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Nekrologi: za każdy wier"z 12 kop.
Reklamy: za lmzt1}" wiersz 15 kop.
Slałe 3 wierszowe ogłoszenia adre80

12 k. 6 k. 50

pismo przemys'łowe, handlowe

Cena pojedynczego nnmeru 5 kop.

Kalendarzyk.
Dziś: Brygidy wdowy.
Jutro: Bogdana opata i Dyonizego b. m.
W 8cMd slollCa o godz. 6 m.8. Zachód o godz. 5 m. 28.
Długość dnia godz. 11m. 20. Ubyło dnia godz. 5 m. 23.
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1ni:stru.dzonej dzi~łalności. komite.tu, dzif,l}r~ I ewan~elickiego . nap~ywały dary w naturze, dzian,. należącycl; d.o. narodowoś?i pol~kiej
BULETYN TYGODNIOWY
WIeSZCle POCZU?lU O?OWlt"l;zku l dbałosClI zdobIące obeCnIe śWli),tymę.
a gmmy ewangelIckIeJ, Nasze IstmenIe w
' W ""0'DZKIOH. o to! co stanoWI, W śC1słem tego słowa. zna-I
ten sp?sób powstał nowy przy?ytek Łodzi, jako piS?la polskiego,. bJ:ło~y zbJ~WYWOZU WYROBO
<LI
czemu, polrarJl/. ~luchowy -,Przybył mIastu Bazy. 00 SIę tyczy samego budowal1la, to tecznem, gdybysmy w tak wazneJ, Jak dZI-0naszemu, Ub?glelIlU w pIękne budowle,' zaznaczyć musimy, że przeważna część ma- siej sza, chwili, nie przypomnieli ewangelicW ubiegłym tygodniu sprawozdawczym,' gn~~ch. wspamały, w ~tóryl1l od.tą~ gl'Oll1a- teryałów. dostarcz.oną została z miejscowych kiej braci o tym świętyni obowiązku.
od dnia 28 września do 4 października włą- dZlC Slę ,bę d t8 ku wspolneJ. modlItwIe z~s!ę- fab~'yk, Jak l:óWl1le~ głównych robót dokocznie,
l?Y poboznych. Obok r.o~hcznycl; k?llunow nah naSI maJstroWle. I tak: Roboty IllUwywieziono głównych wyrobów łódzkich:
fabrycznyc~, ohok m~)}eJ lu? Wl.ęc.eJ boga- larskie i ciesielskie wypełnił pan Robm't
l) l)rzędzy łJaw6łnianej w Iw~y?h pał?-cow, - wzn~os.ła SHtl wle~yca . ko- Ne~tJer, kazalnicę i oltar~ (dal' P3:ua Lu~
munikacyi krajowej . . 926 pud. sC1:lna, Jak gcIyby ~a sWladectwo, ze lluesz- dWlka Meyel'a) zbudowalI pp. RIgow l
Gielda Dali/l.S/fa, Sprawozdanie tygodnio2) tkanin wełn., bawełn. i in.
k~ncy prz,Y ~taral1la?h o ,~la~ne. potrzeb.y, K:ropf, , ce~ie,ł, robót stolar~k~ch i dek.ul'- we (elo dniu. 4 października).
w komunik. krajowej. . 6,474" l1l~ Z~p01llll1aJą o te,~ wyzszeJ SIle, w kto: s~lCh l'.owl1lez dostarczyła Łoclz. 9hrzC1elAkcye kredytowe austryackie, uważano
3) takichZe tkanin do Oesar. .25,254" r~J :§ku. wszystko spocz~wa. I:Ia naszeJ mca, ofiarowana przez zlllarh} pamę :Mo en- dotychczas za lJapier przodujący, nadający
4)
"
"
zagranicę
390" Zl~ll1I.,kazdy przybytek ~o~y, k?-zd;r k~'~y~ ke, wykonaną została w ·Warszawie, w fL1.- ton giełdzie berlillskiej, ulegały w tygodniu
W poprzednim tygodniu od dnia 21 do 27 wltal~sllly zawsze z ;'ado_sCli),-:V1 ę? 1.dzlSl.aJ bryce T. S~oryny.
ubiegłym silnym wahaniom. \V Pl,zociągu
września. wywóz wynosił:
spełmamy. ten ObOWIązek, ufm,. ze l w JęZ zagral1lcy sprowadzono: Dzwony (dar krótkiego czasu wzniosły się do 493 i spal) przędzy baw. w kom. kraj.
776 pud. zyl5~ kraJ.o,;,ym , ~łos. z, kazalmcJ: . now~g? pana O. J. Schultza)z Drezna z fabryki el.ły do 481 1/ 2 , w kOl:cu zaś wróciły .do po2) tkanin róź. rodz.
8,240"
kosclO~a SIac bęc1~Ie Zla1l10 zgody. 1 JednosCl. J. Grosse; organy (dar pana f,dwarda ZłOlllU przeszlotygodmowego. SlablJJ Ich poGmma, ewangelIcka naszego mIasta, obej- Hel'bsta), obejmuj/1ce 44 rejestry z Swidnicy sta,wę przypisują obawie, źe z powodu ball3)
do Cesa~~ 24229
Średni" wyw'6z tygodniowi ~ r.
od 'b lllująca z .g~rą pięćdzi~si~t tysięcy osób, z fabryki pp. Schlag i Sy~owie, malatury kyuctwa Wein~'icha ,,()~·~(1itansta!~". poniestycznia do 4 października:
odcl!;t.Wna JllZ, z. upragmemel11 czekał~. na Ila szkle wykonano w Lmgen, w fabryce SIe straty o WIele uotkuwsze! fLl1l:o\eh pr~y1) przędzy baw. . . . . . 1,030 pud. chwIlę, w kt.Ol:eJ br~my nowego kosCl.ola p. Ordtl11a~lla..
: p~szczano. Tyn~czaselll. właśme w tym d:r m,
2) tkanin róż. rodz. . . . . 27,645"
~t3:nl1 ąla .nlC~ .otWOI8111.~ Dawn~ bOWIem
Robotaull kIerowa! z poczq,tku pan Stel- kIedy urzędowme ZaWleSZOl;O ,~ypłaty 1 0Średni wywóz tygodniowy w latach po- sWli),tyma, I.stm.ej11ca lat ?7, w nll~rę wzro- llert, podług którego planu się kierowano, głoszono konkurs wspollllllaneJ firmy, na
przednich, w przecięciu z ca.łego roku (wpu- stu ludl?-OŚC1, me lllogla JU~ uczymć ~adość na~tępnie czuwał nad tem komitet budo.wy giełdzie rozwinę~a. się oź~wio.na .reakcya.
