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SUDAN WSCHODNI. 
wito§ci I sprytu do l'zешiоst. ::>prowa(\zaj~ stolicy pI'olvincyj egil,skiCl,. Ztqd roz(>o
nie tylko z Etyopii ka\\'~, в61, ko§c stonio- czyna si~ dl'oga паjЬагdziеj ucz~szczana 
w", lub zwi~.rz~ta, lecz гбwоiеz 6taraooie przez knrawaoy, mi~dzy Nilеш §1'odkowYIl1 

--- zbieraj1} produkty swojego kra.ju: mi6d, а ШОГZ6tп Czerwonel11 r przestrzcil tn. WYIlO· 
(DokoJ!J:ze"ie - l Jal1'Z NI'. 162). wosk, tytoii, kukurydz~, gum~, paahnidla, si 11ie wi~ej jak 450 kilometr6\V i podr6-

Z ko!ei пшsimу si~ zapoznac z gl6wne. leki. Vostarcznjq, abisynczykom najwi~k- ~nik dobl'ze zaopatrzony " "у,опо§(: i wo
ш; рunktашi handlu i kошunikасуi. Nic- szej cz~§ci bawetny, potn:ebnej tущ osta· d~ шоzе jlJ, pl,zebyc w niespelna tydzie6, 
gdy§ IlIiasteczko &nа/' mialo pewne _па- tоiш do tkallia Ьuгпusб,у, Prowincye Su· Jest nadzieja, 'е wkгбtсе kilka godzin иа 
czenie, dzi§ са!у jego гиаЬ hand!owy prze- danu dostarczaj~ iш гбzпеgо rodzaj u \У)'- to wystarczy, jak tylko pI'zyjdzie do skut· 
izedl do Karkoffzi па prawpn brzegn ВаЬг· rob6w szklanycll, ргбсz tego broni i tala- ku kolej ielazna, ktбш zl'eszt!} jui istJlie· 
el-Azrak, wainej jako сепtгпш kilku linij r6\v Maryi-Teresy, ktбге wyl!}cznie slni", je DtL przestrzeoi kiJku kilошеtг6w nuedzy 
knrawanow)'ch, &,Ш/' рашi~tпеm jest Z:J.- ,а 1lI0net~ w Etyopii p61nocnej, Suаkiшеl1l i шalуm pUI'tell1 НаuduЬеш. 
mordowanicm ашЬasndога Ludwika XIV 'V okolicach pla.szczyzn g16wпуш tar- WtellCZas ВегЬег stanie sj~ pOI'telll еkзре· 
р, de Roule. Jak IIlб\vi podanie arabskie giеш jest Suk-Ilbll-Si/l, to znaczy: targ oj- dyjoYIll (lIа ca1ego g6rnego Sudanu, 
posqdzono go о cb~ !: \vspierania zашinгu сп Sin. Szczeg6lni .. j gdy па rzece Atban:e Suokilll jest najbezpieczniej 'УOl рогtеш 
abisynczyk6\v, odwr6cenia w6d Пи. Z са· opndn", wody i D10ina jq przejM w ы'д,' ЩОI'zа Czerwol1ego; po1ozony w okolicy па
lej ~wietno§ci tej stolicy pozostal tylko je. wtedy karawany "е wszystkicb stron всЬо · jeiooej рudlvоdпсшi skаtашi, wydaje siQ 
den ll1eczet i шма ruin ; jedyny рrzсшуsl dщ si~, i па targach ,Ыега si~ ро kilka- Ьу6 jakby za ll1kni~tYIII "е wszystkich stron 
jej l1lieszkanc6w stdnowi wyplatanfu oardzo nn§cie tysi~cy ludu. i to ,vyj ,}tkowe po1oienie zjednalo ти jesz· 
gustownycll w (Iesefl plecionek _е slol\lY. 1 ajlvainiejszel\l jednak шinstеm przo- cze w staroiytlln§ci Шlzw~ "POI'tu IJOgбlV 
Dzi~ l1ajwazniejszell1 шiаstem jest 'С/Ш"- strzcni шi~dzу Nilеш а шогzеlll Czerwo- opieku(lCzycll,H Swieio zasz le wypadki п
'аm, poloione w ll1iejscu zej§cia si~ w6d пеш jest J\ussofa, zwann takZe рпе. kra- czyni1y SlInkiш sta\vnYIll \о llistol'yi nowo· 
NillI Вialego i iebieskiego, jestto шin.- jowc6\v Оасн, poloiona па stГОПlеj wyso- iytncj. J estto miasto zupelnie kOBIl10rO' 
8tO kuрсбw, io!oierzy i niеwо!nikбw. Osta- ko§ci 570 шеtг, nad powierzchniq, Пlогzа, lityczne. Ашuоwiв, turc)" 1Оiеszkаuсу На
tll!e ~~padki, ,чkаzatу .waino§c jego pozy- ~ st6p skal grnnitowycb, wznoszq,cyc!1 sie d~an",ut ~p,otykajlJ, si~ tal\l wraz z kupca
су' nlllitlU'neJ;. Jako 0llasto. ban~!owe na- Jeszcze па ]00 шеtг, ро nad plaszczyznq ШI GI'ecYI 1 Malty, Do 12 stntkбlV раго
bratoby wla§Clwego zпасzеШа doplero wten- i jej !а8ашi рalmоwешi. лаssош przed, wycll zalvija l'ocznie do portl1, okolo 300 
czas, g<lyby па n:ece Bahr-el-Azrak 8tanql stawia widok czaruj!}cy, jeden z najpi~kniej- bark 1I"abskicll przy\vozi 1'11;, 861, dakty!e 
l\Iost Illczq,CY je bezpo§rednio z Etyopi~ sZJch w Afryce. J ako punkt strategiczny i r6iue to\Vtll'y europejskie, аЬу w zашil\П 
i ЬгzеgаШI ~orza Cze:\\'onego. Jednak jest опа I'бwпiеi bardzo wazllll, а przed dosta(: пiеwоlпikбw, lIlulбw, st.'usich pi6r, 
przea роwstашеm Mahdlego, СhагtuПl Ьу- роwstапiеш Mahdiego wielkiego nabra1a ko§ci sloniowej, gumy, \vosku, pizma, зк6г 
10 па drodze do st!Шiа si~ wielkiem mia- ona znaczenia w handlu tranzytowym Ьа- i t. р, Kl1pcy niеwоlпikашi pI'zyby\\'ajqcy 
stеш, ~ylo ono nieJako j~dynym po§redni- welnq, а takie dla fabryk, jakie Шт pow- tu z we\vnq,trz krajl1, nie r6:lni,IlSi~ od zwy
klCJl1 ml~zy Europq, Eglptem а prowlD- 8taly: skбг, щаt i шуd!а, W r, 1865 rzqd НусЬ podr6zoych, tylko tyle, ,е B~ otocze· 
суашi Gбгпеgо Nil~; by10 опо tеаtrеш egipski ргБЬоwаl poll\czy6 KassaJ~ z Bel'- ni I'ОZlПnitеgо rodzaj u knЫеtашi i slш\Ь,! 
,yszystkich wypraw 1 гuсhб\v wojennych, bel'em, Suаkiшеш i Mas5uah lini~ te!egra- а gdy \vI'acajlJ, z Ar"bii nic jш! nie pozosta
talll si~ przygotowywa1y гоzшаitе шisуе fiCZПII, ale pierwsza рг6Ьа najzupe!niej si~ je z ich §wity. 
rеligijпе, ]шпd!оwе 1 naukowe, nieudtL1a i zgjn~lo przy tem 300,000 wiel- Z SLшkimu taHe со rok \vyplywa ja-
Ро С/Шl'lmniе щоiпаЬу jeszcze na!iczyc bllld6w. W dziewi~ lat рб~пiеj, w 1874 г. kie 6,000 рl01gl'ZУlllбw do Mekki. Krajowcy 

wiele щ.iаst handlo\vych, пр, Ch8lldi, orygi- powiod!o si~ !epiej i nrzlldzono cat/} siec ро najwi~kszej cz~sci щiеszkаj,! ро 'а щiа
nalne formq swolch dоmбw, podobnych do telеgгаfбw ро саlуш kraju, pokopano 1Оl1б- stem, t,vol'ZIlC ргzеdшiе§сiе EI-K cf, ,,'i~ksze 
naparstka; \v czasie pokoju prowadzi ,па- stwo studzien. Dzi§ z tego wszystkiego nicjlli niz вато шiаstо, Ьо dochudz~ce а:! do Вег
cz"y hande! z шiаstашi еtуорskiешi. Na nie pozostalo. bel'll, G!6,vпеш zaj~cieUl ich jest transpor
ргzесiwпуш brzegu Nilu widziny Metam- Mjasto Еd-Dашег, па рбlwуsрiе po1u- towanie towar6w i zaopatrywanie шiаstа 
met, prawdziwy §pic!u'z рбlпосn~gо Ког- dпiоwу1О mi~dzy Nilem а uj§cie", Atba- ,"с wszelkie ю,tуkulу iywnosci; w lecie рО · 
dofanu; z wiоskашi гоzrzl1сооеПll pO§r6d гу, niegdy§ bylo takZe ЬЮ'dzо оzу\Viопеш 10\Va ich przenosi si~ \\' I'az ze swещi trzo
рЫ tytoniu i bawelny zajmuje pn:estrzefi bandlowo, аl.! odkq,d zosta!o ogniskiem Рl'О- dal1li ,v gбl'У. 
do ]00 kiJош. Do 6,000 kuрсб\v nrаЬзюсЬ p&gandy muzulmaiiskiej, ргzуЬуtkiеш nie- \VninoS6 lJandlowa i po!ityczna Suаkiщu 
i паjШlJiеj ] ,000 abisyiiczyk6w zwiedzaj~ jako slvietycb i uczon)'ch, stracito interes dostatecznie jui jest осепiоп/} przez strony 
jego tllrgi. Мiеszkабсаllli Мсtаmщеt prze- dla karawan kupieckich а ca1y гиС!l Ьап- wojuj~ce i kl'\\'awe всепу, jakie tаш zaszly. 
waznie "'! Takrm', daJ~cy przyklad ргасо- d!owy koncelltruje si~ w B erberze, dawnej Wszystko (о dowodzi jasno, jak \vielkiej \уа· 

J А N К А N Т У G R В G О R О W 1 G Z. 
cieiar gospodarst\\'8. Nie 6z10 ono рошуs!- GdJlII Ivi~c сЫоре'" sеl'сеш, glow,!, 
nie, do czego, jak powiadaj~ 6wcze§ni ,nа· СЫореПl w рiбl'zе, сhlореш ШО\\'q, i (, d, 
jощi al1tora, przyczyni!o si~ takie idealne W yst~p literacki Gregol'owicza wypadt 
pojmowanie obowi,!zk6w obywatela. W 1847 w tych \vlasuie czasach, kiedy il1teligencya 
roku widziшу jui Gregorowicza dzieriaw- nasza, zniech~cona w s\voich oczekiwaniacll, 

J ubilellsze Jiterackie, tak cz~sto i Ье. "а- rJf, шаlеgо fo!warku оа Mazowszu, а w kil- ГОZСZЮ'ОlVапа ,v sentymenta!nej dешоk.'а
dnej widocznej racyi urzl\dzane, przestaly ka !at роtеш, zl'ujnowany materyalni~ ~sku- cyi, ktбгеj l'ojenia tak ,'ва !lI;е rozwiali сЫо
Ьudziб zaj~cie w szerszych kolach i intere- tek pozartl i inych k!~sk losu osiada ,. pi galicyjscy, upad!a па аисЬи i przel'ain. 
sujq сЬуЬа nсzеstпikбw obchodu. J ednak· \Varszawie i chwyta za рiбl'О. па, pod \vp/ywem zl'eszt'! оgбlпеgо prqdu 
ie ten uiywany zwykle а nawet naduiywa· W 1', 1850 zjawily si~ w "Bibliotece w Europie, ZlvгбсПа si~ od razu prawie do 
пу sроsБЬ uczczeoia., та swoj~ dobrq stro- warszawskiej" pierwsze jego pl'ace: Obraz- skrajnej reakcyi. '!'еп duch czasu wptynqt 
n~, .Ьо chociaz Ье. wYl'Ozumowanego powo- ki wiejskie: "Кllгсzша" i "1'ап rzq(lca," bezw'!trienia па uksztaltowanie si~ talen
du, ргzурошiпа nieraz о zaBlugach ludzi, Ut\Vory te ро <а. piel'wszy wpI'o\Vadzaly do tn шtоdеgо autol'a, Gdyby wyst.'Ipil оп о 
kt6rzy w§гбd nas zуjч, i pracuj/l, !udzi та- literatury polskiej prawdziwego сЫора, z je. dzie.i~c lat wczesniej, 1ll6g1by \vypo\vie· 
10 znanych, Ьо skгощпусЬ, niedostatecznie go гzесzуwistеш оtoсzепiеш, puszczaly do dziеб si~ slvobodniej а w аtшоsfегzе wsрбl. 
oceniooych, Ьо glOwne ich tytuly do s!awy аtшоsfегу umyslowej prqdy swieiego :ро- czucia eieptego i zach~ty serdeczJJej rozwi
i nznnnia паlш& I wla§ciwie do przesztosci, wietrza, Jeden z biograf6\V Gregorowicza nq6 si~ bujniej, Тушсzаsеll1 trzeba by10 
аlе ,v dziejac!t rozwoju uшуslоwеgо spo1e- powiada, "е poprzednio jni Кraszewski, Piet- \vchodzi6 w kompromisy; dobrze j~szcze, 
czenstwa zаjпшj~ poczesne miejsce. Do ta- kiewicz i Padalica malowa1i stosunki w!o- ,е Gregol'owicz jakkolwiek llie naleia1 do 
kich рrасоwпikбw cichych i ma10 dzis _па- Bcinfiskie па Litwie i Rnsi-prawda, ale w tYCll ludzi, ktбl'ZУ pl'zebojelll torujq зоЫе 
nycll naleiy wlasnie Jan Kanty Gregoro- tеш odtworzeniu istnieje оgгошпа гБZпiса. dl'og~, do czego braklo mu gruntown,! wie· 
wicz, аиtoг, kt6ry juz dawno wypowiedzial GI'egoro\vicz, рошi11l0 ll1aniery idealistycz- dzq wyrobionych przekonafl-pozosta1,vier. 
со шiаl naj!epszego па тузН i вегеи; юе nej, kt6rq od innycb przejlJ,l, w szczeg6lach ПУIl1 gtosowi s,vego вегса, nie fгушагсzу1 
to jego slowo, bedl\ce dzi~ dla паз niemal jest realistq, kогzуstаjllСУШ uшiеj~tпiе z 01- nigdy swojlJ: mitoscilJ: а jezeli nie m6g1 \vy
stluшiоnу1О dzwi~kiеш, w swоiш сzазiе Ьгzушiеgо ~apasu spostrzeieii, zebranych powiedzie6 tego со шу§lаl, nie ш6g1 dаб 
ЪГZП1iа1о dono§nie s~ial,! pobudk,!, ktбгеj szczeg6!niej z iycia !udu w SandolJlierskiem. s\vobodnego ujscia swoirn uczuciom-nie 
odglosy poruszaly naJczu!sze strnny, odpo· Uwainy czytelnik dostrzeie j~dnak inne przykl'awa1 ich do wskazanych l'ашеk, nic 
,viada!y najsz!achetniejszym uczuciom wsp61- jeszcze, gl~bsze гб7.пiсе, Kiedy "ymienieoi koszlawit, nie kap1onil, ale chowal w g/~
czesnego pokolenia. antorowie Ьуli tylko demokratami z prze- Ы duszy. 1 фосiаi zamkniete piecz~iq, 

Jakkolwiek dziа1alповб literacka Grego- konania, niewqtpliwie szczerymi, ale wi~cej шilсzепiа, zostawaly tam опе jednak, nie
rowicza zaznaczy1a si~ па wieJn pola~h, teoretykami, Gregorowicz ukocbal!ud ,viej- pokalane w swej czystosci, niezwi~dni~te w 
glб\vпуш jego tуtulеш do stawy Jest mlа· ski takiш, jаkiш оп jest, przejq,t si~ '" swej kl'asie. 
по pisarza ludowego w паjszегszеш znacze- zl1acznej шiеrzе jego роgl,!dашi, sch/opil Dla uwydatnienia WЮ'uпk6w, w jakich 
niu tego wyrazu, Ьо pisal nietylko dla !п- si~, ie tak роwiеПl, duchowo. 'fo s",oje I'ozwijala si~ dzialalnos6 literacka Gregoro· 
du, аlе i о lпdziе аlа inteligencyi i trudno odr~bne stnnowisko okre§la оп sаш najle- ,vicza, pall1ietac nalezy jeszcze о tycb oko
dzj§ powiedziec, w kt6rуш z tych zakre- piej \v wierszu napisanym jako obja§nienie liczno§ciacb, о ktбl'усh ,vsрошiпа рап 'У. 
s6w ргаса jego byla p!odniejszlj, obfitszq, do swego pOI't;etu: Korotyflski w "Tygodniku роwszеahпуш:" 
,у o\voce. Jam z surduta szlachcic z l'odu, "U пав wtenczas niewoluo by10 ujmolva6 

Jan Kanty Gregorowicz urodzil si~ w А!е dusz/l jui ,а m10dn si~ "а сЫореш. Antol' "Jordana" i autol'-
Wal'szawie 1818 roku z rodziny шаlоru- Вуlеш сhtореш, Ьо z kтiоtkашi ka "Kape!usza cudownego" siedzieli w Огеп , 
skiej, osiad!ej jedna.k od kilkn jui poko· Zbratalem si~ smiechem, lzашi. burgu. Kondrato\viczowi !edwo ,а l1silпеш 
!юi w stolicy, Dziaa jego pisal si~ jeszcze wsta,viennictwem pozwolono ,.ydrukowa6 w 
Hreborowicz. 'У bardzo m10dym wieku А dlllej: piel'wszym tошiе "Ga,,~d i гушбw ulotnych:" 
zamieszka1 w Bielcu w Sandomierskiem i ~ westahn&lem cz~sto cicho, "Bracia. w kapocie i bracia w sjermi~dze." 
ро sll1ierci ojcl\ wzilll па swe Ьагю са1'у Zem w вuгdпсiе jak па licho! W takich to warl1nkach powstaly .Obra.~-

giala §\v",ta mllzu1щабskiеgО'Ъyr;lЪу 1ll0-
"по§6 llstalenia wolnej kOlllunikacyi Illi~dzy 
Mekk,! а prowincyq Afryki zaludoionej l1aj
gOl'lilVSZYllli wуzпаwсащi Когаl1О . Alc г~
ka Anglii spocz~la juz па Suakill1ie, а czo
go Оl1!\ dotknie, jui па zawsze zatrzy
lI1uje, jak wiadolllo. T!\k zrobila z Ade
пеш, Регiшеш i taki los czeka Suаkiш, 
Т)'Ш sроsоuеш zapewni воЫе zdobycie сn
/ej doliny g6rnego Niln dla swojego l1ап
dlu i wplywl1 politycznego, 

ВРRЛ WOZDANIA TARGOWE, 
JVel,w. Ре 8 z t, : sierpnilL. 'V tygodniu ц

l>iegl)'m па targu tut.ejszym пазtJ}рirа zщiо.па о t)"
(е, ZQ dokoo8ue traшаkс}'с ООzоо.ш:аl)· 8iIJ wielkq 
rozmait.08ciQ:. 8przet.lAllo w!'1.)'stki)go okoto Э/~Оll 
т. ct.r. оа potrzeuy kraju i f.8granicy. Trzooil) 
cz~M sprzudauej il04ci przedatawiata well1& сwзаn
kO\V8 w cenle ti6-G9 fl., паuу"'nШ\ w)'llAczni.e dla 
f:agraulcYi <10 zagranicy r"wllie:i оdсзzlо ~OO т. ct:r . 
·.rednio cit>okiei wetny 8ukiennicr.ej ро 00-105 fI. 
Fabr)'kanci krajowi uabyw"',li wettl\} z "ад qis)' j e
dllO 1 dwust.rzyi.nt ро 60 kllk" fl. 1 z Baczkl РО 60 
kilkt\ 11., zakupHi partyo оdраdkб,v z czesauki 
(welug Р'>dЬгzuзzn~ i z пбg) ро 40 tl. i ро t~kiejzc 
cuо iч wi~k:sz, 110з6 \\'eloy garbarski'·j. Zo sklA.do\v 
kupieckich spr1.edaoo nieco well1J' nl)·tej арозоl>еm 
{аЬt'УСZОУЩ ро 00О8СЬ ba.rd.r..o obnizOD}'c]l. Okolo 
НЮ 111. ctr. §!'ednio cienkiej \vешv sut.iеnпic.zеj ро 
90 kilka fI. 2.aknpil: Jeden z moraws\ich (al)rykal1. 
tбw. Ропот сап П16 rozml siO 0<1 povrzeJnioty
god'.liowego. 'Velny Jnytej .роsоЬеПl fabr)'cznym 
aprz.edano w t}'godniu ubl:t{lym okoto 6,ЬОО kgr., 
ро ] .70-5,46 08 kilogram. 

