w ..... ui. \. k.uoolaryi Ьу

potcCZDej Ш. l.odr.i, па sprzedni nierachomo§ci ,v 
щi cio 1Adzi pod Кг. 453 РГ1.У uliey \Vзсhоduiеj, 
od 8umy 11,2 IJ тз. 

- 26 wrшоiа (7 paz(lziernika) f.3mio, 111\ 

sprzet1ai nieruchomoSci w m.joscio .Lodzi POU Nr. 
6 prr.y Nоv,)"П\ rynku i оНсу Копstaut)'по\\"Зkiсj, 
od ват)' 28J200 r5. 

'J'E L E GII.t.MY 6I ELHO ' '''·:. 

Gielda Warszawska. 
Z,dauo z kоБС8П1 gietdy. 

z. woksl. kr6tkoterminowI 
оа 8етНn u 100 тг. 
Jt Londyn 11 1 11. 
IJ ParJz ,,100 fr. 
)f \Viedeit tI 100 О. 

z. papiery pafistwowI: 
Li.Ly Lik .. iil. Кг_ 1'01. 
Rot. 1'01. \Vschodllia . . . 
Liвty Zu. Ziem .• 69 г. J.iL. А. 
н " " male , 

и,!у z .. l. М. \У ...... &г 1 
" ,. JI IJ Н 
"" JI tt 111 

Li~tl z;:'~. M.t:odr.i 8;г. 1 ~ 
11 Н 
rt 1(1 

Gielda Berlir\ska. 
Напlшоtу rosYiak.ie zaraz . 

11 1) Dа. t10Jt. 
\VebJe па Warsza wo kr. 

" Peteraburg kr. 
.. J' сll . 
" 1,on yn п. 

:; Wi~eii~. 
D!.kont.o prywatoe 

Gielda Londy/iska. 
\Veke:le па Pet.6rsl)urg 
0)'.11:00102 

Ztluia4 \Zdniаб 

49.92'/, 49Gб 
10B 10.1] 
40j() 40.4<1 
81.35 81.-

89.00 89.20 
~6.00 U5.GO 
9<1.80 98.Ы> 
98.80 981iO 
9560 9660 
98.76 93.75 
9215 92.76 
92.40 94.4') 
H~.76 &j.75 
88.- 88.-
8G.75 8С.75 

2111.S" 20\.60 
201.50 201.60 
~OJ.- 201.15 
~00.60 200.76 
19940 ]99.50 
20.39 2,).39 
20.33 2O.8~ 

IG2 50 162.00 
2'/, 2'/. 

23 '/, 23'/ .. 

Meruczaku, "е wszystkich stron zaprzeczo OZIENNA STAТYSТYKA LUONOSCI, 
110. Sаш "Standard" w artykule dzisiej- Urodzen od duia 27 Нрса do 8 sierpnia ,v?~cz;ui 
szym pOd.lOSi w sроsБЬ ostentacyjny poko b)'lo, 
jO\ve usposobienie Anglii. W ,vзt'uпkасh W parafii katol. Dzieci tpvJoh 631 а щiаuо\viсiо 
takicll kопtl'шiоiе kudno bylo l1tгzушас сЫорсО," 29, clzie\vo?'1L ~~, • tej lior.by dzicoi .Iub· 

0)'с11 60, l1iе!lпL.шусh 3. Ni.ez},\vo щ·0(1wоус.h 8, 
si ~ па stanolvisku. Kursy przekl'oczyly \у tej liozi>ie slubnyol1 8, nieslubu)'ol, _. 
wczol'ajszy роziош koncowy i post!}pily оn- W par.fii ew.ng. Dcieci zywych 3~, • mianolvioio , 
lej w kiet'unkn zwуikоwуш, pod \vрlУlvеш chlopcOw 12, dziewcz'l! 26, • wj lio,I!)' dzicoi 81 \1/,
zaku!l6lv pokl'yciowych kопtl'щiпу, kt61'e nусЬ 36, nieslubnycb 2. Niez)'wo urodzon)'on -, 

d 6 · . Id . Ь d" w tej liczble 81uЬп)'сh-, nidlnbu)'cll -. 
па а у r "'lllех g.e zle wyraz al' z,oJ 0- S!aroz.konnych. Dzieci Z1'vyol136, а mi.no\vioio. 
zywiooy. Pozyczki rosyjsk ie podoiosly si~ chlopoow 21, clziewcz%tl5, z tej UozIJY slubuycl, 3(;, 

nieco w kursз.сh, oie byly jedoak pr.ed- nieslubnycb- . Nie7.ywo игОclzооусЬ-, w toj lio.
шiоtеш wi~kszych obrot6\v. Na gieldzie ы. slobnyol,- , niр.зlnЬn)'сh-. 
zboiowej, pt'zy usроsоЫепiu stanowczo 0 - ~at::~~~7~a~:~~~e w dllia 4 sierpuia: 
spateOl, pszenica staniata przeszto о 3 т., W par.fli ewang. -
iyto о 1 '/.-2 Ill_ Slaroz.konnych-

Berlln, 4 sierpnia. Bilety IHLllku r08yjskiego Zmarli w dшо '" sierpnia.: 
201.35; е-/. JiBLy zastawoe 61.20, 4% liaty JjJrwitI... Katolicy: dzi.eci ({о lat ]&-tu r.marto 9, W toj 
o)'jne 66.80, 6"1, Poz]'czka W8chodnil:l. 11 6 rJ1. 69.&0, liozbie сЫорсбw 9, dziеwсцt -j dorostyoh -, 'V 
Ш ешiв)'i 59.70,4% pozyozk", z 18НО т. 79.70, 6"/0 tej liczbie moz.czyzn -, kol>iet-, а щiаnо"iсiо: 
Hst! zaзt&wпе roвyjBkie 90.40, kupooy f'..elue Н24.26, Ewangelicy: dzieci du lat lб-tl 1 Z1nl\rtu 51 w tej 
60/0 pozYC7.k3. ргещiоwа z 186~ rok:1.1 158.40, takai z liczble сЫорс6,,, 11 cJziewcUit 2; tlorostycll 2, w tej 
1866 г. 133.90j в.kсуе hanku llandlowego 78.00, Цу. \icr.ble 'ШJ:7.СЧ1.0 2, koblet -, а шiапnwiсiе:-
8kontowego 76.30, ur. zeL warex:. wied. 2W.:.!бj ak· Jozef Maliuowsk:, Jakob Karkliu. 
суе kred)'towfI 8u.зtгуасkJе - .-, najnow8r.& pozyczkn Starozakonni· dяесi do la.t 15·tu. zmarto - w t.ej 
roзуjнkа 94.7Й, 6% renta rOH)'j.ka. J08.30, u)'.k:uoto liczble оЫорсбw-, dziеwащt- ; (10гозtусl\-, w t.cj 
4IJ/о , pry,vatue 21 /, 010' liczbie Л1~ZСZJZn - , kobiet - , а mшпоwiсiе: 

Londyn. 4- sierpnla w polodnie. Копао1е 9911/161 
РГО,lciе 4% kOUHults 102'/2' Lurec. kODW.15 1f1/I" r Ol!lYJ
aka poi. ~ 1873 т. 92 1/,; !О/о rtsut& r.lu\.a "'Cg. 
79 1/4' egJp8ka 6!1/., l)al1ku оLWlllаilзkl~~О 101/41 1011\
Ьагиуl01,., a ko)'fI Iraualll aue1.kiego 801/2 . spokojnie. 

Warszawa, 4 sierpnla. Targ па plaou \Vitkowskie
go. 1'8zenica ат. i ord.- - --, рstrя. i dobra 6БО-
670, biata 710-760, "yoorowa 780·- - - ; zyw 
wyboroW8 600- 516, sred.1J\e 480-490, wadli4 
we --- -; j~czmien 2 i 4а() rzgd.390-- , owies 
2g5-3lЮ,grуkа.--480, rzepak 1etni---,zimo\vy 
--, rzepakraps ziш.----,grооh polny---
оопо~уу----, f·азоlа-----: kasZ8.jaglaua -
- - , JIJ:(.;Zlшеппа----. grJcz.gr. --; n11lka раго· 
wa рsZt)оnа()(Ю,---_,ООI --- - . 11 _ ___ , И, 
----, ш,---_ ·,zytt'ia pytl.N.1 а 2,--- - ,olej 
rzepako\vy - - -, loiany ---о Do\vier.ioDO рзzс· 
uicy ttoOOI zyta 700, je;czmienia 18, OWSIl 120, gro
chu polJ1ugo - . 

Warszawa,4 sierpnia. Okowitn. 780/9 "nkc) zi ро kop. 
f!/'J.J ' Stозuпеk 8u,rnoa do wiщlга 100- 307'/2' Hurt· 
sklo.d za ,viadro kop. 7871-799'1 za gar JI. 256-
2GO ... SzYl1ki za 't\'iadro kop. 799s-8111 za garnioo 
kopleJek 200- 264 (> дod. п. wyscbn. 2'/,). 

B,rlin 4 .ierpnia Targ zuoto,V)'. Р.1.еш(. ... l.пiЖk.~ 
wo, \У ln. J fЮ~ .. 178, па ,ior. -, па aie r. wrz. 

LISTA PRZYJEZONYCH. 
но!.1 H.mburski. Кnреу' ЕаЫ.,у z Оде"" Spil

rein z 'V&rszawy, Regirer z Piotrkowa Sorokow У. 
Оdез}' , Aglicki z Odesy, Magazanik z &rdyczow&1 
Gordon z Drnabnrga, Perelman z Mitiska. 

Но!" 1 M.nleuffel. Кnроу, Kiihnel • ВегНп., L. 
Westreich z 'Viednia, А . Thoruam z Kopenhagi.. 

WYKAZ OE.PESZ 
/,iedо/'ес'ощ/с/, 1)/"8Х tutejso'l yturyc It/e~l'Il
fiсищ z lJOIOOdu lIi8dokladnych аФ'СSО/D 

i i1l7l1/C/' lJ/·zyczl/lI. 
Rnakow8ka z R)"1ПSDоwa-SilЬеntсiп ? 'VarszQw}' 
Tade l.18i'1 Ramocki z Petersburga-.'zntсlkаРуliсz 7.

. KOJiska-Gесеl \Veingart ~ Zdпuskiеj \УоН. 

~ Do numeru dzisiejszego dol;jcza s i4;, 
jako dodatek nadzwyczajny doko"czenie " Listy 
urz@dowej wystawc6w nagrodzonych па wy
stawie warszawskiej w r. Ь." 

DZmNNlK ŁÓDZKI. 3 

sujo od ni,:jllkiego c~su .skłoni zapew~e 
liczne rodzlDy do wspołudzlału w zabaWIe. 

(-) Orkiestra /lOlk', po ukończeniu sze
r~gu konc~rtó~ '" ~aradyzie prodnko~va la 
sili IV pomedzlałek I we wtorek w ogrodku 
re tauracyjnym Klukowa przed doborOWI} 
i doSć licznie zebranI), publicznościI}. Pro
gram orkie try jest obfity i zmienia sili 
cZ\lsto a z tego powodn raz jeszcze niech 
nam będzie wolno podnieść fenomenalną 
pami~ć młodziutkiego i wielce utalentowa
nego skrzypka Hugona, który w zystkie nu
mery programowe gra i dyrygnje bez pomo
cy nut. 

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

Podręcznik dla krawców mllzkich wyda 
wkr6tce w 'Warszawie p. August Rauer, 
utrzymujący szkolę rysunkowI), dla kraw
ców i w tym celn ogłosił już wezwanie do 
pronumeraty. 

- Myśl utworzenia stowarzyszenia litogra
fów na podobieflstwo niemieckiego zwil}zku 
Senefeldera, poruszył w .Gaz_ Rzem." p. 
Szczepański. 

- W jednym z lombardów prywatnych w War
sza wie skradziono różnych przedmiotów na 
15,000 rs. SIlraw~ kradzieży był służą
cy zakładu . 

- Na kolei wiedeńskiej majll być zapro
wadzone znaczne oszcz~dności, ponieważ 
dochody zmniejszaj/} si~. Godziny pracy 
w warsztatach mecllanicznych podobno 
wkrótce będą zmniejszone z 10 na 8 go
dzin dziennie. 

- Zakład 'dla wegetaryanów, znajdujllcy 
si~ pod Otwockiem, w bieżlłcym sezonie 
nie posiada ani jednego pacyeuta. 

- Odwaga kobieca. W Nałęczowie ze
szłej niedzieli plywały po stawie dwie mło
,le panie i dwóch młodzieńców. Nagle ude
rzyła w ich łódź inna, kierowana przez oś
mioletniego chłopca . Biedny chlopczyna 
stracił równowagę i wpadł głową do wody. 
Jedna z pań siedzących w łodzi, p. Julia 
I,., gdy towarzyszl}Cy jej mllżczyzni namy
ślali si~ co robić, skoczyła do wody dla ra
towania tonącego dziecka. Tymczasem sa
ma znalazła się w niebezpieczeństwie, lecz 
na szczęście dozorca stawu, podplyn/}wszy, 
uratował oboje. 

- Zazdrość. P. G. obywatel z Krasno
stawskiego zawiązał stosunek z córką ow
czarza z J astkowa. N ustępstwem tej miło
lici było dziecko, na utrzymanie którego p. 
G. wypłacal stalą kwotl} i często zajeżdżał 
osobiście do chaty owczarza, przywoźą,c 
pieniądze . Dziewczyna wkrótce wyszła za 
wąż. P. G. przybył do J astkowa, o czem 
dowiedziawszy sil) Ill /),ż dziewczyny, napadł 
na niego z cał~ gromad& włościau, kt6rzy 
zbi li go nl\jokropniej kijem tak, iż padł na 
ziemię, nie daj'lc znaku życia . Wieśniacy 
sl}d"l),c, że go zabili, chcieli mniemanego 
t rupa utopić , lecz przejeżdzajllcy oficyalista 
majątku spłoszył ich i odwiózł p. G . do 
szpi tala w Lublinie. 

- Skutkiem braku dozoru nad dziećmi w 
Lubelskiem w ciągu dwóch tygodni straci
ło życie 17 dzieci . 

włMnie przesłał wiadomo§ć o zbrodni. "Ten 
Lwow, mówi "Zaria, " O ile nam wiadomo, 
systematycznie tylko dokonywał zabójstwa .. . 
prawdy i zdrowego sensu. 

- Wł adza lekarska w Ode ie wydała roz
porzqdzenie, aby chedery podczas dwu mie
siecy letnich były zamkni~te. Melnmedzi 
podnli prośb~ <lo kuratora okręgu nauko
wego o odroczenie na rok tego rozporz&
dzenia, ze wzgl~d\l na straty, mogące din 
nich wynikn'le. Kurator prośbO 10 uwzglę
dnił w części i pozwolił ua naukę w che
derach podczas lata tylko do godziny pierw
wszej w południe. 

- Czy synagoga jest .miejscem świętem, 
czy tylko publicznem? Kwestya ta była nie
dawno ro.patrywan~ w senacie, z powodu 
nieporzlldk6w zaszlych w synagodze char
kowskiej. Wydział kasacyjny senatu o
rzekl, iż według prawa należy uważać sy
nagogo za miejsce świllte. 

- Próbka j~zyka polskiego. Wjednem 
z pism wrocławskich czytamy następny a
nons: "Dom. Belencin pod Garzyn szuka 
uatychmiast jednego, furszpana, na które
go siO może sp6śció, a który pilny i Szyz
wem jest. Tylko z dobrym atestem będzIe 
uż~ty. " 

- Kółko rolnicze w Bydgoszczy zamierza 
wysłać do rzl}dn petycYll, aby parobkom, 
którzy przebyli zimo w służbie, nie było 
wolno porzucać słuźby na wiosn~ i aby przy 
robotach publicznych tylko tym robotnikom 
dawano zajęcie, którzy wykaŻIł, iż opuścili 
służbO za zezwoleniem swych panów. 

- W Gdańsku przed kilkunastu dniami 
zmarł niejaki Blnm. Przed laty byl on 
kupcem zbożowym i robił na tem świetne in
teresy. W 1'. 1849 spichrz jego stanIli w 
płolllieniach skutkiem podpalenia. Śpichrz 
wraz ze zbożem był ubezpieczony. Gdy siQ 
ro.poczęlo śledztwo, jeden z sąsiadów Blu
ma, także kupiec, zeznał iż widział go pod
palającym. Blum skazany został na 20 lat 
ciężkiego wi~zienia, gdzie przebywał: lat 11 
t. j. aż do r. 1860, kiedy okazało sili, iż 
podpalaczem był nie BIUlu a ten świadek, 
który swem zeznaniem potępił go. Sku
tkiem tego odkrycia podarowano Blumowi 
9 lat kary i uwolniono ' go z wi~zienia. 