dach):
wszystkim potr.zebolll. 1!sllne starallla ,po- kosclOła, przy pomocy pana akademIka ODraz powszechllleJszem staje SIę WIęC prz~przędza baw.
tkanilly
konały wreszc.Ie w~zelkIe przeszkody 1. w Hilarego Majewskiego.
konanie, że akcye kredyto,:e tracą .swoJe
2,704
18,530
rokli 1880, dma ~ lIpca położono kamlBll
Kraj nasz, którego ludność skladajl1 róż~ przodujące stanowisko, że me one kIerUją
w roku 1881
2,461
21.150
węgielny pod maJl1cy powstać kościół. Na norodne wyznania, z zadowoleniem patr:o\y usposobieniem giełdy, ale raczej same za1882
2,918
23;986
OWeJ< ~ll'?CzystoŚć. przyhyli w?w~zas równi.eż na wznoszące się świątynie innowierców, leżne st8 od ch.wilowego jej usposobienia.
" 1883
dostoJn~cy. ~oścłO~a ewang.ehckIe.go, pom:ę- świa{lczące o swobodzie sumie.nia. Spoglt~- ~ieJ:unek zniźkowy, któ,ry wystąpIł tak wy"
dzy ktoryll~I znajdował Się. ~akze supenn- damy z sylllpatYlJJ na wspamało budowlo bItIue w czasach ostatlllch, podtrzymywany
tendent kSl/1dz pastor Mar~ItlUs z 'V?-rsza- naszych innowierczyeh ziomków, bo jesteśmy jest przez tę część spekulacyi, której zdawy. Przez cztery lata zaJmow~no SIę bu- przekonani, źe w murach tych ŚWiątYll Złl- l niem obecny poziom kursów jest wogóle
dową, pracowano bez przerwy-1 oto rezul- syłane są; również jak i w kościołach klL-! za wysoki a jego obniźenie naj prostszą, drota~ tej 'pracy wiuzimy dzisiaj w pięknej tolickich gorące modły do Pana Zastępów! gą do podźwignięcia i ożywienia interesów
śWIi),tym.
.
. .
o pomyślność dla zamieszkiwanego przez giełdowych. Akcye kredytowe uważane są
Jak wszę.dzIe, gdzI~ chodZIło o dobro nas kraju. Protestanci polscy zajmują już przez kontrminę za punkt najslabszy, przemiasta, widZImy i tutaj szczodrą rękę Ś. p. niejednę piękną kartę w dziejach naszego ciwko nim zwraca się więc przedewszyst_
-U7:JKarola Scheiblera... ~a jego ~o głów~lie kraju; literatura polska szczyci się nie- kielll jej działalność. Za takiem tłumaczeOczekiwana od dość dawnego czasu, za- pOll1oct8 stanął dZlsleJszy kośCIÓł. HOjny jednem pl'otestanckiem nazwiskiem; oby- niem rzeczy przemawia zreszt!1 ta okoliczpowiadana kilkakrotnie i znów odwlekana dar pięćdziesięciu tysięcy r~b1i utworzy! watelskie usposobienie większości ducho- ność, źe pomimo słabej postawy akcyj krechwila uroczysta, nadeszła wreszcie dla na- główny fundusz na rozpoczęCIe hudowy, a wieństwa protestanckiego jest już dziś dytowych panowało na giełdzie wogóle upewnikiem. sposobienie mocne, co razem dowodzi, ze
szego miasta. 'V dniu clziRiejRzym bowiem do funduszu tego dorzucała. później ofiary uznanym przez wszystkich
Łódź gości w murach swoich dostojników, pozostała po zmarłym rodzma. Resztę ze- Oby nowy kościół ewa.1lgelicki przyczyniał usiłowaniom zniżkowym nie ba,nlzo się wietak kościelnych, jak i świeckich, którzy brano z dobrowolnych składek całej gminy, się do ustawicznego rozwoju naszych pro- dzie. Udziały dyskonto-komandytowe podtutaj przybyli odl?rawić cereJ~o~ię poświ~- której pr~o.~owal pan <!rohmann,. c~y .to testallckich. ziomk.ów w. duchu trady~yi, niosły się o 11/2%~ szczególnie je~lnak na
cenia nowego kośclOłaewangehckIego. OhWl- darząc kOSClOł zna~Znel1l1 kwotanl1 pWlllę- przekazanej przez ICh dZielnych przoclkowi Largu rent panowała tak dobra chęc kupna,
. la ta będzie tem pamiętniejszą, w dziejach dzy, czy też. zdobIąc go. ł~wkallli, a jak oby nigdy nie przestawał nauczać, jak to że prawie wszystkie papiery podniosły się
miasta, że nowy kościół staną! li z dobl'owol- obficie datkI płynęły, WIdZImy z ogólnego z chlubl1 czyni dotychczas, przywiązania do w kursie. Wielkie obroty robiono papienych składek mieszkańców wyznania ewau- zestawienia kosztów, które wyniosły 180 strzechy rodzinnej i oby nareszcie uwzgl\l- rami rosyjskienii, a upodobanie, z jakiem
galickiego. Dzięki ofiarności ogółu, dzięki tysięcy rubli.
Prócz tego do kościoła dnił w swych murach mowę rodzinn/1 lo· nabywa je publiczność niemiecka i zaufanie
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Sprawozdania taryowe.
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Zpowodu poświ~cenia kościoła
ewangelickiego.
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zrobię