Batcdna. 'Vedlug ost.atnjego sprawozdaois z 
С 11 i С 8 g о, przecieLuy atan bawelny w tипасh 
Zjednoczonych wyoosi obecuid ЗGОI" а pojoo)'nczYI1' 
stanoln Otipowiadaj, na·ttpojllce procont)': \\'irgi
nia 92, рбtпоспа Км.гоliпп. 1*3. poluclnio,,'s Karoti
па 96, Genrgia 97, FLofydn. 9;, Ala.bama 92, Мiз
souri 99, Louisiana 100, Теk.sаз !t2, ArkaWIas tю, а 
'!'cnesscc 970/0' 

Zlюit. в С r 1 i о, 4. sierpnia. 'VsIJ'stkie ,v ia
domo§ci nadp.slafle dzis z lipskit:go mllJdzynarodo
W8gtJ targu пазiОD, 8\viadczt jeduor.godoic, ie \" 
Lvn1 roku pnedstawiat оп obraz bILrdzo sпщLI1У. 
611roty terminowe pozosta\\'aly ci,glo W Jrauicach 
nadzwyczaj ciasoJ'ch, а towaru rzeczywlstege ?оп
pelnie ше nab}'wano, tak шаlУnl l))'t popyt. Pod· 
иllS gd)' z\vykle па targn пазiоп wielo tY8i~C)' wljC
pli zyta rzeczywistego zmienialo llabJ'woow, wczo
raj nie bylo 7.adnego prawie ruchu, czego powo· 
dem b)'lo gI691'nie pnekonanie, ze w Hrodkow)"cll 
i ze.ohodnicb Niomczecu zbiory 7.yt& b~d1l! о wlele 
obfit.szo, aniieli шоzпа b)'lo przypuszcza6 z <ln· 
\voif"jsZ)'ch зрга\vоzdаn о staoio zазi ~\VOW. 'J'akic 
,., partyar h oftaY'owaUB юагпо nowego zblorll ntat" 
tylko oa pot.ykato cb~c kupna; f10bre gatunki krajo-

kl" I ":!:агузу wiejskie" HGregorowlCza, :i1B 
zaledwie w koiicu !at pi~6dziesil),tycll sto
sunki zшiепi1у si~ па !epsze, wуst~рпjе оп 
w innej roli, jui jako pisarz а!а !udu, wy
dajlJ,c "Elementarz dla сblорсб\v wiejskich," 
"Ksiqzeczki obrazkOlve," "Obrazki IIistory
czne" itd., pis7.qc 'У "Czytelni niedzielnej" i 
redagujl\c "Кшiоtkа." Zaslugi jego па 
tem ро!и nie mniejsze ВlJ, од poprzednich. 
Рошimо zmienionych dzisiaj wyшаgаu smia-
10 zaliczy6 Illоzешу "J anka z Bielca" (pi
ва1 pod tуш рsеlldопiшеm) do wzorowych 
pisl<rzy ludowycb, Sluszn!! jest nwaga je· 
dnego z krуtуkбw, ze Gregorowicz cz~sto 
patrzy1 па !ud z okien dworu (coprawda, 
nie bylo wtedy innego ohserlvatol'yulll), nie· 
kt61'e wi~c z l1twогбw jego przy zmienio
пусЬ stosunkach straci1y 6W~ wагtosб, ро· 
zosta1o jednak wiele takich, kt6re i azisiaj 
czytane з!! bardzo ch~tnie przez wiе§пiаkб,v, 
Talizmanami temi, kt6re zapewniaj~ iш 
dlugotrwal& mlodos(:, 81).: niezaprzeczony 
talent autora, znajomo§c zycia ludu wioj
skiego i szczera, gorl\ca milos(: jakll dlaii 
iywi. 
Рошijашу гбzпогоdпq а poiytecznq. dzia

lаlпоsб Gregorowicza, jako wsp61pracowni
ka pism rolniczych, redaktora pisma saty
rycznego "Wolne zarty" itd, Do wieuc.'1. 
zaslugi obywatelskiej, jaki zdobi jego cz010 
wуstагсzч, Шсiе d~bowe i kwiaty polno, 
zerwane przez ,vdzi~znlj, dziatw~ wiejsk:}. 
Podnies6 tu jeszcze naleiy niezwyk1,! Sll
mienno§(: Gregol'owicza, Ро uwlaszczeniu 
wloscinu i radykalJlej zmianie stоsuпkбw 
spolecznych, alltol' przez !at kilkanascio 
pozbawiony stycznosci z !пdеш \viеjskiш 
zrozUlllia!, "е nie posiada dоsуб znajomosci 
по\уусЬ warunk6w, aieby ш6g1 dzialac 
wla§ciwie i poiytecznie. Czu1, ze nie ро
trafi si~ zastosowa6 do nowych wymagaii, 
а wiedzia1 za.razem, "е dawne ramki dla 
11110dego zycia wystarczyi: nie mogq, Moie 
zгеszt.ъ przykro тп bylo pozbywac si~ tych 
рrzеkопаб, kt6re gl~boko w dU8zg zapU$ci-
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SUDAN WSCHODNI. 
witości I sprytu do rzemiosł. :Sprowarlzajq, stolicy prowincyj egil,skic},. Ztqd roz(>o
nie tylko z Etyopii kaw~, sól, kość słonio- cZyni!. sill droga najbardziej uczęszczana 
w'" lub zwi~.rz~ta, lecz również starannie przez karawany, mi~dzy Nilem śl'Odkowym 

- - - zbieraj!} produkty swojego kra.ju: miód, a morzem Czerwonem, przestrzcil ta wyllO· 
(Dokollczeltie - lJa1rz N/'. 162). wosk, tytoń, kukurydz~, gumę, pachnidła, si nie więcej jak 450 kilometrów i podr6-

Z kolei musimy si~ zapoznać z główne. leki. Dostarcznjq, abisyńczykom najwięk. ~nik dobrze zaopatrzony w żywność i wo
mi punktami handlu i komunikacyi. Nic- szej części bawełny, potrzebnej tym osta· d~ może JIJJ przebyć w niespełna tydzień. 
gdyś miasleczko &nul' miało pewne zna- tnim do tkania burnusólv. Prowincye Su· Jest nadzieja, że wkrótce kilka godzin ua 
czenie, dziś cały jego ruch handlowy prze- danu dostarczajq, im różnego rodzaj u wy- to wystarczy, jak tylko przyjdzie do skuto 
izedł do Karkoffzi na prawym brzegu Bahr· robów szklanych, prócz tego broni i tala· ku kolej żelazna, któm zreszt!} już istnie· 
el-Azrak, ważnej jako centrum kilku linij rÓlv Maryi-Teresy, które wyłącznie sluż", je na przestrzeni kijku kilometrów miedzy 
karawanowych. Smar pami~tnem jest zo.- za Illonet~ w Elyopii północnej. Suakimem i małym portem Haudubem. 
mordowaniem ambasadora Ludwika XIV 'V okolicach płaszczyzn głównym tar- Wtenczas Berber stanie sj~ portem ekspe· 
p. de Roule. Jak mówi podanie arabskie giem jest SU!c-llbu-Sill, to znaczy: targ oj- dyjnym dla całego górnego Sudanu. 
posqdzono go o ch~ (: wspierania zaminru cn Sin. Szczególnitlj gdy na rzece Atbarze Saakim jest najhezpieczniej zym portem 
abisyńczyków, odwrócenia wód ilu. Z cn· opadn", wody i można ją przejść w bród, morza Czerwonego; polożony w okolicy na· 
lej świetności tej stolicy pozostał tylko je. wtedy karawany ze wszystkicb stron scbo· jeżonej podwodnemi skalami, wydaje siQ 
den meczet i masa ruin; jedyny przemysł dzą się, i na targach zbiera się po kilka- być jakby zamkniętym ze wszystkich stron 
jej mieszkańców stdnowi wyplatanIe oardzo naście tysi~cy ludu. i to wyj'ltkowe położenie zj ednało mu jesz· 
gustownych w deseil plecionek ze słomy. ł ajważniejszem jednak miastem prze- cze w starożytności Il:Izwę "portu bogólv 
Dzi~ najważniejszem miastem jest 'Clłal'- strzeni mi~dzy Nilem a morzem Czerwo- opiekullczych." Świeio zaszłe wypadki u
lum, polożone w miejscu zejścia się wód nem jest Jlussa/a, zwana także przez kra- czyniły Sunkim stawnym IV bistoryi nowo· 
Nilu Białego i iebieskiego, jestto min.. jowców Gach, polożona na stromej wyso- żytnej. Jestto miasto zupełnie kOSIl10pO' 
sto kupców, żołnierzy i niewolników. Osta- kości 570 metr. nad powierzchniq, morza, lityczne. Arabowie, turcy, mieszkańcy Ha. 
tn!e v:~padki. w~kazały .ważność jego pozy- ~ stóp skał granitowycb, wznoszq,cych sie d~amaut ~p.otykajIJJ si~ tam wraz z kupca.
cyl nulit:u-neJ;. Jako nllasto. han~lowe na- Jeszcze na 100 metr. po nad płaszczyzną mi GrecyJ I Malty. Do 12 statków paro
brałoby właśCiwego znaczeDla dopiero wten- i jej lasami palmowemi. Kassata przed. wych zawija l'ocznie do porlu, około 300 
czas, gdyby na rzece Bahr-eI·Azrak stanqł stawia widok czarujący, jedeu z najpiękniej- bark arabskich przy\vozi 1'1", sól, daktyle 
most lączq.cy je bezpośrednio z Etyopią szych w Afryce. Jako punkt strategiczny i różue towary europejskie, aby w zamian 
i brzegami ~orza Cze:lI'onego. Jednak jest ona również bardzo ważną, a przed dostać niewolników, mułów, stl'Usich pi6r, 
przed powstaDlem Mahdiego, Chartum by- powstaniem Mahdiego wielkiego nabrała kości słoniowej, gumy, wosku, piżma, skór 
lo na drodze do st!U'ia si~ wielkiem mia- ona znaczenia w handlu tranzytowym ba- i t. p. Kupcy niewolnikami przybywający 
stem, ~ylo ono niejako j~dynym pośredni- wełn~, a także dla fabryk, jakie tam pow- tu z wewnq,trz kraju, nie róini.ą si~ od zwy
bem IIllędzy Europą, Egiptem a proll'lO- stały: skór, mat i mydła. W r. 1865 rzqd kłych podróżnych, tylko tyle, ze S'l otocze· 
cyami Górnego Nil~; było ono teatrem egipski próbował połączyć Kassal~ z Ber- ui rozmaitego rodzaju kobietami i służb'ł 
wszystkich wypraw I ruchów wojennych, berem, Suakimem i Mas5uah linią telegra- a gdy wracajIJJ z Ar"bii nic już nie pozosta
tam się przygotowywały rozmaite misye ficzn~, ale pierwsza próba naj zupełniej się je z ich świty. 
rel igij ne, handlowe I naukowe, nieudała i zginęło przy tern 300,000 wieI· Z Sllnkimu także co rok wypływa ja-

Po Clwl'twnie możnaby jeszcze naliczyć błądów. W dziewięć lat pó~niej, w 1874 r. kie 6,000 pIelgrzymów do Mekki. Krajowcy 
wiele miast haudlowych, np. Chendi, orygi- powiodło sill lepiej i urządzono całą sieć po najwi~kszej cz~ści mieszkaj~ po za mia
nalne formlJ: SWOich domów, podobnych do telegrafów po całym kraju, pokopano m11Ó· stem, tworząc przedmieście EI·Kcf, wi~ksze 
naparstlca; w czasie pokoju prowadzi zna- stwo studzien. Dziś z tego wszystkiego nic już niź samo miasto, bo dochodz'lce aż do Ber
cZIlY handel z miastami etyopskiemi. Na nie pozostało. bem. Głównem zaj~ciem ich jest transpor
przeciwnym brzegu Nilu widziny Metam- Miasto Ed-Damer, na półwyspie połu- towanie towarów i zaopatrywanie miasta 
met, prawdziwy śpiclu'z północn~go Kor- dniowym między Nilem a ujście". Atba- we wszelkie a1'tykuly żywności; w lecie po
dofanu; z wioskami rozrzucooellll pośród ry, niegdyś było także bardzo ożywionem łowa ich przenosi się wraz ze swemi trzo
pól tytoniu i bawełny zajmuje przestrzeń bandlowo, alll odkq,d zostało ogniskiem pro- dam i w góry. 
do 100 kilom. Do 6,000 kupców arabskich pagandy muzułmańskiej, przybytkiem nie- Ważność handlowa i polityczna Suakimu 
i najllllliej 1,000 abisyńczyków zwiedzają jako świętych i uczonych, straciło interes dostatecznie już jest ocenioną przez strony 
jego targi. Mieszkańcami Mctammet prze- dla karawan kupieckich a cały ruch han- wojujące i krwawe sceny, jakie tam zasdy. 
ważnie są Takrar, daJq,cy przyklad praco- dlowy koncentruje się w Berberze, dawnej Wszystko to dowodzi jasno. jak wielkiej wa· 

J A N K A N T Y G R E G O R O W I G Z. 
cieżar gospodarstwa. Nie sdo ono pomyśl- Gdym wi~c cbłopem sercem, głową, 
nie, do czego, jak powiadaj'l ówcześni zna· Chłopem w piórze, chłopem mowq, i t. d. 
jomi antora, przyczyniło si~ także idealne W yst~p literacki Gregorowicza wypadł 
pojmowanie obowiązków obywatela. W 1847 w tych właśnie czasach, kiedy inteligencya 
roku widzimy już Gregorowicza dzierżaw- nasza, zniechęcona w swoich oczekiwaniach, 

Jubileusze literackie, tak cz~sto i bez ża- r.ą, małego folwarku na Mazowszu, a w kil- rozczarowana IV sentymentalnej demo kra
dnej widocznej racyi urzq,dzane, przestały ka lat potem, zrujnowany materyalni~ ~sku- cyi, której rojenia tak "Ba/I/ie rozwiali chło
budzić zajęcie w szerszych kolach i intere- tek pożaru i inych kl~sk losu osiada IV pi galicyjscy, upadła na duchu i przerażo. 
sujq chyba nczestników obchodu. Jednak· Warszawie i chwyta za pióro. na, pod wpływem zresztl} ogólnego prądu 
że ten używany zwykle a nawet nadużywa· W 1'. 1850 zjawiły się IV "Bibliotece w Europie, zwróciła się od razu prawie do 
ny sposób uczczenia, ma swoją dobrą stro- warszawskiej" pierwsze jego prace: Obraz- skrajnej reakcyi. 'l'en duch czasu wpłyn~ł 
n~, .bo chociaż bez wyrozumowanego powo- ki wiejskie: "Karczma" i "1'an rz~dca." bezwątpienia na ukształtowanie się talen
dn, przypomina nieraz o zasługach ludzi, Utwory te po raz pierwszy wprowadzały do tu młodego autora. Gdyby wyst.'1pił ou o 
którzy wśród nas żyją, i pracują, ludzi ma- literatury polskiej prawdziwego chlopa, z je. dzie.ięć lat wcześniej, mógłby wypowie· 
ło znanych, bo skromnycb, niedostateczuie go rzeczywistem otoczeniem, puszczały do dzieć się swobodniej a w atmosferze współ. 
ocenionych, bo główne ich tytuly do sławy atmosfery umysłowej prIJ:dy świeżego :po- czucia ciepłego i zachęty serdecZllej rozwi
i uznania naleźąl właściwie do przeszłości, wietrza. Jeden z biografów Gregorowicza nąć się bujniej. Tymczasem trzeba było 
ale w dziejach rozwoju umysłowego spole- powiada, że poprzednio już Kraszewski, Piet- wchodzić w kompromisy; dobrze j~szcze, 
czeństwa zajmujq, poczesne miejsce. D o ta- kiewicz i Padalica malowali stosunki w!o- że Gregol'owicz jakkolwiek nie należał do 
kich pracowników cichych i malo dziś zna- ściańskie na Litwie i Rusi- prawda, ale W tych ludzi, którzy przebojem torują sobie 
nych należy właśnie Jan Kanty Gregoro· tem odtworzeniu istnieje ogromna różnica. dl'ogll, do czego brakło mu gruntowną wie· 
wicz, a utor, który już dawno wypowiedział Gregorowicz, pomimo maniery idealistycz- dzq wyrobionych przekonail-pozostał wieI" 
co miał najlepszego na myśli i sercu; ale nej, którą od innych przejlJJl, w szczegółach nym głosowi swego serca, nie frymarczył 
to jego słowo, bedące dziś dla nas niemal jest realistą, korzystaj1lcym umiejętnie z 01- nigdy swoją miłością a jeżeli nie mógł wy. 
stłumionym dźwi~kiem, w swoim czasie brzymiego ~apasu spostrzeżeń, zebranych powiedzieć tego co myślał, nie mógł dać 
brzmiało donośnie ś~iałą pobudklJ:, której szczeg6lniej z życia ludu w SandolJlierskiem. swobodnego ujścia swoim uczuciom-nie 
odgłosy poruszały najczulsze struny, odpo· Uważny czytelnik dostrzeże jednak inne przykrawał ich do wskazanych ramek, nie 
wiadały najszlachetniejszym uczuciom współ- jeszcze, głębsze różuice. Kiedy wymienieni koszlawił, nie kapłonił, ale chował w głę
czesnego pokolenia. antorowie byli tylko demokratami z prze- bi duszy. I cllOciaż zamkniete pieczęciq, 

Jakkolwiek działalność literacka Grego. konania, niewątpliwie szczerymi, ale więcej milczenia, zostawały tam one jednak, n ie
rowicza zaznaczyła si~ na wieln pola~h, teoretykami, Gregorowicz ukochał lud wiej- pokalane w swej czystości, niezwiędni~te w 
głównym jego tytułem do sławy Jest mla· ski takim, jakim on jest, przejq,ł się IV swej krasie. 
no pisarzll. ludowego w najszerszem znacze· znacznej mierze jego poglądami, schlopił Dla uwydatnienia warunków, w jakich 
niu tego wyrazu, bo pisał nietylko dla lu- się, że tak powiem, duchowo. 'fo swoje rozwijała się działalność literacka Gregoro· 
du, a le i o l udzie clla inteligencyi i trudno odrębne stanowisko określa on sam najle- wicza, pamietać należy jeszcze o tych oko
dz i ś powiedzieć, w którym z tych zakre- piej w wierszu napisanym jako objaśnienie licznościacb, o których wspomina pan W. 
sów praca jego była płodniejszą, obfitszq, do swego port;etu: KorotyCtski w "Tygodniku powszechnym:" 
IV owoce. Jam z surduta szlachcic z rodn, "U nas wtenczas niewoluo było ujmować 

J an Kanty Gregorowicz urodzi! si~ w Ale duszą już za młodu się za chłopem. Antor "Jordana" i autOl'· 
Warszawie 1818 roku z rodziny maloru- Byłem chłopem, bo z kmiotkami ka "Kapelusza cudownego" siedzieli w Oren · 
skiej, osiadłej jednak od kilku już poko· Zbratałem si~ śmiechem, łzami. burgu. K ondratowiczowi ledwo za usilnem 
leJi w stolicy. Dziad jego pisał się jeszcze wstawiennictwem pozwolono wydrukować w 
H rehorowicz. W bardzo młodym wieku A dalej: pierwszym tonue "Gawęd i rymów ulotnych:" 
zamieszkał w Bielcu w Sandomierskiem i ~ westchn!}łem często cicho, "Bracia w kapocie i bracia w siermiędze." 
po śmierci (lj ca wzilll na swe barki cal'y Zem w surducie jak na licho! W takich to warunkach powstały .Obra~· 

giala śWiata muzułlOańskiegO"'bJIilby mo
żność ustalenia wolnej komunikacyi między 
MekkI} a prowincyq Afryki zaludnionej naj
gorlilvszymi wyznawcami Koranu. Ale rę
ka Anglii spoczęła już na Suakilllie, a czo
go ona dotknie, już na zawsze zatrzy
muje, jak wiadolllo. Tak zrobiła z Ade
nem, Perimem i taki los czeka Suakim. 
Tym sposobem zapewni sobie zdobycie ca
łej doliny górnego Nilu dla swojego han
dlu i wpływu politycznego. 

SPR! WOZDANIA TARGOWE. 
lVełna. P e 8 z t, : sierpni.. 'V tygodniu u

biegłym ua targu t utejszym nasłJ}piła zmiana o ty
le, zo dokonane trall%akcl'c I,xh:oam:ały liIJ wielkq 
rozmaitościQ:. 8przeilAllo wl'1.)'stkb go okoto S/!Ou 
m. ct.r. u& potrzeby kraju i zagranicy. Trzooil) 
cz~H6 sprzedanej ilości przedlltawiała wełna ewsan
kowa w cenie ti6-G9 fi., nauywnna w)'lllczni.e dla 
u graulcYi do zagranicy również odC!Jzto ~OO m. elT', 
-.rednio cit>nkiej wełny 8ukiennic7.oj po 00-105 fi. 
Fabrykanci krajowi uabywd,li Webl\} z nad ąisy j e
dllO l dwuslrt:.yżnt po 60 klik" fi. l Z Baczki po óO 
kilkt\ fi., zakupili partyo odpadkó,v z czesanki 
(wełu g p\)dbrzu9Z11lł i z nóg) po 40 tI. i po takiejżo 
cuoią wi~k:sz, ilość wełny garbarskil·j. Ze skłlldó\v 
kupieckich spr1.edauo nieco wełuy mytej sposohem 
fabl'yczoym po ceoach bard.r..o obniżonye11. Około 
100 m. cLr. ś!'ednio cienkiej welnv sukienniczej po 
90 kilka fi. z.akupil: Jeden z morawskich fabrykan. 
Łów. Ponom cen nIe różnił siO od povrzeJoioty
god'.l iowego. 'Vetoy mytej aposobem fabrycznym 
aprz.edano w tygodniu ulJi:ęłym około 6,600 kgr., 
po 1.70-5.46 08 kilogram. 

Bawełna. 'Vedlug ostatniego sprawozdauis z 
C 11 i c 8 g 0, przecietuy atan bawełny w tHnach 
Zjednoczonych wyoosi obecuid 9Go/., a pojodynczynl 
stanom Otlpowiadaj, na·ttpojllce proconty: Wirgi
nia 92, północna KKrolina 1*3. południowa Karoli
na. 96, Gem'gia 97, FLorydA. 9;. Alabama 92, Mis
souri 99, Louisiao& 100, Teksas !t2, Arkansas &6, a 
'1'ooesscc 97°/°' 

Zooit. B C r l i DJ 4. sierpnia. 'Vslystkie wia
domośc i oadp.słane dziś z Iipskit:go mil;dzynarodo
weg') targu nasion, !hviadczł jeduor.godoic, że w 
tvm roku pnedstawiat on obraz bardzo smutny_ 
Óhroty terminowe pozostawały ci,glo w Jrauicach 
nadzwyczaj ciasnych, a towaru rzeczywlstege zu
pelnie nie nab)'wano, tak małym byt popyt. Pod· 
CLIlS gdy zwykle na targu nasion wielo tysi~C)' węc· 
pll żyta rzeczywistego zmieniało Ilsbywuów, wczo
raj nie było 7.adnego prawie ruchu, czego powo· 
dem było głównie przekonanie, że w tirodkowych 
i zaohodnich Niemczecu zbiory żyta b~dlł o Wiele 
obfitsze, aniżeli można było przypuszcza6 z dn· 
wnif"jszych sprawozdań o sŁanie zasi WIÓW. Takźo 
w party.rh ofiarowaue ziarno nowego zhiorll mat" 
tylko uapotykało chęć kupna; dobre gatunki kraj 0-

k," I ":!:arysy wiejskie" HGregorowlCza, :i1e 
zaledwie w końcu lat pięćdziesiątych sto
sunki zmieniły sill na lepsze, wyst~puje on 
w innej roli, już jako pisarz dla ludu, wy
dajIJJc "Elementarz dla chłopców wiejskich," 
"Ksiqżeczki obrazkowe," "Obrazki history
czne" itd., pis7.qc IV "Czytelni niedzielnej" i 
redagując "Kmiotka." Zasługi jego na 
tern polu nie mniejsze SIJJ od poprzednich. 
Pomimo zmienionych dzisiaj wymagań śmia
ło zaliczyć możemy "Janka z B ielca" (pi
sał pod tym pseudonimem) do wzorowych 
pis .. rzy ludowycb. SIuszn!! jest uwaga je· 
dnego z krytyków, że Gregorowicz cz~sto 
patrzył na lud z okien dworu (coprawda, 
nie było wtedy innego ohserwatoryum), nie· 
które więc z utworów jego przy zmienio· 
nych stosunkach straciły SW!} wartość, po · 
zostało jednak wiele takich, które i dzisiaj 
czytane są bardzo chętnie przez wieśniaków. 
Talizmanami temi, które zapewniają im 
długotrwałl! młodość, SIł: niezaprzeczony 
taleut autora, znajomość życia ludu wiej
skiego i szczera, gorąca. miłość jakI} d laii 
żywi. 