- Dziennikarze berli ńscy podobno maj/), 
zamiar wniesć petycję do następczyni tro
nu niemieckiego, aby wyjednała ulgi dla 
Kraszewskiego a mi~y niemi możność od
siadywania kary w Kiel, gdzie klimat jest 
zdrowszy. 

- Emigracya z Niemiec do Ameryki, we
eliug wykazów statystyczuych, ciągle się 
zmniej~za . 

- Uprzejmość. W H eidelbel'gu na sta
cyi kolei jeden z podróżnych przy wysiada
uin z wagonu zostal Potrllcony przez pe
wnego studenta. Na grzeczną, uwag~,zrobioną, 
mu ,student odpowiedzi 11: "Nie podobało si~ 
panu? Jestem na paliskie rozkazy. "Dzię
kuję, od ... ekł podróżny, oto moja walizka, 
proszę jlł odnieść do hotelu." Śród ogól
nego śn.tiechu student zniknq,t w tłumie. 

- Zakładanie szkółek rolniczych w Gali
cyi dla żydów projektuje "Aliance Isra
elite" i wkrótce podobno powstanie jllż je
dna z takich szkółek. 

- Właściciele ziemscy rosyanie przed 20 
Jaty posiadali w 3 guberniach pcłudniowo- - Do kandydatów na prezydenturl} rze
zachodnich 7/12,000 dziesiatyn, polacy czypospolitej francuzkiej, po majq,cem wkrót-
5,347,000 a żydzi ó3,OOO. W r. 1880 wła- ce nastąpić ustąpieniu Grevy'ego, zalicza
sn oŚ(: rosyjska T,ow illkszyła sil) o 235% tj . nym jest także minister robót publicznych 
dosz~a do 2,510,000 dz., polska zmniejszyła Raynald, żyd. 
się do 3,963,000 czyli 25"/., żydowska po- - Po latach trzydziestu. W P.Jermo 
zostala bez zmiany. roztrząsano w tych dniach sprawę opry~z-

- W seminaryum prawosławneru w Miń- ka Piriano, który przy protokóle sądowym 
sku zaprowadzonym być ma wykład religii zeznal, iż bawiąc IV r. 1853-im z trUPił 
katolickiej, ponieważ duchowni miejscowi Renza w Warszawie, dopuścił sill porwa
często maj'1 styczność z osobami wyznania nia małej dziewczynki, którą, wychował a 
rzymsko-katolickiego, odznaczajllC6mi się następnie wydał za m'lź w Messynie, gdzie 
dziwn ie upartym fanatyzmem w sprawach w rok po ślubie umada. Piriano miał 
swej wiary. przpciw sobie 61 zarzutów rozmaitej kate-

- Projekt zakazu żydom handlu w nie- goryi . Skazano go na 18 lat willzien ia. 
dziele i świ~ta w guberniach zachodnich - W Londynie dwóch lordó\v pobiło sill 
przesłany został do min isteryum spraw w Hydeparku między sobą,. Z począ,tku 
wewnętrznycb. szła bójka na kije, pod koniec zaś na pie-

- Wylew Wisły i Nidy na poczl),tkn ze· ście. Przyczyna bójki niewiadoma. 
szłego miesi ą,ca zn iszczył zboża na prze- Montefiore, zmarły w tych dniach fi. 
strzeni 1,420 morgów. Licząc warto§ć lautrop był inicyatorem założenia t o warzy
zbioru z każdego morga średnio tylko po stwa, które pierwszy raz wprowadziło oświe-
50 rs., ogół strat wyniesie 71,000 rs. tlenie gazowe w głównych miastach l~du 

- W Petersburgu w tych dniach zawalił stałego Europy. 
sili główny budynek w jednej zwilIkszych _ Ksillź~cej parze Battenberg groziło po 
garbarń, przyczem kilku robotników zosta- ślubie n iebezpieczeństwo. P rzed kościołem, 
l o przygniecionych. Na szczęście rany ich gdy nowożeńcy wsiadali do karety, areszto
nie groż'1 utratą życia . wano czatującego na nich z rewolwerem 

- W Petertburgu tworzy się obe~nie tru- Wiliama Mulinsa. StrzelaJ: OU jnż niegdyś 
pa dramatyczna, zlo~ona wyłąCZnIe z k?- do królowej i zostal umieszczony w domu 
blet;. W sztu lca~h, Jakle ta truP!1 będZIe obł/}kanych, zk~d właśnie ucieki. Cierpi 
grac, wszystkie Iole na'Yet I męzkle wyko- on uą manię uienawiści do rodziny królew
lIywane ~ędą prz~z kobiety. _ skiej. Chciał zostrzeM księżn iczkll Beatry-

- Szpitale maJI} być .pozakładane podo- cz~, "aby raz położyć koniec wychodzenin 
bno wc wszy~tklC~ ~leJscach,. do k~órych ksi~żn iczek angielskich za ksią.żq,t niemiec
~tale od bywają. SIEJ ~)JeJgrzym~1 poboznych: kich." 

- Omyłka. "Z al'la" donoSI O zabawneJ. . . 
pomyłce pół nocnej agencyi telegraficznej, - Najbogatszy p rz.mysłowle~ al~ackl IIart
która rozeslała telegram o zabójstwie ksi\)- mau ofiarowa~ 11lIastu Paryz_owl 2 mlhony 
dza w Stepauiu, uadmieniając, że sprawCl), fr. ua założenIe domu starco~ d la OSÓ?, 
zbrodni jest E ugeniusz L wow. Tymczasem które ch~l umrze~ wo F ranCJI a mleszkaJll 
ks iędza zabił niejaki Myszkowski a Lwow, w Alzacyl. 
to korespondent .N. W rem.', znany pod 
pseudonimem Ruskiego Strannika, który 

TELEGRAMY. 
Belgrad, 4 sierpnia. Motropolita rum U(I

ski uznal arcybiskupa belgmdzkiego Tc
odozyusza głow~ samodzielnogo kościoła 
serbskiego i zawiadomił go o pr.yznaniu 
samodzielności kościoła rumu lIski ego przez 
patryarch~. 

Rzym, 4 sierpnia. W 
wiolk~ bapcle fałszerską. 
kie urządzenia i 50,000 
frankówek. 

Padwie odkryto 
Zabrano w zyst
fałszywych jedne 

Wiedeń, 4 sierpnia. Z powodu poprawy 
stosunków sanitarnych w Welehradzie, po
zwolono już ua pielgrzymki ze Szlązkn. 

Londyn, 4 sierpnia. Projekt dalszej bu
dowy drogi żelaznej do Berberu został za
niechany i przedsilIbrane' SI} środki Zl\ tą
pieuia garnizonu angielskiego w SIlakimie. 

Bruksella, 4 sierpnia. W kopalniach wl)
gla w Comberigo I wybuchnllł skutkiem 
ehplozyi gazów ogiefl "Jaśnio w chwili, gdy 
wszyscy robotnicy zllajdowali sili IV szy
bach. Wielu odniosło ci\lżkie rauy, ośmiu 
ZM spaliło się-

Petersburg, 4 sierpnia. - Prokurator na
czelny synodu powrócił do Petersburga I 
bezzwłocznie obejmie urzędowanie. 

Berlin , 4 sierpnia. Do przyjllcia cesarza 
i cesarzowej austryackiej w Gasteinie czy
nil} sili wielkie przygoto wania. 

Berlin, 4 sierpnia. 'IVi elkio wraienie zro 
bila tu wiadomość o zamachu dokonanym 
na nast~pc~ tronn uiemieckiego w Szwaj
caryi, jakkolwiek n ie 7.llalazła wiary_ Dzieu
niki zamieszczają. telegramy uspakajające 

Wiedeń, 4 sim·puia. Dowozy ~ Francyi 
majl} być poddawane dziesięciodniowej ob-
serwacyi_ 

Paryż, 4 sierpnia. W Marsylii było wczo
raj 26 wypadków cholery. Minister han
dl u, tudzież doktorowie Proust i Brouar 
deI udali si~ tamże dla przekonania sili o 
stanie rzeczy. W Lugdunic pojawiły się 
już także wypadki cholery. 

Madryt, 4 sierpnia. Cltolera wzmaga sil) 
znowu. Bogate l'odziuy opuszczaj/), miasto, 
udajl1c siC do Francyi. 

OSTATNIE WIADOMOŚCI HANDLOWJ:. 

Berlin, 4 sierpnia. Giełda była dzi§ le 
piej usposobioną. Pogłosce "Standard'a" 
o starciu rosyan z afganami IV okolicach 

--, na wn. pai.tó9, na -pai. list. 161, na list. 
gr. 163, ' na'kw. mj. 170'/,. Zyto cicho, w m. 13G- H3, 
Da ,le.r. ł40SJ~, na.ier.WTL U()JJj J nawn. paź. 143, 
na pai .lisl14.6, na list. gr. 147, na gr. st.-. na 
I t . U .. --, na kw. mj.15I'/._ JoC%mieó VI hl. 118-170. 
O .... iea U!p. dobre, \V miej cu IdO - 165, na 
aier. -. na aier. wrz. -, na wrz. pat. 130'/2, na paź. 
1iJt.1311/" na list. gr.132 l / ' J na kw.mj. I 38. Uroch wa· 
ne!. 14G-W6, paatewoy 130-142. Olej lniany w m. 
62, uepakowy w m. b. beCL 4.5. Okowita w m. 
00. becz. 42.S. 

Szczecin. 4 sierpnia. PAtenie. ospalo, w m. 156-
IG3, na wr<eŚ. pat. HI2.00, na kw. mj. 173.00. 2yto 
ospal~ w m. 164.-138, na wn. paź. 142.60, Da kw. 
IIlJ. 160.60. Ole j "opakowy ospale, na sier. ~6.70t 
na wrz. pat. 46.70. Spirytu.s cicho. w m. 41.81. 
on "ier. wrz. 41.40, na wrz.. pat. 42.00, na lisft. gr. 
42.60. Olej skalny 7.~O. 

Królewiec 4. sierpnia. Targ zbożowi' Pszenico. 
ospale. :tyto 00. .miany, w m. (120 . 21JOO f. ct) 
182.50, na sier. 132.60, na wrz. paź. 192.50, 
J~czmień cicho. Owies spokojnie,' w m. 2000 f. et 
UIO.OO, na wn. plLŹ. 126. Groch bi~ły (2000 f. cl.) 
12 .00. Spirytus 100 litr. 100'/. w m. 43.26, no 
sier. 49.00, na wre. paf. 43.00; powietrze przJkre. 

Glazg6w 4 sierpn ia. ~UJ'()\Yiec Mixed uomoors 
warranu 41 8L 9 p. 
Ne~·Yo rkł 9 Sierpnia. Bawełna 10 1/ " w N. Orlea· 

nie 9l(~. Olej skalny raBno"aDf 70% Abel Te.t 
8'/., w~il.deIHi 8'/ •. Surowy olej .kaluy 7'/ •. Certy
fikaty pipa line 1 d. M,ka S d. 86 c. Czer
woua pszenjoaOł~ima w m. J d., na siar. 9f)l/:l C., 
na wrz. ł d. III, 0., na pat. Id. 85/8 'c. Kukary. 
dza. (nowa) 621/ •. Cukier (h\lr refiuing Mua.coTalł63) 
6.02'/" KBwa (fair Rio) 8.60. Lói (Wilcox) G.96. 
::Nonina ti l/ . . Fracht zbożowy 2. 

LICYTACYE W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ. 
- W dniu 18 (30) w .. e8ui. w kancelaryi by

potcczDej m. l.odr.i, na sprzedaż nierachomoś ci w 
mi cio 1Adzi pod Kr. 453 pny ulicy Wschoduiej, 
od 8umy 11,2 U TS. 

- 26 września (7 paźclziernika) f.3mio, na 
8puedaż nieruchomości w rruoś cio Lodzi pod Nr. 
6 pny Nowym rynku i ulicy Konstau tyno\\'Skicj, 
od samy 28J200 r5. 

'J'ELEGlł.ł.MY 6I ELUO ' '''·:. 

Gielda Warszawska. 
Z,dano z końcem giełdy. 

Z. woksle krótkotermin OWI 
oa Berlin u 100 mr. 
n Londyn u l 11. 
n Paryż u 100 fr. 
n \Viedeń li 100 O. 

Za papiery państWOWI : 
Listy Likwiil. Kr_ 1'01. 
Rot. Poi. \Vschodllia . . . 
Listy Zu. Ziem . • 69 r. Lit. A. 

H n " małe , 
Lilly Z .. I.ltoI. W ...... Iler I 

" u " n H 
n n " ,,111 

Li~tl Z~t M.l:odr.i 8;r. l ~ 
Ił II 
,. 1(1 

Gielda Berlińska. 
Hanimoty r08yjak.ie zaraz . 

u n na. tlOJt. 
Webłe na Warszawo kro 

" Petersburg kro 
00 J' clł . 
" Lon ID kro 

:; Wi~eii t;. 
D!skonto prywatne 

Giełda Londyńska. 
Weksle na Petersburg 
O)'.kooto 2 

Zduia4 1Zdniaó 

49.92'" 4905 
lOB 10.11 
40 j() 40 .4ł1 
81.35 81.-

89.50 89.20 
~6.5O !Ja.GO 
9<1.80 98.bO 
98.S0 9860 
9560 9660 
9S.76 93.75 
9215 92.76 
92.40 94.4') 
H~.76 łJ,j .75 
88.- SS.-
SG.75 8G.75 

2\11 .SÓ 20\.60 
201.50 201.60 
~OJ.- 201.16 
~OO.GO 200.76 
19940 199.50 
20.39 2,).39 
20.33 20.8~ 

IG260 IG2.oo 
2'/, 2'/. 

23'/, 23'/ .. 

Meruczaku, ze wszystkich stron zaprzeczo DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. 
no. Sam "Standard" w artykule dzisiej- Urod zeń od dnia 27 lipca do 8 sierpnia w?~cz;ui 
szym podnosi w sposób ostentacyjny poko bylo, 
jowe usposobienie Anglii. W warunkach w parafii katol. Dzieci tywJoh 63, a miauowicio 
takich kontrminie truduo było utrzymać cblopców 29, dziewc?'!t a~, • tej lic"by dzieci olub· 

nych 60, nieślnlmych S. Ni.eżywo urodzonych 8, 
si ę na stanowisku. Kursy przekroczyły w tej liczbie ślubnych 8, nieślubu)'c!, _. 
wczorajszy poziom końcowy i postąpiły da- w parafii ew ang. Dcieci żywych 3~, a mianowicio, 
lej w kierunku zwyżkowym, pod wpływelll chlopców 12, dziewcz,!t 26, • !.oj liczby dzieci śluh
zaku1ów pokryciowych kontrminy, które Dycb 36, nieślubnych 2. Nieżywo urodzonycn -, 

d Ó · • łd . b d" w tej liczbie ślubnych-, nieślnbuych -. 
na a y I' wmei gle zle wyraz ar zIeJ 0 - Starozakonnych. Dzieci żywYCl136, a mianowicio. 
żywiony . Pożyczki rosyjsk ie podniosły się chłopców 21, dziewczłll6, z tej Uozhy ślubnych lIG, 
nieco w kursach, nie były jednak pned- nieślubnych-. Nie7.ywo urodzooych- , w tej licz
miotem większych obrotów. Na giełdzie hie ślobnych-, nip,ślnbnych-. 
zbożowej, przy usposobieniu stanowczo 0- ~ał::~~~7~a~:t~e w duia 4 sierpnia: 
spałem, pszenica staniała przeszło o 3 m., W param ewang. -
żyto O l '/._2 lU_ SIarozakonnych-

Ber lIn, 4 sierpnia. Bilety hauku r08yjskiego Zmarli w dmn '" sierpnia.: 
201.35j fflJ. JiBLy zastawne 61.20, 4% listy JjJcwhl... Katolicy: dzi.eci do lat l&-tn "marto 9, w tej 
oyjue 66.80, 6"1, pozyczka wschodniM Jl 8m. 69.&0, liozbie chłopców 9, dziewc74t _j dorosłych -, w 
li emisyi 59.70,4°10 pożyczka. z 18:łO T. 79.70, 6"Jo tej liczbie moż.czyzn -, kobiet-, a miauowicie: 
ljst! zastawne rosyjskie 90.40, kupouy r..elna H24.26, Ewangelicy: dzieci du lat Hj· tll zmlł.rłu S, w tej 
6°/0 pożyC7.ka. premiowa z 186~ roku 158.40, takaż z liczhie chłopców l, c.biBwcZłłt 2; dorosłych 2, w tej 
18ti6 r . ł Ba.90j a.kcye hanku handlowego 78.00, d.v- Iicr.hie mlJ;7.c7.y7.n 2, kohiet -, a mianowicie:
akootowego 76.30, ur. żel waru . wied. 2mU!ój ak· Józef Maliuowsk:, Jakób Karkliu. 
cye kredytowfI au.stryackJa - .-, najnowsu pozyczka Starozakonni· dS100i do la.t ł5·tu zmarło - w tej 
rosyj ska 94.70, 6°/0 renŁa rosyj.ka. lOS.30, c.ly.k:onto liczbie ohłopców-, driewaq,t - ; dorosłych-, w t.cj 
4%, prywatne 21

/, °10' liczbie m~żczyzn - , kobiet - , a mianowicie: 
Londyn, 4- Sierpnia w poładnie. Konso1e 99 11/16, 

pru8kie 4% kouHola 102 1/" Lurec. konw.15 u /", rOllYJ
ska poi. ~ 1873 r. 92 1/,; tO/o rauta zlm.a "'eg. 
79 1/4, eglpaka 6!l /., bauku oLŁOIllańikla~o IOl/u 1011\
baruy 10'/s, ako)'fI lraualll.ue1.kiego 80 1/ 21 spokojnie. 