GEDALI.
OBRAZEK

-WIEJSI~I

-WJ-

ciąg-patrz UJ'.

I

224).

Król Salomon miał wielkie bog'actwa
dalej Gedali - a J oze, pastuch, był bardzo biedny. Raz ten Joze przyszedł w szabas do
pałacu króla, obejrzał się, czy nikt nie widzi
i wział ze stołu kawałek kugla... Ale jeden przyjaciel 'króla zobaczył jego, jak on kawałek kugla
brał i przyprowadził go do Salomona, a 8 0010mon ...
Tu Korejba, który, patrząc na ruchliwą i peł
ną umizgów twarz żyda, aż za boki brał się ze
mówił

śmiechu, zawołał;

- Ho ho! Gdalku, tę przypowieść to już
sam kompo;lUjesz, ja to z twojej miny :v~dzę ... ~o
u W,łS napisane nie stoi... Ale w twoJeJ g'łoWlc
tak stoi: Król Salomon Jozego za kawał kugla
me oćwiczył, ale dał mu jeszcze mąki na łokszy
nę, prawda? co?
- Prawda wielmożny panie!
- No, to niech już ja sobie będę dziś kró:
lem Salomonem; niech moje _l)l·zejdzie ... dla stan;)
~najomości ;z tobą. Nic ci złego za ten groch nie

jesienną porą,

jak będę miał okazyę do
beczki kartofli dla dzieci twoich przy-

Żyd rzucił się do ręki mówiącego i całując
z wie!kiej radości niewyraźnie bełkotał:
- Zeby wielmożny pan był taki szczęśliwy,
jak ja panu życ~ę! Zeby pan sobie drugi taki
folwark kupił! Zeby pan, nu, sto jeszcze takich
pięknych synów i córek, jak te panicze i ta panienka wychował. ..
Korejbina na całą izbę wybuc1111ęła śmiechem
z ostatniego życzenia żyda.
- A bodaj cię żydzie! A bodaj cię! Oto
plecie! Chory taki, a jeszcze język jak pytel!
Ale i ona naśmiawszy się, poszła oglądać towary. Przy stole zostali tylko Korejba i Tomkiewicz i niebawem zaczęli rozmawiać o llowej
oborze, którą Korejba jesieni tej budować zamie-

ją,

El. Orzeszkowej.

(Dalszy

a

vVołpy, pół
ślę·

rzał.

Sprzeczali się trochę, ponieważ Tomkiewicz
doradzał sąsiadowi deskami pokrywać oborę, zaś
stary rolnik obstawał za (lachem ze słomy. Ale
Bóg ,vie, czy ta obora stanie jeszcze w tym roku. Kosztować dużo będzie, a on przecie nie lmpitalista.Ziemi ma l)ięklly kawał, to prawda, ale
gotówki nie wiele a urodzaj w tym roku nie najle])szy; lJrzytem, m1 przyszłą wiosnę Btefka cło
wojska .1U11lludurować trzeba... Westclmął gł08110.
Przed kominem gwarno było i tłulllnie. Aby
lepiej willzieć towary, dołożono ua komin drzewa;

buchnął· ogromny i olśniewający.
Gorąco
zrobiło się w izbie jak w piekle, ale nikt na to
nie zważał. "\Vszyscy tam byli przyzwyczajeni
do wszystkiego. Dwaj młodzi parobcy, dwie
dziewki i stara gospodyni wsunęli się po cichu

ogiell

rodziną palla domu utworzyli jeclnę, zaciekawioną i rozweselollą, gTUpę.
Pośrodku, nad mnóstwem kolorowych lub połyskujących drohiazgów,
siedział na ziemi Gedali ożywiony, ruchliwy, zwracający się na wszystkie stron:y, rozwijający ja-