P omijamy róźnorodn~ a pożyteczną dzia
łalność Gregorowicza, jako współpracowni
ka pism rolniczych, redaktora pisma saty
rycznego "Wolne żarty" itd. Do wieńc.'l. 
zasługi obywatelskiej, jaki zdobi jego czoło 
wystarczą, !iście dębowe i kwiaty polno, 
zerwane przez wdzięczną, dziatwę wiejską. 
Podnieść tu jeszcze należy niezwykłq, su
mienność Gregorowicza. Po uwłaszczeniu 
wlościnn i radykalnej zmianie stosunków 
społecznych, autor przez lat kilkanaśc ie 
pozbawiony styczności z ludem wiejskim 
zrozumiał, że nie posiada dosyć znajomości 
nowych warunków, ażeby mógł działać 
wlaściwie i pożytecznie. Czuł, że nie po· 
trafi si~ zastosować do nowych wymagań, 
a wiedział zarazem, że dawne ramki dla 
młodego życia wystarczyć nie mogl!. Moie 
zreszbl przykro mu było pozbywać się tych 
przekonań, które gł~boko IV dU8zg zapuści-
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we o6arowano ро 114-148, lecz nie dokonano wi~
kз?:}'сh tтanukoyj. ,у hand1u pszeniCl} r~1wl. 
Щ uwidocznita "О tailama aplltya kOnJumc)"1. Ро-
.д";; c;l!gle gбrоwаlа nad popytem. Zakopiooo Ir.i\· ka tузiосу wOCp\i .tArego ,iarna rooyj.kiego. Tak-
118.то male obrot1 u.вkut.eczQl&DO owsem, ku kurуФ 
ilч i j~czmie~iem. Przebieg lip!:kiego targu ошоп uwidocz.nit naJlepiej, w jak Dlekorzystnen\ potoie
niа zo&jduje 110 obecnie }lап(]еl zboioWJ_ Tute} ... J!'clr1a ,bo'owa Ь11а шu jalr. gd1by dаl.чm 
ciыteт wczonjszego targu zboiowego. N. targo 
teппinоwym рапО"",lа ItaUQWC:r.a o!pato4c.. Cnociai 
poil..z uio Ь11а zbyt пag~, an; rozleg~ cenу ро. 
st§powaly 8ZJ'bko ,. kteronku z-uiiko_ym. lu.e
nica .taniala od wcroraj рпеаио о 3 т., S)W О 
1 "1- 2 т. 'У handla. towarem rr.cczywi.t1tn nie 
Ъу о indnego тосЬо, nawet dolJrych rt.unkuw и.· jowych nie moina 111to ,рпеиаС, gt1}-7. kOD,umcl. pokrywa Iylko najpilnle/,ze potN.eI", oczekoj,c 
znacznej obniiki сеп. \\ edlog w87.eIk:iego pra",d~ podobiw1!twa, orzect.y,,,istni, .i~ Lo nadf.icje, gdyi 
"Ыотот sprzvja. jaknnjpieknicj'%& pogodL 

CuJ,.~. М О • k w 8, 1 licrpnia. Na t.a.rgu tu· 
tej!zym UJposobie.nie 08t .. otO nieco i ceny troch~ 
spad,ty. .м q о t. k i w miejscu !.akupiono 10.000 
pu(J6w ро rs. 4 koр. 80, z oUataw'l za n,ie.iv, ~ kilk& IJII'OCY pod6w w тпiеj .. усЬ р.пуасЬ ро 101 .amej ccnio. Za t а r у n О z,daj, n. ", daj, najwJiej 4.00; nic oie .рrzсd:шо. R а (i D а d а 
trz}ma.ta li~ 8tab1f;~j. CharitoDeuko notuje rl!l. 6 kop .. 6. 

Zllazo. 'У r о с 1 а w, 4. .iupnia.. 'Vrdlug 8prawozd"u z Sz1izka f56rnego, mпш:} .ig r.nami~ 
па z{lrowcgo rozwoju lnt.cre.uw па rynku wlau 
walcowanc!S0' Zaktady majl) wi~ccj zatrudn1Cnia i jt'st nad~eja, ze сепу O1flUnIl "пut.c6 ,-по§пу 
poziom. 

PBZEMYSL 1 HANDEL. 

DZIENNШ r.6DZкr. 

telegralicznej-przez poczt~-w dni, w kt6- iowych па >vszystkich drogach ielaznycb re poczty odchodzll i UU1у~lnУU1-паtусЬ- w Rosyi. 
miast ро оаЫопе. Towarzystwo przemys/owe w се]о ek8pl~a: W razie ZIldanio. wysylajqcego depesz~, tacyi poktad6w torfn w gпЬ. peters.bnrskieJ zawiada'!1ia silj go о czasie przestania jej zaw.i!!zalo si~ w. Petersburgu .. WZIEJlo. опо до staeYl te]egrafu. sohle "а сеl takze zaprowadzenle torfo Jako б. Optata za depesze jest nast~pujllca: rnateryalu opalowego па ko]ejach i w Саdepesze z 1 grupy z 10 sl6w ро 30 kop. brykach. F irl11o. towarzystwa brzmi: • L-,. П" " "(j0,, Peter burskic towarzystwo opalo.nia torfem·. .. Ш" .. "1.20,, KapitM zak1adowy 400.000 rз. <а ko.ide 810wo wi~j doplaca 8i~: Wedlug ustawy dla ko lei riaisko-wiaziem-<а depesze 1 grupy ро 21/. kop. skiej urz~doikarni i olicyaliвtami tвj drogi П " "б" шоg'l ЬуС: ty]ko рodдап; TO"yjscy. Ustawa :: ш " .. 10.. ta zyskata jui sankcy~ :Najwyz>ZlI. 6. Рсйс. tego b~д!! рощегапо oplaty па- Pojawieniu si~ fylo.ksery w Вesanlbii _а-st~pujllcc: przeezouo uгzt;<]оwП\е. 
а) "а depesz~ przeslanll do odbiorczcj sta· Wyw6z nafty kaukazkiej до Egiptu сога. cyi tclegrafu i od stacyi adresowej до ll1iPj- si~ . po\vi\}ks~a. Вeczka na~ty ащегуkабsca przczoo.czeoia ро kop. 7 op~aty "ago- skleJ. ~osztuJo w .A.leksan<lrYl 6 fr., а kau-wcj. nie w шагkaсll, lecz gotowIZn!!; kazklcJ 53/. Сс. 1/) <о. przesylk\} pгze. Ulnyglnego <10 од- Urod~l~ w ~?,I.Slw ie. Z К ~ \ ;. It ; .. g о do-Ь ' . ta . tclegl'arU wedlug ugody z 0011 "к,.I"ranш, 'Ve.~ag. ""domo 01 aп~д.,. 10rczeJ s СУl • . .. ,"уоЬ, To,poe~'y W poIowle IJI"'" .przo. ,bota, od-kогcsропdепtеш. а za <lor~czeDle до D1leJ- Ь11 110 w niel,ard%o рошуs\оусь w,raokaoh •• р<>аса przeznaczcnio. ze 8tucyi telegr~ficz~~j :"о<\и c'\:ttyoh ~"",cWw . . p.ren;ca; k.rton. ro~u. adresowej oplal~ obIiCZOnll" wykuzte mleJ- J~ роту'lnО ,I>loтy. \V. C1t&u dragJcJ polo", 11p-•. '1 : ь' bok ]' .. t] '! до са .padl. gradl poc'YUlly ""aиn •• zkody w.botu 8COWO.Ct, oZfj,eyc О IDtl е egla u. vr powial.&cJl, оi.ra<\zl<iщ оа l umg 25.400 n., k,li. kt6rych wolno ,vysуlаб depesz\} przcz u- .lriт 16,000 n., Irolslrirn 7,000 п, ; a/upeokim оа my~lnyell' 500 11. - Z м 1 а "'. k ;. g о pi •• , до "КОТ". 

~ _в ~ptacao!! пврп6(l од powieM jeieli 1'100." : Z p;erwszyoh рroЬ omlotu '}1.а WnOl;. ",о· d " J' ь 16 d . _ i08, to bOtlZ18 ооо Uleplenne. PrаwdОpodоJзU1~ n18 О . а .... са nt~ ozn~czy 'c~ у s w о .pO>Vle dtI w;ecej Jak ko...., •• kopy. Z, 10 psreoJea 100. dZI. to poblel'a St~ од ntego ор!аtз Jak za r.k; I,.rd,.o obi.cnJ,,,,,. I>eszcre. ktбrе j!Тo';l, '"i· depesz\} z 10·ciu sMw, wysylaDll w tуш ва- "от. i otradoi.IY.lch poczttek, ,d.j~ "О, _. oota· туш kierttoku' lу •. Jakkolwt"k nlebo пю "ypogodzll~ "0 J .. ,c,e. Stacy~ pocztow" dl п' J' ] t) '1' ,- ku 1 ZnJWO w 'ут roku kos,to"nem \>од.,е, ьо naJ' " .. а р УJшо\Уап а wsze - 1 za зргаw{ ,СDlе - " swsun ро owy р;ет" jo' wiele с, .. и ,mitrv.ylo .iO па "y.ylao," kiej korcspondcocyi otworzono w шiаstе- taksy za depesz~; lud •. , w pole i .рrоwаШаrUu ,сь nie, ... loczni. а •. czku Pokroi (gub. kowieftsko.). е) za potwierdzeoie dor~czenit\ - jak "а ро .. rбt dla deв ...... ро,,16те, WlzystltO nar ... до} Lista deklaracyj па przyj~cie udzialu ,. dcpeszo '" )0 s!бw' .,..10. '!"JII'k~ ,,;iOC j",lnoc.~o;. "przttA6 ~rzeba, wystawI'c ogrodnl'c е' ost·o. k ' •. 1) k ' l' < k d k 'д h 100 СО ,щи81 до u'ycla bardzo I,czoego robo'Dl\ta, а z ~ Z а. zаш ntew!. _а OPI~'pO u ор. о I\Z ус tem .. rnem podoi,,"ie cenQ najmu. _ Z t:; о с h а-Nowa organizacya poczt i telegrafow >vywo- sl6w lub ШПIСJ. по vr о k i • g о дооо.ц temo ".memu р;'то: Ро kalo. znaczne zшiапу, kt6re podajemy: '\Ve wszystkicll ,зS tych razach. je~li с1и· mr.,вch cze.'woowycb - kti>re J"',:"aZoie ... =iI1 ). Za zgod!! miejscowcgo dyrektora pocz- pesza idzie pocz~ w kt61-ymkol\vickblldz ~lonowl ,ooza --: "kwary o.frJ.kaDЗlriе zd~waro "IQ. t 1· пас I ' k k t 1 fi k' k d t . [6 k 7 k хо ourobl' zI., Jakle , ... d.,lo "тпо, а. 010 d ... 
У ,ze DI '0. О I'~gu е egra cznego, то- lel'Un n, ор аса 8'11 go w!! ро ор. 8ZCze oicm.1 codzieooc, widmo oowej klQ.1ri "'1-ze Ьус zaprowa<lzone w miejscowo~ciach, wagowego. woluj~. Jczeli pogodа .iV ni. U"tAti, z,to па ро-gdzie tylko ist11.ieje poczta. рrzуjшоwапiе Piwo warszawskie otlznnczone zostalo kOl,cll lub ".oopie. а pszeoic. оа pniu r""пqб дерев. korespondencyi wewnEJtrzocj па 'уа- s,.ieio nagrodami l1аjwуiszешi w Madrycie ~otowa. DuLycb .. ...,we рrб~у mlooki . • уь .li~1 k h Ь . . ь isб' t l' ., . . Jcgo plon w1k"uJQ. P"ZOOI"" aatomJ .. t pIOIroJ6 ~on ас о o,v!fIzuJllcyc przep w е egra- 1 Neapolu, а nuanOWlCle ,vy~to.,vca з еgо Е' "iV przedstawta. Gr""hy ui.mв.l J>rzep.dly, о .... у ficznycb .. Depesze ~O~I} tyl1<o Ьус рода. Н. J ung оtrzушаl w tyCll JI1lnstacb шеdа е uvd,n •• jgc,miooa "redoie •. ,iemnJa~ w.paniale w "апе w J\}zyku rовУJsklШ. zlote. п,6 ro .. o,le - bolwy ubogle, bur.1ri cukrow. t,l-2. Depesze przYJCte па poczcie, :wysy~a- .Towarzystwo ogrodni~ze w 'Vаrszзw.iе .za- k~~i:k~:,: Ь:т<: ~~~d~':;(~c~i -;;- ~~i:~~t :i .. t.~: ос s~ па koszt podaJllcego, podlug Jego Ч: tпlегzа urzqdzac (luze w:>:sta\vy, takte Jak SYOC~YCh ~I:c~~jach KrOleвlw.: Р 1 о о k. Гo~ .. cZeD ta, pl'zez poczt\} lob шпу§lоуtn do (е) tegoroczna, со 5 ]at, II1ntcJsze zag specyal· tr\vaj~c. prze" drug, II"low~ maja, а w c,erwc. stacyi telegraticzncJ. kt6ra. jnko odbiorcza, ne, corocznie. gor~co ogr~mne. odd"JaI.aly . " kodliwi~ па wzroot ,vyzoaczonll zostaoie do pl'Zesylania tele- Liczba fotograf6w kt6rzy nie ГОЫI} u sio- ro"lm. !'rn<;" tego, w о,еktбгус~ okoticacb mro"y · t dt d . . . '. h 't ,.. 1 , .. ,kod"ll), .ytom w porze k,.,tОI.ша, Jak aJe-gla еО} ро ug а l·esu. , ble I?оw,~kszеша ~ ша.ус. >0 01(1'0. 'J, а. е mo;ej ... JCWOIR jarym i kartoflom. Z kOllcem с,ет-3. Depesze ~ogll Ьу". !\dresowane: a~ do przYJ!}t8 obstallWkl posylaJ" <10 wykonan~a "са .miooil •• !о рogод •• оЬесп~е padaj~ c~ns.m wszystkieh stacYJ telegraficznych z obowlllz- do Wiedllia. а otrzYlDane koplc sprzedllJq, d .. ,c.,el .kut,,!cm czego '180 роl .ас'у.а ."~ р<>-kiеш dor~czenia adresant01lt lub хасЬо\уа· _а wlasnc coraz si \1 ПlОоО:у. praw"c. 1'о,шmо u.Jek.orzy.tu)'cb war?okow. al-· d ' ! ... Ь· Ь) d tk'cl к 1 1 • 1 t . k l ' h D mosf.ryczoycl' w maJ" 1 crerwon, О",ОIlОУ obl8Cn' 
ша .0 zg оszещо. SI~ lС. . О ,~szys t 1 ора n е w@g а, .ро ozone w о о ,ca~. 11- j~ ,.Ы6с dobry, а zj'to .adow&lui.j~cy. Z .. iewy stacYJ telegraficznych z ObO'VI!!zkICffi pJ'ZO' bl·oIVY. zwr6ct1y St!} do zarzll(]tt kolet 1":111- J"ro popr"wily .io ,пас.о;о w c • .,ach ostAtrUcb, 8Jania pl'zez pocztg dnlej Itlb Ullly~l~yn: i grodzkiej z illdапiсш, nЬу transporty W\}- z .w,J'J~Lkie~ ow.a •. а w <:"О'С; ; grochu, prz.d.ta· (]о zacbowanta па po(;zcle до zglоszеша Sl~. Ё]а >vysylane па dalsze przcstrzentc byly "".J~~)cll "о ~rednl? PI~rw.~e 1I&00kOS1 ,vyp.a-О 6 t k · <1' ' d' d' d Ь k t 'dly ulezbyt pomy§I",,, \V дш. 15 czerwca W WI.· ,pr е. ego о) espon ~ne! l."ogl1 ро в- а о\.зое о. ta oru ry ,ego. .. lu miеjзсоwо§сi&сh .padly grad)' i wyrztd.ily dn. wac depcsze sресуnlпс-пнаПОWIСlе: Zarz~d kolel OStpt'HUSsIScbe SudЬаlш ха- to .zkody. - S tI W & 1 k i. O"mioJ', .азiе .. у j •. а). z ор~асош~ napl'z6d odpowiedzi~-od- \.аг! obccoie Ulnow!; z Ьапkiеш ргzешуslо- <е, )"k rowoiet i .trawy !,rzedstawi'j~ .iO za~olvalpowledz зеdпаk sluiy tylko do шiсjsса WYIII kijо>vsldш о przew6z 10000 \vork6w UtaJ~co. Sl'rz~' 5'"n' JUr. rozpocz~lo. S,kodllwych k d ! d ' Ь' . k" ' O\!iBUOW 016 zau,,·.zouO. - К 1 в 1 с е. ОrJmшу 1 
~!! wysz а epeszaj. z oza гоsузs lego. ., z .. iewy j"re d~jrzelv.j~ i ,apow;.uaj~ ,Ыбг zado. Ь) z О!Jlасопеш spraw<lzcnlem; Departament rolntctwa 1 Рl'zешуslu wleJ- Iv"loi.jqcy. Ro.po .. ~t. "iaooko,y prrerwaly д ... с) z роtwiегdzеn.iеш dor~eDia; skiego og!asza, ii оtгzушаl progby о 'уу- .. c.~ •. trwa)qce .dозу. dlago, .kutkiem czego l.gl.,· 11) z dor\}czcoiem kilktt kopij jeclnej i wj danie przy,vileJ'6w па: 1) udoskooalenie w g~.cleJ5zo zJ'" J рзzео'.<:" •. а .kos~ooe trawy nCI.r-. <1 kilk Ь . k ' ., kl ' . " k plol)' па gatunku. Zblor zyt. JUZ rozpoe'eto. Gra-slln~cJ epe~zy u oso ош~ IШСSZ o.Jqcym шlосаГПlnch, 2) r\}cznq,. 050wII <Dl.wtal \}, ду wyrz~dzily dпжо szkody. _ l~ а d оп,. O.imi. W зеdпет J tem зашеш ffiJe./scn; 3) шnszуп~ <10 m16сеша sloneczolka, 4) пу ,najdowaly ';0 'У с ... асЬ o.tAloicb w dobrym е) z za§wiadczeniem podplsu па depeszy, prz}'rz4d do ustawial1io. i podnoszenia j e- .tooi6; ,biorJ' juz .• iO ro.pooz~ly. Sprz~t .iana kt61'e wchodzi w шсЬuпеk tekstn dерезzу. dnо- i melo-skibowych plug6w 5) przyrzl}- .... trzymaly burze 1 de.zoze, k!i>r. wply.ue1y •• ko-Р · . d . h . . ) dl1\v1e па gн.tonek 8козzonеgо 818О8; СЦ9С ЗIвnа ЕВ' гzузmоwаше ерезz terllllDowyc tуш· dy с10 dОjеша kr6w. bralJ' w.,br.ue rzeki. Niekt6re okolice .cierpia. czasO\VO lIie jest dоzwо]опеш. Ministeryum finansow оtгzуша!о ponownie 'у od gradO ... - в; е d 1 се. \V ..... ch osta· 4. D epesze ,vinny ЬуС: przyjmowane со- од kupc6\Y zboiowycb pJ'o~b\} о ujednostaj- tпiсЬ, 8p.~l lo duzo де.zсzбw. .kutkienl czegu ро· dziennie п. wysylane do odbiorczej stacyi nienie taryfy па prze,v6z traosport6\v <Ьо- praWlly,,~ ,,,ас.о,. z""w,y !...... iyto za .. ~.to _ zl}terac, p8zeOlca dOJrzo\va. ~blOr ЗIВUtt. postopUJ8, ly kOl'zeule, ktбt'е ukochal, do t6rychltJ:lOP о sY1llpatYI J'aq dJaflёГzis сzuj ешу i ~dzie j,eduak mniej~zym . od рг~зzlоrОСZ~tgo .. -'1' . k д' >,. .'. k dk d" " L u Ь 1 J о. Sprl~t ... оа Jезt JUZ па nkonczeDJo. p~zyzwyczal Sl~. W • wle. tI .0Jrzaio.cl ш~z- kt6re. ше оstуgще ta pr~ .0, О .wle.zy Jecz WlJkut.k ,vielkiego gor~ca ; brako дезzс,u kleJ, ale tегп.z wldzlal Jch шеdоstаtесzпо§(; . splowll1lc barwy, kt6re род з"-gо tchnle- dal re,.ltAt tylko sredoi; , Lej ,amoj рrzУСZJ'пу о· Nie potrafil przerobic Bi~ i przystosowac niem odzyskajq poprzedni~ "у,уо§с i dzia- cierpi.ly rOI.oi.;; _ьо.& ozime i)&:e. \Ч ni.ktOwi!}c zашilН а raeze; energill SWOilJs i do- lаlnо§б Gregorowicza kt6ra dzi§ dIa wielu rych okol,cach rozpo<'z,1 "~. ,blor zyl.&: - \Уа т· • '. ',J. .,J • ..' 1" . s z а w а. ОZIПНDj', z maleml WУJ,tkSIШ) zDsJdu· blll wol\} ргzеш6s1 11а Inll!! шw!}; Teraz przeds~awta Sl!} ,Jeszcze .zamg оп!! 1111eJaSn!! j~ ,iV w dоЬrущ 'tAnie. роdczaз gd)' ... ie,yy j.re zllamy go tylko jako redaktora .Tygod.nl- .... уsщрl w rysach wybltnych, w koloracb uci.rpi.ly b.rdr.o ,v.kntek щгоzп w duio Эl т.· ka ш6d· i .Przyjaciela dzieci.· Теп ОЬ'ев jasnycb, w bIo.skach slooeczoych. ja, а n .. l~pnie w5kutek gorqca i ~."J'. \У дп;о ;ego ргасу pubIiczneJ' trwa J'uz од 1st wie. Tak IJrzedstawia 5i\} apoteoza jubilat!\ Jб czer .. ca w~elkie вzkudy wyrz~dzJI grad. SprZljt J • д ' . . . .. 1 '. ' 81впа odbyl 810 w k01"Z}'8!.U)'ch warunkach, rezut· lu. ще па aJe Sl~ зеdпаk <10 осеп}" kt6ra kt6rego trzydzlestopl~JO еtщ!! plaC!} grono tatu п;е то"оа jednak U)'о.jпщiеj nаzwаб р<>-z kooieczno§ci, unikaj~c panegiryku, wpasc literat6w uczci!o cicho i skromnie, stosow- "'y§IDym. Ьу шusiаlа w роIшпiсzп!! rozpraw\!. nie до iyczenia 'sашеgо Gregorowicza. Со inoego Gregoro,vicz jako pisarz lu(]o- Krytyka literacka i spoleczna. stosownie wy; ta sfel'a jego dziatalnoooi, zamkni~ta i до obecnych lub <10 przyszlycll wушаgаii, skобсzопu, wушаgа obszernej i wyczerpuj!!- krytyko.. kt6ra та swoje sluszue pr!\wa. cej krytyki. dla kt6rej. z<laje si~ czas \vla- obraz ten uzupe!ni, wiele pojedynczych суSciwy teraz wlaSnie nadchodzi. \V piSmien- s6w. zmieni, wiele wydob~dzic па jaw а nictwie паszеш СО1'ах bardziej schodz!! па wiele zetrze. Przed jej s!!dz!!eym trybunl\dl'ugi plan c6inice przekonab teoretycznych, lет та jednak Gregorowicz иа obl'on~ jewyst\}pujq, nаtошiаst coraz wyca.Zniej r6i- деn агguшепt, jedn~ okolicznosc, lago<lzllCl! П\се pog!qd6w spo!ecznych i опе to рпу \vszelkie winy, kt6ra zjedua6 ши WIDna ocenie zаjшuj!! stallowisko najpowa.Zn.iejsze. poblaiaoie surowego areopagu. КосЬа1 оп Dla шlоdszеgо \vi~c pokolenia nnszej inte- szczerze i ШОСDО lu<l sw6J i jeieli grzeszyl Iige11cyi ,voluego od zacieklo~ci роlсшiсzпеj to przez шi!0§6 nie>Vlaschvfj" зIе pot~ga tej Bwych poprzednik6w. Gregorowicz "yst!}PU- milosci zmaze jego winy. .Dobl·y Ьу! je nie \V tещ swietle, jakie rzuca!y пап szlachcic" m6wiq о nil1l cblopi z Вielca, ogniska wаlсщсусh oboz6w. Szczera, go- "dobry Ьуl szIacllcic· powt6rzy kjcdy~ саГI1Сп. mi1og(:, jak!! ukocha1 оп lud po]ski ly gwiаdошу ~iebie lud polski. ТО OI'ZCczyni go obok Kondratowicza по.jsушраtу- czenia cblopskie najlepiej okre§Ia zaslugi czniejszym z przedstawicieli stal'szej gene- GI'egol'owicza i jego stano"isko spolecznoracyi . 1 jak slawa Sугоkошli. tak i uzna- literackie. Z dobrego serca ,vyplyn\}ty nie dla zaslug obywatp.lskich J anka z Biel- wszystkie jego ргzеkоnп.n.iа i \vszystkie jego са z Ыеgiеш czasu ro§6 b~dl}. Talentem czyoy .• Serce Bercem si\l placi" i \v(]zi~czna R\\'оiш nie si~ga оп па wyzyny, z kt6rycb роtОШDО§С zachowa z pewnoscilJs w pami~i i §wiec!! imiona пашаszсzопусh geniuszem uczci ,vsроmniеn iеш przychylllem, tego доwybranc6w, aIe па гбiПОЬ81'\vпеш tle mi· brego szlachcica, kt6ry bolal сЫорskiш nionej epoki. \ .. yst~puje сога. ,vyrazoiej ta Ь61еш, cieszyl si!} cblopskq, radoscil}, w twaгz typo .. a z lYiinq, i sumias~ym w!!sеш kt6rego szIacheckietn ciele ll1ieszkala па odbija si\} coraz dokladniej 1I101'alny \vize. kОtOогпеш chlopska dusza. "иnе k t~j postaci, skгопшеj i serdccznej. J. L. Р ... 