Warszawa, 4 sierpnia. Targ na plaou Witkowskie
go. l'iZeoica 8m. i ord.- - --, pstra i dobra 600-
675, biała 710-760, wyborowa 780·- - - ; zyto 
wyborOWi 600- 516, średnle 480-490, wadli4 
we --- -; j~czmień 2 i 4a() rzgd.390-- , owies 
2g5-S50,gryka - -480, rzepak letni---,zimowy 
--, rzepllkraps zim.----,grooh polny---
cukro~vy----, fasola-----: kasujaglaua -
- - , JIJ(.;Zlmeone.----, grycz.gr. --; nllłka paro· 
wa psZt)onaOOO,---_,OO, --- _ , l , _ ___ , U, 
----, lll,---_ ·,żytt'ia pytl.N. 11 2,--- - ,olej 
rzepakowy - - -, loiany --- o Dowieziono psze· 
nicy IitoOO, żyta 7UO, je;czmienia 18, owu. 120, gro
chu polnogo - . 

Warszawa,4 Sierpnia. Okowita. 78°/9 "nkc) ZIł po kop. 
fll'J.) . SLosunek 8u.rnca do wia.dra 100- 507'/2' Hurt· 
sklo.d za wiadro kop. 787 1-799', za gafli. 256-
2GO ... Szynki za wiadro kop. 799s-8111 za garnioo 
kopIeJek 200- 264 (z dod. na wyschn. 2'/,). 

Berlin 4 Sierpnia Targ zuotowy. P.zeDl(. ... l.nii:k.~ 
wo, W 1ll. J fi6~ .. 178, UB aior. -, ua aie r. wrz. 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
Hotel Hamburski. Knpcy' Rablew z Od""y, Spil

rein z 'Varuawy, Regirer z Piotrkowa Sorokow y. 

Odesy, Aglicki z Odesy, Magazanik z &rdYCzow8, 
Gordon z Drna.burga, Perelruan z Mińska.. 

Hotel ManIeuHel. KDpcy' KijhDel • Berlin., L. 
Westreich z 'Viednia, A. Thornam E Kopenhagi.. 

WYKAZ DE.PESZ 
IliedoręcZOll!lcll lJrzez tutejso'l ytafyC Itle~r(/

{tru1'l Z lJOl.Oodu niedokładnych adresów 
i ill7lycll !Jrzyczyll. 

Rnakowska z Rymsllowa-Silbentein ? 'VarszQwy
Taden8r. Ramocki z Petersburga-.'zmelkaPylicz 7.

. KOliska-Gecel 'Veingart ~ Zduńskiej Woli. 

~ Do numeru dzisiejszego dOłQcza si~, 
jako dodatek nadzwyczajny dokończenie " Listy 
urz@dowej wystawc6w nagrodzonych na wy
stawie warszawskiej w r. b." 



4 DZIENNIК И>DZКI. 

о G о s z Е 
PRZEWODNIK ADRESOWY. ОВЪАВЛЕНIЕ. "ат ) '.1 .,. ' 

И. д. СУ)l.сGпаl·О JlpJlcтaвa Съ'ьэ- щ, !Onur zaWI~.uOlnt~ .zano-
J)ЕN'l'I'S'l'Л Л. IWRиоlr, да ИIl 8Ы:'Ъ С дeii l-го Пет _ ",n.~ PObIICZIIOS~I_ IZ z~l~dzl~SZY 

ulie. l'iolrkow.ka . i.-j ... i. eulti.roi "O"CB~ ОкругаУ СтеФаuъ изд~- w ZYBt.kl~ Zl1ас.zшеj ,е WlnНlI',lIe w 
IVi18leJ1U[,OgO. ЗО~--40 cKiii, жrlте"ЬС~'вУющiii ВЪ '·ор. Ло- KrY'~lle 1 za\vI"ZawBzy .~ ШС'ВI sto· 
-----=-----'''--=.--- )1.311 ПЪ )l.ОЫ'Ь N. 1109-А, оБышlII-- sunkl, zaopatl'zylem щuj 

N 1 А. 

Г~ 

Nowo~c i DraktJczno~~ 
АН'гсс) П'VI\!шiе'W8ki СТЪ,"ТО 30 Iю.18 (11 Августа) сего SKLAD WIN 

LEKARZ-WEТERYNARYI miasta t.odzi 1 5годаоъl0Ч:1СООЪУ'-Р3ВЪ гор. ?t. ,о!' Umt'\.bl mVftf!'V1t 
'IVscbodnia, доJn Zieglera. ' ;'IОДЗIl 110 KO'lcTaIlTllu~~CKOii Y·~· N. znajdujllCY si9 przy u)icy Piotrkow- ТJ " • .. ·W~trt .... oi \,I~."A 

1819-0-0 320-:N, бу~еТ'Ь IIродаааГЬСЯД~IIIU- skiej w hoteJu Hamburskim, ",е 
иос Iшущсет~, uрuвадл~жащсс wszystkic gatunki wina krymskiego, С Z у L I J Е О N О С Н W I L О W А. 

м. G U Т Е N Т А G Ицку КаJIOООGОИУ, зак.1lO l3юще- kt6re z powod6w wyiej wymien.io-
Jubiler, Nowy-Rynek Nr. 3. еся въ и~б~.ш, серебрllюlых'Ь _"3Д'Ь- пусЬ sprzedaj~ bardzo tanio, z сzеш .. . 

1838-0-0 JJЯХЪ 11 IOШIТОВОIl 11 e.1bKOВOll ту- polecam si~laskawym kOBsumentom. na[l'odzona medaJcm па wYstawIC warszawsDCJ w г. 1885, 
__________ Gахъ 11 оцtиеuнос 200 ру6. - коп., Z uszanowanie .. 

[1:1 УДОDJствореиiе Ifретеllзill Х. m OPRA W А ta, majqc па cclu odul\nlc ogromnycll uslug " szystkilll 
POTRZEB БJJаоата u П. Браудс. М. BU66ak. okaza~n ~il; na~er praktyczn1!. \v 0~6Inel.")cj uiyc~u; d"je оп" 1110:\110.6 

В О N А Опись u оцtllКУ ПРОД:1васмыхъ 1881-6-5 орга":,l епщ .soblc saщешu "'. jed!lej ch,!lli! \vszel~,ego rot1zaju papie-
IIредые'ГОВЪ wожuо раЗСШlтривать r6\V, zurnnll,.I·ncllUnk6w, dZlenDlk6w, Ilstow, brullOn6\v, nut, рарiсгбw 

z muzyk!} dodzie"i~cioletniej p:lDien- у Судсбllаго Пристanа _11 въ день urz~dowyclJ 1 t. р. 
ki. Ташzе iest. f'ortepinn до IIpoAaJIiIJ па bltcтt 01l0~ . ZAKtAD SZEWCKI Z POWODU ;fJATWOSCI UZYCIA 
sprzedania za bardzo nizk!} сеп\!. lюля 23 .111111 188:> года .. _ pod fiгш!} 
'IViadomo.6 w redakcyi. 1910-1-1. ИЗАеБСКIИ. Jh r S . k К k Oprawa automatyczna czyli jednochwilowa 

1912-3-1 ОВЪАВЛЕНIЕ. uZe18 . zwепш а. z га owa, 
-------.-.-:.:....-. -- Судсбныii ПРllСТauъ ПСТРОl.0В- . cg~уs!ощсу w tO~ZI od J~t 20-to . ,ыеса si~ t~ оsо.Ьош ргуwаtпуш jako tei: I,rz~dощ, adIl1inistracyoll1' 
Dyrekcya drogl . zel~z.neJ fa- СШIГО Окр) Жllаго Су,щ ОСIlIlЪ p,zenteslOn.Y obecnle па. о11с9 DZle)- dОПlоm bankl.erskIIl1, handJont, р.р. oficeГOI1l arll1ii i lIIarytlarki i t. р. 

Ьгусzпо-/оdzklеJ . Греффг.08И'lЪ lIа оспоnauiи 1030 nll N. 1373 do дотп ~usel?o, obok dla utrz.frл.аDl~ w porzqdku wszelkiego ro(lzaju papicI·6w. Р" 6с,- tegз 
podnje niniejszem do wiadoDloscl С'Г. уст. Грзжд. Су.з:опр. оБЪПВ~II' teatru Fogla, p.rzypo~lDa Sl~ wzg]~' rc~ol1leD<luje Sl9 bardzo praktyczny registrator do list6w i rachunk6w, 
publicznej, ze dln. udogodnienia ko· СТЪ, 'IТО 30 lю.1Я (11 Anг)'ста)1885 г. д~nl .S~ano~nej PubI,c~noscl. na(l- ktore шоgll Ьус UPorzlldkowaue л1f:.Ьеtуczniе. 
n1Uuikacyi stacyi l.6dZ z pociqga\JIi съ 10 'ШСО8Ъ утра будстъ I1рода- Пllеnoаис, 11. (~lugol.etnta pra~tyka Z czem si\j роlссат . 
kuгусrskiешi drogi ielazucJ warsznw- naтьск ДПШБllмое IJ)lущество ШI w ty'" zawo~z,e. dajc тп. шоzпо§(: мi hal м· k ki 
sko-wiedeilskiej од а. 10 sierpnin и'Ьст'Ь xp~lUeuiR, ПР"lfаддежащсе "aa~~c u,сzуntеща wS7.e~klnl wуш~" С leSZ OWS • 
(29 liрса) r. Ь .. до poci!}gn tO"'aro- Фрапцу Anl'ус1'У БIIIfСР"У, ка УДО' gantol1l шt.еl·еsапt6w. Znklad daje Miesz!<a w hotelu Polskim w todzi, tylko krotki czas, 
"ego Nr. 101, wусhоd:щсеgо z Ко· 8JJCTnOpellie . I1peTellaill АвцiОllсрна- townr z p ler\v~zorz~dnych fabryk 1901-3-3 
luszek о godzinie 5 nllnut 45 rl\nO ГО (бщес'гва Варшавской Фабршш wyk~(lCz~ ObUWl6 e!cganck?, ~wzgl~ --------------__ .: ____ .. ____ _ 
i Nr. 104, wycbodz'lcego z l.odzi MaJUlIII 'J" flзходпщееСll вт. rо]>од'Ь dOlaJ~c JeanoC1.eSDlC OdClskl, blat-
() godzinie 8 minut 30 wieczoreIl1, ЛОДЗII по Cllaцeponoli у~п:цt 8Ъ Cusy 1. t. р. Сепу 1\Ollarkowane. 
dodl\wany b~d1.ic pow6z .ni~szany дом'!; l!ОДЪ N. 769, ~ОСТОIIЩСС 1JЗЪ \Vrazlo potl'zeby, w.ysta~czy tyl~ol ~~r.;;;;,Ir.=_="""=::"'r.:;;"",....:=_=".="""r.:;;=,"or.::=_=_,.... 
kl. 1 i П. 1913-3-1 жолiiзuо'Ь 1Iароnои loшшIшы 11 T:I- ргzуslаше adl·eau. 1 ml~ra. ШП1.е J!~Ж_Ж_Ж_Ж_Ж_Ж_ЖА"Ж_Ж_Ж~~ 

ОВЪАВЛЕНIЕ I(овагоже KOT.IUI, оцtl1СШIOС ддя Ьу6 zdj~tq ,. III1 СS1.kl\ШП IDtere· , 
• то О Ъ П' 800 б о snnta. 1907-2-1 " '1 t' d .. S ! R d . 6 и. д . Судсб'Шl'О ПР'IС1'ава СЪ'ЬЗ· рг в ъ ру . - 1( 11. 1.: 11 аш zaszczy zawla оmю zallO\YnYc I О ZIC W 

да мIlровыъъ СудсН 1-го Петро- Iю.1Н 23 ДНИ 1 85 года. r. OpiekuIl6\v, zc 'у d. 13 lipca 1'. Ь., ot\vorzytall1 W 

1(~1I6KfIl'0 Округа СтеФallЪ и.зде(j- ОСИПЪ ГРЕФIФ91К1" ОВ1И'l1Ъ Bl~. B(9gJ~od6ki Н (lOIl1U р. Sun' 011, Il:,ргzеСI'\п (10mu bracI' Bn, тиС!1 
CKiii, ЖПТСЛЬСТllующiii ВЪ гор. Ло- - - шiсszkn tel'az W domu Р. ВасЬsn. ..". .. 
дЗU ВЪ ДОЫ'Ь N. 1l09-А объlШЛЯ' Ogloszenie ~rzy ulicy Piotrkowskicj Nr. 280, k 1 · , k u kl 
с."Ь, что 30 !ЮJlЯ (11 Августа) сего .. . • . obok д. SC.llcibIel·a). Lcczy choro- ~Z О ~ z~n~ а 'п a~owa 
1885годаnъ 10 час. утра въ гo~. Рodа.)е .51~ до powszechnej wta- у kobiec. dziec. i ptc.; Рl'zуjшujо 
ЛОД311 110 УЛllцt llавjIOТЪ ПО](1. :N. domo§cl, It z powodu dokonywa- cllOrycll тапо 0(1 8-10 ро ohied. " 
1306-Е, будетъ lIродаоа1'ЬШ! ](011- nych rel,~racyj па trakcio. fabryc1.- од 2-4. 1816-12- 9 . ., , 
жимос имущество "РlШздлежащес пуm w klcrunku од f,odzl do Ра· " Z 2·та k]аsaШ1 wst!iрпеml, kt61'CJ g1U\VНУП1 celem 
Ксавсрiю . КУП1(СЛЬ, зю;лю·шющс- biani~, <lozwo)onym je~t pl'zejllzd . b![<lzie przysposabiaHie t1czeullic (10 mll1паzуulU. j" 
еCll IIЪ 1\IJlIIl1U'b 11 ОЦ'ЬПСllоое 120 tyJko dJa lekklch furl1lanck, powo· Jest до sprzodanla "а rr1.yst~pn!} r, . .. ., 

руб. _. )(011. па. УДОllлеТВОРСlliо z6w i .. karet;. wszelkio in~o. "о: ceD~ " Z 8zczeg6!1l:} troskll~osCI~ b!fdzlC pro\VadZOll~ па- " 
llре'l'еП31l1 JI1:ШР1Щ\ll l\facpOIlIl'la. "1. z C1tZ"rell1 ! [rllchty, obJ~1.dzac garnl·tur mebll" uka J!izyko,v obcyc]l. ~ 

OIllJCb 11 оц'Ьш<у Ilродаваемыхъ \VIDПУ од l{oklc'lI s1.os~ \vlOdllcq " I1редмстовъ llOЖJIO раЗ6маТРll11ать prze1. Rud\j, Rzg6w до PaЪianic. szafa, 2 J6ikn, stolikiir6zne ЗРI'Z~ - 1 'J L. JJТELLEB~ " 
у СудеGшН'о Прпстanа 11 НЪ день Z Pabianic za§ ро tcj sal11ej 5х0- [у д01l10 \О О, ws1.ystko pl·fJ.\vie nowe. ~ ] 971-6-6 
I1родаЖIJ ua w'bcTh olloii. _ sie t.o)e~t prze,: Rzg6w, Rud9 до 'IVi.аdОП10М przy I1licy D1.ikiej, (10111 'Ii~~~~ж=ж::~jt] 

wля 23 ДПlJ 1 8:> г. Roklcla 1 l.odZI. Нешtzеgо N. 505. I 
1909-1-1 Издебскii . 1894-3- 3 1880-3-3 

'''е''.lе. 

И.rlirt ., (166'/,) 
" ., . (1665/,,) 

lШl8 uienl . miula ballL 

" l JarJZ. 

" 

zл Dy'
kont. 

z kопооП1 "iolt]y I . DOptltu I0UO tranz&kc)'o 
i,~uno , cheiauo pluo., _._ 

,)1. !ег. 'l' 100 mr. --( 49.06 '49 97'/, 611 

~r.' ~~: ~~: ]~ ::;~: 2! 4~.9~'/, 1149 82 '/_:' 85 87'/, 
k.r. ter. 2 4.1. ] 00 тг. , 
al. ter. 8 щ. 1 1,. 