i z

skrawe perkale i chustki, w dwóch palcach poruszający przed ogniem 1l10sięzlle naparstki, stalowe
guziki, srebrne pierścionki. Jadwisia i Janek siedzieli także na ziemi, grzebiąc w towarach, wybierając to i owo, szczebiocząc; Korejbina i Stefan stali za krama.rzem, rozpościerając i ogląda
jąc kamizelki męzkie i kobiece chustki; parobcy
i dziewki wychylali przed ogiell szerokie bary
swe i tłuste, czerwone twarze; stara gospodyni nawet, twarz swą skurczoną, bezzębną i szeroko roześmianą zwieszała nad głowami Jadwisi i Janka, szepleniącym g'losem wolając o dwa łokcie
perkalu na fartuch. Gec1ali uie był już w tej
chwili w llajmniejszym stopniu mistykiem, ani
poetą, Za chustki, których istotną ceną była zło
tówka, zą;da.ł g'l'oszy pięćdziesiąt; za trzyg'roszowy
naparstek wolał o dziesiątkę, sznur lichych paciorek cenił tak, jakby to były bursztyny, albo
komIe.
(Dokończenie nasta.pi).

---:2·
b
4 50 . eJ"llzie do wnęteza ŚWHJ,tyll1, poc:lZem przyjakie w nich pokłada, wskazują, że zmia- co do ilości ziarna zbiór średni. Groch Ott'ęby pszenne w m. pols k le gru ~zi .: ~ ~Ol'Y slużt1;ce do l1ahoż~ftstwa. złożone bęna w polityc zagranicznej rządu rosyjskie- zadowalnia tak pod względem ilości jak i wyborowe 3,80 m. za ctl·. IJle!1l1e man
,
l·'
"I t . b nn' odśpiewan
go, llonowne zbliżenie do Niemiec i Au- gatunku; gatunek jęczmienia jest bardzo do- kr~jowe 188, polskie 195 m. R~:p~~c~.:o; d;z~~\~a~~~;'da~~fe~~~ 2~órd kościelneg!.
stryi, wielką w tych kołach zjednały sobie bry! ilość ziarna średnia, tak samo wypa- sYJska na yanz. 108-1l? m. Rz 11 . P PK' d biskup wypowie mowę Ul'oczysb1
W 1ll •• ,krlaJto"!y 246, pol~.1~kt~9t~an~o;38:y: i clo~l~n~ właściwego aktu poświęcenia.~
sympatyę· Papiery rosyjskie w tygoclniu da owies. Łubin, wyka i tatarkn, wydtl,ją R
uhiegłym były głównym przedmiotem in te· plon bardzo mierny. Na targu tutejszym b zepul: e Dl w 1m . l~[ł
t-hi ~i92Ocl ołtarza w y powi.ec1ziane będą;. dwie
resów giełdowych, a z nich najlepsze wzię- pszenica ma popyt dobry, poszukiwane s~1 190r50wy 2~7, oc ol1Y"
m· , k~ ę~41 m za krótkie przemowy, przez obu asystentów
cie n kapitalistów mialy pożyczki wscho- przedewszystkiem wybąrowe gatunki; ceny
m.; Zlmowv w m. po l s I ~
. ,
t'
dl;t
'
dnie, które, zdaniem ogólnem, najmniej je- utrzyrnuj~1 się stak Zyta nie ma prawie tonnę. Okowitę w 1lI. sprzedawano taniej biskupa" P?czelll nas J~)l mOh • wa u~~czYr
szcze skorzvstały z ogólnego podniesienia zupełnie, a POl)vt J'est wielki; ceny l)odnio- po 46-47 m, za 10,000 litr. 5/0,
ta, odmowlOna na ~o anac 'l~~ nkleJ, ~(lJ
J
śpiewa hvrnn bl'ac.two nowe c 101 li
o.SClekursów papierów rosyjskich. Cieka.we zja- sły sill znowu o kilka marek..Usposobienego i niezwloczme rozpoczętelll. bę.dzIe ~awisko przedstawiała w tygodniu 4% rellta nie ella jęczmienia poprawiło się znacznie.
PRZEMYSŁ
bożeństwo uroczyste dalszylll CIągIelll ln ezlota węgierska. 'V ugromnej ilości za Groch w gatunku wyborowym warzelny bar.
. 4t )
gotówkę sprzedawała j~!:, jak wiadomo, spe- dzo jest poszukiwany. Z większem ożywieśni Nr. 478 (wiersz 3-?i I . - y .
kulacya, przedewszystkiem wiedeflska, chcąc niem zaczyna występować popyt na artykuWarszawa. Analizy targowe, dokonywane
Liturgia, - następOle hym~l, wyk0n.any
tym Sposollem przeszkodzić subskrypcyi. ty pastewne, szczególnie na kuchy IniarIe. w pracowni chemicznej clra. Weinberga, w,y- przez łódzkie towarzystwy ch?l'u fl!ę:k1ego
Zamiar powiódł się, ale nie przyniósł sp c- PJacono 7.a 1000 kgr. pszenicy tnU1zyt. kazują, że ilość zafałszowa!l n~leka, .s~kow (pieśń Nr. 179 w.1, 2 I 3-c~ ("Em !estG