Кronika L6dzka. 
(-) Komisya sklad"jllca ii~ z kilku zoa

czniejszych obywateli род pt·zewodn.ictwem 
р. prezydenta miasta о dbyla wczoraj prze
gl~d kamieni zwiezionych, ktбl е шо.j~ Ьу6 
uiyte do парга "'у brtlk6w nalez!!cych do 
miasta. 

(-) Cwiczenia straiackie o(]dzialu 3-go 
straiy ogniowej ochotoiczej одЬ\}dI} si~ \У 
oie<lzie]~ dnia 9 siel'pnia о 7 i рбl rano 
па placu ро ,а dоmеш tkaczy stowarzy
szooych. przy l'usztowoi oddzia1u. 
'-1(-) Jеdпоdпiбwkа .Dlo. pogol·zelc6\v· па
deslana ksi~gаrzош tutejszym w niewiel
kiej ilosci еgzешрlаl'ZУ, rozprzedan!! zosta-
1a prawie па poczekaniu. Осzеkiwапуш 
jest nowy transport. 

(-) Czlonkowie tutejszej gminy starozakon
nych ,vys1a!i tеlеgl'аш kопdоlепсуjпу do r/)
dziny zmar!ego tilaotl'opa sir Montefiorego 
\у .A.nglii. 

(-) Park miejski, zwany KweII}, b~dl}cy 
dotychczas w dzieriawie р. Wagnera, prze
s .. edl z dniem wсzогаjszуш w posiadanie 
towarzystwa akcyjnego К. ScheibIera па 
па Jat d\va<1r.ic~cia, ро uply\vie kt6rego 

czasu budynek wraz z urцdzепiашi. 
dotychczas шiеsсilа silj restauracya i p:1rk 
caly 8tal1ie 8ill пароwг6t wlasnoSci~ mia. 
8ta. Kontrakt odпо§пу _о tзl jui Zawany 
i zаkоmuпikоwзпу przcz р. ргечдеп~ 
miasta р. Е. ПегЬ towi. dyrektorowi 'а. 
klad6w fabrycznych scbeiblerowskicll. 'Vsku. 
tвk tвgo tombo]a ргоjеНОWЗllа па пес. 
towarzystwa dobroczynno§ci odbt;<]zie si~ 
prawdopodobnie l1ie w Рзгаdуziе. lecz w 
Kweli. 

(- ) Hajwymowniejszym dowodem niedbal. 
stwa str6i6w domowych, owych przestrze
gзczу porzqdku - jest kot n.ieiywy. kt6ry 
leial од dw6ch dni па bruku. w pobliZu 
hotelu Мзпtеuffia. znnim go uprz!!tni~to. 

(-) PiNia rnia ОгеЬега рпу ulicy Piotr. 
kowskiej рrzeszlз z dniem dzisiеjзzуш рod 
wlasnq зdmiпistгасуt wlaScicicla. Szcze
g61y bIiisze znajdq czyte]nicy w dzin]e 
оgloзzеil dzi8iejszego numeru. 

(-) Fotografie р. Stummana. Н6ге byly 
па wystawie rolniezo·przeD1ys1owej w \Val·. 
szawie, рошiеszеzопе 81! obccllie w jcdnelll 
z okien wystnwow}'eh 'v gшасlш seheibIe
rowskim przy оНеу Piotrkowskiej. В!! to 
wylliCznie portrety, wykonanc bardzo .ta· 
rannie. 

(-) Роliсуа wysledzila sprawc6w zbrodni. 
о kt6rej donosj]j§m}' w N. 161 Dziennika. 
Napa(] wykonnny zostal z rozmysleD1. 
wsp6Idzia!ali: .A.dolf Bruk. Gustaw Ваот. 
.A.lbin Sreflik i ReinllOld Granke. Powo
дет парада byta родоЬпо zemsta. Przy
aresztowani zb6jey pl'Z)'znali si~ до winy. 
Sprawa oddan!! zostala w T~ce s~dziego 
~]edczego. 

(-) Przejeehal ie. Wlogcianka z okolicy 
z kозzеm па plecach. роtщсопа хозtз!а 
onegdaj рпу иliсу Koostantynowskiej dy
szlom од wozu jadqcego z cc~tl}. Upadla 
па hruk, а 'у tejie сll1VШ шнljесhа! ,]rugi 
wбz ха strony przeciwoej. kt6l-ego kola 
przcsz}}' przez pier§ biedoej kobiety. Nic
przytorun" pod.niosiooo i przyprowadzono 
do zJllysl6w. Zyciu jej oie zagraia lIiebaz
pieczebstwo. 

(-) Ciekawy оЬrоЛса. Oneg<laj w посу 
okolo godziny pierwszej wraca! р. F. ulicfj, 
Spacerowl} do дото. Naprzcciwko 1I0,vej 
synagogi potrqcony zostal przcz zataczaj!!
cego siEJ рijзkа tak siln.ie. «с upadl l1а 
ziemiEJ. Z erwal si~ i w przyst~pie gnie\\'1l 
uderzyl laskl} trzcioowl} pijaka. kt6ry па
gle wytrzezwial i schwycil р. F. za szyjQ. 
'V tejze chwili zja\\'il si~ j~kiS оЬсу czlo· 
wiek. kt61'y stao!!l w obronie р. F. Ро 
chwili szашоtапiа si~. spostrzegl оstаtпi, 
"в оЬгобеа zаршсil 1'~k!} do bocznej kic
szeoi jego surduta i wtedy dopiero poz l nl. 
ic та до czynienia z dWOJll& lоtt'ашi 
zшбwiопушi. Silпуш l'uсhеш wyrwal si\l Z 
rqk оЬи. wушiегzуl п.пiешаоешu obroilcy 
pot~iue uderzeoie pi~§c i!! w twarz, tak. zc 
tenie kln!!c nieludzko. zatoczyl si!} па bok 
а .nщ przeskoczy! iywo baгye'·~. azeby па 
ulicy uzbroic si\} kашiеоiеш. I:.otl·zykowic 
nznali za stoso\vne dae za wygt·ao\}. 0pl'6cz 
rozdartego sur(]uta. niе poni6sl р. F. ionc
go sz\vanku. 

(-) Skradziono w tych dniach w реwпуш 
dошп w Rynku 18 butelek wina czerwoue
go. Przy io<lagacyi przeprowadzonej przez 
poszkodo\vaoego okazalo si\}, "е dzialaly tH 
w зр61се trzy озоЬу; mianowicie slui"ca 
wy(lawala SЮ'n(]ziопе wioo strblowi, а tcn 
sprze(lawal takowe pewoemn szynkarzowi . 
Pon.iewai str6i nie przyznaje si\} do winy, 
sprawa zаtеш "yjasni si\l харс,упе па dl'o
dze s!!dowej. Nоtujещу од niejakiego cza
su coraz wi\!cej fakt6w о niel'zetelnosci 
slug. 

(-) Napad. Na St81'еш Miescie wczol'aj 
wieczoreru zraniooy zostal поiеш mlody 
izraelita. ulecajl}cy si\} до c6rki s\vego 
wsp61wyzn!\wcy. Napa{]ni~ty оtгzушаl 1'0-
п \} доэс niebezpiecznl}. Stalo si!} to па 
оliсу .. Notujemy jui drugi wypadek ,. tущ 
rodzaJu. 

(-) W doroice pozosta,vi~ w tych dniac]l 
jeden z naszych znajomych portraonetk~. 
kt61'a ll1и wysun~la si!} z kieszeni; by10 ,у 
nteJ 10 rs. Dorozkarz zapyt!\ny па drugi 
dziеб о zgub\}-nic о takowej nie wiedziat. 
Moie to i pr!\wda. wiemy jednak doskona
Ie. "е dorozkal'ze шаjll zwyczaj lustrowania 
doroiki bystrem okiem, ро opuszczeuiu jej 
przez pasazera. 

(-) Teatr. W tych dniach przyb\}dzie 
до I:.odzi р. Sщоtгусki. dyrektor tO'VaI'zy
stwa dramatycznego. celem zakontl'8ktowa
ni:. teatru • Victol'ia." Towarzystwo р. В. 
grywa obecnie w teatrzyku "Nowy swiat· 
w Warszawie. 

(-) Jutro w tcatl'ze • Victori!\" odb~dzie 
si!} przedstawieoie magnetyczno-prestidigi
tatot'skie р. Sie(]leckiego. Ргоgгащ nowy. 
Оепу zniione. 

(-:) W tagiewnikach z powodu огосч
Stoscl PrzeD1ienienia Рабskiеgо odbyta sig 
soIenna procesya. w kt6rej \vzi~lo udzia! 
pl'zeszlo 2,000 os6b. przewazllie z I:.odzi. 
\V kaplicy w lesie шia.l ksilldz Bieciermanu, 
proboszcz z Konstantynowa kazanie, kt6-
гот (]о gt~bi poruszyl stuchaC7.6w. 
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we ofiarowano po 114-148, lecz nie dokonano wi~
kS7.}'ch tTanukoyj. ,V handlu pszeniC!} r~1wl. 
aU} uwidocznita sig tażlama apatya kOUJumcyl. Po-
.daż cillllle górowała nad popytem. Zaknpiono kil· ka tysiOCY wOCpli .tarego tiarna rooyjlkiego. Tak
urno małe obroty u.s1mt.eczQl&DO owsem, ku kury~ 
ilU! i j~czmie~iem. Przebieg lip!:kiego targu nasion 
uwidocz.nił najlepiej, w jak mekorzJltnem połoie
niu znAjduje liO obecnie hanl1el zboiowy. Tuta} aza !!,clc1a zboiowa była dziś jak gdyby dala.ym 
ciągtem wczonjszego targu zbożowego. N. targu 
Łenninowym panowała ItauoWC:r.a o!pało4ć.. Chociaż 
poWoź nio była .byt nagltcł, ani r .. legt., ceuy po. 
stępowaly szybko ,. kierunku z-uiżkowym. łUft
nica .taniała od wcroraj pnenlo O S m., Ś)W O 
l "1- 2 ID. 'v handla. towarem rr.cczywiltytn nie by o żadnego ruchu, nawet dobrych rtunkuw kra· 
jowych nie moina Lyło aprzedać, gł1}"';; kOD,umcy. pokrywa tylko n8jpilnłe/,ze potN.ebJ', oczekuj,c 
znacznej obniżki ceD. \\ edlug wlł7.elkiego pra",d~ podobiti1stwa, urzect.ywistni, .i~ Lo nadzieje, gdyż 
zbiorom Iprzvja. jaknnjpielcnicjsza pogodL 

CuJ,.~. M o • k w 8, 1 sierpnia. Na t.a.rgu tu· 
tejszym UJposobianie osłabło nieco i ceny troch~ 
spadły. .hl Ił O t. k i w miejscu ukupiono 10.000 pudów po r!I. 4 kop. 80, z odstaWił za miesiv, ~ kilka tya.OCY pudów w mniejszych partyach po tel .amej ccnio. Za t a r y n O żłdaj, n. h, daj, 
nlłjw}"iej 4.00; nic uie .przcdano. R a (i D a d a 
trzlmała li~ słabIej. Charitooeuko notuje rI. 6 kop .. 6. 

Zllazo. W r o c 1 a w, 4. .ier-pnia.. Wrdlug 
8prawozdań z Szlłzka f56rnego, mnoZ:} lig r.nami~ 
na ztlrowcgo rozwoju mł.crelÓw na rynku żelau 
walcowancłSo . Zakłady majl) wi~ccj zatrudnienia i jest nad~eja, że ceny O1łlłJtlll wkrót.co "nośny 
poziom. 

PRZEMYSŁ I HANDEL. 

DZIENNIK ŁÓDZK!. 

telegraficznej-przez poczt~-w dni, w kt6- żowych na .rszystkich drogach żelaznych re poczty odchodzll i umyśluym-natych- w Rosyi. 
miast po odbiorze. Towarzystwo przemysłowe w celu ek8pl~a: W razie żądania. wysyłajqcego depeszę, tacyi pokładów torfu w gub. peters.bnrskieJ zawiada'!lia sili go o czasie przesła.nia jej zaw.iqzało si~ w. Petersburgu .. WZIEJło. ono do stacyl telegrafu. sohle za cel takle zaprowadzeme torfu Jako 5. Opłata za depesze jest następujlIca: materyału opałowego na kolejach i w fadepesze z I grupy z 10 słów po 30 kop. brykach. F irma. towarzystwa brzmi: " L-,. n" " "(j0,, Peter burskic towarzystwo opalania torfem". 

II III" II "1.20,, Kapital zakładowy 400.000 rs. za ka.żde słowo wi\lCCj dopłaca się: Według ustawy dla ko lei riażsko-wiaziem-za depesze I grupy po 21/. kop. skiej urz~dnikami i oficyalistami taj drogi n " "5,, mogli być tylko poddani rosyjscy. Ustawa :: ID " .. 10 II ta zyskała już sankcy~ :Najwyż>ZlI· 6. Prócz tego b~dq pobierano opiaty na- PojaWieniu si~ fylo.ksery w Besanlbii za-stępujl}ce: przeczouo urzt;downte. a) za depesz~ przesbnll do odbiorczej sta· Wywóz nafty kaukazkiej do Egiptu coraz cyi telegrafu i od stacyi adresowej do mipj- si~ .po\Vięks~a. Beczka na~ty amerykańsca przeznaczenia po kop. 7 op~aty \lago- skleJ. ~osztuJo w AleksandrYl 6 fr., a kau-wej. nie w markach, lecz gotowlznq; kazkloJ 53
/ . fr. h) za przesylkę przez umyślnego do od- Urod~l~ w ~?,Ieslw ie. Z K ~ I i. It i .. g o <l0-b' . ta . telegrafu według ugody z nOlI "",-I .. zanln' We.~ag . Wiadomo CI art~d.,. 10rczeJ S cyl • . .. wych, ro.poe~ly w polowIe bpca aprzol zbota, od-korespondentem. a za dor~czeDle do m.eJ- byl 110 w niebarcho pomyślnych warankach •• p<>aca przeznaczenia ze stucyi telegr~ficz~~j :"odu czl:łtych ~"""'ww, .P • ..,nica i karlone ro~u. adresowej opłalę ohliczonll" wykaz.e mleJ- J~ pomy'lno dnoTJ· W c,uu dragtej polo", hp-•. 'I : h' bok l ' .. t l ,f do ca .padle gradr poe'rUlly zn&C&Oe .zkody w.botu SCOWO.Cl, eqcyc o IDIl e egla u. vr powial.&cJl, oi ... dzkim na l U mg 25.400 n., kali. których wolno wysyłać depesz\) przez u- .lrim 16,000 n., kolskim 7,000 n, i alupeckim na myślnych' óOO 11. - Z M I a w o ki. g O pia., do .. Kor ... 

~ za ~płacanq oaprzócl od powieM jeżeli l'loc." : Z pierwszych prób omłotu tyta wnOlić mo· 
d " r b ł6 d . _ i08, to bodZIe ODO uleplenne. Prawdopod0JlU1~ me O • a .... ca m~ ozn~czy IC~ y S W O .pOWle dtI wiecej Jak ko....,c • kopy. Za to P'..,DI .. I bu. dZI. to pobIera s.~ od mego oplata Jak za raki bard,.o obiecnił"'" I>esze..,. które jlToziły ini· depeszę z 10·ciu słów, wysyłan 'l w tym sa- wom. i ntradni.łY.leh pocqtek, zd.j~ "0, że nota· mym kierunku' ly •. JakkolWiek Dlebo Dle "ypogodzll~ .10 J .. zcze. Stacy~ pocztow~ dl rz· I' l t) '1' to ku łZoIWO W tym roku kosztownem bodZIe, bo naJ' " .. a P YJmo\Yan a wsze - l za spraw c zeDle - w s sun po owy pierw jni wiele cz .. u ,mitrO'ylo .iO na wysyłaDlu kiej korespondencyi otworzono w miaste- taksy za depeszę; lud ... w pole i aprowaduniu ich niezwłoczni. D O. czku Pokroi (gub. kowieńska). e) za potwierdzenie dor~czenil\ - jak za powrót dla dca ...... po\\1óre, w .. ,!tlto nar ... doj-lista deklaracyj na przyj~cie udziału w depesz\) '" lO słów' nuło. '!"JIIlk~ ,,;iOC jedoocz~nie Iprqtau ~r.eba, wystawI'o ogrodnl'c e' ost·a. k ' >. I) k ' l' l) k d k "d h 100 co tOlUOl do u.yela bard.., licznego robo'DlIta. a Z ~ Z a. zam Dlewl· za Opl~ po op. o !\Z yc tomsarnem podni .. ie cenQ najmu. _ Z t: i o c h a-Nowa organizacya poczt i telegrafów w)'Wo- słów lub 1ll00CJ. n o vr o k i e g o dono.q temn I.memu pismu: Po łała. znaczne zmiany, kt6re podajemy: 'We wszystkich zaś tych ramch. je~li do· mrozach eze.rwoowych - które .P",:,,&Żnie ... =iI1 1. Za zgodq miejscowego dyrektora pocz- pesza idzie poczt!} w kt6rymkolwiekblldź ~lonowl zboza --: .kwary o.frJ.kamlrie zd~waro IIQ. t I· nac I ' k k t l fi k' k dł' t6 k 7 k zo ouroblł d., Jakle " .. dttło ZImno, az oto do>-