~~: ~~: ,~:1' 1~ ~~. ~ 10.14 ,10 12 12'/, 
kr. t. T. 10 и. 100 1"г. 8 4050 40 40 
dl. !ег. 8 д. 100 Uor. 4 

(186'1:,) и. t.T. 8 d. 100 Оог. 4 
\Vied.il 81.36 81 06 10 15 

1'''I.lery )'R.iиtw. \ g.~ Oop.lniOI1O\Z kono.gi.l,)y Лkеуе. 8.{, DOJlel" io· l1. konc. gieldy 
( •• 100 ".). ~ "" ~ 'о,). 1 cho.pl. (z. 100 г •. ). ~ '" 11. I,"о,. ~ha:pi 

O"'igi ~k.r. Kr.Pol, .,1 ••• - . - -.- -.- , -.- Akolej). ~. \Y'T.-IY. Н)()Г. ~ -·- 1 -·-1 
Li.t.J.ikw.J!r.Pol •. cJ.to 4 891015 8960 -- \V.-Uуd.БОО г. , 

l'~i.r.Lorg ,)1. !er. 2 ,1. 100 го. 6 

JI ~ " " IJ male 4, 89:90' 89.201 - :- 11 JOOr. б 
1\08.l'ot. \У,. I o",. looor. 6 r I 96.БО ,· T_r ••. looo r. б 

100 r. 6 96.w " lOOr. 6 

" 1~~: ~ ,J 956О ! " ta~:r;~~:.k~~J 
" " JI:: l 00r. б 96.2") ~g::11 Jj;;;:r~~:~~~O~~gr~ 

,1 " "JJJ" l 000r. б ~ 95.60 ~ lOO r 6 9660" \У_г. Uoo. · •. 26Ог. do • _ .,~ I l ' . . t 
&1iI.ll~t. . P~. zr.'itit;.J, J em: О JJ ll~o.lI. wLo li 2БОr. .-.-- g о t ~ I n J 1 m 111 u У 
" " " ,,1866 1l .ш. 6 ,,\Yar.Tow.UlJ.odognioprzychod.,: Jn,I5 I 4/5 I д , 15 I 11/36 w~vqos ~..,~ ~ ~ ~ 

1I, 1.tуll.u . 1'_i> .110 •. J .Пl . 6 w·W~I. Г·F·сI.26kIl6ОБООГ. OdKChOdzt
k I I I , --- _~~-;os-"~'-.,.,----

" JJ 11 li " ar.Tow .. о то 1 01В8,;е • •• 915 96 1115 10 35 ~ ~ (t) g 
1 Ш JJ 6 11 (Jukr.

J
D
6

o •• u;s.." ... eL ~гГ.' :,,~ IJ Sюеruiеwiо 7149 11'28 j 8!" "'; '1(Q'J'bl ~ ,;J,,;.,..,~..,f::::=-.,ф~~,..,.....~~~-~--
v 5 '" -~ ! ~,- " IYa .. z.wy G - 1 I 10 48 645 !i1 

L ' i' z Ilt " (; ] OO~) 6 )J "Czerllc 2Юг. " Piotrkowa ~ --:::;- .~ ~~';~"'===~O<::==== J: 1 t;~;.~~dtl~~Jl~t.A . б 98.80 Негmаnбw260r. 4/- . ] 2ьt Q 1{Э'J D S ~.оIO:::"", Ф """"""""",,<о 
Ы Н 5 g8.ЗО Lу •• kоwiс.2БОг. Е "Grauiey. . _ .- 7120 1 15 lIi1 - )~~S-ё~;-"'-;~"'----

1I 'J" ::: ro~~ 6 9d.80 l' tJ Leопоw 260 r. ~ " Soзnо\vсn . - - 7 20 ] ~ 55 - 'epo.l~ .... ~ 100 \Q .... ф.... .... .... .... 

6 IJ П А 6 9750.. '\ C.~.locio. 2БОг. '*' .. Krakowa . 667 827 N "'I;:;~<-""~~-=----
"" е:; lit:ll: 6 97'30 ,',' J:

o
· w:' f 'ilpoSt'pl,i ~~ri :! " Lwowa . , Б 2 11132 Q 'IЭ.lО~А~ . ~ 1 ~~iol ..,~~f:~=-~~~-=--~= 

,, 11 "roaIE' 6 97-00 Loeweu8teiu J(ЮОг. N )1 'VieU1.l.ia. ' ~~ ~ 8 51 ~ ___ 1101 -о '""" ~ .... ..,........ ~ 
I:!вг·JJlШ:~: g ~~';g " Tow. Z.kl. M.lal.lJ .. !! .. 'Vroclawi. 1 (15 653 :' ''Р";по,{ ~ ~"'@~ &~~ ~~ 

tI It " male Ь I 97.80 lJ&ntkew \Y~T. JOOOr. [ " Ku tna. .• & 5 11 25 6 24 ~ - -- ьо 9 о .... 
~r. lV lit . .a. 6 ~~:: 11 ~~;~;:o~~~i:J:~~c: ~ :: ~:h'ua: {lrOwa I и ~g ::~ : 819 !'JpaHi ";;",,,,,,,,,,~!-:~:;--J~~~,..~~. -~-~-~ ... 

.. " I~~~~ ~ I 97.80/ " Tow. \Уаг. ~·.b. МосЬ. D ". 1"· 9 23 ~ -~ ... , "..,:,; о" '''': . "'; ~ 
" tJ 11 " N Нсl i OdJ ]00 :1 . rzelfCla It;'CIw8.. JO

l
53 750 ос - ~ о ~ ... -

" 111I Ser)'a V. 6 94861 varZ·TK· r. f)" • '~..;~~p.. ~ '8'&' 
I ..... ' ••• t. . DI. \V"r.z.Ser. J 6 96.50 " ~ an .• ор. w~gl. i J) Moskwy . . = .= .... ;:::i "" р..= d р.. р.,' и_" 11 9376 Zak.l.Hatniozych260r. I "=' 8. .~ ;.-: g .,,: .~ .~ ; .--: ~ .... . ~ 
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Liaty za.et. Н. 1'. \V.Kr.Z. б " "ш. \Var8.SoI.liJJ 170/. POi. pre т.1 вт. 2tЩi UWAGA. Cyfry oznaczone grUЬ81УШ drukiещ W.f~ -= ..а.н -_! • ~ 
Liltr.6t,о\VilвШkiedlо,оt. 6 - - " т.~1: •• 129'/, » " Hem. 195 f/~ razRl. 0la8 od gO<IZlOJ 6ej -wiеоzбrdо godlOiny А -v ~.::.:: ~ ~ 

,., krOt.kot. 6 - :- 1 6-tеJ тапо. 
\V,.da.wca Stetan :КОiJ8пtll..-Redа.ktoг Zd,,18J:aW ИпJ:аkО'W8ki.ДОSDОJlено Цензурою. Варшава, 25 IЮJIJI 1885 Г. ,у druka.rni •• Dziennika I::.oоdzkiек-о." 
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4 DZIENNIK ŁóDZKI. 

o G Ł o s z E 
PRZEWODNIK ADRESOWY. OB'bABnEHIE. "am J '.1 .,. ' n. A. Cy)l.CGU31'0 JlpllCTaBa C'bt3- jll, lOn Ol' zawI:t.uoml~ .zano-

UEN'l'I'S'I'A A. l"'I\HOlr, Ąa Mil 81~X'b C Aeil 1-1'0 JIeT _ wn.ą PubIICZllOŚ~I . IZ z~Vl~dzl~szy 
ulica Piolrkowlka . il-a-. i. cukierni IiOUCG~ OKpyra"l CTe .. aU'b 113Ą~- w zystkl~ znac.znlej ze WIDUlrme w 
Wi18tebuLogo. 30'--40 c.iii, "'UTC:tbC~' BYtoIl\iil n'b rop. JIo- Kry'~l1e 1 zawlllzawszy .~ meml slo· 

-----=-----'''----=---- )1.311 n'b )l.OMt N, 1109-A, 06'bllR.1II- sUDkl, zaopatrzyłem mOJ 

N I A. 
F~ 

Nowo~ć i DraktJczno~~ 
AU're,ł n,vl\snie'Wski cn, 'lTO 30 W.1U (11 AorycTB) cero SKŁAD WIN 

LEKARZ-WETERYNARYI miasta Łodzi l 5 rOAa D'b 10 '1UCOD'b y.-pa n'lo rop. ?t. IfOIł UmOM mv ftł1'V 11 
Wscbodnia, dom Zieglera. ' ;'1"0.1\311 110 KOllcTaIlTllu~~CKOil "I.~. N. znajdujl}CJ się przy ulicy Piotrkow- 'IJ " "." . ~łfł "."" \ołoiłł'4A 

1819-0-0 aro-N, Gy~eT'b IlpoAaaarhCa.l\~IIIU- skiej w hotelu Hamburskim, we 
woc IUlYlI\eeT~, UpUllaAlI~lK3Il\CC wszyslkie gatunki wina krymskiego, C Z Y li J E D N O C H W Il O W A. 

M, G U T E N T A G UI\KY KallomlGowy, 3aK.1JO 13I01I\e- kt6re z powod6w wyżej wymienia-
Jubiler, Nowy-Rynek Nr. 3. eca B'b W~GC.lII, cepe6pllJOlblX'b _1I3At- nycb sprzedaj~ bardzo tanio, z czem .. . 

1838-0-0 JłHU 11 IOOl\TOOOII 1/ enKOBOlI my- polecam si~łaskawym konsumentom. naID'OIlzona medalem na wYstaWIe warszawstiCJ w r, 1885, 
__________ Gal'b II Ol\tueuHoc 200 pyCi. - ROll., Z uszanowanie ., 

ilU YAOBJCTBopeuie upeTell3ill X. m OPRAWA ta, maJIlC on celu oduamc ogromnych uslug wszystkilll 
POTRZEB BJłanaTa II n. Bpay)l.c. M. BU66ak. okaza~n ~il; na~er praktyczn1ł. w 0~6Iuel.")cj uiyc~u; daje ona IIIOŹlIoś6 

B O N A 
OIlIlCb II Ol\tllKy npo)l.uoac>wx'L 1881-6-5 opra":,leDla .soble SJlłl\emll w. Jed!leJ ch,!lli! wszel~ l ego rodzaju papie-

npe)l.We'fOB'L wOllmo paaCt.Gl.TpUOaTL rów, zurnall,. rachunk6w, dZlenUlków, hstow, bruhonów, nut, papierów 

z muzyk'ł do dzie"ięcioletniej panien- y CYAc61laro HpllcTana _ II B'L )l.CIIb urzędowych I t. p. 
ki. Tamże iest. f'ortepinn do IIpO.ll.QlKlJ uo. MtCTt 01l0~. ZAKŁAD SZEWCKI Z POWODU ŁATWOŚCI UŻYCIA 
sprzedania za bardzo nizkq, cen\). 11010 23 AUli 188:> rOAa .. _ pod firm#} 
Wiadorno.ó w redakcyi. 1910-1-1. HSA8GCHIM. Jó r S 'k K k Oprawa automatyczna czyli jednochwilowa 

1912-3-1 OB'bABnEHIE. Ze18 . zwenw a. Z ra owa, 
-------.-.-~-. -- CYAcGHuii JIpuCTan'b JIeTpolwB- ,eg~YS!UJąCY w to~Zl od l~t 20-to . zaleca się t~ oso.bom prywatnym jako też : urzędom, administracyom, 
Dyrekcya drogI . zel~z.neJ fa- C1::1fO OK P) lKllaro CYAa OCIIII'L plzemeslon,Y obecnie na uhcę DZIel- domom bankl.ersklm, handlom, p.p, oficerom armii i lIIarytlarki i t. p. 

bryczno-/odzkleJ . rpe ... r.OOIl'I'b lIa ocuoDanin 1030 nI} N. 1373 do domu ~uselło, obok dla utrz.f rn.am~ w porzl!dku wszelkiego rodzaju papierów. Pr6cz tego 
podaje ninieJszem do wiadomo§Cl C'r. yCT. rpa;Ki\. Cp:onp. 06'bDB~II' teatru Fogla, p.rzypor~llna Sl~ wzglę· rc~olllenduJe Się bardzo praktyczny registrator do listów i rachunków, 
publicznej, że dla udogodnienia ko· eT'b, 'ITO 30110.18 (11 AnryCTa)1885 r. d~m .S~ano~neJ Pubhc~noścl, nad- ktore mogą być uporzl}dkowane :tlf:.betycznie, 
mUllikacyi stacyi Ł6dź z pociągau.i C'L 10 '!aCOO'b yTpa GYACT'b npo.l\a- Dllentajl}c, IZ (~lugol.etnta pra~tyka Z czem sil: polecam. 
kuryerskiemi drogi żelaznej warszaw- BaTbCR Anllll<IIYOe ll)lytl\eCTBO ua w t Y III zawo~zle. daje mu. moznolić Mi hal M· k ki 
sko-wiedeilskiej od (I. 10 sierpnia WtCTt xpłlueuiR, 0P"uaA.lellial1\Ce zad~ść u,czyntema wS7.e~klm wym~· C leSZ OWS • 
(29 lipca) r. b .. do pocil!gn towaro- (»paul\Y Anrym'y EIlHep.'y, Ita "IAO- gamom tnt.el'esantów, Zakład daje MieSZKa w hotelu Polskim w Łodzi, tylko krótki czas, 
wego Nr. 101, wychod:Zl!cego z Ko· BJlcTDopellie . IlpeTeuaill ARl\iollCpHa- towar z plerw~zorzędnych fabryk 1901-3-3 
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i Nr, 104, wycbodzllcego z Łodzi MUJUlllI'r., naxO.l\Ull\CeCJl UT. rOjloAt dmaJ~c Jednoczośme odCiski, blat-
o godzinie 8 minut 30 wieczorem, JIOĄ3 11 uo CUaI\eponoli Y~II1\1J OT> fusy I. t. p. Ceny uOllarkowane. 
dodawany będzie powóz mięszany i\OY'1l 1l0AT> :N. 769, eOCTOIIl1\CC 113'L WrazlO potrzeby, wysta~czy tyl~o l ~~r.;;;;,Ir.=_="""=::"'r.:;;"",...:=_=,..="""r.:;;=-oor:::=_=_,.... 
kI. I i n. 1913-3-1 lRCJJil3uOt lIapoDoli lolallllUlbl II T:I- przysłame adresu. I ml~ra. mnze J!~Z_Z_Z_Z_Z_S_SA"S_Z_:~~ 
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y CYAeGnaro llpocTaun II D'b Ąell b Z Pabianic zaś po tej samej szo- ty domowe, wszystko prawie nowe, ~ ]971-6-6 
IlpoAallilf uu wtCT'1l olloii. _ sie t.o)e~t prze,: Rzg6w, Rudę do Wi.adomość przy ulicy Dzikiej, dom 'Ii~~~~s=s::~jtl 
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LI ТА RZJJ;DOWA 

NAGRODZONYCH NA WYST AWIE ROLNICZO· PRZEMYStOWEJ 

(Dokonczenie - pafl'z Dodatek ао N-1·t~ llП-gо). 