kulacyi żadnych korzyści, gdyż chcą:c sprze- 130-145, krajowej pstrej 130-140, 140- owocowych i masła znaczme SIę zmmeJs~y- Burg ist uuser Gott"); z k?I~I wygłOSI. kadaż pokryć, musiano zrobić ofiarę z kur- ].45, jasnej 140-145, wyborowej 145--150. la; natomiast liczba zafałszowań :vin, n~e- zanie uroczyste pastor mIeJscowy, kSIądz
sów, często znaczną. W skutek tych po- Zyta tranzyt. 105-117, krajowego 115- tylko zagranicznych, ale i krymskIch, Z.WIę- Rondthaler.
kryć podniósł się knrs renty złotej węgier- 123, 123~127. Jęczmienia rosyjskiego 100 ksza się stale. Produkty przemysłowe l lePo kazaniu odśpiewany bęr!;de wiersz oskiej do 78 1/ 4 %, chociaż później spadl zno- -125, krajowego 100-130. Owsa rosyj" cznioze, jak chinina: soda, olejek różany, statni pieśni 179.
.
Nastąpi liturgia koilCow~ l bl.ogosla.
wu do 777/8 , Papiery kolejowe, zarówno ski ego 100-110, krajowego 110-120. Gro- olej lniauy, rzepakowy .itd. falszow~ne są
niemieckie jak i austryackie, zachowaŁy po- chu Ila paszę 115-130, wrz~1cego 140- również obficie. Ilość lIczebna analIz pro- wieństwo, udzielone pl'zez kSlędza bIskupa,
stawę bardzo korzystną; ostatnim sprzyjały 160, Victoria 160-180. Rzepiku zimowe- duktów przemysłowych i leczniczych, w 0- poczem odśpiewany bęehie hymn Nr. 471
sprawozdania o ruchu przewozowym, oka- go 220-225. Rzepą;ku 225-235. Kuchu statnich miesiąeach powiększyła się zna- "Dziękujcie wszyscy Panu."
zlljące z:n0WU wicloczlH1 poprawę. W nie- rzepakowego 110-116. Kuchu lniannego cznie.
(-) Z gości zamiejscowych, którzy obecmniej pomyśln€tn położeniu znajdowały się 128-136. Otrąb pszennych 76-84. Otrąb
Z Opola nad Wisłą donoszą, że tamtej- nośc it1 ~woją; uświetl~i~ dziś uroczPjt?ŚĆ powogóle papiery przemysłowe i górnicze.
żytnich 80-90. Koniczyny czerwonej za sza cukrownia w roku bieżl:1cym) czyli w świecema nowego kosClola ewangehc,nego, 0H'elllfl. P o z 11 a ił, 3 października. Han- ctr. 30-50, białej 40-50.
drugiej kampanii ocl czasu wybudowania, pró~z księdza biskupa. ~ cluch~wie~lstwa za,cleI wełną, pozbawiony w miesh1cu ubiegłym
Zboże. Gdailsk 4 paździel'llika. W tygo- spodziewa się wyrobić okolo 80,000 korcy miejscow8go, ';:rnll~mc nalezy .). w. n.nwszelkiego ożywienia, obecnie znowu l'ozwi· dniu ubiegłym powietrze hyło pogodne, buraków.
czelnika gubel'l1l tajnego radcę. Zonowl~
l1ął się silniej. Hurtownik meklemburski przeważnie oieple i suche, nocami jednak
Zbiór w wielu miejscach już dokonany i Wa który przybył w towarzystWIe pp. WIzakupił wełny brudnej około 1,400 ctr.; ta- zimne. Deszczu nie ma, a potrzebnym jest wypadł dość dobrze, • dostawa w części na- ce-gubernatora piotrkowskieg.o i. prezesa
tamtejszej izby obrachunkowe].
kiejsamej welny sprzeclallo fabrykantom dla kartofli, buraków i zasiewów zimowych. stępuje.
około 200 etr., płacono około 20 tal. za Pszenicy z Austryi i Rosyi dowieziono znoKoleje gazowe. Towarzystwo angielskie
Przygotowania, poczynione do uroczystocentnar. Wybol'ow~ wełnę poznailską spl'ze- wu mało, wogóle clowóz był niedostateczuy, budowy kolei żelaznych pod firmt:!J "Hm'd ści Si); zewszechmiar świetne. Zewnątrz
dawano wil,jkszemi partyami do Saksonii.
zwłaszcza, że nabywano ch~tnie i poprawi- and C." ,udało się do ministeryum skarbu i wewnątrz przyozdobiono świątynię zieleIfe/na. B er li n, 3 paździel'llika. Przy ły się ceny, szczególnie wyborowych i bia- z prośhą o nadanie przywileju na udosko- nią i kwiatami, pl'owadzi do niej umiejęt
licznym udziale fahrykantów krajowyeh od- łych gatunków. Pszenicy sprzedano w cią- nalone wagony dla kolei miejskich. Moto- uie, gustownie zbudowana i S?to J.lrzybraua