y ,ze Dl '0. O r~gu e egra cznego, mo- leron n, op aca S'1l go w q po op. lzeze nicmul codzienno, widmo nowej klQ.ki wy-że być zaprowadzone w miejscowo~ciach, wagowego. wołuj~. Jeżel i pogoda .iV nie OIlali, żyto na po-gdzie tylko istnieje poczta. przyjmowanie Piwo warszawskie otlznaczono zostało kOl,ch lub w .nopie. a pszenica na pniu rOin,,, depesz korespondencyi wewnEJtrzncj na wa- świeżo nagrodami najwyższe mi IV Madrycie ~otowa. Dutycbcz",",we pró~y mlocki . 'yta .li~1 k h b . . h is6' t I' .. . . Jego plon w1kazuJQ. P .. eDtca aatom, .. t pIOko,. ~un ac O OWlllzuJllCyC przep W e cgra- I Neapolu, a nuanOW1Cle wy~tawca Jego r.' liV przedstOWla. Grochy uiema.! 'przepadły, oway ficznycb .. Depesze ~O~I} tylko być poda. H. Jung otrzymał w tych UI.astach meda e uvdzne. jgctmiona średnie •. ziemnla~ w.paniale w wane w Jllzyku rOSYJskIm. złote. nać rozro,le - bnlwy ubog.e, buraki cnkrowe tyl-2. Depesze przYJCte na poczcie, :wysy~a- .Towarzystwo ogrodni~ze w Warszaw.ie .za- k~~i:k~:,: b:T<;: ~~~d~':;(~c~i -;;- ~~;,:r~~t :i .. t.~: oe s~ na koszt podaJllcego, podług Jego zy: mlerza urzlldzać duze w:>:stawy, tak.e Jak Sync~ych ~I:c~~jach Królcatwa: P 100 k. ?:'~za czeDla, pl'zez poczt\) lub umyślnym do tej tegoroczna, co 5 lat, IlIDlcJsze zaś specyal· trwaj~ca przet drug, lI"łow~ maja, a w ezerwcn stacyi telegraficznej. która. jnko odbiorcza, ne, corocznie. gor~co ogr~mne. odd ... ał."ly . ,zkodliwi~ na wzroot wyznaczonIl zostanie do przesyłania tele- Liczba fotografów którzy nie robil} u sio- rośhn. !,r<><;, tego, w Dtektóryc~ okolicach mrozy · t dt d . . . '. h 't t" I .... kod.lły .. y tom w porze kWltDteUla, Jak Dle-gla eOl po ug a resu. , IlIe I?ow.ększenm ~ mnqc. lO ogra 'J, a. e mniej , .. ,ewom jarym i kartoftom. Z końcem ezer-3. Depesze ~ogll byc. adresowane: a~ do PrzYJllte obstaltwkl posylaJI} do wykonan~a wca .mionila '!O pogoda. obecn~e padajł e~l1Sem wszystkich stacYJ telegraficznych z obowlllz- do Wiednin. a otrzymane kopIO sprzednJlI destc.ze) .kutk!em czego 'lan pol za"yua ."~ p<>-kiem doręczenia adresanloJll lub zachowa· za własne coraz si II mnoży. praw.ac. l'onumo u.lek.orzy.tuych war?nkow. at-· d . ł ... b· b) Ił tk'el K I I • Ił ' k I ' h D m08ferycznyeh w maJu I c..,rwon, oZlnnny oblecu· Ola .0 zg oszema Sl~ IC. . o ,~szys •• opa n e w@g a, .po ozone w o o Ica~. 11- j~ '.bió, dobry, • żyto "adowalui.j~cy. Z.,iewy stacYJ telegraficznych z obowlqzklem prze· bmIVY. zwrÓCIły Slll do zarzlldu kole. Iw"n- Jare poprawiły .ię zna."nio w •• .,ach osla'nich, sIania przez pocztg dnIej lub ulllyśl~yn: i grodzkiej z ""daniem, aby transporty W\l- z .w,l'Jątkie~ ow.a. a w ,:,ości i grochu, prz.d.la· do zachowania na po(;zcle do zgłoszenia s.~. Ela wysyłane na dalsze przestrzeni o były W\.J~~lch .10 średnI? PI~rwne Sianokosy wyp.a-O Ó t k · d' ' d' d' d b k t 'dly Olezbyt pomyślnie. IV dUl. 15 czerwca w wie· ,pr cz ego Ol espon ~nc1 l."ogl1 po u- a owane o. ta oru ry ,ego. .. lu miejscowościach .padły grady i wyrqd,iły duo wac depesze specynlnc-IJllanOwlCle: Zarzl}d kolei Ostpreusslscbe Sudbahn za- to "kody. - S u IV a I k i. OZIminy, .asiewy j •. a). z op~aconl} naprzód odpowiedzi~-od- warł obecnie urnowI) z bankiem przemysło- re, )ak rownież i .trawy !,rzedstawiaj~ .ie za~o,valpOWiedź Jednak służy tylko do miejsca wym kijowstdm o przewóz 10000 worków UlaJ~eo. Sl'rz~1 Słan, JUr. rozpocz~to. S,kodhwych k d l d ' b' . kO ' owauow n16 zauwazouo. - li l e l c e. OrJmmy l ~ q wysz a epesza;. z oza rosYJ s lego. .. z .. iewy jare d~jr .. w.j~ i .apowiatlaj~ .biór zado. b) Z Oll!aconem sprawdzcnlem; Departament rollllctwa I przemysłu wleJ- walni.jqey. Ro.poczete .ianoko,y przerwały do>-c) z potwierdzeniem dor~enia; skiego ogłasza, iż otrzymał prośby O wy- .. c.~. trwa)ące .dosyć dlago, .kutkiem czego legł.,' il) z doręczeniem kilku kopij jednej i Łój danie przywileJ'ów na: l) udoskonalenie w g~ścleJszo zyta l pszem,:" •. a .kos~one trawy uelor-. d kilk b . k ' ., kI ż . " k piały na gatunku. Zblor zyta Juz rO"poe"eta. Gra-san~oJ epe~zy u oso om~ mlesz a.Jllcym młocarniach, 2) ręcznIl . OSOWI} Dl.wml \l, dy wyrz~dzily dużo "kody. _ n a d o nt. Ozimi. W Jednem l tem samem mle./scn; 3) maszyn~ do młócewa sloneczmka, 4) ny znajdowały .iO IV cza.ach o.tatnich w dobrym e) z zaświadczeniem podpiSU na depeszy, przyrz4d do ustawiania i podnoszenia j e- .tanie; zbiory już. sie ro.pocz~ly. Sprz~t .iana które wchodzi w rachunek tekstn depeszy. dno- i wielo-skibowych plugów 5) przyrzl}- w.trzymały bnrze I deozoze, k!i're wply.nely .. ko-P · . d . h . . ) dhwle na gatunek SKoszonego 81ana; c~śo siana ZB' rZYJmowawe epesz termlDowyc tym· dy do dOJeDła krów. braly wezbrane rzeki. Niektóre okolice .eierpia. czasowo nie jest dozwoloneDł. Ministeryum finansów otrzymało ponownie Iy od gradów. - S i e d I c e. W e .... ch osia· 4. D epesze winny być przyjmowane co- od kupc6\Y zbożowych pro~b\l o ujednostaj- tnich, 8p.~l lo dużo deszczów. .kutkiem czegu po· dziennie a wysyłane do odbiorczej stacyi nicnie taryfy na przewóz transportów zbo- praw.ły,,~ zu.c.me z ... ew,Y )..re.. Żyto .. ",,~.to _ zbierać, pszenica dOJrzewa. ~blOr SlaOy. poStOpUJ8, ty korzeUle, które ukochal, do t6rychlt.hep o sympatyl J'aq dJafiCIZiś czujemy i ~dzie j,eduak mniej~zym . od pr~szłorocz~tgo .. -'1' . k d' • Ii . .'. k dk dś' ,. L u b II n. Sprz~t ,Iana Jest JUz na ukoncwmu. p~zyzwyczal Slll. w . wie. II .0Jrzaio CI męz- które. Dle ostygme ta prll .0, o wle.'y lecz WIlkutek wielkiego gor~ca i brakn deszczn klej, ale teraz wIdzlał Ich medostateczność . splowlało barwy, które pod Jego tchDle- dal rez.llat tylko średni; • Lej .. moj przyczyny n· Nie potrafił przerobić si~ i przystosować niem odzyskają poprzednill żywość i dzia- eierpi,ly również .boia ozime i)a:e. W nioktówillC zamilkł a raczei energill SWOil} i do- łalność Gregorowicza kt6ra dziś dla wielu rych okohcach rozPCX'złł 'I~ . • blor .yl.&: - Wa r· • '. 'oJ. .,J • ..' l" . s z a w a. OZlnuoy, z mateml wYJlłtksllli, zosJdu· bill wolI} przemósl na IDllq mWll; Teraz przeds~awJa Slll ,Jeszcze .zamg oną, Il1leJasnq j~ ,iV w dobrym 'lanie. podczas gdy ... iewy jare zllamy go tylko Jako redaktora "Tygodm- .... ystqpl w rysach wybitnych, w kolorach ucierpialy bard.o wskutek mrozu w dnin &1 ma· ka m6d" i "Przyjaciela. dzieci." Ten okres jasnych, w blaskach słoneczoych. ja, a n .. t~pnie wskutek gorąca i ~ ... y. \V dnin J'ego pracy publiczneJ' trwa J'ui od lat wie. Tak Ilrzedstawia sill apoteoza jubilata 16 czerwca w~ellrie .zkody wyrz~dz,ł g .... d. SprZ'lt . d ' . . . .. I '. ' Blana odbył 810 w korzyswycn warunkach, rezut· lu. me na aJe SIIl Jednak do oceny, która kt6rego trzydzlestoplllClO etwq Placll grono tatu nie można jedn.k bynajmuiej n"zwaó p<>-Z konieczności, unikają,c panegiryku, wpaść literatów uczciło cicho i skromnie, stosow- myślnym. by musiała w polemicznq rozprawę. nie do iyczenia 'samego Gregorowicza. Co innego Gregorowicz jako pisarz ludo- Krytyka literacka i społeczna. stosownie wy; ta sfera jego działalności, zamkni~ta i do obecnych lub do przyszłych wymagań, skończona, wymaga obszernej i wyczerpuj q- krytyka. która ma swoje słuszue prawa. cej krytyki. dla której. zdaje sil} czas wIa- obraz ten uzupelni, wiele pojedyńczych rySciwy teraz właśnie nadchodzi. W piśmien- s6w. zmieni, wiele wydob~dzio na jaw a nictwie naszem coraz bardziej schodzq na wiele zetrze. Przed jej sqdzqcym trybunlIdrugi plan różnice przekonań teoretycznych, lem ma jednak Gregorowicz na obroDIl jewystępujll natomiast coraz wyraźniej róż- den argument, jednll okoliczność, łagodzl}CI! mce pogll}dów społecznych i one to przy wszelkie winy, która zjeduać mu Winna ocenie zajmujq stanowisko najpowaźnieJsze. pobłażanie surowego areopagu. Kochał on Dla młodszego wi~c pokolenia naszej inte- szczerze i mocno lud SWÓJ i jeżeli grzeszył Iigencyi wolnego od zaciekłości polemicznej to przez miłość nie właściwą" ale pot~ga tej swych poprzedników. Gregorowicz wystllpu- miłości zmaże jego winy. "Dobry by! je nie w tem świetle, jakie rzucaly nań szlachcic" m6wią, o nim cbłopi zBielca, ogniska walczą,cych obozów. Szczera, go- .dobry był szlachcic" powtórzy kiedy~ C8-rl1ca miłość, jaką ukochał on lud polski ly świadolllY ąiebie lud polski. To orzeczyni go obok Kondratowicza najsympaty- czenia chłopskie oajlepiej określa zasłngi czniejszym z przedstawicieli starszej gene- Gregorowicza i jego stanowisko społecznoracyi . l jak sława Syrokomli. tak i uzna- literackie. Z dobrego serca wypłynęły nie dla zasług obywatdskich Janka z Biel- wszystkie jego przekonania i wszystkie jego ca z biegiem czasu rość b~dl}. Talentem czyoy. "Serce sercem sili płaci" i wdzillczna Rwoim nie sillga on na wyżyny, z których potomność zachowa z pewności q, w pamillCi i świecq imiona namaszczonych geniuszem uczci wspomnien iem przychylnem, tego dowybrańców, ale na róinobanvnem tle mi· brego szlachcica, który bolal chłopskim nionej epoki. wyst~puje coraz wyraźniej ta bólem, cieszył Sill chłopskq, radościl}, w twarz typo;va z IYiinq, i sumias~ym wqsem którego szlacheckiem ciele mieszkała na odbija si\) coraz dokładniej moralny wize. kOlOornem chlopska dusza. TUDe k t~j postaci, skromnej i serdecznej. J. L. P ... 

Kronika Łódzka. 
(-) Komisya sklad"j'lca ai~ z kilku znn

czniejszych obywateli pod przewodnictwem 
p. prezydenta miasta o dbyla wczoraj prze
gllłd kamieni zwiezionych, któI e majlł być 
użyte do naprawy brnk6w należqcych do 
miasta. 

(-) Ćwiczenia slrażackie oddzialu 3-go 
straży ogniowej ochotniczej odbędą si~ IV 
niedzielll dnia 9 sierpnia o 7 i pół rano 
na placu po za domem tkaczy stowarzy
szonych. przy l"Usztowoi oddziaŁu. 
"(-) Jednodniówka "Dla pogorzelc6w" na
desłana ksi~garzolll tutejszym w niewiel
kiej ilości egzemplarzy, rozprzedanq zosta
ła prawie na poczekaniu. Oczekiwanym 
jest nowy transport. 

(-) Członkowie tutejszej gminy starozakon
nych wysłali telegram kondolencyjny do rl)
dziny zmarłego lilantropa sir Montefiorego 
IV Anglii. 

(-) Park miejski, zwany Kwell}, będl}cy 
dotychczas w dzierżawie p. Wagnera, prze
s.edl z dniem wczorajszym w posiadanie 
towarzystwa akcyjnego K. Scheiblera na 
na lat dwac1r.io~cin, po upływie którego 

czasu budynek wraz z urządzeniami. 
dotychczas mieściła sili restauracya i park 
caly stanie sili napowr6t własnościlł mia. 
sta. Kontrakt odnośny zo tał już zawarty 
i zakomunikowany przez p. prezyden~ 
miasta p. E. Herb towi. dyrektorowi za. 
kładów fabrycznych scbeiblerowskich. Wsku. 
tak tago tombola projektowana na rzecz 
towarzystwa dobroczynnośc i odbt;dzie si~ 
prawdopodobnie nie w Paradyzie. lecz w 
Kweli. 

(- ) Hajwymowniejszym dowodem niedbal. 
stwa stróżów domowych, owych przestrze
gaczy porządku - jest kot nieżywy. który 
leżał od dwóch dni na bruku. w pobliżu 
hotelu Manteuffia. zanim go uprzqtni~to. 

(-) PiNiarnia Drehera przy ulicy Piotr. 
kowskiej przeszła z dniem dzisiejszym pod 
własną administracyt właściciela. Szcze
góły bliższe znajdą czytelnicy w dziale 
ogłoszeil dzisiejszego numeru. 

(-) Fotografie p. StumOlana. kt6re były 
na wystawie rolniczo·przemysłowej w War. 
szawie, pomieszczone SI! obecnie wjednem 
z okien wystawowych w gmachu scheible
rowskim przy ulicy Piotrkowskiej. Sq to 
wyłącznie portrety, wykonane bardzo ata· 
ran nie. 

(-) Policya wyśledziła sprawców zbrodni. 
o której donosiliśmy w N. 161 Dziennika. 
Napad wykonany zostal z rozmysłem. 
współdziałali: Adolf Bruk. Gustaw Baulll. 
Albin Sreflik i Reinhold Granke. Powo
dem napadu była podobno zemsta. Przy
aresztowani zbójcy przyznali Sill do winy. 
Sprawa oddanq została w r~ce s~dziego 
śledczego. 

(-) Przejechal ie. Włościanka z okolicy 
z koszem na plecach. potrllcona zostala 
onegdaj przy ulicy Konstantynowskiej dy
szlem od wozu jadqcego z cegłl}. Upadła 
na hruk, a w tejże chwili nadjechał drugi 
wóz ze strony przeciwnej. którego kola 
przeszły przez pierś biednej kobiety. Nic
przytorunIl pod.niesiono i przyprowadzono 
do zmysłów. Zyciu jej nie zagraża niebez
pieczeństwo. 

(-) Ciekawy obrońca. Onegdaj w nocy 
około godziny pierwszej wraca! p. F. uli cą, 
SpacerowI} do domu. Naprzeciwko nowej 
synagogi potrą,cony został przcz zataczajq
cego siEJ pijaka tak silnie. że upadl na 
ziemi EJ. Zerwał sill i w przyst~pie gniewu 
uderzył laskI} trzcinOWI} pijaka. który na
gle wytrzeźwiał i schwycił p. F. za szyję. 
W tejże chwili zjawił si~ j~kiś obcy czło· 
wiek. który stanqł w obronie p. F. Po 
chwili szamotania się. spostrzegł ostatni, 
że obrońca zapuścił r~kll do bocznej kic
szeni jego surduta i wtedy dopiero poz l al. 
żc ma do czynienia z dwoma 10tl"8mi 
zmówionymi. 8ilnym ruchem wyrwał sili z 
rqk ohu. wymierzył IJ.niemanemu obroilcy 
pot~żue uderzenie pięściq w twarz, tak. żc 
tenże klnqc nieludzko. zatoczył się na bok 
a .am przeskoczył żywo barye'·ę. ażeby na 
ulicy uzbroić się kamieniem. Łotrzykowie 
nznali za stosowne dać za wygranę . Oprócz 
rozdartego surduta. nie poniósł p. F. inne
go szwanku. 

(-) Skradziono w tych dniach w pewnym 
dom n w Rynku 18 butelek wina czerwoue
go. Przy indagacyi przeprowadzonej przez 
poszkodowanego okazało się, że działały tu 
w spółce trzy osoby; mianowicie służllca 
wydawała skradzione wino strół.owi, a ten 
sprzedawał takowe pewnemn szynkarzowi. 
Ponieważ strói nie przyznaje si\l do winy, 
sprawa zatem "yjasni sili zapcwne na dro
dze sqdowej. Notujemy od niejakiego cza
su coraz więcej faktów o nierzetelności 
sług . 

(-) Napad. Na Starem Mieście wczoraj 
wieczoreru zraniony został nOżem młody 
izraelita. zalecajl}cy się do c6rki swego 
współwyznawcy. Napadni~ty otrzymał ra
nę dość niebezpiecznI}. Stało sill to na 
ulicy .. Notujemy już drugi wypadek w tym 
rodzaJU. 

(-) W dorożce pozostawił w tycb dniach 
jeden z naszych znajomych portraonetk~. 
która mu wysunęła sill z kieszeni; było w 
mej 10 rs. Dorożkarz zapytany na drugi 
dzień o zgubę-nic o takowej nie wiedział. 
Może to i prawda. wiemy jednak doskona
le. że doroźkarze majl} zwyczaj lustrowania 
dorożki bystre m okiem, po opuszczeniu jej 
przez pasażera. 

(-) Teatr. W tych dniach przybędzie 
do Łodzi p. Smotrycki. dyrektor towarzy
stwa dramatycznego. celem zakontraktowa
nia teatru" Victoria." Towarzystwo p. S. 
grywa obecnie w teatrzyku "Nowy świat" 
w Warszawie. 

(-) Jutro w teatrze" Victoria" odbędzie 
sill przedstawienie magnetyczno-prestidigi
tatorskie p. Siedleckiego. P rogram nowy. 
Ceny zniżone. 

(-:) W Łagiewnikach z powodu uroe7.y· 
Stoścl Przemienienia Pańskiego odbyła sig 
solenna procesya. w której wzięło udział 
przeszło 2,000 osób. przeważnie z Łodzi. 
W kaplicy w lesie miał ksilldz Biedermann, 
proboszcz z Konstantynowa kazanie, któ
rom do głębi poruszył słuchac7.ów. 
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wyl..'IlI 
weksI, 
OlUjll< 
cuc b 
iż pi! 
proce! 
pitali 

cyi " 
dziei. 
na w 

Miko 
osoby 
piej ki 
nin d 
w.yda

l mm 

zimo 
waż 
go ZE 

Fr. ] 
człon 
zateo 
8ty'l. 
wszy' 
cych 
kolei 
ku. i 
samo 

larz 
wal 
Brod 
wiek 
hieni 
zal ! 

juŻ! 
jnc, 
wiek 
treci, 
zone 
winI} 
naWE 
Wte 
ko 5 
Beg< 
przy 
czy 
też j 
tylk< 
Kijo 
ryżu. 

wiosl 
z re' 
na. 
kich 
w Of 

reszl 
iż p 
krad 
napi 
wr~< 

wall l 

bery 
czaj. 
prze 
mial 
przj 
uatJ 

teml 
ŁscJJ 
jcs~ 
Wij 



DZIEl\ТNIК LODZКI. 11 

KRONIК.A 
linie nn korzysc brata do wysoko§ci 10.000 
taJar6w i w drugim roku uшark ро kiJko
tygodniowej cborobie. Gdy urz~nik z to
wnгzystwa ubezpicczc6 przybyl па miejsce 

dyt 12 шiJiопбw fr. па орегасуе wojenne LOndyn 4 si.rpni.. GukIer Паwапа' N. 12 поП\i· 
W Madsgaskarze. u.lni. 15', ;. Cukier burakowyI4'/.; osра10. 

к R А J О W А I Z А G R А N I С Z N А . 

Loterya. W e §rod~, ja.ko w pierw- dla skonstatowania §1l1ierci, zastal tгuшп~ 
dniu сiчgпiепiа pierwszej k\asy lote- zaшkпi~tl!, wymngal tego bowie11l szybki 

LondYn4 • sierpniL fNa v.·ybrte1.u oflarowano dzbl 
Paryz, 5 sierpnia. RZl!d polecit dokla- 5 laduukow рszешсу; pogoa. pi~l<na. 

dne zbadanic projektu kanalu z Narbonny GI •• g6w, <1 sierpni.. Surowea ,y)·wi .. iooo W 
tyJtO<1,i1iu ubieglym 71600 t., w odpowtednim .zaзiо 

kJаэу~zпеj, glб~Пi~jszе wygrane ~~dly rozk!a(! ciala. Вош~ ubezpieczoD'! wypta
пuшеrу nast~puJq,oo: nr. 23,~4p wJ,,~ сопо hratu zшагlеgо. 'V l'ok рбzпiеj ро

u kolektorkl Fal\}ck1eJ w W ~. znn! zшагlеgо pewien kupiec nв ulicnch 
nr. 360 rs. ~,~oo u kolektora Lup- Kopenhnl(i i dal zna(: do policyi. Odko
w '~arszaw1e, nr: 18,942 rs. 1.0~ pano gr6b i znnleziooo w nim desk~ obwi

kol~ktork1 ЮеупоwеJ w ,Varszaw1e; ni~t., wn~trzuosci"1I1i 1V01u. Za t~ sztuczk\) 
23,.05 rs. БОО 11. kolektora Kohna Leo· siedzial Tomatscbek w wi~zieniu. 