Medal~ bronzowe. ~. G. BauerCeindowi w j lеsоешu la 6w шаjогаtu Вole lawice, nа!е- ' ,,'арм palonego z Stllejolva. Faustynowi I GrlJpa 11. 
Golkowle ш!уп turbtnowy -: "а. kasz~ per- z'lcycl\ do g.encral.adjutanta Krasookutskie- ' Ceuglerowi i Teofilowi !lfartyoowowi - za . . . . 
/OlVI}. Konstantemu MtlS7.11,sklemtt z Ме- /to-za gorHw!} ргас\! рпу uprawach sztucz-I roboty sztukateryjne. Кгzуzапоwskiешu i Podz,@kowan,e od komllelu. ZаmоуsklеШl1 
te! (шlуn .wodny .turbinowyr:--za kasz~ per- nych j pro,!adzenie szk6lek lesnych. List Niеw~glоwskiещu-zа przedstawienio rob6t · h!'. St~шislаwоwi-zа czyone i wytl'wale рО· 
towl\. Wlktorowl S?bolewskiemu z Zale- pochwaloy 1 100 rпЬ. Сzегwinskiешu, leS- 1 sztukatel-yjnycl\ wykonanycl\ z trypolitu. РlСГIlШО przemyslu drobnego. 
si.з.-z~ sery podlaskl':. TY01oteuszow~ f.u- niczemu las6w d6br J~btОDпа-zа, gorliw" WаgПШ'оwi i Sp. '" f.odzi "ll wyrabianie Meda,\e ~rebrne. Szkole parobc2a(,skiej 
nlQwsklel1lU z Ко;уtшсу:-zа ser ~ШI~tan- prac~ przy upr!lwach 1 ргоwа<lzеnш SZk6.! rur blaszallYcl\ (10 ogrze\vania раг!}. Еша- r~kodzleIOlc~eJ w PO?ZaUl~7.tt "а og61 ~ka
kowy t . . z. TODlklerowskl. Bernardowl Ьг. lek lesnych. Llst pochwalny i 100 rub. nuelo\vi Aksto\vi-za PI'Zct.lstawione okazy, zow. M!lry.' :aud0Il1IDOIV7J z GГОl11n.dzl:--:-
P)ate~owI z Ostrom~cz'yna - '~ вег holeu- Medale srebrne wie\kie. Fabryce pr<etwo- , а шiаПОlviсiе: kOI'ek Ivietl'ZO)', flugarek i ,а, zalozeOle 1 pl'owadzente zak.ladu IVIOj
dеrslп. Wladysla,,:owl Czersklemu z f.o- ru wOJloku To§!innego \у Ot~ocku-za prze- wentylatol'y, sk!e~o wyrobu. koronek. МаГ)'l ~klodow
jek-za ser polskl 1 za зег gall1bryno. Ка- twory torfu. Stanistawowi Gаlесkiешu z Polwierdzenie nagrod ргzуzпапусh па ро- skleJ z S~albl1>1 erza-za ргоwаdzеше szkoly 
zimierzowi hr. Starzenskiemu z N.owodwo. ~bienia - "а ,znaczne eksplo~tacye torfu p~zednich wyslawach. 'L'olvarzystwu papier- koronek 1 haftu. .. 
1'6w-za n;taslo cen~ryfugalne ~ez SOII. 'У!а- 1 przetwory z ntego. Пl Soczewce-za trzyel<icstokilkoletni" PI'O- Meda\e Ьгопzоwе. НеГШ{Ш"О,!1 Isaakowl 
dyslawowl Cz:ersk,omu z f.oJe,k--:-zа Ш,aslо Medal . sre,brny. J6zeto~i Szlezygierowi, dukcy~ dobl'ej toktury kашiОnnО'S11l010WСО- z PIII?y -: ZI\ wY.l'oby p~Wr?Z lllcze. l\Iate: 
tak zwane smletankowe. КаZIШlerzО,,'1 br. auLoro"'1 dZlela р. (.: MYSJilDY ze stl·;:,elbq. wej, Ivyrabiallej rljCznie clо kl'ycia dach6\v. озхо~' GaJzlerowl z P ablal1lc - za cJlUstkl 
Stnгzеilskiепш z Nowodlvor6w - "а шаs/о Lisly pochwa\ne. Wilhelmo,,'i B:ljerowi Nagrody cztery, wсlшапе. А. G4tkiewiczoIVi z Pabianic--
ceutrylugaloe solone. Parowej fabryce musz- wla§cicielowi kopalni torfu w dobrach No~ ха chnstki wetniane. StllllislawieCybul.kiej-
tnrdy А. Schweitzera "а шusztагd~. Mi- wawieS-z!\ ekspJoatacy\! torfu opalowego Grnpa 9. ха kiel'OWllictlvo IvicjskilR znkladem ,оуго-
сlшlоwi 'Vysockiemu - "а 111i6d до picia. w dоЬгуш gatunku. Antoniell1u Szydlow- bu koronek w GrOll1adzicacb, а nadto 1;0 
Firmie "Pluton" S. Tarasiewicza - ,n skiешu, wla§cicielolvi d6br \Verbkowice- OGRODNIOТWO. rub. па zakup wzor6w i i,ше potl'Zeby рга-
przedstawion!} cykory~ figowl}. Heorykowi "l\ eksploatncy<; torCu. Stanislawolvi Jasiu- cOlvoi Jl&fciarskiej. Anielskiemu "е Skal-
Lipskiemu z Wloclawka-za. pr~edsta.wion!} kowi --: ха gorliw!} pгa~ przy szkбtkасJl Meda\ zfoly. С. UlricllOwi - za wzorowe b~lierza - "а mi!\.-y ~ubiane .i sZ,afk~ I'zez-
cykory~. Maurycemn Kaplanowl-za przed- drzew 1 krzew6w dl'6g zelazoych: nadwi- prowRelzouie wlnsnycll znktad6w ogrodni- blOoq. 'Vladyslawowl Trzeblecklemu - ха 
stawioo~ cykory~. Emaouelowi Ehren · sJaftskiej i terespolskiej . List pocJlwalny i CZYCll. wyroby r~ezbiarsko-Iaubzegowe. J6zcfowi 
fl'iedolvi-za fa.brykacY\j cygar. 50 rubli. Medal srebrny wielki. Fryderykowi Баl'- Wlodarsklemu z praszki-za wyroby szow-

. . . ,. detowi-za pI'zedstawiono okazy drzewek ckie. 'Vystawie wlo§cian powiatu 'VI'!\eJy-
Llsly ро~hwalпе. Klaudp Sl,gallше - z~ Grnpa 8. owocowych, ozdobnych, oraz ro§liny kobiel'- slawowskiego-za "YI'oby tkackie. Zgl'oOla-

przedstawlOnY kefir. G. ЕIsеnШ~nnО":1 cowe. dzeoiu szelvc6w 1. Ргазхсе - ха wyroby 
(шlуn parowy) - za ~asze J)er~owe 1 огю- DZIAf. BUDOWLAN'Y. Medal Ьгопzоwу . А. Zawndzie i Synowi szewckie . Wladyslawowi Stadoickiemu-
S~OlVC. W ladyslawowl ;[,ozlIlskle!"u z Czer- w Cz~stocholvie-za dobl'zo pl'owndzone cze- "а гат!! rzezbiOll'l. 
щ~ - z!\. maslo tak. Zlvaoe sl1lle~ankowe. Dyplom zas/ugi. Jбzеfоwi Sрогnешu-zа l'esoie, wisnie i ro§!iny dooiczkowe. Lisly pochwa\ne. Antoniclllu Klilllkow-
'VlktoroWI Sobolewskl~mu z Zalesla .- "а. starania poloione okolo го"woj '1 prze111Y- Lisly pochwa\ne. Wiktoryuowi Pi:lseckie- skiешn z Pabiaoic-za wyroby p61weloiane. 
Jnasl,o kuchenne wyrobl0ne, z odpadkow ро- slu aslaltowego w kraju. то z Lublina - za. wystawione okazy wa· Braciom Wlаzlоwiсzош z Pabianic-za IVY-
\vstaJllclcl\ prz>: Рl'одпkС~1 sera. \Vtady- Medal z/oly wielki. Kazimierzowi Gran- l·ZYW. Janol.i Koprowskiernu i Eugeniu- roby baweloiane. Maryi Siorzputo\vskiej z 
slawowl Czerskl~mu z f.оJ~k-zа maslo 80- zo\vowi z Kaw\jczyoa _ "а wytr\vale зtзг!\- szolvi ZuшЬusсllOwi, stагszуш оgгоdоikош Ostrol~ki-za bafty шаtогuskiе . A,otonia
lone. Albertowl Gleserowl - "а przedsta- nia о wydoskonalenie wугоЬбw z gliuy ра- zaklad6w fiгшу С. Ulricha-z!\ przyklado!} kowi z Olszewa - "а sukoo ,vlo§ciaitskie 
wion!} musztard~. Fabryce palenia kawy lonej do uzytku budowlanego, prac~, оаеltо ро 50 I·ub. Stагszуш ogro- uadto 15 rub. ' 
,'p~uton" S. Tarasiewicza-za umiej~tne pг~ Polwierdzenie medalu zlolego. Stanisl!\wo. eloikom hr. Potockiej: Stanisl!\wolvi G6r· Rutkowskiej z Piotrowic - ,а kOt'onki. 
lеше kawy. wi Ciechanowskiemu _ "а сешеnt kraJowy skiешu z WiJanowa i Раjllсzkоwskiешu z Igпасешu Now!\kowi "е Szczekarkowa-z!\ 

Nagroda рiепi@zпа 50 rubIi. Bielinskiej, w Grodzcu. Natolioa-za przyklado!} prn~ nadto ро ,yyгo~y tkackie, nadto 15. гo~. J6zefowi-
zllrzl1dzajllcej serowarni l1 'Vtad. Sobolew- . Medalwie\ki sгеЬгпу. wагszаWSkiешu ргzеd-j50 rllb, . ,. . ' CZOWl Z Pul~uska-za zaplz~gl. ,Waleuto-
sk' е о sl~blerstwn ~faltowernu-za usilowanie w !>yplom uznаПlа , W!lsllewsklemu I Pl1n;w: то PntykolV1-zа wYl'oby sZclvckle. Igna-

1 g . udоskоnalешu wyrob6w tektury asfaltowej skle!"u-za przedstawlOOI} kolekcy~ zb6z I сеош Szуша11skiешu z l'raszki-z!\ wyroby 
G i "!\ ulepszenia wprowadzone we wtasnej го§lш pastewnych. szewckie. Stanislawowi Szуmаnskiешu z 

rnpa ,. fabryce w przer!\bianiu asfaltu. Podzi~kowanie komilelu. Alek.andrz6 hr. Praszki-za wyroby szelvckie. Czeslawowi 

P
"'ODY LEI.NE l' TORFY. Medale sгеЬгпе. J. W. Тwогkоwskiешu- Potockiej-za przyczynienie si~ do upi~ks.e- Jtllianowi z Zegrzynka- za wYI'oby laubze-
,u i:j ха wyroby stolarskie bndowlane. Karolowi nia wy~tawy .го§!inашi ро "!\ kопkursеПl gowe. l\Iieczyslawowi Коssоwskiешu z Sy-

Medal zloly wielki. Zагщdоwi Ksi~twa 
t.owickiego - za dokonane па obszernych 
przestrzeniach uprawy i wzorowe gospodar
stwo lesne. 

Medal zloly. Stanislawowi Ьг. Zamoyskie
то, wla§cicielowi dБЬг Maciejowice - "а 
tlprawy sztuczne па znacznych przbltrze
niach i wzorowe szk6lki lesne. 

Medale sгеЬгпе wielkie. J anowi Вersohno
wi, wla§cicielowi d6br Leszno-za sztuczue 
zadrzewienie zn~cznej przestrzeni wydm pia-
8zczystych. Generat-Adjutantowi МJkola
jowi Krasuokutskiemu, wlascicielowi majo
ratu Boleslawice - za uprawy sztuczne па 
znacznych przestrzeniach i szk61ki lesne. 

Medale srebme. Frauciszkowi Hergetowi, 
nadlesnemu lаsбw d6br Jablonna, nalez~
cych do Augusta hr. Potockiego-za gorli
w~ pra~ рпу uprawach sztucznych i рго
wadzenie szk61ek leSnych. Feliksowi Za
krzewskiemu, wla§cicielowi d6br Wo!a Тг<;Ь
ska-za staranne uprawy lesne. Braciom 
Antoniemu i Jбzеfоwi Piaseckim, wla§ci
cielolD d6br Popkowice-za staranne upra
wy lesne i szk61ki !еВпе. Antoniemu N 0-
wosielskiemu, wlascicielowi d6br Solec-za 
prowadzenie gospodarstwa nizkopiennego 
d~bowego, dla produkcyi kory garbarskiej. 

Роdzitkоwапiе komitetu. Zarzl}dowi drбg 
zelaznych: nadwis!anskiej i terespolskiej 
(wуstawiаj~суш ро za konkursem}-za do
konywanie zadrzewiania przy liniach dr6g 
ielaznych, oraz za szkбlki drzew i krze
w6w. 

Lialy pochwalne. РоdlеSllушlеsniсtwа Ra
dzice: Bronislawowi Aleksandrowiczowi i 
Borkowskiemu. Роdlеsnешu z lesnictwa 
Lubochoia Miroslawowi Arczynskiemu. Pod· 
lesnemu z le§nictwa Skierniewice Konstan
tешu Sosiftskiemu. 

Lisly pochwalne i nagroda рiепi@Zпа . Jб· 
zefowi Jarz~bowskiemu, podlesnemu las6w 
d6br Maciejowice, nalei~cych do Stanisla
wa Ьг. Zamo.yskiego-za gогliwч, pra~ rrzy 
prowadzeniu szk6!ek. List pochwalny i 
100 rubIi. Aleksandrowi Paullemu, nad-

Czernemu - "а гбiоеgо gatuoku piece ро. wystawloneml. cewa-za. nаdzбг nad wiеjskiешi robotami 
lewane i majolikowe. Leon(>wi Боjаnсzу- szсzоtkarskiешi. Za dobry osobisty przy-
kowi z Wloclawka-za cegl{j, dach6wk~ i Grllpa 10. klad zаjШОlvаniа si~ dгоЬnуш ргzешуslеm: 
dreny. Otto i Sсhоltzешu z f.odzi _ "а Teressie hr. Zашоjskiеj. Zofii hl'. Zamoy-
wyroby blacharskie budowlane. Aleksan- PLANY i OPISY URZ1\DZEN GOSPO- skiej. Adamowi h!-. Za,noyskiemu, St. 
drowi Ostrowskiemu z Maluszyna - "а da- DA,RSTW ROLNYOН. Piotrowi Ьг. ZашоуskiеШD. Апtoniепш 
ch6wk~ ргasоwапч" шоdеlоwаn!} па spos6b Fuгшапiаkоwi z Maciejowic-za kiel'owanie 
francuzkL Karolowi Rothowi-za wyroby Medal zfoly wie\ki. Ludwikowi Gбl'skiе- nauk" l'zешiоsl w szkole рагоЬсzабskiеj, 
z cynku wytkaczanego. ти w Sterdyni-za WZ01'OWO prowadzone n!\dto 10 rnb, Aleksandl'owi Ноfшаnоwi 

Medale bronzowe. Aleksandrowi Siekie- gospod!\rstwo ki1ko-fоJwагсznе. "е Skierniewic-za wyroby gaJauteryjne ze 
rzynskiemu - "а wyroby slusal'skie budo- Роdzi@kоwапiе komiletu oraz dyp\om uzna- StOOlY, nadto 50 гоЬ. па rozwiniljCie рго
wlane. Wladyslawowi Kulczyckiemu _ za nia. Denelowi, rz~dcy d6bl' Sterdyn _ "а dukcyi. Henl'ykowi Michalskiemu z 'Ylo
kominki do ogrzewania i weotylacyi mie- dlugoletnil}, pozytecznl1, gorliwlJJ i sUll1ien- clawka - "а wyroby laubzegowe. L. Маг
szkаб. С. Fiokowi i А. Willешu-zа ku- n" prac\j. Raсhшistгzоwi Sujce-za dlugo- kiewiczowej z Piotrowic Matych-za kosze 
chnie zelazne, drzwiczki hermetyczoe i wen- letni!}, pozyteczDl}, gOl:liw!} i suшiеnп!} рга- ~alan.ter!jne i kwia,ty ~ztuczne. Аntооiещ~ 
tylatory. LеороldоwiВгаnесkiешu-zарiесе c~. Nаdlеsпепш ZаWlstоwsklешu-zа dlu- Zeransklemu z Ostlow~a-z~ шеtаlоwе przy 
kaf.lowe polewane i OIajolikowe. Ottonowi goletniq, pozytecznq, gorliw~ i suшiепп" I rzlJJdy kuc~eone: Szmldt,owl " P.ultnsk-.za 
Gehligowi z f.odzi - ,а. kошрJеt fotografij pг!\c~, wyroby nоzоwшсzе. J ulianowl Z urnwskIC-
i projekt6w dошбw шiеszk!\lпусh i fabryk Medal zfoly. J. Pruskiemu w Dybli- '"~ z Bla,logona - ~a wyroby OIet!\lowe. 
w f.odzi. W. Liesieckiemu z D"bl'owy- nie-za l'acyonalne i oszcz~dne we wszyst- WltoldoWl Рudtоwsklешu-zа РОПlуsl. sztu
za ceglEJ ogniotrwat&, zwyczajn!} i modelo. kich szczeg61acb pl'olvadzenie gospodarstwa. cznego zat~z~k~. Igоасеш~ Z~yszynskle
w". Zakladowi wy,'ob6w ceramicznych w Dyplom uznania. Officyali&cie р. Pruskie- пш ~ MacleJowlc--zа odkucle laucuch~ we
Nieborowie - za kaf!e biale, gladkie. К. go: Jaoowi Laskоwskiешu-zа. sumienn~ i neckleg?, nadto.10 rub. J. Kesnerowl;-za 
Brunowi i synowi, oraz Сiszеwskiешu-zа pozyteczn~ prac~ w gospodarstwie. staranll1e. ~ykonczone wyroby tok,arskl.~, а 
ulepszenie oszcz~doych kuchen i piec6w w Medal zfoty. Stanislawowi Тг~Ьiсkiешu szсzеg6!шеJ kolowrotek. Adolfowl Stuck
dошkасh drбzniсzусh, oraz za u!epszenie w Piekal'uch-za typowo nakladolve gospo- goldo~1 - "-!\ wyr?by stolarsko-Iau~zegowe. 
w drzwiczkach hегшеtусznусh. Ludwikowi darstwo prowadzone w kierunku prze111yslu \YoJclechowl LeDleszce z POpkOWIC - za 
Stumpfowi z Kielc - za. wprowadzenie do гоlпiсzеgо i prawdziwie racyonalnych ше- skrzypce. 
do kraju trypolitu, jako nowego шаtегуаlu lioracyj. 
budowlanego. Stanislawowi Lasосkiешu- Medal srebrny. F. Zаkгzеwskiешu - za Podzi@kowanie od Komilelu. 
"а kaf!e bi!\le polewane, wzorowane. • oszcz~dne а pOI'z!ldnie prowadzone gospo- •. . , 