hyła się tutaj w dniu dzisiejszym czwarta gu tygodnia 1,800 tonn i placollow końcu rem jest gaz, zawarty w zbiorniku, którego branm tryumfalna. Sprzedają SIę drukow tym roku aukcya na wełnę kolonialnq; za krajową jarą; 138-140, czerwoną 140, zapas wystarcza na dobę jazdy bez prze r - wane programy uroczystości, w których po"Gustawa Ebell et CO.'I
łagodnie czerwoną 142, murzącą 134, jasno- wy, z szyhkością 2 mil na godzinę· \V wa- mieszczono psalmy i śpiewy, jakie będ~
Kldalog obejmował:
sprzedano: pstrą 143-145, wysoko pstrą nieco poro- gonie są miejsca na 50 pasażerów, a ella wykonane podczas nabożeństwa. Dowia:du<
257 bel Cap extra snp. snow white 223 bel sIt}; 147, wysoko pstrą szklistą; 147-150, towarów służy osobna platforma. Sila jemy się również, iż przybył do fJodzI p.
726" :, super snow white
605" białą 151-153; za polskq; na tranz. pstrq; motoru równa się 5 koniom parowym.
Fr. Loppe, organista przy kościele ewan320" " snow white i scurecl
268" 133-139, j asm1 mocno obsadzonq; 135, jagelicko-augsburskim w vVarszawie, który
183" " Fleece
120" sno pstrą; 124-145, wysoko pstn)J 149; za
Ł
podczas nabożeflstwa w dnin dzisiejszym
343" " Greaze
245 " . rosyjską na tranz. czerwon11 chudl!l Ol'dynawykona na ol'ganach niektóre kompozycye
163 "mytej sposobem fabrycznym 47 " ryjną mocno obsadzoul!l 105, czerwoną; dmceluiejszyeh lU istrzów.
.
(-) Program uroczystego poświ~cel1ia no(-) Dla biednych otrzymaliśmy od pana
1992 "
1508 bel dą wadli wą 125, czerwoną zmieszaną z iypo cenach odpowiac1ajt!cych w zupełności tem 129, czerwo1111 131-134, mocno czer- wego kościoła ewangelickiego (pod wezwa- A. J. rs. l, jttko zwyżkll ocl honoraryull1,
cenom z poprzeelniej aukcyi czerwcowej, a, woną 136, łagodnie czerwona 128, czerwo- niem św. Jana), które odbędzie się w dniu która mu się nie należała.
zarazem trzymajebcych się na jednym po- no pstrą; 129-135, szarą; szklistą 131, pstrą dzisiejszym, jest następujący:
(-) Dla robotników poszukujących zaJ~Cla.
ziomie z cenami ostatniej aukcyi londyń- 131-136, szklistą 139-140, jasną; szkliO goclzinie 9 i pół zbierze się gmina Przewodnicz<1cy kouiitetu, p. major Maksiskiej. Najmniej pożądane mi były gatunki stą 131-144" jasno pstrą 139-143, wyso- ewangelicka w kościele starym, przy No- mów, zawiadamia robotników pozostałych
scoureds i wełna wadliwa, najlepszy zbyt Iw pstrą; i szklistą 150, doskonalą; biah1 wym Rynku, zkąd po krótkiem nabożeń- bez zajęcia, że przybyli wczoraj do Łoehi
miały lekkie gatunki snowwhiLes, średniej 150-154 m. za tonnę. Na dostawę, nowe stwie wyruszy pochód uroczysty wśrócl od- dwaj odpowiedzialni i wiarogodni agenci,
ceny. PŁacono za przylt1dkową extra su- zasady terminowe: płacono na wrz. paź. głosn dzwonów do kościoła nowego. W po- poszukuj11cy robotników elo kopalni węgla.
per snow white 18 3/ 4-20 sgr., super snow 135 1/ 2 ; na paź. 136, na paż. list. 136 1/ 2 , Na chodzie wezmą udział ceohy, z chorągwia-Zamierzajl1 oni zabrać tymczasowo 20 hlwhite 17-18 sgr., snow white 15-16 sgr. kw. mj. płacono 146 1/ 2 , na Ulj. cz. ofiaro- mi na czele, bractwo strzeleckie i łódzka dzi na próbę a gdy takowi okażą się zdoI(za mocno wadliwą l sgr. niżej), sL:oured wano 146. 'Wypowiedziano 200 tonn. Zy- straż ochotnicza. Duchowieństwo poniesie nymi i pnlcowitymi, otworzą wówczas pole
12 3/ 4-13 sgr., fieece 9 - 10 sgr., greaze to dostawiono słabo, nabywano z ożywie- biblię, rytnał i naczynia mszalne. Członek do zarobku ella 1,000 osób. Plcwa w.lJJlosi
przeciętny gatunek 65 75 fen., gorszy niem, sprzedano 350 ton. .Płacono w koń- zarządu kościoła poniesie klucz od nowej 60 kop. dziennie, robota polega na ładowa55-60 fpn. Następna aukcya odbędzie sill cn za krajowe 123-124, za polskie na tranz. 1świątyni.