Cz~stocbow1e; lll·. 468 rs. 200 u . 
Balingcr" w Warszawie_ Ро r5. - Jak powstaJ~ mody. Рз~а Cora Pearl, 

NNr. 607 629 2 07 10736 przed ~aty znаоа powszechllle w ~aryiu, 
, ., , , 'w)'ргаwшtа sceno swешu kochankow1. gdy 

Order sw. A.nny klasy trze- przyniesiono lej kapelusz, za kt6ry бw ador,,
urz~nik do szczeg61nycb ро. tor zaptacil 700 Cr. Раипа Cora rozgnie

przy gubel'natorze piotrkowskim Во- "апа rzucila go najprz6d w twarz kосlшп
~IY . BtBnislllwa klasy trzeciej _ ро- kowi а potem pogniotla i (>odeptala. Оре. 
piotl'kowskiego inZyniera gnbernial- гасу" (а spra,vila jaj takl) ul~~, ii wpadln 

Dziecbciewicz. w доЬгу Ьио.ог, wloiyla pOI~n1finY kBpe-
_ Uwolniony zostal ze sluiby иа wta- lusz па glowIJ i pojecbala w пiш иа зра

,пе zt),danie telegrafista d1'ugiej klasy, se- сеl·. Za kilka dlti w zystkie pa.ryzanki 110-
krcta1'z kolegialny Holo\\'iiiski Alek!W.nder sily kapelusze о ksztllltach РQlашапусЬ. а 
od <1. 13 liрса r. Ь. сzеш kt6ry Ьуl bardziej pomi\}ty, tеш Ьуl 

_ Poczciwa pomoe. Jeden z ,vla§cicieli szykolvniejszy. 
fabryk stolarskicll w '\Varsz",vie zauwa.- - Stowarzyszenie dla осЬгопу lIltod)'ch 
жрvszу, jak donosi "Kur. \Varsz.ri, iz cze- dziewczl!t, przybywajqcycb z Allglii, zalozo
ladi jego, pomilllo dobrego zarobku jaki по w Brukseli. Do os6b bi01'l!cych udzio.l 
znajdowala 'У fabryce, coraz bardziej finan- w stowarzyszeniu nalei" i dурlошасi . Za
sowo uраdаб zacz~la, postaDo"'it "упус raz ро zaloieniu towllrzystwa zglosilo si\} 
prtyczyU\} zlego. Ро kiJkot)'godniowej §ci- о opiek\} 115 шlоdусЬ dziеwсщt. 
slej obserwacyi spostrzegl, ii wszyscy nie· - Rezultaty spisu ludnosci w Konstanty
mal p1'acownicy "i~kszq, cz~§6 pobieranego nopolu zostaly niedawno ogtoszone. 'hinic
zarobku .zl11uszeni byli obrllcac па шаJе шапо powszechnie, ie Коns!,впtупороl та 
procenty, kt6ro 1'egolarnie scil!gal од nicb ludnosci p61tora шiliоnа, tушсzasе1l1 ok&· 
со tydzie6 "!lоЬгосzyбса ludzko§ci". 'Vla - zalo si\} jej tylko 870.000. z Н61'УсЬ со
Sciciel, zawezwa,yszy до siebie lichwiarza, dzоziешсбlV 112,000. Polow\j ludnosci 8tll
w)'kupil ,yszystkie znajdujllcc si\} u niego nowi!} шаЬоmеtaпiе, dl'Ugq, za§ pololv\} 'уу
weksle, ,vynoszt),ce l'azem 1·В . 1,236. oznaj- znawcy illnycJ1 1·eligij. \У sluibie rzq,do
D1ujqc ZЮ'аzеш praco\\'nikom, iz nadal spla- wej (za \vylqczeniem wojska) zпаjdпjе siO 
са6 b~q, dlug j еl11П , z 111 jednakie r6:!niCl\, 23,500 lllаhошеtаn 1 300 grekow, 450 01'
ii pienil!dze, ktб1'е dot!}d da,vali па splatl) шiап, lБО katolik6\v, 3- р1·0t.еstllпtбw. 
p!ocentn, ОЬ1'асас si\} b\}dq, па spfat\} ka- _ Nowy rodzaj prenumeraty. Niеktбге pi-
pltalu., . . бта londyfiskie 7.acz\jly lJгzуjшоwаС p1·enn· 

:- "Sm t~ch dla fez." wуdаwшсtw~ redak- merat\} nietylko па cale pismo lecz i па 
ey~ ,!Kolcow" ~a k.orzygc pogorzelcow gro- wycinki t. j. pewne dzialy, kt6re kogo iu
dZlClI~k1Ch, uka.ze б1\} w przyszlym tуgоdпш tC1'esuj1i< а mianowicie: teat1', polityk\j, sp1'a
па ",dok. publiczny. .. wozdania h"ndJowe i t. d. Nickt6rzy pre-

:- Tantm koszte~ . DOD1 sсЬГОlli~ша sw. l1U1пеrujq, jed)'nie ogloszenia. 
bl1kolap w Hru~,~szo~le utrZ~ШnJе cztery _ Armia zbawienia wr~czyla izbie .~шiп 
osob!. па k.t6re. ~х~еПnlе . wydaJe trzy ko- w Londynie petycy\} w sprawie dешо.гali
p~eJkl. J nz hOJn1eJ~zyrn Jest dош sсhгоше: zacyi. z powodu агtуkulб'V "Pall-Ma\l-Ga
ша dla "~6" w KtaSn~lUstawle, рошеl~аz zette" , opatrzonq, 395,000 podpis6w. ZIv6j 
,v.ydlltek дХ1еnпу па kazdq, osobl) 'VYDOS1 w papie1'u, lIIieszczllcy podpisy, dlugosci 3 шil 
J1lnl 8 kop.. . . . angielskich, wieziol1Y Ьуl па wozie eBkor-

. - Teatr Jlolskt '". P~te1'sbllrgu w беХО~lе tоwапуш p1'zez glyardy\} al'шii z!Jawienia. 
Zlmо"уш ше przr.JdzlC ао skutku, роше-
"а' р. Вiеша9'lkо nie otrzy шаl potrzebne· 
go zezwolenia. 

_ Eisenbahn Tariffrage in Russland von 
Fr. НосЬ. Petersburg: 1885. .d.utor Ьуl 
czlonkielll kошisуi до врга,. taryfowycb а 
zаtеш ш6g1 doskonale obezna6 si\} z kwe
stYII. N а zasad~ie szczeg610"ego l'ozbioru 
"szystkicb tar)·f kolejowych. obowi'1zDjq,
eycl, ,. Rosyi i stanu h"ndlu, prze1Dyslu, 
kolei i finапsб.w panstwa przychodzi do Ivnios· 
ku. ii kwestyq, taryfowt), powinno si\} zajllc 
вашо paiistwo. 

TElEGRAMY. , 

Wieden, б sie1·pnia. Rada рабstwа zbie
rze sil} w dniu 20 wrzesnia. Веjшу k1'ajo
"с obradowa6 b~d~ przez listopad i gl'U
dzieii. 

Gastein, /) sierpnia. Ces:u'z Franciszek 
J6zef ,,'raz z cesarzowlJo 
taj ,. dnill jutrzejszY11l· 
пе P1·zygotolvania. 

oczeki wani sl! tu
Poczyniono s\viet 

do Bordeau", kt6ry pozwolilby okr~tol11 z rokuргzeзd.go 9,600t. 
1110rza Baltyckiego wptYnl!C p1'zez Fra11cy~ Manchesler <1 slerp"ia. 'Vater 12 Тау10' 6'/.; 
Щ\ шогzе Srбdziе,ппе, z РОllliпi~сiеш ш- ~а;Л~у:01:~:~rJ';"~V:ВГ:k:~~7,~м~;~'''~V'ii'~~ 
braltaru. уо1l 9, Medio 40 \Vilkinзоп 10, \Vnrpoop. tl2 

te .. 8'/., \V,ГР',.рз iIO Row10nd 8'1., Doubl. 40 
Wiеdеп, б stycznia. D zienniki twierdzll, \Vсзtoп 9'/.. ОоuЫе 60 .wykly g. 12. 32" 116 

:!е Ilieprzycbylny dla Francyi artykul "Nord- J·d. 16Х16 gr.y tkaoio)· • 32/46 171, шocnо. 
Llverpool 4 slerpnia. Sprawozdsl1ie poc,~tkowo 

deutscbe Alg. ztg.," wуwоr,шу zostat nie Pr.11'u ...... 1uЬeoll!·ut 7.000 001; apokojuie. Dzieuuy 
sашешi tylko uwagami "Тешрs'а" о potrze- dowoc 8.000 1. '-1V'lrpool, S sierpnia. Sprawozd_t1io koiicowe. OtJr~)t 
Ые konccntrowania kawaleryi nn: graDicy 11'oro Ьс1,' t.e1!O uo.pekulaoyg I ,yywo. 000 1101. 
niemicckiej. \'- r",pokojnie. Midd1ing аmвгуkaliзk.a па aicr. wrz. 

613/J2 , па list. gr. gr. 531а, па gr. st.. 61/. р. Ащо
Londyn, б sie1'pnia, Na wiаdощоsс о kOIl- Г)'kашkа IaAзza о '/ .. р. 

centl"acyi \Vojsk afga6skich w P endideb ' Ne .. ·York, 4 sie,pnia. Bawt:lna 10'/" 'У N. Ог16<\
• nie 9'/,. Oiej ,ka101Y raOuowanv 7U'/, АЬеl Те,; 

'О tnly tаш ,yysJaue i ,vojsk~ 1·osyjskie. 8'/,. w Jo'ilade10i 8'/ •. ' urowy olej akalc1 7'/ •. Certy· 
Berlin, /) sicrpnia. Z pOlvodu nabycia. 61<&\1 pipe liп. 9,' с. M~ka 3 d. 85 со С.ег

wona Plt.elljl".& ozima w т. 1 д., па sier. 99J/, с., 
przez пiешiесkiс tow.arZ)'stwo kоlопiаlпе оа wr .. 1 d. 1'1, с .• па p.i. 1 и. 3'1. ·с. Kuknry-
110"Ycb terytOl'y6w па wscbodnicb brz~gac.h ,1 •• (no"o) 52'/,. Gukier (t.ir refiuing .IIо.соуаt1е,) 

5.02'1,. Kowa (I.ir Шо) 8.50. Lij ( \Vilcox) 6.95. 
Afl-yki, starcie z ZlIоziЬю'СЩ stalo si\} nie- SIouioo ~'I.. Fгacbt zboiowy 2'/ •. Jawne "р.'
uoiknioncm. ау ;pszeDlcy SЭ.400.ООО Ьп.... kukury<lzy 5.600,OOU 

Ьоа!: ... Pst.onic)' wY'vieziono w ty)(Odniu uЫсgl)'щ 
Konsta nopol, 1) Sie1·poia. Z apewniajq,. portO,. atloutyckich а!ап",у Zjeunoc?OlIyc11 ,\" \'1. 

tu, ie An·glia IV'j's /fpil:l. do Porty z propo- Вг)".оН 66,1)00. а0 "r.uc)'i --о do innycl. pur-
t6w l~dl1 з~~~ S,OJO, z Kalifornii i Oregot\u d() 

'УСУI} okoll:>cyi EiPptu, [\ to 'У ccll1 §ci- \У. Brytatlli 20.000, do 1~ lu .latego _.- kwr. 

§lej zego . фliZе'I\А sie <10 Tllrcyi z I1wagi 
па kошрlijaсу , ад g.l·anicl!< аfgабsklt· 

OSТATNIE WIADОМОSGпtАNDLОWК 
Gielda Warsz~wSka. Zdoiаб (Z<lni.G 

2'«&11010 kotlcent gielt)y. 
Za weksle kr61kolermlnowI 

Berli". б SiCl'pt ia. 'Vidnokrl)~ politycz
ny wypogo<lzil si\} zoacznic; kОDtгшiпа nic оа Borliu <а 100 тг. 

'd . . д! . I . . 11 I.oudYIl 11 l~. 
znaJ uJt),c орагClII. а SW01C 1 ope"(lCYJ ZD1Z- "Рагу, ,,100 [г. 
kowycJ!, prz.y.tQpuje до pokr)'c. КШ"зу nie "\Vie.l.i1,, 100 n. 
postl}pily jedl1ak znaczniej w kiеruпlш z. plplory pa •• lwowe: 
z'ууikОWУШ, gdy!: giclda pogrl1iylllsiQ ,vkr6t- l,iaLy j,ikwi.t. "г. I'оl. 
се znolvu ,. z\vyktcj sobie bezcz)'l11lOSci. Ро- 1\о •. I'ot. \V.cl,o,luia .' . . 
iyczki l'osyjskie сiеsчlу si~ . zl':izt1 popyte1l1, Li.tj' Z ... Zi ...... 6D <. J,iL. А. 
p6~Iliej bylJ \V zupelllem zаniеdЬапiu. ,Giet- Li;LyZ~L. М:\V~~~::Ю; 1 
da zbozolva byla ' dziS t1'oclllJ lepiej usposo- " " _. " ,,11 
bionq" kU1'SY zdQlaly podniesc B1~ llieco. "" " ":~ 

. Petersbu,g 4 sierpnia. \Vyknz lJaoku рniiзt\V8 z Li~t.J Z~t. M.lud,.i &г. 1 
д.4. sierpnia. ta.n kas)' 105,225, 95 (ubyto 001,1>58) 
,kupiolle efekty 23,164,8.iD (puyb: 145,772), r.aliczki JI tJ '1 Н 1:~ 
па 1o\\'ary 112,7ц3 (bez. zp1i.any), ,.a1iczki па "" 11 ,. 

papicr)' public.oo. ~,035.~58 (nb)lo 4.413); .а- Gielda Berlinska. 
liczki па ako)'e i оblig.lз,827,S6-1 (u6),:0 l в,910); го. , lJ~tlknoLr r yjskie %,.,rRZ , 
cllUnek biei,cy mU1ister)'um Нпanзnу,. 27,7 5,024 1J It UI\ \Io,t. 
(ut»)'10 :a,ts88,968); ioa8 rachunki bie.1:'lce 72,518,694 \Vek.le па \Vanu.wo k.r. 
(przyl>. 1,604,676); zasta, ... y оргосепto\ ... о,пс 2d,71 i1,t.i22 11 l'eteraburg п. 
(przyb. 325,<>63). .. "d1. 

. Petersburg, 4 Siеrрпiа , 'Vсkзlе па Londyn 2131/. , ., l,ondyn п. 
Ш\ llа.щЬuгg 2023/4' !l&. Аюstегdащ 1191/4' па Ра· clJ. 
ryz 7011/8: 1/, jmpcryaly 8.29, r08уjзkа prcrn.iowa ': \Vj~~leu kr. 
pozYC2ka !,бj enlisyi 21, takd 11 om. 212'/21 ro- OJllk~l\to prywat.ne 
ayjska poi. z r. 18;3 14&3/" Il pozyczka wschOdni.a .' . 
1J6 1h.1 Ш poi. \vsohodni& 9&3/4 i 6% renta zlota 
174.; 60/0 list1' 7.Bst. ziemsk. 14.41/8 ' akoye rosyjsk. 
,,·iel. D. 2'.. 240, ko1ei kur.ko·!iijowskiej 319'/,; 
решsЬurзki 1H\.Uk d1'skont ewy 651, warsza\\'ski 
bank dy,kootowy - rosyj,ki bank dlo boud10 

Gielda LOl!dynska. 
\Ve;,kltlu '1'" l'~l.erllllUr.;. . 
!)y.kouLO 2 

4975 49.72 
10.11 10. 1~ 
40.45 40.40 
8'.15 81.15 

~9.20 89.00 
~5.60 96.&0 
98.~b fJ.40 
9885 98.40 
9550 96.ОО 
9375 93.75 
92.75 92 75 
924<1 92.40 
8~ .75 -.-'.- -.-
86.75 -.-

30J .60 2fН . 15 
201.50 201.25 
2!11 .15 2OOjiO , 
20075 200.70 
199.60 19950 
:Ы.;:ИJ 2О.39 
20.33 2<1.33 

1 62IЮ 16260 
2'/. 2'1 • 

23'1 .. 23'/. 

zаgr,'ЗО5 1/2 , dyskonto prywatno 53/4%' 
Berl1n, 5 slerpnla. lii1eLy bouku rosyj.klego RUCH TYGODNIO\VY 

201.50; f'/. li. ,у ... Lawne 81.25, 4'1, li.\y Iikw;U.· па tпtе.-szеi S ta cyi to,,,aro1i~e.· 
cyjne 66.00, 501, Poz}'ct:.ka w8chodni& 11 вт. 59.76, "-' . ~. 
ш emi'yi 59.70,4'/, poiyc,ka • 1880 г. 79.70, 0% од и. 26 liр.,. до 1 ,ieгpnia 1885 г. wl~c1.ui •. 
li8ty zазtаwDе t'о!уjзkiе 90.10, kopony r~lnf} 324.90, Р r z у Ь у 1 о: 
60/0 роZусv.kи. premio\va z 1864. rok.u 138.40, takaz z komuD. z Се· z Za-
1866 r. 183.90; "су. 1"llku haoulow.go 78.00, <1,'- А. zywnosc i pot rzeby domow. kraj. sагзtwа gr>ni. 
Ikonoowcgo 76.30, dr. zel. wJl.raz. wied. 210.00; ak- Рз:r;еniса 3Go!4P u d ~ w ~. 
с у8 kreU}'towR аоstгуас)пе460.:IO, l.1ajnoW8&a Poz)·ct:.ka z,yto 
rosyjska 94.40, 6% rentA rosyj,ka 108.40. dYSkouto Groch 010 - -
4%, pr)'watn6 21 '. Ofo. б(j 28 -

Lопdуп, б sierpnia w potudnje. Kousote 9913/16, J l;czmieu 1220 - -_ Sprawa о portret. Bogdanowski, та
larz port1'etowy w Kijo,yie, zapropopono
,увI Brodskiemu zl'obienie jego portretu. 
B1'odski zgodzit si~ па to, lecz jako czlo
wiek zaj~ty inter~sami, zap1'oponowal хго
lJienie port1'etu z fotografii, za сО zobowit),
zal si~ zaplacic 300 гз. Gdy }Jortret Ьу! 
juz gоtоwуш, B l'od,ki nie cbcial go przy
jac, pOlliewaz jak mбwil, wygllldal jak czlo
wiek, kt6ry сЬсе kichnll(: а ZМ'azеш па por
trecie mial nos splaszczony, oczy p1'zYlnru
ione i t. д. Malarz tluшасzу! si~, "е t~шu 
winl} jest tJlko twarz Brodskiego i "е оп 
na\vet u'och\} j~ upi~kszyl па portrecie. 
'\Vtedy B1'odski zgodzil si~zapla.ci6, ale tyl
ko 50 1"5. i to jedYllie z" О'УО upi~kszenie. 
Bogdanowski рода! бр1'а wIJ do s,}du, kt61'Y 
przy рошосу bieglych ша оЬесniе orzec, 
сч B1'odski па port1'ecie сЬсе kichnllc, czy 
tei jest pil)kniejszym. Caly Кijбw ш6wi 
ty\ko о tej spra,vie, poniewaz Brodski w 
Юjоwiе jest tеш, сzещ Rotszyld w Ра
ryzu. 

Madryt, 5 sierpnia. Onegdaj zacllOrowa-
10 па CllOler\} БОО os6b. Оgбlоа liczba 
wураdkбw ерidешii pl'zenosi joz 3,000. 
Przestl'ach оgбlпу. 

prulJkje 4'10 kOU80le J021/1~ turec. konw. 16, roaYJ- ОМе& - 3600 -
Bkl\ ро?. :l 1878 т. 92/8; 4.0/0 r enta 7.10t.& weg. Gryka . . - - --
791/4, 8gJJ>8ka 651/16,banku o~t.omai18 klf~((o I013/16' 10М Kukurydza - - -

U.~;':.~~~,a~I~;:r~:7:'u~::~k~:;;I~~~' \;~~~:~:e_ i~~o" I~~ 13~ = 
go.1:'izenic8 sю. i ога.----, рstгя i dоЪга6БО- Cukier 2021-
660, bla.l:a 720-750, w)'borowa ·- - -795; iyto Melas . 23 - -
wyborO\V8 500-610, sredrie 48()-490, ,vadli- Spirytus • - - -

_ Nieprzyjemne роdоЫеПstwо . W }Jewnej 
wiosce w Rosyi ,aЫ~ zostala wуstгzаlеЛ1 
z relvolwe1'u niejaka Aleksandra Borozdi· 
па. Przest\}pca uciek! w oczach wszyst· 
kich, со ulatwilo p6zniej odnalezienie go 
w ОбоЫе wlo§cianina Popowa, ktбгеgо 11-

rcsztowano. N а nieszcz~§cie okazalo sil), 
ii POPOIV juz poprzednio karany Ьуl za 
kradziez . Ро p1'zep1'0Ivadzonem sledztwie 
napisano jui akt oskarzenia i шiапо go 
IVI'~czyc оЬwiпiопешu, gdy nagle aresztu
",шо niejakiego Polugo,va, zbieglego z .Ву
bbl·yi. B\jdzia !\ledczy, uderzony ,nadzwy
сzаJnеш jego роdоЫебstwеш z Popowem, 
IJrzedstawi! go !\wiadkom, ktбгzу 11atych
n,iast poznali go, ,vobec czego Polugow 
p1-zyznat si~ do winy. Naturalllie Popowa 
uatycluniast uwolniono. 

- Pogrzebany dwa razy. Кilka tygoclni 
tешu z11"arl w Magdebnrgu krawiec '1'оша
tscbek, kt6rego pierwszy pog1'zeb одЬуl si\} 
jeszcze przed 35 lc.t~, Rzecz tak 8i~ miala: 
IV ilЬеlщ 'rошаtsсhе.t ubezpieczyl si~ \У Ееl'-

Londyn, б sie1·poia. 'V kwestyi afgan
skiej o§wiadczyl ВalisЬш'У со Ilast~puje: 
Me1'uczak pozostanie przy Afganistanie, а 
Pendideb przy Rosyi. Со до ргzеsшуk6w 
zolfikarskicb. nastllpilo jui dawniej poro
zuшiеniе шi~dzу gаЫnеtеш G\adstone'a а 
ГZlldеш rosyj kim. Rzq,d rosyjski zbicra 
obecnie jeszcze szczeg6towe даnе , !lotyczq,
се spornej kwestyi i z tego powodu OdDO
§ns korespondencya nie 1Н0ze Ьу6 dotl!d 
izЬоПl przedstawiona. Piszynska dolina 
zostala przez wojska angielskie zajl)ta, al
Ьоwiеш naleiy ona до posiadlosci АпgШ, 
а Ilie Afgallistanu. 

Londyn 5-go sierpnia. Lord W olseley, па 
czele (>artji Ivojsko"ej, stan:}l W zupetnej 
sprzecznosci z rzt),dem со do k,vestyi SUdai1-
skiej. RZlld сЬсе wyrIJCZ)'C sil) Abisyni~ 
albo WlосЬашi w Kassali i dop1'owadzi(: 
do przY111ierza z 'rurcy~. Lord Wolseley. 
tn<lziei Backer, dawny gubernator Sudanu, 
agitujq za ponownq, wyprawlI angiclskq,. 
NiеЬа"еш sp1'awa wej!lzie w ok1'es шее
tyng6o.v. 

Gastein, 5 sie1·pnia. KsilJoil) Вisшагk Ilie 
przy b\}dzie родоЬпо па zjazd cesarzO\v. Нl·. 
KalDoky od"iedzi go w koncu sierpnia w 
.FriedricbSl·uhe. 

Wieden, б sierpnia. Warunki, tегшin i 
шiеjsсе drugiego zj"zdu сеsагzб\у s~ Juz 
Ulllбwiопе, ale przez \,:ilka tygodni jeszcze 
pozostan" w tajешniсу. 