Роlwiегdzепiе medalu bronzowego. N. Z61- darstwo w Stnwie d!\jч,се bardzo wysokie za wspolttdztal w poplel'aDlu przemyslu dl'O-
tynskiemu-za gips. dochody.' I bnego i przyczynienie si~ do obeslania wy-

Lisly росhwаlпе. Kukszowi, Luedkemu i WZOROWE GOSPODARSTW А stawy: 
Gretherowi-za posadzk~ drewnian~ d~boWIl 1. -<т К. Осhепkоwskiешu ze Skrzeszewa. Z. А. 
Z 'abrykl' w"'aikurach. \VI'есkl'ешu, Ohotec- Wf.Oi:jCIA.l.~SKIE. S 'k' Z k 1, ... • zашаws 10IПU z egrzyn а. Jбzеfоwi Pia-
kiешu iSp.:-zа sufit1 ozdo!>ne, sztukateryjne. Lisl pochwalny i mtockarnlt r~czn~. Woj- seckowi z UrzEJdowa. KonstanteOlu Sli-
Waclawowl Strzа!kоwsklешu-zа projekt I ciecholvi Szсzерабсzуk "е wsi Zlotniki-za wowskiemu "е Skordiowa. Karolowi Ki
warszta.t6w гоЬоtшсzусh о wsр61пуш moto- wzorowe gosp!>darstwo. Feliksowi Zawi§la- slаnskiешu z Jaworzoa. Honoracie Bigo
rz~ p!\row!m, w роlч,сzеniu z miеszkапiашi. kowi ,е wsi Zбгаlvnо-zа wzorowe gospo- szewskiej z Bylin. Tomaszowi Cieslikow
W:ltoldo~l Zglешесklеmu z Kadzielni pod darst~o. Тошаszоwi Micbalakowi ,е wsi skiemu z Pilicy. Stanislawolvi Pieczynskie
Кiеl'?lШ1-zа okazy wapna palonego i ka- J еlешес-zа wzorowe gospodarstwo. Szy- шu z Czepowa. Frn.nciszkowi Кijеwskiепш 
mienla wapiennego. \Vагszаwskiешu "а- monowi 'Zar~bie w Zakrzewie-za wzorowe z BI~dowa, Saturnioowi OlechowskieOlu z 
kl~d0'Yi gazowemu:-za .przYl'z~dy ilumioa- gospodarstwo. Szak. 
cYJne 1 lашру. ШеГОDlшоwi Zielezinskie- Lisl pochwalny i sieczkarni~ г@сzп'J. То
mu-Z!\ okiennice stalowe zwijane. Janowi шаszоwi Роdkоsсiеlоешu ~e wsi Zaboo-za 
Patri~zio z, bratem. - "а wyroby posadzki wzorowe gospodarstwo. J anowi Ргбсhпiс
mozllJkoweJ (Jastrlco). Lucyanowi Biel- kiemu "е wsi Niеdгzwiсу-dnZеj-zа. wzoro\ve 
skiemu-za okazy kamienia wapiennego i gospodarstwo. 

NAGRODY РJ:ENЩZ~'Е. 

(?о 20 rub. Tomaszowi Кliшkоwskiешu 
z Zyrardowa-za n!\l-z\jdzia ogrodnicze. J Q. 

DODATEK DO N-ru 162-go "DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO." 
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LI TA RZĘDOWA 

NAGRODZONYCH NA WYST AWIE ROLNICZO· PRZEMYSŁOWEJ 

(Dokończenie - paf/'z Dodatek do N-l·t~ llJl-go) . 

Medal~ bronzowe. ~. G. Bauerleindowi w j leśnemn la 6w majoratu Bole ławice, nale- ' wapna palonego z Slllejowa. Faustynowi I Grupa 11. 
Golkowie młyn turblDowy -: za. kasz~ per- rl'lcych do g.encral-adjutanta Krnsnokutskie- ' Ceuglerowi i Teofilowi !lfartynowowi - za . .. . 
łOWił. Konstantemu MllS7.yllsklemu z Me- go-za gorliWI} pracl! przy uprawach sztucz-I roboty sztukateryjne. Krzyżanowskiemu i PodZIękowanie od komItetu. Zamoyskiemu 
tel (młyn .wodny _turbinowYr:--za kasz~ per- nych i pro,!adzeoie szkółek leśnych. List Niewęgłowskiemu-za przedstawieni o robót · h!·. St~nis/awowi-za czynne i wytrwale po
tową. WiktorOWI S?bolewskiemu z Zale- pochwalny I 100 rub. Czerwińskiemu, leś- I sztukateryjnych wykonanych z trypolitu. plerame przemysłu drobnego. 
si.:l.-z~ sery podlasku:. Tymoteuszow~ Łu- niczemu lasów dóbr J~błouna-za. gorliWI} Wagnerowi i Sp. IV Łodzi za wyrabianie Meda.le ~rebrne. Szkole parobc2a(lskiej 
DlQwsklelllu z Ko;ytmcy:-za ser ~ml~tan- prac~ przy upr!'-wach I prowadzenm SZkÓ., rur blaszanych clo ogrzewania parl}. Ema- r~kodzlelOlc~eJ w PO?ZaUl~7.1l za ogól ~ka
kowy t . . z. rODlklerowskl. BernardOWI hr. lek leśnych. List pochwalny i 100 rub. nuelowi Akstowi-za PI'Zctlstawione okazy, zow. M!lry.1 :audomlD01V7J z Gromadzl:--:-
Plate~owl z Ostrom~cz.yna - z~ ser hole u- Medale srebrne wielkie. Fabryce pr<etwo- I a mianowicie: korek wietrzny, flugarek i za. załozeOle I prowadzeme za.k.ladu WIOJ
dersln. Wtadysła,,:owl CzerskIemu z Ło- ru WOJ/oku roślinnego w Ot~ocku-za prze- wentylatory. sk!e~o wyrobu. koronek. Maryl ąkłodow
jek-za ser polski I za ser gambryno. Ka- twory torfu. Stanisławowi Gałeckiemu z Polwierdzenie nagród przyznanych na po- sklej z S~albl1llCrza-7.a pro wadze me szkoły 
zimierzowi hr. Starzeńskiemu z N.owodwo- ~bienia - za .znaczne eksplo~tacye torfu p~zednich wystawach. 'L'oIVarzystwu papier- korouek I haftu. .. 
r6w-za n;tasło cen~ryfugalne ~ez solt. 'Vła- I przetwory z DIego. ni Soczewce-za trzychicsto kilkoletui'ł pro- Medale bronzowe. Herman"o,!1 IsaakOWI 
dys/awowl Cz:ersklomu z ŁOJe.k--:-za m.asło Medal _ sre.brny. J6zeto~i Szlezygierowi, dukcy~ dobrej tektury kamienno-slllołowco- z Plh?y -: 21\ wy.roby p~wr?zlllcze. Mate: 
tak zwane śmietankowe. Kaz\lmerzowi hr. autoroWI dZIeła p. t.: M!Jslilc!J ze strzelóq. wej, wyrabianej r\!Cznie do krycia dachów. USZO~1 GaJ7.lerowl z P abIaniC - za chustki 
Stnrzeilskiemu z Nowodwor6w - za masło Lisly pochwalne. Wilhelmowi Bajerowi Nagrody cztery. wełulane. A. G4tkiewiczowi z Pabianic--
ceutryfugalne solone. Parowej fabryce musz- właścicielowi kopalni torfu w dobracll No: za chustki wełniane. StllnislawieCybnl.kiej-
tardy A. Schweitzera za musztardę. Mi- wawieś-za eksploataCJI! torfu opalowego Grupa 9. za kierownictwo wiejskim zakładem wyro-
chałowi \Vysockiemu - za miód do picia. w dobrym gatunku. Antoniemu Szydło w- bu koronek w Gromadzicacb, [\ nadto 1;0 
Firmie "Pluton" S. Tarasiewicza - za skiemu, wła§cicielowi d6br \Verbkowice- OGRODNICTWO. rub. na zakup wzor6w i inne potrzeby pm-
przedstawionI} cykoryę figow!}. Henrykowi za eksploatacy<; torlu. Stanisławowi Jasiu- cowni hafciarskiej. Anielskiemu ze Skal-
Lipskiemu z Włocławka-za pr~edstawionl} kowi --: za gorliWI} pra~ przy szkółkach Medal złoly. C. Ulrichowi - za wzorowe b~.ierza - za miary ~ubiane .i sz.afk~ rzeź-
cykory~. Maurycemn KapłanOWI-za przed- drzew I krzew6w dróg źelaznych: nadwi- prowllclzouie własnych znkładów ogrodni- bloną. WładysłaWOWI Trzeb.eck.emu - za 
stawioDI} cykoryę. Emanuelowi Ehren · ślaflskiej i terespolskiej. List pochwalny i czych. wyroby r~eźbiarsko-laubzegowe. J6zefowi 
friedowi-za fabrykacyę cygar. 50 rubli. Medal srebrny wielki. Fryderykowi Bar- Wlodarsklemu z Praszki-za wyroby szew-

. . . .. detowi-za przedstawiono okazy drzewek ckie. 'Vystawie włościau powiatu Wl'ady-
LIsty po~hwalne. KlaudJl SI.galmle - z~ Grupa 8. owocowych, ozdobnych, oraz rośliny kobier- slawowskiego-za wyroby tkackie. Zgt·oma-

przedstaWIOny kefir. G. Elsenm~nno":l cowe. dzeniu szewców IV Praszce - za wyroby 
(młyn parowy) - za ~asze J)er~owe i orki- DZIAŁ BUDOWLANY. Medal bronzowy. A. Zawadzie i Synowi szewckie . Wladysławowi Stadnickiemn-
s~owe. WładysławowI ŁozlI1skle!"u z Czer- w Cz~stocllowie-za dobrzo prowadzone cze- za ramą rzeźbioną. 
Dl~ - za_ masło tak. zwane śmle~ankowe. Dyplom zasługi. Józefowi Spornemu-za reśnie, wiśnie i rośliny doniczkowe. Lisly pochwalne. Antoniemu Klimkow-
WIktorOWI Sobolewsl<l~mu z ZaleSia ,- za starania położone około rozwoj'j przemy- Listy pochwalne. Wiktorynowi Piaseckie- skiemu z Pabianic-za wyroby półwełniane. 
masł.o kuchenne wyrobione. z odpadkow po- słu asfaltowego w kraju. mu z Lublina - za wystawione nkazy wa- Braciom Wlazłowiczom z Pabianic- za wy-
wstających prz>: produkc~l sera. Włady- Medal z/oly wielki. KazimierZOwi Gran- rzyw. Janowi Koprowskiemu i Eugeniu- roby bawelniane. Maryi Siorzputowskiej z 
sławowI Czerskl~mu z ŁOJ~k-za maslo 80- zowowi z Kaw~czyna _ za wytrwale stara- szowi Zumbuschowi, starszym ogrodnikom Ostrol~ki-za hafty małoruskie. Antonia
lone. AlbertOWI Gleserowl - za przedsta- nia o wydoskonalenie wyrobów z gliuy pa- zakładów firmy C. Ulricha-za przykładnI} kowi z Olszewa - za sukno włościauskie 
wionl} musztardę· Fabryce palenia kawy lonej do użytku budowlanego. prac~, naclto po 50 ruu. Starszym ogro- nadto 15 rub. ' 
,'p~uton" S. Tarasiewicza-za umiej~tne pr~ Poiwierdzenie medalu z/olego. Stanisławo. dnikom hr. Potockiej: Stanisławowi G6r- Rutkowskiej z Piotrowie - za koronki. 
leme kawy. wi Ciechanowskiemu _ za cement kraJOWY skiemu z Wilanowa i Pajllczkowskiemu z Ignacemu Nowakowi ze Szczekarkowa-za 

Nagroda pieniężna 50 rubli. Bielińskiej, w Grodźcu. Natolina-za przykładnI} pra~ nadto po lVyro~y tkackie, nadto 15. ru~. Józefowi-
zllrz!ldzającej serowarni !l Wład. Sobolew- . Medal wielki srebrny. Warszawskiemu przed-I 50 r\lb. . . _ . . CZOWI z Pul~uska-za zaplzęgl .. Waleute-
ak' El o slęblerstwu ~faltowernu-za usiłowanie w !lyplom uznama. W!,-sllewsktemu I PII1l;w: mu PatykOWI-za wyroby szewckie. Igoa-

I g . udoskonalemo wyrob6w tektury asfaltowej skle!"u-za przedstaWIOn!} kolekcyę zb6z I cemu Szymańskiemu z Praszki-za wyroby 
Ci:; i za ulepszenia wprowadzone we własnej roślin pastewnych. szewckie. Stanisławowi Szymańskiemu z 

ropa ,. fabryce w przerabianiu asfaltu. Podzi~kowanie komiletu. Aleksandrze hr. Praszki-za wyroby szewckie. Czesławowi 

P
"'ODY LEŚNE i' TORFY. Medale srebrne. J. W. Tworkowskiemu- Potockiej-za przyczynienie się do upi~ksze- Julianowi z Zegrzynka-za wyroby laubze-
"-' za wyroby stolarskie budowlane. Karolowi nia wy~tawy .roślinami po za konkursem gowe. Mieczysławowi Kossowskiemu z Sy-

Medal zloly wielki. ZarZlldowi Ksi~twa 
Łowickiego - za dokonane na obszernych 
przestrzeniach uprawy i wzorowe gospodar
stwo leśne. 

Medal zloly. Stanisławowi hr. Zamoyskie
mu, właścicielowi dóbr Maciejowice - za 
uprawy sztuczne na znacznych prZ&ftrze
niach i wzorowe szk6łki leśne. 

Medale srebrne wielkie. Janowi Bersohno
wi, właścicielowi dóbr Leszno-za sztuczue 
zadrzewienie zn~cznej przestrzeni wydm pia
szczystych. Generał-Adjutantowi Mikoła
jowi Krasuokutskiemu, wbścicielowi majo
ratu Bolesławice - za uprawy sztuczne na 
znacznych przestrzeniach i szk6łki leśne. 

Medale srebrne. Frauciszkowi Hergetowi, 
nadleśnemu lasów d6br Jabłonna, należl}
cych do Augusta hr. Potockiego-za gorli
WI} pracę przy uprawach sztucznych i pro
wadzenie szk6łek leśnych. Feliksowi Za
krzewskiemu, właścicielowi d6br Wola Tr<;h
ska-za staranne uprawy leśne. Braciom 
Antoniemn i Józefowi Piaseckim, właści
cielom d6br Popkowice-za staranne upra
wy leśne i szkółki leśne. Antoniemu N 0-
wosielskiemu, właścicielowi d6br Solec-za 
prowadzenie gospodarstwa nizkopiennego 
dębowego, dla produkcyi kory garbarskiej. 

Podziękowanie komitetu. Zarz!}dowi dróg 
żelaznych: nadwiślańskiej i terespolskiej 
(wystawiajl}cym po za konkursem}-za do
konywanie zadrzewiania przy liniach dróg 
żelaznych, oraz za szkółki drzew i krze
w6w. 

Lisly pochwalne. Podlesuymleśnictwa Ra
dzice: Bronisławowi Aleksandrowiczowi i 
Borkowskiemu. Podleśnemu z leśnictwa 
Lubochnia Mirosławowi Arczyńskiemu. Pod· 
le~nemu z leśnictwa Skierniewice Konstan
temu Sosińskiemu. 