niu i wyładowywaniu węgla. Kopalnie, o
w dniu 16 stycznia 1885 roku.
114-115, za rosyjskie 115 m. za tonuę.
Przed drzwiami kościola nowego odśpie- których mowa, znajdują; się w pobliżu staZboże. Toruń 4 października.
Ciagla Na dostawę w paź. ofiarowano za krajowe waną; będzie pieśń Nr. 478 (wiersz l i 2) cyi drogi żelaznej Granica, w powiecie benposucha w okolicy tutejszej niemałe budzi 124, polskie ll6, na tranz. 114, na paź. "Cześć i chwała Dobru Najwyższemu," po- dzińskim.
obawy. Cierpią, na tem nietylko rośliny list. 119-1201/ 2 , na kw. mj. ofiarowano 114. czem wypowiedzianą; będzie mowa w języ-I Otwiera sill tedy dosyć obszerne pole zaokopowe, ale i uprawa pod zasiewy zimo- Jęczmieil sprzedawano z latwością;, szcze-, ku polskim a następnie w języku niemiec-· robku dla robotników, chcących rzeczywi. ście pracować. Kto poszukuje J'ouot,lJ, moie
we znacznie się opóźniła i tylko z wielkiem gólnie w gatunku wyborowym; płacono za kim.
wysileniem będzie mogla być ukończom1. krajowy dnży 123-135, wy~orowy 142, żółCz~onek zarzą;du. oclczyta sprawozc1m.ue zgl~8ić siIJ. do Ił.ole/u P?lslciego ]Jod N!'. 1,
Sprzęt ziemniaków co do ilości będzie je- ty 123, cuchnący 111-120, drobny 112,. z dztela budowy l wyda klucz oc1 5WH1- gdzle zarrlleszkah agenCI, którzy wynaJmutyni.
.
Iją ludzi trzeźwych i pracowitych. Jest 1'0,
szcze prawdododobnie średni, lecz buraki rosyjski na tranz. 110, wyboro\"y 125
chybią. Rzepaki wydały plon wyjątkowo za. tonnę. Groch w m. krajowy biały śreJ. ,~~ninencya, ?i~kup Ewe:th 1 ot~o-I bota, a z nil1 i chleb.
dobry. Pszenica i żyto dadze1 dużo słomy, dm 140-148, wyborowy 168 m. za tonnę. rzy kOSClOł po krotlne] przemOWie I glllllla
(-) Wybory nowego składu komitetu st,)7
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I wś~'ód dekoracyj. Słucham znó~v mowy! porem, - rzekł z rezygnacyą Karolek. Co
RzucI-lam gazetę l podeszłam do okna. dZIwaka-grabarza, młodego duńskiego księ- mówi Maclzin, i Ethel? Czy i panie ciek tIda ... Ida ... czyż w istocie przeznaczonem cia-mizantropa, rozkochanej OfeIii i plot- we s~1 ognia?
- Będzie to coś nowego; każ pan jemi by~o,. abym ją jeszcze raz ujrzała? J a- kują;cego ducha. Sły~zll znów dz~ki okrzyk:
sne WIdZIadło stanęło przedemn1li... przezro- utonęła! utonęła! TySIące oklaskow-a gdy chać prędzej,-rzekła Madzia otulajlj,c si§
PRZEZ
'
czysta, powiewna postac, w wianku bladych, wszystko to minęło stoję znów na oświe- futrem.
niepokalanych lilij wodnyoh wśrócl złocistej tlonym bulwarze nowoczesnego Babilonu,
Karolek usluchał i popedziliśmy za tIu:D.I.Ca.y ..A.g-nes F'lex=ing-.
fali rozpuszczonyoh włosów, widziadło "Un- wśrócl ciżby pojazdów. Karolek otula mnie mem.
v
Przelozyła z angielskiego
dyny" ... Później ukazała mi się .taką, jaką zn.ów f LItrem i śpieszymy pokrytą; śniegiem I Paliło się na jednej z bocznych nlic.
BRONISŁAWA NEUFELDÓWNA.
była . dawno, d.aw~o,- owego WlOczoru na ullCIj,.
.
., "
Płomienie buchały już ze wszystkich okien
pe.ns~l,..gdJ: mIała serce tak pełne wesel.a,
- Jak wspamale grała clZIS W1:c~or pan- dużego budynku. Ciżba dokoła była stmlIlllosCl I WIary; a. teraz:.. a t~raz... W 11- na E .... --: rzekł ;F~·aJ?k Lyon: MOWlę wa~ szna i z truclnością torowaliśmy sobie drogę.
gotna mgła zas10111ła, n11 oczy I palące łzy chłopcy, ze z me} Istny wlOloryb wśrod
- To prywatny hotel Matley'a, - rzekł
(Dalszy ciąg-patrz Ni'. 224).
poczę1~. szybk~ s:(ladao. na ręce.
. . marnych szczupakowI
. Dlldley.. M.ieszkale:u tu przez pięć miesięDlldlej spojrzał na wskazaną wiadomość,