Paryi, 5 sicrpnia. Senat uсhwаШ k1'e-

,уе ----; j~czmien 2 i 4.0 rz~d.;Ю()--, o,viea Piwo . . . . . 6~~ =- 37 
286-360. gryka---. r.epak l.tni---.zimowy Towary kо10ш.lое. .. 1379 11 1(\100 
--, rzepakrap! zim.- --,groch polny---- .\Ii~o swiez6 i wl;dzone '/16 _ _ 

~~~~~~;e;u~~~~a,:,~;;;.;~~~zja~S:~~O;a;, ~~~,~l~e : . , ' : : : ~ = б~ 
wapszeOOiuOOO,-----'ОО'--N-·I,----,ll, \Voly • ... sztuk 103. - - -
----, ,---- "zyinia pytl .. li2,----,olej Тrzoda chlewna " 6J.l. _ _ _ 
r~pak~(? ---, lniany -;-.-. DowiezioDO рзze Oleju i oliwy . рudбw 3i9~ 1205 _ 
~cy 41 ' z}'ta 000, j~czmlenla 20, оwза 160, gr,)' \Vrroby. tabaczne " 1246 4.0 _ 

u ро nego - . Ok '/ р. 9wlOC6 I mydlo.. 1016 - -
80/:.a r~~~::~~~ie~~~~~a d~w~I:~~ ~~~~ь;1/2:П~Оrt ~ifta . . . . JJ 610 ~g -
skla.d za wiadro kop. 787'-7995, za go.ru. 256- Owoce _ . . . .". • . • ~~ _ = 
260. Szynki za wiadro kop. 7995-8118 Z8 garniec !lia.dto odesdo \V kМbu.nl.·k.fovi kra;O\ve;: 
kopiojok 260-264 (> dod. оа wy.cho. 2'/.). М k 6s ,-" 

Petersburg,·.4 sierpnia. Itбj w m. 48.00. 1:'szenlca w ~ 1 1222, Colkrll 68 : Рн\'о. ПЗ8 рudбw. 
т. 11.00. Zyto w т. ·(.75. Owie. W т. 6.10. ~и! 
J(onopi. ,. т. 45. Siemi. lnian. w т. 14.75. OZIENNA STAТY~2KA LUONOSCI. 
cieplo. Ma ' iefistwa t:.awartв w dniu ~ sierpnia; 

8еrl iп 5 sierpnia Targ zbozowy. PSZCIl1Ci\ nl0" W parafil katol . -
cuiej, \V т. J66-178, па зiеr. _, па sier. wrz. W parafil ewang. -
__ , па \VJ'Z. pai.lb8'.j2' па va.Z. Hst. 1601/2' па List stаrоzаkоппу сh 1, а miano\\-1cie: Kaper Michnl z 
gr.162'/,.ua k,y. mj.170 1,. 2ylo mocniej.w .,.136-143. Kiudl~ l'erl~ Fajg~. 
па sier. 1403J.

J 
nlL Bier. wrL. 1403/., па \vrz. pat. 142'/2' Zmarli w dnlu {) sierpnia: 

па pai. list. 14б, па list. gr. ]4.7' / •• па gr. 8t.- . па . ka~o li cy : Ш!-есi do lat 1[,-to 7.marlo 9, w tej 
st. !t. --J, па k\v. mj.lбl 1/-:. Jl;сt:.ПliеП w щ. 1 18-17C. li~b~e cJ:tlOPCOW"'1 dr.iв\Vсцt 5; dогозlусh 1, w 
OWleS: spokojll1e, ,v miejscu JiЮ _ 165. 118. teJ 1iCr.bI8 m~iczyr.n -, kobiet 1 а miano\v1cio' 
8jer. -, па sier. wrz. _, па wrz. p&t. 1291/2, по. pat. KaWz).aa Stancz)'k, 1at 38.' . 
list.13(}3}.,no.list. gr.1SlI/2,na kw.mj. -.tJгосhwа •. Еw:"пgеti С J: .dzibCi do 111.' l5-tu zmarto 1, w te 
гzel.14t::.Ю6, pВr:ltewny 120-140. Olej 101ао)' w т l~c%b~e cblopcow-, dziewc~t 1: dor081"ch 3, w to 
62, rzepako,.,y w т. Ь. ЬеС!... 44.8. Okowita w m tlczble m~zcz}'zn 1, kоlЛА 2," n1ia.unwicie: 
Ьео bo~ •. 42.3. Рао1IDа Neumann, 1а! 66. Emi1ia Поuрftеisсll. 'а! 

Szczecin, 5 sierpnia. PB~nj~_ озраlе, 'v т. 156- 86, JUllUS7. A.leksand.er Ваudiзоh, lat 26. 
161 , па wrzes. paz. 15950, па k,v. mj. 170.00. i),tb s tarozakonnl· dz1.001 do lа, 15-tu zmar10 - w tej 
08pale, ,у т. 184--131, па wtz. paz- 141.(Ю, па kw l~czb~B сЫ~рсбw-, d.zie\vcqt-; doroslycl\-, ,у tej 
mj.149.БО. 01ej rzepakowy OOz imlany, на зi~г. 46.70, 11czb18 m~zczyzn - , k~)iet -, а miano\\;cie: 
najwrz. pat. 45.7О. Sрiг}'tuз ospale, w т. 41.4'). 
па ,ior. 'уп. 40.00. 110 ,vrz. paz. 41.50. оа H.t. gr. LISTA PRZYJEZONYCH. 
42.00. 01ej .ka10v 7Жl. Hol.l Pol,k1. Dr. DobfZ8nski z 'V~'""wY, kup. 

Gdansk 4 sierpnia. Pszenica w miej9cu bez АЬГ ... JnОЧо'lСZ z Hewla, КоЬп z RП~l. Kobakat z 
ruchu. Obr6t 30 tonn. Pstra i jasua 162, jssno pstra Сhегзопu, Ewanow z Chersonu. Р. ll~lu z Каliвzз 
lG~, ,vJsoko .pstra i szkliзt& 168, па \\'fzes. Р. ChtJrom.ick:i z Кruszowa, kup. Friod z Lublins' 
paz. 'Taoz. 146.500, па kw. mj. trauz. Ibl. Z)·,o ~'.lkner. Mikolaj .wo. ' 
'У т .. о.р. доЬге. ~-гаj.wе 120 (1. 12;-130 " Hot. 1 ManteuW. l. М. Nockooy z RawJ·. 'У. Ма· 
posklO 1 ros)'j. tranzyt. l05-108, па wr~ pai' СlеJоwзki t:. loradza, Ra.UIUOWICZ z Вi&t{':то,toku 
tranz. 111, па kw. mj. tranr.yt. 115. Jcczmieu Т. Schreioor z Lionu, L. Вогтао r; Cbem~itz, D.' 
drobny 125. duiy 130. &-Owie. w m. 132, Groch Ноо\ • Вerlino. Е. Greз.1еr z Lipska К, Касрег • 
" m. 110. Spirytu. 10,000 itr . • ,. w т. 4;j 25. Ошз)', ]>rdзlein • Wiednia. • • 

'.\ 

DZIEł\TNIK ŁÓDZK!. 11 

KRONIKA linie na korzyść brata do wysokości 10.000 
talar6w i w drugim roku umarł po kilko· 
tygodniowej chorobie. Gdy urz~nik z to· 
warzystwa ubezpiecze6 przybył na miejsce 

dyt 12 milionów fr. na operacye wojenne Londyn 4 sierpnia. GukIer lJawana' N. 12 nami· 
W Madagaskarze. ualni. 16', ;. Cukier burakowy 14'1.; ospale. 

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

Lolerya. W e środę, ja.ko w pierw- dla skonstatowania śmierci, zastal trumn~ 
dniu ciągnienia pierwszej klasy lote- zn.Jl1kni~tl!, wymagał lego bowiem szybki 

Londyn4 " sierpniL f Na wybne1.u ofiarowano dzi~ 
Paryż, 5 sierpnia. RZl!d polecił dokła- 5 ladunków pszerucy; pogoli. piek:na. 

dne zbadanie projektu kanału z Narbonny Glazgów, <I sierpnia. Surowca w)'wi .. iooo w 
tyJtO<l,i1iu ubiegłym 7)600 Ł, w odpowtednim ezasio 

klasy~znej, gló~ni~jsze wygrane ~!dły rozk!a(! ciała. Sum~ ubezpieczon.} wypła
numery nast~puJą,oo: nr. 23,~4p wJ"rn.t cono bratu zmarłego. ,V rok później po

u kolektorkI Fal\)ckleJ w W ~ - znal zmarłego pewien kupiec na ulicach 
nr. 360 rs. ~,~oo u kolektora Lup- Kopenhagi i dał znal': do policyi. Odko· 
w '~arszawle, nr: 18,942 rs. 1.0~ pano grób i znaleziono w nim desk~ obwi· 

kol~ktorkl KleynoweJ w 'VarszawIe; ni~t., wnętrzuościami \Vołu. Za t~ sztuczkI) 
23,.05 rs. 500 u. kolektora Kohna Leo· siedział Tomatscbek w wi~zieniu. 

Cz~stocbOWlC; nr. 468 rs. 200 u . 
Salingem w Warszawie. Po rs. - Jak powslaJą mody. P,uu~a Cora Pearl, 

NNr. 607 629 2 07 10736 przed ~aty znana powszechme w ~aryżu, 
, ., , , 'wyprawmła sceno swemu kochankOWI. gdy 

Order św. Anny klasy trze- przyniesiono lej kapelusz, za który ów adora
urz~nik do szczególnych po- tor zapłacił 700 fr. Pauna Cora rozgnie

przy gubel'natorze piotrkowskim Bo- wana rzuciła go najprz6d w twarz kocImn
~w. Stanisława klasy trzeciej _ po- kowi a potem pogniotła i podeptała. Ope. 
piotrkowskiego inżyniera gubernia!. racya ta sprawiła jaj takI} ul~ę, iż wpadła 

Dziecbciewicz. w dobry hunlOr, włożyła pol~many kape. 
_ Uwolniony zostal ze służby ua wła- lusz na głow\) i pojecbała w nim ua spa· 

sne żądanie telegrafista drugiej klasy, se- cer. Za kilka dni w zystkie paryżanki no
kretarz kolegialny Hołowiński Alek!W.nder siły kapelusze o kształtach połamanycb. a 
od d. 13 lipca r. b. czem kt6ry był bardziej pomil)ty, tem był 

_ Poczciwa pomoc. Jeden z właścicieli szykowniejszy. 
fabryk stolarskicb w 'W arszawie zauwa.- - Stowarzyszenie dla ochrony młodych 
iywszy, jak donosi "Kur. Warsz.rl, iż cze- dziewczl!t, przybywajllcych z Anglii, zalożo· 
ladź jego, pomimo dobrego zarobku jaki no w Brukseli. Do os6b biorl!cych udział 
znajdowała IV fabryce, coraz bardziej finan- w stowarzyszeniu należ" i dyplomaci. Za
sowo upadać zacz~la, postanowił wykryć raz po założeniu towarzystwa zglosilo sili 
prączyn\) zlego. Po kilkotygodniowej ści- o opiek\) 115 młodych dziewczllt. 
sIej obserwacyi spostrzegł, iż wszyscy nie· - Rezullaty spisu ludności w Konstanty· 
mai pracownicy wi~kszą, cz~ść pobieranego nopolu zostały niedawno ogłoszone. linie· 
zarobku .zmuszeni byli obracać na male Olano powszechnie, że Konst,antynopol ma 
procenty, które regularnie ścil!gał od nich ludności półtora miliona, tymczasem ok8.· 
co tydzie6 "dobroczyńca ludzkości". Wla · zało sill jej tylko 870.000. z których cu
ścici el, zawezwawszy do siebie lichwiarza, dzoziemców 112,000. PołOWI) ludności sta· 
wykupił wszystkie znajdujące si\) u niego nowi!} mabometanie, drugą, zaś połOWI) wy
weksle, wynoszące razem l·S. 1,236. oznaj· zDawcy innych l·eligij. \V służbie rzą,do
llIujllc zarazem pracownikom, iż nadal spła- wej (za wyłllczeniem wojska) znajduje siO 
enć będą, dług jemn, z li! jednakże r6źniCl\, 23,500 mahometau 1 300 greków, 450 or
iż pienil!dze, które dot!}d dawali na spłatę mian, 150 katolików, 3- prot.estantów. 
p!ocentu, obracać si\) blldą, na spłatl) ka- _ Nowy rodzaj prenumeraty. Niektóre pi-
pJtału., . . srna londyńskie zacz\lły 11rzyjmowaC prenn· 

:- "Sm t~ch dla łez." wydawD1ctw~ redak- meralI) nietylko na cale pismo lecz i na 
cy~ ,!Kolcow" ~a k.orzyść pogorzelcow gro- wycinki t. j. pewne działy, które kogo in· 
dZlen~k1ch, uka.ze Stl) w przyszłym tygodmu tru'esujlł a mianowicie: teatr, polityk\!, spra
na WIdok. publiczny. .. wozdauia handlowe i t. d. Niekt6rzy pre· 

:- Tantm koszte~ . Dom schroru~D1a św. numerują, jedynie ogłoszenia. 
AI1kołajR w Hru~t~szo~le utrz~muJe cztery _ Armia zbawienia wr~czyla izbie .~min 
oso b!. Da k.t6re. ~z~ennle . wydaje trzy ko· w Londynie petycy\) w sprawie deD1orali· 
Jl~eJkl. J nz bOJD1eJ~zym Jest dom schrome: zacyi. z powodu artykułów "Pall-Mall-Ga
ma dla w~ów w Klasn~lUstawle, pome,~az zette" , opatrzoną, 395,000 podpisów. Zwój 
w.ydatek dZIenny na kazdlb osobę wynosI w papieru, lIIieszczllcy podpisy, długości 3 mil 
JJlm 8 kop.. . . . angielskich, wieziony był na wozie eskor-

. - Teatr lIolskl IV. P~tersbnrgu w sezo~le towanym przez gwardYl) armii zbawienia. 
ZImowym JJle prZYJdZie do skutku, pOJJle-
waż p. Siema9'lko nie otrzy ma! potrzebne· 
go zezwolenia. 

_ Eisenbahn Tariffrage in Russland von 
Fr. Hoch. Petersburg: 1885. Autor był 
członkiem komisyi do spraw taryfowycb a 
zatem m6gł doskonale obeznać si\) Z kwa· 
stYlI. N a zasad~ie szczegółowego rozbioru 
wszystkicb taryf kolejowych. obowi/lznją,
cych IV Rosyi i stanu handlu, przeIDysIu, 
kolei i finansó_w państwa przychodzi do wnios· 
ku. iż kwestyą, taryfową powinno si\) zajlbć 
samo państwo. 

TELEGRAMY. , 

Wiedeń, 5 sierpnia. Rada państwa zbie
rze sil} w dniu 20 września. Sejmy krajo
we obradować b~dą przez listopad i gm
dzień. 

Gastein, fi sierpnia. Cesarz Franciszek 
J6zef wraz z cesarzowllo 
taj IV dnin jutrzejszym. 
ne przygotowania. 

oczeki wani SI! tu· 
Poczyniono ~wiet 

do Bordeau>.C, który pozwoliłby okr~tom z rokuprzes.t.go 9,óOOt. 
morza Baltyckiego wpłynl!ć przez FraJlcy~ Manchesler <I slerpAia. Water 12 Taylor G'I.; 
na morze Śródziemne, z pomini~ciem Gi· ~a~~y:01:~:~rJ,;,,~V:Br:k:~~7.~M~;~' .. t'ii'~~ 
braltaru. voll 9, Medio 40 Wilki .. on lO, Wnrpoop. U2 

te .. 8'1., Warpc"Op3 SO Rowland 8'1., DoolIl. 40 
Wiedeń, 5 stycznia. D zienniki twierdzą, Weston 9'/.. Oouble 60 .wykly g. 12. 32" 116 

źe nieprzycbylny dla Francyi artykul "Nord- yd. 16Xl6 gr.y lkaniny • S2/46 171, mocno. 
Liverpool 4 sierpnia. Sprawozdanie J>OC'.lłtkowo 

deutscbe Alg. Ztg.," wywor,my został nie Pr.J1lu ...... lub.,ohrót 7.000 bel; spokojuie. Dzieuny 
samemi tylko uwagami "Temps'a" o potrze- dow .. 8.000 l. ł-IV'lrpool, S sierpnia. Sprawozdanie końcowe . Ohr~)t 
bie koncentrowania kawaleryi nn: granicy 11,000 bel, z wl!<> naspekulaoyg I wywó, 500 hel. 
niemieckiej. \'- r;:,pokojnie. Midd1iog amerykaliBka na sicT. wrz. 

6111u , na list. gr. gr. 631s, na gr. at.. 6
'
/. p. Amo

Londyn, 5 sierpnia, Na wiadomość o kon- rykanska laśsza o '/ .. p. 
centracyi wojsk afga6skich w Pendżdeb' New·York, 4 sle<pnia. Bawt:lna 10'/" \V N. Or16l\' 

• nie 9'/.. Olej aka~ly raUnowanv 70'1, Abel Test 
zo tnly tam wyslaue i 1V0jsk~ l·osyjskie. 8'/ .. w FiladelUi 8'1 •. ' urowy olej skaleT 7'/ •. Cert y-

Berlin, fi sierpnia. Z powodu uabycia. Huty pipo Iiu. 9,' c. M~ka S d. 85 Co Czer
wona pueuil".& ozima w m. l d., na sieI'. 99 J/, c., 

przez niemieckie towarzystwo kolonialne oa wr .. I d. 1'1, c .• na paź. lu. S'I. 'c. Kukury. 
nowych terytory6w na wscbodnicb brz~gac.h ,l.a (no "a) 52'/,. Gulcier (tRir refining Musco.atle,) 

5.02'1,. Kawa (lAir Rio) 8.50. Lij (lVileox) 6.96. 
Afryki, starcie z Zanzibarem stało si\) nie- Słonioa ~'Ił' Fracht zbożowy 2'/ •. Jawne "p.'
unilmionem. sy IpszeUlcy SS.4OO.000 bu.... kukurydzy 5.600,0(}() 

bun ... Pst.onic)' wywieziono w ty)(Odniu ub~cg(y," 
Konsta nopol, l) sierpuia. Zapewniają,. portihv atlantyckich d!anów Zjeunoc?OlIych tlu W. 

tu, że An-glia wfS /tpil:!. do Porty z propo- Brytauii 66,1)00. <lo "raucyi --, do innych pnr-
tów hłdl1 s~~~ S,OJO, z Kalifornii i Oregonu do 

zycyą okullucyi EiPptu, l\ to W cclu ści- W. Brylami 20.000, do I~ lu .talego _.- kwr. 

śl ej zego . z/Jliżen\A sie do Turcyi z uwagi 
na kOJl1plijacy , ad granicą, afgańską· 

OSTATNIE WIADOMOŚGrll'ANDLoWK 
Gielda Warsztwska. Zdoia6 f <lni.S 

2,«aI101o koucem gieh1.y_ 
la weksle krótkoterminOWI 

Berlin. fi sierpt ia. Widnokrl}g politycz
ny wypogodził si\) znacznie; kontrmina nie oa B.rlin .a 100 mr. 

'd . . dl . l . . II I.oudyn II l~. 
znaj uJąc oparCIa a SWOIC J operilCYJ Z01i- "Pary. ,,100 fr. 
kowych, prz.y.tępuje do pokryć. KUl"8)' nie "Wied.ń" 100 d. 

postąpiły jednak znaczniej w kierunku z. plplery pań siwawe: 
zwyżkowym, gdyż giełda pogrl1żyłasi ę wkr6t- i.isLy j,ikwi.l. Itr. 1'ul. 
ce znowu IV zwykłej sobie bezczyn ilOŚCi. Po- ilu •. l'ot. W.cholluia .' . . 
życz ki rosyjskie cies.'yly się . ZraZll popytem, Li.lj' Z ... Zi.m. z 6D r. Lit. A. 

p6~Iliej bylJ w zupelnem zaniedbaniu. ,Gieł- Li;LyZ~t M:\V~~~::;e; l 
da zbożowa była ' dziś trochę lepiej usposo- " " _. " ,,11 
bionl}, kursy zdQłaly podnieść Sl~ nieco. "" " "W 

. Petersbu,g 4 Sierpnia. Wykaz hanku paiistwa z Li~t.J Z~t. M.l!ud,..i &r. l 
d.4. sierpnia. tan kasy 105,225, 95 (ubyło 001,1)58) 
.kupione efekty 23,164,8.i5 (puyb: 145,772), r.aliczki JI n .. )ł 1:~ 
na towary 112,7~3 (bez. zp1i.any), ,Jlliczki na "U 11 JI 

papiery publiczne ~,035.~58 (ub)lo 4.413); ta- Gielda Berlińska . 
liczki nR akoye i ohlig.13,827,S6-1 (uby:o l G,91U); ra. · lhuknoLy r y jakie %flrRZ . 
chunek bieiący mUlisteryum finansńw 27,7 5,024 u Ił UI\ dolJt. 
(ubyło :a,łS88,968); iuse rachunki bid'lce 72,519,694 Weksle na Wanu.wo kl'. 
(przyb. 1,604,676); zastawy oprocentowo.nc 2d,7I il,t.i22 11 Petersburg kro 
(przyb. 325,<>63). II "dl. 

. Petersburg, 4 Sierpnia. 'Vcksle na Londyn 21P/h " l,ondyn kTo 
na lla.mburg 2023/h !la. Amsterdam 11911h na Pa· clJ. 
ryż 7611/8: 1/, impcryały 8.29, r08yjska premiowa ': Wj~~ł6u kro 
pożyC2ka l·ój emisyi 21, takd 11 om. 212'/" rcr OJllk~nto prywa.t.ne 
syjska poi. z r. 18j3 14ó'/., II pożyczka wschOdnia .' . 
1J6 1h, Ul poi. wsohodnia 9&3/4 i 6°10 renta zlota 
174.; bOlo listy ?osst. ziemsko 14.4 1/8, akoye rosyjsko 
wieI. D. 2'.. 240, kolei kurska-kijowskiej 319'/,; 
petersburski bank dyskont ewy 651, warszawski 
bank dyakontowy - rosyjski bank dla bondlu 

Gielda Londyńska. 
We;,kltlu tltl. l'~ł.erahur.;. . 
Uylkouto 2 

4975 49.72 
10.11 1O. 1~ 
40.45 40.40 
8'.16 81.l6 

~9.20 89.óO 
~6.60 96.&0 
98.~b fJ.40 
98 S5 98.40 
9560 95.60 
9375 93.75 
G2.76 92 75 
9240 92.40 
8~ .76 -.-'.- -.-
86.75 -.-

301.60 201.15 
201.50 201.26 
201.l5 2OOliO , 
20076 200.70 
199.50 19950 

:M.!:JV 20.39 
20.33 20.SS 

16260 Ilj2 GO 
2'1. 2'1 • 

23'1 .. 23'1. 

zagr:S05 t / 2, dyskonto prywatno 53/4%' 
Berlin, 5 sierpnia. liilety banku rosyj.klego RUCH TYGODNIOWY 

201.50; f'l. lis ty ... Lawne Sl.25, 4'1, liI ty likwiu.· na t n teJ'sz e i Słacyi to,,,ar01i~eJ' 
cyjne 56.00, 50/, pożyczka wschodnia 11 em. 59.76, J . ~. 
LU emiayi 59.70,4'1, pożyczka z ISSO r. 79.70, 5% od u. 26 lip.,. do 1 sierpnia 1885 r. wl~e1.ni •. 
listy zastawne rosyjskie 90.10, kapony r~lnf} 324.90, P r z y b Y ł o: 
60/0 pożycv.ka premiowa z 1864. rok.u 138.40, takaż z komun. z Ce· z Za-
1866 r. IS3.90; "eye h.nku handlowego 78.00, ,l,.. A. źywność i polrzeby domowe kraj. sarslwa gr>Qi. 
akonoowego 76.30, dr. żel. WĄr&Z. wied. 210.00; ak- Pszenica 3GUP u d ~ w ~. 
c ye kreuytowR austryacłne460.:iO, uajnoW8&a pożyczka Żyto 
rosyjska 94.40, 6°/0 renta rosyjtka 108.40. dynouto Groch 010 - -
4%, pr)'watn6 21 '. Ofo. ó (j 28 -

Londyn, 6 sierpnia w południe. Konsole 9913/16' J l;czmieu 1220 - -_ Sprawa o portret. Bogdanowski, ma
larz portl'etowy w Kijowie, zapropopono
wał Brodskiemu zrobienie jego portretu. 
Brodski zgodzi! si~ na to, lecz jako czło
wiek zaj~ty interesami, zaproponował zro
bienie portretu z fotografii, za cO zobowią· 
zal sil! zapłacić 300 rs. Gdy portret był 
już gotowym, Brod,ki nie cbciał go przy
jac, ponieważ jak mówił, wygllbdał jak czło
wiek, który chce kichnąć a zarazem na por
trecie mial nos spłaszczony, oczy przymrn
żone i t . d. Ma!arz tłumaczył się, że temu 
winI} jest tylko twarz Brodskiego i że on 
nawet u'och\) ją upiększył na portrecie. 
Wtedy Brodski zgodzi1 sięzapła.cić, ale tyl
ko 50 rs. i to jedynie za owo upi~kszenie. 
Bogdanowski podał spraw\) do S'ldu, który 
przy pomocy biegłych ma obecnie orzec, 
czy Brodski na portrecie chce kichnIl!:, czy 
też jest piękniejszym . Cały K ijów mówi 
tylko O tej sprawie, ponieważ Brodski w 
Kijowie jest tem, czem Rotszyld w Pa· 
ryżu. 

Madryt, fi sierpnia. Onegdaj zachorowa
ło na cholerl) 500 osób. Ogólna liczba 
wypadków epidemii przenosi już 3,000. 
Przestrach ogólny. 

prulJkie 40J0 kousole J02t/ł~ turec. kanw. 16, rosYJ- Owies - 3600 -
ska poi.. li 1878 r. 92/s; 4.% r enla złot.1i \Veg. Gryka . . - - --
791/4, 8gJp8ka 651/16,banku ollomailS klf~((o 1013/16' 10m Kukurydza - - -

"'~;':z~~~,a~I~;:r~:7:lu~::~k!:;;I!~~' \;~~~:~:e_ i~~o" I~~ IS~ = 
go. Pucnie8 sm. i ord.- - --, pstrĄ i dohra660- Cukier 2021-
660, biała 720-750, wyborowa -- - -795; żyto Melas . 23 - -
wyborOWi 500-610, średrie 480-490, wadli- Spirytus • . - -

_ Nieprzyjemne podobieństwo . W pewnej 
wiosce w Rosyi zabili! została wystrzałem 
z rewolweru niejaka Aleksandra Borozdi
Da. Przestępca uciekł w oczach wszyst
kich, co ułatwiło później odnalezienie go 
w osobie włościanina Popowa, którego a
resztowano. N a nieszcz~ście okazało się, 
iż Popow już poprzednio karany był za 
kradzież . Po przeprowadzonem śledztwie 
napisano już akt oskarżenia i miano go 
wręczyć obwinionemu, gdy nagle areszto
wano niejakiego Polugowa, zbiegłego z .Sy
b~ryi. Sędzia śledczy, uderzony ,nadzwy
czajnem jego podobieństwem z Popowem, 
llrzedstawił go świadkom , którzy natych
miast poznali go, wobec czego PolugolV 
przyzna! się do winy. Naturalnie Popowa 
natychmiast uwolniono. 

- Pogrzebany dwa razy. Kilka tygodni 
temu zwarł w MagdebUl'gu krawiec 'l'oma
tscbek, którego pierwszy pogrzeb odbył si\) 
jeszcze przed 35 lc.t~, Rzecz tak się miała: 
W ilbelm 'romatsche.t ubezpieczyłsi~ IV Ber-

Londyn, 5 sierpoia. W kwestyi afgań. 
skiej oświadczyl Salisbury co Dast~puje: 
Meruczak pozostanie przy Afganistanie, a 
Pendżdeb przy Rosyi. Co do przesmyk6w 
zulfikarskicb. nastąpiło już dawniej poro· 
zumienie mi~dzy gabinetem Gladstone'a a 
rZlldem rosyj kim. Rzą,d rosyjski zbiera 
obecnie jeszcze szczegółowe dane, dotyczą,
ce spornej kwestyi i z tego powodu odno· 
śna korespondencya nie może być dotl!d 
izbom przedstawiona.. Piszyńska doliua 
zostala przez wojska angielskie zajęta, al
bowiem należy ona do posiadłosci Anglii, 
a nie Afganistanu. 

Londyn 5·go sierpnia. Lord W olseley, na 
czele partji wojskowej, stan~ w zupełnej 
sprzeczności z rządem co do kwestyi sudail
skiej. RZlld cbce wyrllczyć się Abisynią 
albo Wlocbami w Kassali i doprowadzić 
do przymierza z 'rurcyą. Lord Wolseley. 
tn<lziei Backer, dawny gubernator Sudanu, 
agitujll za ponowną, wyprawą angielską,. 
Niebawem sprawa wejdzie w okres mcc

tyllg6o.v. 
Gastein, fi sierpnia. Książę Bismark nie 

przyb\)dzie podobno na zjazd cesarzów. Hr. 
Kalnoky odwiedzi go w końcu sierpnia w 
Eriedricbsruhe. 
Wiedeń, 5 sierpnia. Warunki, termin i 

miejsce drugiego zjazdu cesarzów są Juz 
umówione, ale przez \"-ilka tygodni jeszcze 
pozostan" w tajemnicy. 

Paryż, 5 sierpnia. Senat uchwalił k re· 

we ----j j~czmień 2 i 4.a rz~d.;fJ)()--, o\viea Piwo . . . . . 5~~:. 37 
286-360. gryka---. rzepak lotni---.zimowy Towary koloru.lne. .. 1319 11 1(\100 
--, r zepakra.ps zim.- --,groch polny---- .\lieso świeże i wl;dzone '116 _ _ 