Lisly pochwalne i nagroda pieniężna . Jó· 
zefowi Jarzębowskiemu, podleśnemu las6w 
dóbr Maciejowice, należl}cych do Stanisla
wa hr. Zamo.yskiego-za gorliwą, pra~ rrzy 
prowadzeniu szkółek. List pochwalny i 
100 rubli. Aleksandrowi Paullemu, oad-

Czernemu - za różnego gatunku piece po- wystawIOnemI. cewa-za nadzór nad wiejskiemi robotami 
lewane i majolikowe. Leonowi Bojańczy- szczotkarskiemL Za dobry osobisty przy-
kowi z Włoclawka-za cegłę, dachówkę i Grupa 10. kład zajmowania si~ drobnym przemysłem: 
dreny. Otto i Scholtzemu z Łodzi _ za Teressie hr. Zamojskiej. Zofii hr. Zamoy-
wyroby blacharskie budowlane. Aleksan- PLANY i OPISY URZ.ąnZEŃ GOSPO- skiej. Adamowi hl-. Zamoyskiemu. St. 
drowi Ostrowskiemu z Maluszyna - za da- DARSTW ROLNYOH. Piotrowi hr. Zamoyskiemu. Antoniemu 
chówkę prasowan&, modelowanI} na spos6b Furmaniakowi z Maciejowic-za kierowanie 
francuzki. Karolowi Rothowi-za wyroby Medal złoly wielki. Ludwikowi Górskie- nauk'ł rzemiosł w szkole parobczańskiej, 
z cynku wytłaczanego. mu w Sterdyni-za wzorowo prowadzone nadto 10 rub. Aleksandrowi Hofmanowi 

Medale bronzowe. Aleksandrowi Siekie- gospodarstwo kilko-folwarczne. ze Skierniewic-za wyroby galauteryjne ze 
rzyńskiemu - za wyroby ślusarskie bndo- Podziękowanie komiletu oraz dyplom uzna. słomy, nadto 50 rob. na rozwini~ie pro
wlane. Wbdysławowi Kulczyckiemu _ za nia. Denelowi, rZl}dcy dóbl' Sterdyń _ za dukcyi. Henrykowi Michalskiemu z Wło
kominki do ogrzewania i wentylacyi mie- dlugoletni!}, pożyteczn!l, gorliwą, i sumien- clawka - za wyroby laubzegowe. L. Mar
szkań. C. Finkowi i A. Willemu-za ku- nI} pracę. Rachmistrzowi Sujce-za długo- kiewiczowej z Piotrowic Małych-za kosze 
chnie żelazne, drzwiczki hermetyczne i wen- letnil}, pożyteczUll, gOl:IiWI} i sumiennI} pra- ~alan,ter!jne i kwia.ty ~ztuczne. AntonieUl~ 
tylatory. L eopoldowiBraneckicmu-zapiece c~. Nadleśnemu Zawlstowsklemu-za dlu- Zeranskiemu z OstlOw~a-z~ metalowe przy 
kaflowe polewane i majolikowe. Ottonowi goletnią, pożyteczną, gorliWI} i sumiennI} I rzą,dy kuc~enne: Szmldt.owl z. P.ultusk- .za 
Gehligowi z Łodzi - za komplet fotografij pracę, wyroby nozowmcze. JulianowI ZurawsklC-
i projektów domów mieszkalnych i fabryk Medal złoly. J. Pruskiemu w Dybli- m~ z Bla.łogona - ~a wyroby metalowe. 
w Łodzi. W. Liesieckiemu z D&browy- nie-za racyonalne i oszcz~dne we wszyst- WitoldOWI Pudłowsklemn-za pomysł, sztu
za cegłE) ogniotrwałą" zwyczajnI} i modelo. kich szczegółach prowadzenie gospodarstwa. cznego zat~z!lBk~. Ignacem~ Z~yszyuskle
wl}. Zakładowi wyrob6w ceramicznych w Dyplom uznania. Officyaliście p. Pruskie- UlU ~ MacleJowlc--za odkUCie łancucll~ we
Nieborowie - za kafle białe, gładkie. K. go: Janowi Laskowskiemu-za sumiennI} i neckleg?, nadto,10 rub. J. Kesuerowl;-za 
Brunowi i synowi, oraz Ciszewskiemu-za pożytecznI} pracę w gospodarstwie. staranme. ~ykonczone wyroby tok.arskl.~, a 
ulepszenie oszczędnych kuchen i pieców w Medal złoty. Stanisławowi Trębickiemu szczeg6!meJ kołowrotek. AdolfOWI Stuck
domkach dróżniczych, oraz za ulepszenie w Piekarach-za typowo nakładowe gospo- goldo~1 - z.a wyr?by stolarsko-lau~zegowe. 
w drzwiczkach hermetycznych. Ludwikowi darstwo prowadzone w kierunku przemysłu WOJCIechOWI Lemeszce z Popkowlc - za 
Stumpfowi z Kielc - za wprowadzenie do rolniczego i prawdziwie racyonalnych me- skrzypce. 
do kraju trypolitu, jako nowego materyału lioracyj. 
budowlanego. Stanisławowi Lasockiemu- Medal srebrny. F . Zakrzewskiemu - za Podzi@kowanie od Komilelu. 
za kafle białe polewane, wzorowane. • oszczędne a porzą,dnie prowadzone gospo- ,_ .. 

Polwierdzenie medalu bronzowego. N. Z6ł- darstwo w Stawie dające bardzo wysokie za wspoludzlał w popIeram u przemysłu dro-
tyńskiemu-za gips. dochody.' I bnego i przyczynienie si~ do obesłania wy-

Lisly pochwalne. Kukszowi, Luedkemu i WZOROWE GOSPODARSTW A stawy: 
Gretherowi-za posadzkę drewnianI} d~boWll Ś Ń K. Ochenkowskiemu ze Skrzeszewa. Z. A. 
Z 'abrykl· w "'aikurach. \Vi·eckl·emu, Ohotec- WŁO CIA SKIE. S . k' Z k 1, oL • zamaws lomu z egrzyn a. J ózefowi Pia-
kiemu iSp.:-za sufit1 ozdo!>ne, sztukateryjne. Lisi pochwalny i młockarnię ręczn~. Woj- seckowi z UrzE)dowa. Konstantemu Sli-
Waclawowl Strza!kowskiemu-za projekt I ciechowi Szczepańczyk ze wsi Złotniki-za wowskiemn ze Skordiowa. K arolowi Ki
warsztat6w robotmczych o wspólnym moto- wzorowe gosp!>darstwo. Feliksowi Zawiśla- ślańskiemu z Jaworzna. Honoracie Bigo
rz~ parow!m, w polą,czeniu z mieszkaniami. kowi ze wsi Zórawno-za wzorowe gospo- szewskiej z Bylin. Tomaszowi Cieślikow
W:ltoldo~Vl Zglemecklemu z Kadzielni pod darst~o . Tomanowi Michalakowi ze wsi skiemu z Pilicy. Stanisławowi Pieczyńskie
Kiel'?lID1-za okazy wapna palonego i klł- J elemec-za wzorowe gospodarstwo. Szy- mu z Czepowa. Franciszkowi Kijewskiemu 
mieDla wapiennego. 'Warszawskiemu za- mouowi -Zarębie w Zakrzewie-za wzorowe z Blędowa, Satorninowi Olechowskiemu z 
kł~d0'Yi gazowemu:-za .przyl·zl}dy ilumina- gospodarstwo. Szak. 
cyJne i lampy. Hierommowi Zielezińskie- Lisi pochwalny i sieczkarni~ ręczn". To
mu-Za okiennice stalowe zwijane. Janowi maszowi Podkościelnemu ~e wsi Żab no-za 
Patri~zio z. bratem. - za wyroby posadzki wzorowe gospodarstwo. Janowi Próchnic
moz!lJkoweJ (lastrico). Lucyanowi Biel- kiemu ze wsi Niedrzwicy-dużej-za wzorowe 
skiemu-za okazy kamienia wapiennego i gospodarstwo. 

NAGRODY PIENIĘŻt\'E. 

I?o 20 rub. Tomaszowi Klimkowskiemu 
z Zyrardowa-za narzl)dzia ogrodnicze. J Q. 
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zcfowi Wolnemu z Kromolowa-za sukoo f,qczewskiej; J6zefowi Tkaczykowi z Bqtko- nowi- za wуг6Ь maoometr6w. Wladysla- ki. Zar:lldowi шtуоа w Zegrzynku-za 
i koldry. "а; Marcioowi Majowi z Rzeczoiow:l; Ja- wowi Leoczewskiemu i Эр.-ха urцdzenia urzqdzenie szkoly pocztltkowej. 

Ро 15 гоЬ. Feliksowej Сzарзkiеj ze Skrze- dwidze Рartuзzсе z Rzeczoiowa; Andrzejo- еlеktго-tесllDiсzпе. Podzi@kowanie od Komitetu. Konradowi 
szewa i A.onie Jurkowskiej z Gгошаdziс- wi Stompniakowi z 19nacowa - za wyroby Medale згеЬгпе. В. Petschowi-za wyro- Pruszyfiskiemu ха wydawnictwo poiytecz. 
ха roboty koronkarskie. Agnieszce Sidoro· tkackie. НохаШ 'Valajtys; J anowi Walaj- Ьу przyrzqd6w nZywanych рпу tele::rafii пусЬ ksil1iek ludowych. 
wiczowej z pow. wladyslawowskiego - ха (ув; Annie BalIraszajtys; Petronelli Васе- elektryczoej. Witoldowi rbanskiemu z Dyplom uznania. Redakcyi czasopisma ,,1n
"угоЬу tkackie. wiczowej; Anoie Мasхоtaз z pow. wlady- Lublio&-za rualowanie па drzewie. Кзi~ iynierya i Budownictwo" - za wskazywanie 

Ро 10 гоЬ. Wojciechowi Mazurkiewiczo- зlаwоwskiеgо-za wусоЬу tkackie. Frati- garni krajowej Koorada Рг6зzуiiзkiеgо - nowycb ir6del dochodu, przez racyooalne 
_; ze Skordiowa-za koszyki, nadto па r~- ciszce Czyiykowskiej z G6ry; Julii Gruchot ха wydawniczwo pozytecznycb tanich ksiq- stosowanie tecboiki i wyzyskiwaoie matc
се Konstantego Sliwowskiego 25 rubli па z Ostгowska - ха "УГОЪу tkackie. Вго- iek. Szkole rzemio t ргху uI. Jaзnеj-zь. ryal6w surowych. 
_хогу koszykarskie. nislawie Кгаmзkiеj z P olan6wki - za "угоЬу wykonane przcz uczoi6w. Zakla- Nagrody przyznane lоЬ zmienione w nasl@p. 

Mazurkowi z Urzedowa-za wусоЬу garo- czepki wlo§cianskie. SawickieJ z Roiao- dowi §w. f,ukasza-za malowaoie па szkle. stwie dodatkowych eksperiyz. Firmie Ortl,. 
carskie; nadto 20 ruыi па r@ce J6- za kapelusze slomiane. P aluSlewiczowej- Kazimicrzowi Rawicz-Jeziorowskiemu, wlа- weio, Мarkowski i Каmзiбski: шеdа] zlotj' 
zefa Piaseckiego d]a Mazurka па _хосу до za sita. Jaoowi Furmankowi; Stanisla- §Cicielowi fotografii artystycznej "Coorad"- wielki. СЬ. Zuckeгwaar i 8yoowi: шеdаl 
wугоЬо атоЬпусЬ zabawek z glioy. Ао- wowi Oliwie; Janowi Growekowi; W ojcie- za portrety. Leoonrdowi i 8р. - ха рог- згеЬrnу. Frnnciszkowi Radeckiemu z PlolI
drzejowej Lisieckiej z blszek; Вenedyktowi chowi Owczarskiemuj АпООоiешu Zduo- trety i gгupy. Kasprzykie"iczowi-za ole- зц: теаы bronzowy. Ferdyoandowi Ко
f,ukазiеwiсzоwi хе Skrzeszewa i Smarskiej kowi; Slallislawowi Okoniowi; Jaoowi jodruki А. Stepanowowi - za portrety i Hnskiemu: шеdаl srebrny wielki. Jacente
z Rzeczniow~za "'угоЬу tkackie welninoe., Krzysztoszkowi; Katarzynie Kuracb z Ма- grupy rodzajowe. А. Fibigerowi z Kali- mu Jоdlоwskiешu: medal вгеЬгпу-ха wу
Мntgогzзсiе Kuciak6wnio-za koszul~ wу- ciejowic - ха "угоЬу 11' szkole рагоЬсхаб- sza - za fortepiao pokojowy z mecbaoikq гоЬу orOOpedyczne. Skladowi zjedooczo
szywanq. Brygidzie Maj z G6ry-za pl6- skiej w Роdzашсzu. Witапоwsklешu z Вв- angiAlskq i bIatem amerykВliskim . пусь stolarzy warszawskich - ха zalozenic 
too. Marynnnie Cbudej z ВуНп; Julianoie rocka - za podkowy. Piotrowi Ozekale; Medale bronzowe. \Vladyslawowi Gозtуii- spOlki i wуг6Ь tanich а pozyteczoych przed-
8utkajtys6wnie, Aooie Кasperowiczowej; Szсzерапkоwвkiешu; Barttomiejczykowi; Pio- skiешu i Ьр. - ха "ооо lawki szkoloe зу- miot6w: dyplom uzoaoia. 'Varszаwskiвшu 
l\faryannie lIIагtузziUSО\fеj; Elibiecie Sido- trowskiemu z Pultuska - ха "угоЬу zdu(,- stеuш Keisera. Jadwidze W 6jcickiej - za lаЬогаtогупш cbcllliczoemu ха roz\v6j i 
rowiczowej; Wiktoryi Leogwanis6woie z pow. skie. Krogulcowej z Ponika - ха wyroby pierwszq шар~ poglqdowq Кr61estwa Pol- rozl1laito§(: produkcyj, огах wprowadzenie 
wladyslawowskiego - za wyroby tkackie, tkackic. f,ukазz()wеj \Vojt.alikowej z Za- skiego, wy,laoq риех St. Szafarkiewicza . . w uiycie wody lesnej : medal srebroy. J,,
]oiaoe i weloiaoe. Матуanше КоwаIзzczу- sOOwa-zа koszyki. Piotrowi Szymatiskic- А. J. \Visпinkоwзkiеmu-zа wydawoictwa kobseoowi-za przyrz~dy do wугоЬо sztucz-
nek z 'IVoli Tr~hskiej-za wyroby weloia- то-ха buty. zabaw~k i gier zastosowaoycl, до miejsco- пусЬ w6d miueralnycb i oapoj6w gazowycll: 
ne i loiane. 19паССШ11 Nowakowl-za "у- wycb potrzeb. Вcrgowi- zаз taranne шхе- тедаl зсеЬгпу \vielki. Steinertowi i Jaot-
соЪу welniano i loiane. Ludwikowi l'.adzie Grflpa '3. woryty. Еli'епш-zа Ьеliошiпiаtuгу. Stum- zeoowi-za przyrzqdy до kqpieli, zlewy, БI-
z Pultuska-za kаре.luзzе filcowe. WikOO- шаnоwi w l'.odzi-za zdj~ia wn~trz. Iza- try, cZf.j§ci sktadowe wodocil}g6\v (wyrobu 
су; Zieli"skicj z G"ошаdziс-zа Tobo~ 1.0- Podzi@kowanie od komitelu .vystawy. Za- beli Miniewskiej - ха pгzewodniczeoie ха- zagranicznego), oraz wp,·owadzenie 10000· 
J·ookarskl}. J6zefowi Кu§шidаrskiешu z тzqdowi ,;МUZСIIШ przoll1yslu i rolnic- Hadowi шаlоwапiа па porcelanie. Szylle- г6w gazowych: dyplom uzoania. Mnrcele
Uгz~owa - ,а "УГОЬУ bedoarskic. Коп- twa"-za IIt"zymywanie przy щuzеllm за! rowi-za wydawnictwa dla mlodziezy. mu ТгесЬсi6skiешu-zа ргzугщdу do kt\-
slantemu Kordzie z Podzamcza-za wyro- rysunkowycb i za l'ezultaty z nich osill- Listy pochwalne. Karolioie SZDшгlо-zа pieli, zlewy, cz@§ci slЙаdоwе wаte,·klоzеtбw 
Ьу z drzewa. l\faryanoie Кrawczyk6woie z gnifJte. шаlоwапiо па porcelaoie. J. Plewi(,skie- ~wyr!>bu zagraniczllego): dурlош uznallia. 
Radwaokowa - 'а koszyczki z korzook6w MedaJ ztoty wielki. Drowi Julianowi ОсЬо- tIIu-zа olejodruki. П .. Uiоiе Weroer za uшlо- 8t. Zеrабskiеmu-zа nowy ороз6Ь oprawy 
wikliny. Napi61·kowskiemu z PU!tuska-za l гоwiсzоwi-zа przedslawiono оа wystawie wlloie _acыиу.. J6zefie Rudnickiej za аutошаtусzоеj : шеdаl Ьгоохо\оу. 'Vlady
kl6dki i noie. fu'zysiiiskiemu z Pu!tuska- przyrzqdy clektryczne, sluzllce do przesyla- Шlllоwаоiе \vacblarzy. Jadwidze Gerson6- slawowi Szwеdепш-zа r"bryka.c)·t; kleju z 
,а "угоЬу z ЫасЬу i drutu. Aodrzejowi I oia. glosu. woio-za шаlоwапiе przedrniot6w. Fausty- odpadk6\v garbarskich: шеdаlSl·еЬгоу \vielki. 
Gошоlskiешu - za zatrznsk do Zбгаwiа. Medale zlole. В. Kerl1topfowi i 8упо· nowi Cenglerowi i Martynowowi-za. odle- 1zydorowi Озsсгоwi-zа Ыузzсz ао зшаго· 
Fra(,ciszce 1'ryt, Marynnnie Pryt i Ludwi- wi-za fortepiao koncertowy. 8. 8zyrnan- "у gipsowe. В. ПuЬегtowi-zа fotodruki. _аniа sk6r, llieprzepuszczaj,}cy wilgoci: list 
се Rado\i6skiuj-za wyrowy tkacki<1 i wel- skiешu i Synowi-zn orgnll systemu stozko· Brooislawie Po§wik-za шаlоwапiе wасЫа- pochwaloy. В"асiош Boczko\V8killl z Lu
niane. wego. Konradowi Brandlowi-za тотеп- гч. Вiеlinsk iсшu-zа гашу nrtystycznie blioa-za щасЫпу do szycia: IIIc,laI згеЬгпу. 

Ро 5 rub. Adamowcj Iwaniak; Malgo- taloe zdj~ia aparatelll rewolwerowym. wykoi,czone. Dушitгоwiсzо\vi, Jазiiiskiеmu H eorykowi StypulkowskieЛIU i Szwamball-
rzncie Jaszczuk; Juliaonie Jaszczuk; Магу- Medale srebrne wielkie. Kostco i Muller- i Vorbro(ltowi - ,а kicrowanie rysujl1cymi JDo\vi-zа przyrzqd ostrzegawczy poiaroy 
annie Негтапсс; MicbaJowej Сzарзkiеjj J6- OOwi-zа portrcty. Karolemu i Puscbowi- w ffillzeum рrzешуslu i rolnictwa. Kiib- (antiВogeton) sуsteшu ZiешЫilskiеgо: ше
zefowej Czeroiej; Fmllciszce Gryglaszcw- ,а portrety, powi~kszeuia i studya z oatury. nowi, przelozooemu szkoly rzeDliosl - ,а ааl вгеЬгпу. Stanis/a\vie Ьг. Ost"owskiej z 
skiej; Apolonii KOl1luniaczewskiej хо Skrze- Szkole techoicznej drogi :<01. \у . " . i w.-b.- rozwijanie warsztat6w r6inycb nemiosl w TODlaszowa Rav.'skiego - za slaronielJliecki 
8zowa - <а "'УТОЬУ tkackie. Jaoowi Нег- za wугоЬу uczoi6w а 11' szczeg61no§ci ха kierunku praktycznym. М. Grodzieliskie- sроз6Ь wураl,шiа rysunk6\v оа ,Irzewie: list 
manowiczowi z Dobi~in; Janowi W6jcic- rysuo"i. Szkole Tecbnicznej drogi zel. " .- mu-za zabawki fizyczoe. J6zefowi G,·aj- pocll\"alny. Seydlitzowi-za szuwaksy: те
kieLRu z Dobi~cin; Augustynowi Jak6Ьcza- tcrespolskiej-za wyroby uczni6w, а \. szcze- oertowi-za pozyteczne wydawnictwa, oad- dal эгеЬспу. Leszсzу"skiешu i Morycowi
kowi z Huty B1edowskiej; Тошазzоwi Нег- g6lno§ci ,а roboty ~]usarskie. Bruoonowi to rз . 100. Konra<lowi P oblowi - ,а "'у- za atraOlenty i рошаd~, до czyszczeoia те
manowiczowi z 19oacowa-za w,гоЬу tka- Abakanowiczowi - <а wynalazek ,lzwolJka stawiono ргzугщdу uzywane przy telegrafii tali: meda] bronzow,r. Julianowi Вerg-za 
ckie. ]lfikolajo\vi Jak6bczakowl z 'V6lki dynamo-elektrycznego. Henrykowi Nеuша- elektrycznej . Кrазпоd~Ьskiеn1tl _а zabaw· uproszczone шоtоwi<llа OIе(1111 bronzowy. 

WldawC& 8teCan KOs8utlt.-Rеdaktoг Zdzlstaw КutаkоwsJd.ДО3ВОJlепо ЦеП,аурою. Варшава. 24!юля: 1885 r. W dгuklU'lli .,Uziennika I'..odzkiego." 
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zeIowi Wolnemu z Kromołowa-za sukno Łqczewskiej; J6zeIowi Tkaczykowi z Bqtko- nowi- za wyrób manometr6w. Władysla- ki. Zar:lldowi młyna w Zegrzynku-zĄ 
i kołdry. wa; Marcinowi Majowi zRzeczniowa; Ja- wowi Lenczewslciemu i Sp.-za W'Zlłdzenia urzqdzenie szkoły pocztltkowej. 

Po 15 rub. Feliksowej Czapskiej ze Skrze- dwidze Partuszce zRzeczniowa; Andrzej 0- elektro-tecllDiczne. Podzi@kowanie od Komitetu. Konradowi 
szewa i Annie Jurkowskiej z Gromadzic- wi Stompniakowi z Ignacowa - za wyroby Medale srebrne. B. Petschowi-za wyro- Pruszyńskiemu za wydawnictwo pożytecz. 
za roboty koronkarskie. Agnieszce Sidoro· tkackie. Rozalii W ałajtys; Janowi Walaj- by przyrz/ldów używanych przy telegrafii nych ksillżek ludowych. 
wiczowej z pow. władysIawowskiego - za tys; Annie BalIraszajtys; Petronelli Bace- elektrycznej. Witoldowi rbauskiemu z Dyplom uznania. Redakcyi czasopisma "In
wyroby tkackie. wiczowej; Annie Maszot&s z pow. włady- Lublin&-za rualowanie na drzewie. Ksi~ żynierya i Budownictwo" - za wskazywanie 

Po 10 rub. Wojciechowi Mazurkiewiczo- sławowakiego-za wyroby tkackie. Frań- garni krajowej Konrada Pr6szyńskiego - nowycb źródeł dochodu, przez racyonalne 
wi ze Skordiowa-za koszyki, nadto na. r~- ciszce Czyżykowskiej Z G6ry; Julii Gruchot za. wydawniczwo pożytecznych tanich ksi/l- stosowanie tecbniki i wyzyskiwanie mate
ce Konstantego Śliwowskiego 25 rubli na. z Ostrowska - za. wyroby tkackie. Bro- żek. Szkole rzemio ł przy ul. Jasnej-z,", ryał6w surowych. 
wzory koszykarskie. nisIawie Kramskiej z P olan6wki - za wyroby wykonane przez uczniów. Zakła- Nagrody przyznane lub zmienione w naslęp· 

Mazurkowi z Urzedowa-za wyroby garn- czepki włościańskie. SawickieJ z Roian- dowi św. Łukasza-za malowanie na. szkle. stwie dodalkowych ekspertyz. Firmie OrtII. 
carskie; nadto 20 rubli na ręce J6- za kapelusze słomia.ne. P aluslewiczowej- Kazimierzowi Rawicz-J eziorowskiemu, wła- wein, Ma.rkowski i Karasióski: medal zloty 
zefa Piaseckiego dla Mazurka na wzory do za sita. Jaoowi Furmankowi; Staniała- ~icielowi fotografii artystycznej "Conrad"- wielki. Cb. Zuckerwa.ar i Synowi: medal 
wyrobu drobnycb zabawek z gliny. An- wowi Oliwie; Janowi Growekowi; W ojcie- za portrety. Leonardowi i Sp. - za por- srebrny. Fr:\nciszkowi Radeckiemu z Plol>
drzejowej Lisieckiej z JJiszek; Benedyktowi chowi Owczarskiemu; Antoniemu Zdun- trety i grupy. Kasprzykie"iezowi-za ole- ska: medal bronzowy. Ferdynandowi Ku
Łukasiewiczowi ze Skrzeszewa i Smarskiej kowi; Stallisła.wowi Okoniowi; Janowi jodruki A. Stepanowowi - za portrety i lińskiemu : medal srebrny wielki. Jacente
z Rzeczniow~za wyroby tkackie wełniane., Krzysztoszkowi; Katarzynie Kuracb z Ma- grupy rodzajowe. A. Fibigerowi z Kali- mu Jodłowskiemu: medal srebrny-za wy
Małgorzncie Kuciakównio-za koszul~ wy- ciejowic - za wyroby w szkole parobczań- sza - za fortepian pokojowy z mecba.nik/l roby ortopedyczne. Składowi zjednoczo
szywanq. Brygidzie Maj z G6ry-za pł6- skiej w Podzamczu. Witanowsklemu z Se- a.ngiAlsk/l i blatem amerykaliskim. nych stolarzy warszawskich - za założenie 
tno. Maryannie Cbudej z Bylin; Juliannie rocka - za podkowy. Piotrowi Ozekale; Medale bronzowe. Władysławowi Gostyń- spółki i wyrób tanich a pożytecznych przed
Sutkajtys6wnie, Annie Kasperowiczowej; Szczepankowskiemu; Bartłomiejczykowi; Pio- skiemu i bp. - za kute ławki szkolne sy- miolów: dyplom uznania. ' Varsuwskiemu 
Maryannie Martysziusowej; Elżbiecie Sido- trowskiemu z Pułtuska - za wyroby ZdU(I- stemu Keisera. Jadwidze W ójcickiej - za laboratoryum chemicznemu za rozwój i 
rowiczowej; Wiktoryi Lengwanis6wnie z pow. skie. Krogulcowej z Ponika - za wyroby pierwszq map~ pogl/ldow/l Królestwa Pol- rozmaitość produkcyj, oraz wprowadzenie 
władysławowskiego - za wyroby tkackie, tkackie. Łukaszowej W oj!.alikowej z Za- skiego, wy<lan/l przez St. SzaIarkiewicza . . w użycie wody leśnej : medal srebrny. J,,
lniane i wełniane. MaryanDle KowaIszczy- stowa-za koszyki. Piotrowi Szymatiskie- A. J. Wiśniakowskiemu-za. wydawnictwa. kobsenowi-za. przyrzlldy do wyrobu sztucz-
nek z Woli Trębskiej-za. wyroby wełnia- mu-za buty. zabawek i gier zastosowanych do miejsco- nych w6d mineralnych i napojów gazowych: 
ne i lniane. Igna.cemu Nowa.kowl-za wy- wyeh potrzeb. Bcrgowi- zas taranne drze- medal srebrny wielki. Steinertowi i Jant-
roby wełniano i lniane. Ludwikowi Ładzie Grupa '3. woryl.y. Eli'emu-za beliollliniatury. Stum- zenowi-za. przyrzqdy do kqpieli, zlewy, fil-
z Pułtuska-za kapelusze filcowe. Wikto- manowi w Łodzi-za zdj~ia wn~trz. Iz&- try, cZllści składowe wodociągów (wyrobu 
ryi Zieli'lskiej z Grornadzic-za robo~ 1.0- Podzi@kowanie od komitetu ł/ystawy. Za- beli Miniewskiej - za przewodniczenie za- zagranicznego), oraz wprowadzenie moto· 
ronkarskl}. Józefowi Kuśmidarskiemu z rzqdowi "Muzeum przomysłu i rolnic- kładowi malowania. na porcelanie. Szylle- rów gazowych: dyplom uznania. Marcele
Urz~owa - za wyroby bednarskie. Kon- twa"-za utrzymywanie przy muzeum sal rowi-za wydawnictwa dla. młodziezy. mu Trecbciuskiemu-za przyrz1ldy do ką-
stantemu Kordzie z Podzamcza-za wyro- rysunkowycb i za rezultaty z nich osi/l- Listy pochwalne. Karolinie SZDIUrło-za pieli, zlewy, części składowe waterklozetów 
by z drzewa. Maryannie Krawczyk6wnie z gnięte. malowanio na porcelanie. J. Plewi(lskie- ~wyr!>bu zagranicznego): dyplom uznania. 
Radwankowa - za koszyczki z korzonków Medal złoty wielki. Drowi Julianowi Ocbo- mu-za. olejodruki. H.'lIinie Werner za malo- St. Zera6skiemu- za nowy sposób oprawy 
wikliny. Napiórkowskiemu z Pułtuska-za l rowiczowi-za przedstawiono na wystawie wanie wachlarzy. Józefie Rudnickiej za a.utomatycznej: medal bronzowy. WIady
kłódki i noże . .K1·zysińskiemu z Pułtuska- przyrz/ldy elektryczne, sluż/lce do przesyła- malowanie wacblarzy. Jadwidze Gerson6- sławowi Szwedemu-za r"brykncyę kleju z 
za wyroby z blachy i drutu. Andrzejowi I nia głosu. wnio-za malowa.nie przedmiotów. Fa.usty- odpadk6w garbarskich: medal srebrny wielki. 
Gomnlskiemu - za zatrznsk do ż6rawia. Medale złole. S. Kerutopiowi i Syno· nowi Cengierowi i Martynowowi-za odle- Izydorowi Doserowi-za błyszcz do smaro· 
FrtUlciszce 1'ryt, Maryannie Pry t i Ludwi- wi-za fortepian koncertowy. S. Szymań- wy gipsowe. S. Hubertowi-za fotodruki. wania skór, Ilieprzepuszcza.jl}cy wilgoci: list 
ce Radolióskioj-za wyrowy tkackif1 i weł- ski emu i Synowi-za organ systemu stożko· Bronisla.wie Poświk-za malowanie wachla- pochwalny. BJ'aciom Boczkowskim z Lu
niane. wego. Konradowi Brandlowi-za momeu- rzy. Bieliusk iemu-za ra.my artystycznie blina-za machiny do szycia: medal srebrny. 

Po 5 rub. Adamowej Iwaniak; Małgo- talne zdj~ia aparatem rewolwerowym. wykoilczone. Dymitrowiczowi, Jasińskiemu H enrykowi StypuŁkowskiemu i Szwamball> 
rzade Jaszezuk; Juliannie Jaszczuk; Mary- Medale srebrne wielkie. Kostce i Muller- i Vorbrodtowi - za kierowanie rysujllcymi IDowi-za przyrzqd ostrzegawczy pożaruy 
annie Hermance; Micbalowej Czapskiej; J6- towi-za portrety. Karolemu i Puscbowi- w muzeum przemysłu i rolnictwa. KUb- (antiBogeton) systemu Ziembiilskiego: me
zeIowej Czerniej; Franciszce Gryglaszew- za portrety, powi~kszeuia i studya z natury. nowi, przełożonemu szkoly rzemiosł - za dal srebrny. Stanisławie br. Ostrowskiej z 
skiej; Apolonii Komuniaczewskiej zo Skrze- Szkole tecbnicznej drogi żel. W. w. i w.-b.- rozwijanie warsztat6w różnych rzemiosł w Tomaszowa. Rawskiego - za. staroniemiecki 
Bzowa - za wyroby tkackie. Janowi Her- za wyroby uczniów a w szczególności za kierunku praktycznym. M. Grodzietiskie- spos6b wypahmia rysunków na "rzewie: list 
IDanowiczowi z Dobi~in; Janowi W6jcic- rysunlri. Szkole Tecbnicznej drogi żel. w.- mu-za zabawki fizyczne. J6zefowi Graj- pochwalny. Seydlitzowi-za szuwnksy: me
kiemu z Dobięcin; Augustynowi Jakóbcza- torespolskiej-za wyroby uczniów, a w szcze- nertowi-za pożyteczne wydawnictwa., nad- dal srebrny. LeszczY'lskiemu i Morycowi
kowi z Huty Błedowskiej; Tomaszowi Her- gólności za roboty ślusarskie. Brunonowi to TS. 100. Konradowi P ohlowi - za wy- za atramenty i pomadę, do czyszczenia me
manowiczowi z Ignacowa-za w,roby tka- Aba.kanowiczowi - za wynalazek dzwonka stawiono przyrzlldy używane przy telegrafii tali: medal bronzowl' Julianowi Borg-za 
ckie. Mikołajowi Jnkóbczakowl z W61ki dynamo-elektrycznego. Henrykowi Neuma- elektrycznej . KmsnodębskieOlll za zabaw· uproszczone motowidła medal bronzowy. 

Wydawca Stefan Kossutll.-Redaktor Zdzisław KułakowsJd.)l;03BOJleRO 1l;ea,syPOlo. Bapmuna. 24!IolIJl 1885 r. W druklU'lli "Uziennika Łódzkiego." 
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