~~~~~~;e;u~~~~a.:.~;;;.;~~~z;a~S:~~O;a;. ~~!\~l~e : .. . : : : ~ = ó~ 
wapazeo0iuooo,-----'OO'--N-·I,----,ll, Woły • ... sztuk 103. - - -
----, ,---- .,żylnia pytl. .li2,----,olej Trzoda chlewna " 5.11. _ _ _ 
r~pak~(? ---, lniany -;-.-. Dowieziono psu Oleju i oliwy . pudów 3i9l 1205 _ 
~cy 4

1 
' żyta 000, j~czmleDla 20, owsa 160, gr,). \Vf!oby. tabaczne " 1246 4.0 _ 

u po nego - . Ok 'I p. SWIOCO I mydlo II 1016 - -
80I:.a r~~~::~~~ie~~~~~a d~w~I:~~ ~~~~b;1/,:ll~°rt ~ifta . . . . JJ 610 ~g -
skła.d za wiadro kop. 787 1-7995, za garu. 256- Owoce _ . . . .". • . • ~~ _ = 
260. Szynki za wiadro kop. 7995-811 8 za garniec Na.dto odesdo \V kMhuDl.·ltfovl kra;owe;: 
kopiejek 260-264 (z dod. na wy.cho. 2'1.)· M k 6s ,." 

Petersburg;. 4 sierpnia. Łój w m. 48.00. ł'szcmca w Ił 1 1222. C.lkrtl 68 : PlWa. 938 pudów. 
m. 11.00. Zyto w m. '1.75. Owie. w m. 5.10. ~L.Yl 
!(onopi. \. Jn. 45. Siemi. lniane w m. 14.75. DZIENNA STATY~2KA LUDNOSCI. 
ciepło. Małiefisłwa zawarta w dniu ~ sierpnia; 

Berlin 5 sierpnia Targ zbożowy. PSZCtllCfl mo.. W parafii kato I. -
cuiej, w m. J66-178,oa sieI'. _, na aier. wrz. W parafii ewang. -
__ , na wJ'Z. paź.lb8'.j,. na vaź.list. 160 'I" na. list Starozakonnych 1, a mianowicie: Kaper Michał z 
gr.162'1,.na kw. mj.HO l,. Zylomocniej.w 0..136-143. Kiudl~ l'erl~ Fajg~. 
ua. sier. 1403J41 nIL sier. WrL. 1403/" na. wrz. pat. 142'/" Zmarli w dntu ó sierpnia: 
na pai. list. 14ó, ua list. gr. ]4.7' /4' n& gr. at. - . na . ka~o li cy : dt:.!-eci do lat }[,-to T.marlo 9, w tej 
st. !t. __ ,. na kw. ruj.161'/'!. Jl;cznlień w m. 118-17C. li~b~e cJ:tlopCOW.:l, dr.ie\Vcąt 6; dorosłych l, w 
OWIeS: spokojme, w miejscu li:SO _ 1M. na tej liczbIe m~iczyzn -, kobiet l a miauo\vlcio' 
sier. _, na sier. wrz. _, na wrZ. paź. 1291/" na. paź. Kawz) .la Stańczyk, lat 38.' . 
Iist.13(}314,na.list. gr.lSl'/"oa kw.mj. - .urochwfL4 . Ew!,ngeticJ: .dzibCi do h", Il).tu zmarło l, w te 
rzel.I4t::.!Oó, PBrlllewny 120-140. Olej loiany w m l~czb~c chłopcow-, dziewc~t l: dor08ł"ch 3, w to 
62, rzepako,.,y w m. b. becz.. 44.8. Okowita w m hCf,bte m~zczyzn l, koblA 2,,, mia.nowicie! 
bez be~ •. 42.3. Pauhna Neumann, lat 66. Emilia lJaupfteiseb. lat 

Szczecin, 5 sierpnia . PBU}nj~fl ospa.le, w m. 156- 86, Juhus? A.leksand.er Baudisoh, la.t 26. 
161 , na wrześ. paź. 15950, na kw. mj. 170.00. Żyto s tarozakonnI' d.z1.ecl do lat 15-tu zmarło - w tej 
ospale, w m. 184--131, na wfz. Jłat. 141.00, na kw l~czb~e chł~pców-, dziewcq,Ł-; doroslych-, w tej 
mj.149.60. Olej rzepakowy bez imlany, ua si~r. 45.70, hczbl9 m~zczyzn - , kobiet -, a miĄnowicie: 
najwrz. paf. 45.70. Spirytus ospale, w m. 41.41. 
na ,ier. wrz. 40.óO. lIa wr •. paź. 41.50. na Ii.t. gr. LISTA PRZYJEZONYCH. 
42.00. Olej .kalnv 7.MO. Hotel Polski. Dr. Dobrzański z W~' .... wy, kup. 

Gdańsk " sierpnia , Pszenica w miej9cu bez Abrtl.Jno""·lCZ z H.ewla, Roho z Rygt. Kobakat z 
ruchu. Obrót ao tollU. Pstra i jasna 162, jsano pstra Cher30uu, Ewanow z Chersonu, P. ll~lu z KaliB1.a 
1G~, wysoko .pstra i szklista 168, na wrzes. P . Chttromicki z Kraszowa, kup. Fńod z Lublins' 
paz. b·anz. 146.500, na kw. mj. tranz. IM. Zyto ~'alkner z Mikołaj ewa. ' 
w m .. usp. dobre. l-rajowe 120 (I. 12;-130 ' . Holel Manleuftel. M. Noekooy z Rawy. W. Ma· 
posklO I rOSyj. tranzyt. 105-108, na wr~ pu' cleJowski z loradza, Ral.lluOWICZ E Bi&ł:{':To,toku 
tranz. 111, na kw. ruj. tranzyt. 116. Jeczmień T. Schreioer z Lionu, L. Burman r; Cbem~itz, D.' 
drobny 125. duży 130. &,Owies IV m. 132, Groch Hom z Berlina. E. Gre.a1er z Lipska K, Kacper. 
IV m. 110. Spirytu. 10,000 itr . • ,. w m. 4:l 25. Ode.)", Bruslein i Wiednia. • • 

'.\ 
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4 DZIENNIK :r.6DZКI. 

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

VENТУS1.'Л л. Iw"иоlr, 

пliса Pio1rkow8ka "ie·i-yil соkiеr,й 

'Vii.tehubego. S().l-4l) 

М. G U Т Е N Т А G 
Jubiler, Now)'-Rynek Кг. 3. 

1 38-(},-0 

Dyrekcya drogi zelaznej fa· 

Nir,iеjszеш таш zaszczyt poleci': puhliczno~ci 

шiastа :r.odzi i okolicy шоjQ 

FABRYK~ PAROW ~ 

WYROВOW ВUDОWШО-SТОLARSIJС Н 
1 r s 

Posailzki z l1аjгоzшait zycll gаtuпkбw drzewa, do 
najgust~\Vniejszych dcs~ni, ога. wszelkie rohoty 
stolarsk1e wуkопуwпш 8zyhko i najakurntniej 1'0 
ccnncll har<lzo przystQpnycl1. - l~ysunki, jak г6-
wnici tafie рг6Ьпс wJsJla1l1 па zlIdanic bezplatnie. 

Z lllJZallOlCl/lIitJJl 

J: .. a ]il1пuпеrеr, 
ulica Spacerowa Нг. 780. 

Nowo~c i Draktyczno~~ 
L~KALB ОР lWl lU~ОМlfPУОZШl 

do wynajecia 
r6g Zieloncj i Spncerowej Nr. 265-0 

I 69-16-7 
С Z у L I J Е О N О С Н W I L О W А. 

nagrodzona medalem па wyslaWie warszawsn~ w r. 1886. 
ОРНА ,у А ta, Пl:\jIlC 1\0 cclu oddnnie оgгошпусh uslug wszy.tkim 

si~ na,lcr praktycznll 1. og61nelll jej niyciu; daje опа 
IOI,rn,wienia зоЫе Sllшешu w jednej cll\Vili, 1vszelkiego rodzaj 

, l'flcbunk6w, dziennik6w, Jistбw, Ьr'uliопбw, nut, 
- ~~'~kludl~;:~':llurz',jcI01\rycIJ i t. р. 
81 Z PO\VODU :r.AT\VOSCI UZYCIA 

Oprawa automatyczna czy/i jednochwilowa 

POTRZEBNA J:E Т 

В О N А Вг. Bajg'·otl6ki 
z шu?уkll ilo dziC1\'i\:cioletniej рап;сп- шiеszk~ teraz \о (10ПlU Р. 
k;_ l'ашiе jest f-оrtсIJ;I1.. (10 przy Ul1CY I'H,.t l'k,)\V"~ 
spl'ze(ll\ni[\ ":\ lщгdzо nizkll ceD',j. (obok '!. Scll~lble~a). 
'\Yiadomo~': w rc<lakcyi. Ьу koblec. <lzrec. 1 plc.; 

1912-3--1 сЬогусЬ гапо оа 8-10, ро 
od 2-4. ]816-12-9 

si~ tak osollOПl pl'ywatnym jnko tc.< : urz~dоП1, аdшiпistгаСУОIll 
Ьапkiегskiш, lшщllош, I'.р. oficeJ'ol1l arlllii i шагуnагki i t. 

w porzlIdku ,,'szelkiego rodzaju рарiсгбw. Pr6cz · 
siC barilzo pr'akt)'czny regislrator do list6w i rach 
Ьус 1lрогщdkо,vапс alь.Ьеtусzпiе. 

Z сzеПl 8i~ роlесаш. 

Michal Mieszkowski. 
Mieszka W hotelu Polskim w todzi, tylko krotki czas. 

1901-3-3 

'" е" 8 I 
е. 

ZA I)J'
kou'" 

Z kOllcem giellly I . 
IJupell11ollo trllt."?1I.kO}'8 

Вегliп (1661.') I 11t. ter. 
" ., . (1БЬ' ,) kr. ter. 2 и. 

lDпе Iliem. mi •• t. lJank. .н. "'г. 2 .1 . 
kr. tвr. 2 (1. 

U;~clYI)" • 1/. !er. S ш . 
'r. ter. З т. 

P~~,t. д/. t"r. 10 д. 

kr. ter. 10 d. 
'} • 11. t"r. 8 <1 . Wl(>(1en (IIIi;I/;) kr. ter. 8 д. " . dl. I"r. 2 d. 

)00 nlr. 
)00 mr. 
Joo rnг. 
Joo mт. 

1 L. 
I L. 

100 ~·г . 
100 .·г. 
100 Оог. 
lOU иог. 
100 го. 

',и"по 
-4-~96 

4 49.7. 

• 4 
2 
2 
3 
9 • 4 

1n.11 

4045 

81.5б 

I chci&110 ptao. 
4987'/, 
49 G7'/, 70 65 
49 82'/, 

10 11 
10 10'/, 

4040 

80 80 90 81 

l'e!er.)'nrg 

I ~ si Oopeluioue Z koilo.gioIUy А k<,ye_ 
I'ИI,lеrу I·и.ist... .s 1: 1 .. 0. oh (.~ (OU г •. ). 

( •• 100 г •. ). сп '" . . ,d· 1 "'pl- AOOI.I).~. \V ... -'Y.loor. 

! i !I)Opell1io-\ t koUc. llieldJ 
~ р., 110 trRU~. i"l1kHU "Iic.pl 

4 -·-1 -·-1 
4 
б 
б 
Ь 

ObligiS'ar. Kr.I'ol •. duie - 4- -·- 1 \У .-1Iу<1.600г. 
Li.ty Likw. к •. 1'01 •• duie 4 :g:~g l " 1ООт. 

It " " " rnafe 4, 96.60 ТЬГНI. Н)(Ю r. 
8u •. l'ot. \V •. J 8m.1000r. 1) " НЮг. 

loor. 6 :~·:g l I,·.1>Г.-Udzkiеj 
JI 6Or. б 9660 rI Nв.dwШ.ОIJk:. ) 

11 " JOOOr. б I Hauku lJaudlowego 
J1 l 00r. fj 95.60, w 'Var'~l&wie~60 r. 

" )1 ,. 11J 11 1 000 r. 6 ~: ggl " \У_т. lJan. Dr" 260r. 
t) н -'1 JJ . НЮг. 1) JI Нан. Н . w f,utlti 260т. 

ltOI.l'ut.l'I'.zr.lti6J.Jcm. & .. W .. r.l'ow.Ub.odoguia 
IJ ,. " JI. 186t.illem. Ь r n 1262БОг 

Jli lety 1I.0.I'.n.1I0'. 1001. 5 " W.~'~~w.~;.UnkrnooO 
" U JI 1) tJuk.r.Dobrzol. 6OOr. • 
I JJJ " Ь J6zefow 250г. ~ 

:: "" v " 6 O&8r.k 2М r. ~ 
Li.ty Z •• t.wuo ( •• Joor.) 6 9836" UormanOw260 r._ 
. zг. 186~~.llil.A. Ь l.I •• kowic.250r. 

" : JJ ., "lit.~. g ::::" 1. Leou6w 260 r. ~1!'~ 
J) 11 (' 1) т8. е " '\ Cz~t.oci'?8 250г. :: 
" " &r.U lil.4. Ь g~.~" Т. У. ~'. 81&1. 1000r. :а 
,. 11 "Jit.~. 6 97.ЬО)' Tow. Lilpop. ltau i 
" 11 Sвr.'JJJ li~.aA~ : 97.60 LoeweosLein 1 000 r. • 

)1 Jt lit. К 6 9750 IJ L~;ik~~tv~~~~~: : ... :i 
1" б 97·50 

tJ )1 ~"r'.'IV 1' • .'t.1a
.:., r. 97 50 ,,'l'оw,Zаkl.Uбrпiсzyuh ~ 

" JI UO;; А U 97:60 St.&rachowickichlOO r. 
" " lit.ll. 6 97 О 11 'l'ow. 'Vм.r.lt'аl). МасЬ. 

11 "11 Jt Vn\ale Ь 94~~5 Narz. Ноl. i 0(11. l00r. 

1.~t1":~I. :: •. ~r!r~ •. S";. J ~ 9440 46 g~:~~ " ~~t';"i;~i~~~Ycl.~~r~ 
" " tt 11 Ь и2.76 tr l'ow. Znkl: P~I. 1:Iaw. ) 
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4 DZIENNIK ŁÓDZKI. 

o G Ł o s z E N I A. 
PRZEWODNIK ADRESOWY. 

VENTYS1.'A A. Iw .. nolr, 
alica Piotrkowska " ia·l-Tll cukierni 
WU.tehubego. S().I-4I) 

M. G U T E N T A G 
Jubiler, Nowy-Rynek Nr. 3. 

l 38-(}'-0 

Dyrekcya drogi żelaznej fa· 

Nir,iejszerll mam zaszczyt polecić publiczno~ci 

miasta Łodzi i okolicy mojll 

FABRYKĘ PAROWĄ 

WYROBÓW BUDOWillO-STOLARSIlC li 
l r S 

Posauzki z najrozmait zych gatunków drzewa, do 
najgust~wniejszych deseni, oraz wszelkie roboty 
stolarskIe wykonywam szybko i najakuratniej po 
cenach bardzo przystępnych. - Rysunki, jak ró
wnież tafie próbne wysylalll na żądanie bezpłatnie. 

Z UluallOlCllllitlJl 

Jan ](Ilnunerer, 
ulica Spacerowa Nr. 780. 

Nowo~ć i Draktyczno~~ 
L~KALB OP IWA lUflłOMllPYOZXl 

do wynajecia 
róg Zielonej i Spacerowej Nr. 265-a 

I 69-16-7 
C Z Y L I J E D N O C H W I L O W A. 

nagrodzona medalem na wystaWie warszawsti~ w r. 1886. 
OPRAWA ta, maj liC na celu oddanie ogromnych uslug wszystkim 

si~ nader praktycznll IV ogólne ... jej nżyciu; daje ona 
100)rn,wienia sobie samemu w jednej chwili, wszelkiego rodzaj 

, rachunków, dzienników, listów, bl"Ulionów, nut, 
- ~~'~kludl~;:~':llurzl)ćlo1\rych i t. p. 
SI Z POWODU ŁATWOŚCI UŻYCIA 

Oprawa automatyczna czyli jednochwilowa 

POTRZEBNA JE T 

B O N A Br. Bajg'·otl6ki 
z mu?ykll UO dziewillcioletniej panien- mieszk~ teraz IV domu P. 
ki_ l'amie jest f"ortcIJ;1l1ł do przy ulICY !'trl.t rk,)\v',~ 
sprzedl\nia za bnrdzo nizkll ceDI). (obok l!. Sch~lble~a). 
'Wiadomość w redakcyi. by koblec. dzrec. I płc.; 

1912- 3--1 chorych rano od 8-10, po 
od 2-4. 1816-12-9 

się tak osobom prywatnym jako tei : urzędom, administracyom 
bankiersk im, handlom, p.p. oficerolU armii i marynarki i t. 

w porzlldku wszelkiego rodzaju papierów. Prócz · 
się baruzo pr'aktyczny registrator do listów i rach 
być uPorz1ldkowane alf"betycznie. 

Z czem 8 i ~ polecam. 

Michał Mieszkowski. 
Mieszka W hotelu Polskim w Łodzi, tylko krótki czas. 
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