- NIe smuc ~lę EJlO.l,:- rzekł ~ CIcha . - Jaką; wytwo~ną e~egan~yą oclznaczaJą cy zeszłej Zimy. Clekll,wym zkt1cl 'powstał
gwiznął przeci/ligIe, zawalał: "tam do li- łagoc1ny głos stojącego JUZ przy 111111e Ka-I SlEil komplementy l porowna11la p. Lyon, ogień?
cha" i rzucił z kolei gazetę Karolkowi.
~·olka. Odn.ajdę ją. J ~st teraz jego żoną; rzekła lady. M~ude de Verno~ szyderczo.
- Niewiem, - rzekł Karolek; ale jednej
- Podaj pan po przeczytani u najbliższej l wszystko Jeszcze będZIe ~obrze.
'.
- Ach! Ja:1n ten Hamlet plękny-.zawo- rzeczy jestem pewien: że nie opanują go
sąsiadce,-rzekła Magdusia. Jakaż to nie- . O, Karolku! Muszę Ją zo~aczyc! Mo: lała, .Mag~usIa,. r?zk~chfl;łam SI.1l w mm na tak prędko. Caly gmach od piwnicy do
godziwość wyszła na jaw? Patrzcie jak u- Ja droga mała Ida! Muszę Ją zobaczyc zaboJ. .NlO dZl;Wlę SIę, ze OfelIa tll,k szala: poddasza stoi już w płomieniach.
roczyście Karolek wygląda!
Karolku.
.
..
..
ła za mm. Iclz do. klaszt?ru!. Ładna mI
- Spojrzyjcie tylko na strażaków; to
W istocie spoważniał nagle a przez chwi-:- !?o~a~zysz Ją; ale, J~ SIę Z, mą pler- rada dl~ za~ochan?J, młodeJ dZle,:,czy~y!
chyba salamanclry nie ludzie. 'W ollj) w każlę nawet twarz jego oblała się żywym ru- ,,:eJ 'YIdz18c muszll· Idz SIę ubrac; Magdu- NIe Wl~Zę, . zeby o WIele wlllceJ sk~- dym razie, że to oni - a nie ja, wskakujlb
mieńcem.
.... . .
r~ystała topu),o slę-:-rzeld'am.. Ale ~łuchaJ; na te drabiny.
Sla el,ę .woła.
- Co się tam stało? - zapytała lV1agdu- Usuwają się jnż i zdaje mi się, źe
Pospl.eszylam ~o sleb:e l z Clęzk1em ser- Cle! Co to ~a~rzykl? qzy s~ę gd.z~e pah~
sia ciekawie. Karolek, milczq;c podal jej ce~ ~blOra~an~ ~lę na WIeczorną zabawę, do
- Tak; .Jaki ruch w ~edneJ OhWlh! Juz lepiej pójść za ich przykładem, - rzeki'
gazetę·
ktorej m11le JU~ ws~elka odeszła ~c~ota. pędzą stl:a~ac:yl Wspamałe chłopcy! Jak Dudley. Za dwie minuty dach runie.
:Magdusia, przeczytawszy, otworzyła sze- Strasz~a ~oc llCle?zkl Icly stanęła .ml zyw.o ochoczo ~p:eszą; ~D; pom?c]
. . - Już spada! Nie, to tylko belka. Darokoocz.v ze zdziwienia a wesoła jej twa~ w p~ml~Cl. a g~dzllly,. dZlel~ce .mUle od uJ- O~len! ogl~n! oglen! - woł.ano ze hbóg, jak Rię to pali!
rzyczka posmutniała.
~~ell1.a Jej zn0'Y' Wle~anll Slę zdawały, wszy;stklch. stron l tłum, krzycząc, bIegł za
- Wielki J?oże! - krzyknął 7.e zgrozą.
- 0, Ethel, przeczyta,j!
zoIWlm :v1okły SIę krokIem. .
.
strazakamI..
,
,
Frank. Tam Jest ktoś wewnątrz!
Podała mi gazetę i pod tytułem: "Przy;L~cz l .ta. noc krwa,,:ew} ~głos.k~Im w
--: Ach!. Kar?lku, c!lOdzn,ly popatr?ec, -:~a~ły pOeh!lUch wiatru uniósł obłok 0byli" przeczytałam z dreszczem przeraże dZIejach zy~Ia. meg? zaplsac SIę mIała!
pr?SIła. Mag~usla: NIgdy łeszcze .,me wl- gma I cly~nu l Oczom przerażonego tłuDm
nia "Ernest Welborn z żoną;."
\Vsp.ommeme wIeczoru. oweg.o l)owra~a dZIałam ogma zbhzka. Raz Skl'ęClC w tam- ukazała SIę w jednem z piętrowych okien
- Ciekawy jestem czy się pobrali?- za- elo mme te~az z nową slł~l· Sle;lzll. znow tę stronIl! .
postać kobieca z wyciągnięterni rękoma.
pytał z cicha Dudley.
oparta w 10zy, patrząc w zamyslemu na
Alez dop,rawc1y, :Magdusiu... zaczt1ł
Trwało to sekunde zalec1wie lecz widzi a- Pobrali się, -odparł Karolek również scenę, z głową wspartą .na rę~u,. m~'ślą i Karol:~.
;.
..
ł~m ją: ,~y~aźnie; elróbną kibi6, długie złocicho. :Mówiłem w tych dniach z Lincol- sel'cen?- daleko; WIdzę me~yrazme, Jakby
18 ~rzęąz, am słowa wI~ceJ! lVluszę (lIste lokI l bladtl, uroczą twal'zyc7.kę. . Z
nem, który ich przed dwoma tygodniami ;ve. śme blyszC~'lCY, rozbaWIony tl?lll, bla~k wIdzlec pozar. 1.bast~!
'. .
krzykiem, który wiecznie dźwięczeć lHJ(lzie
widział w 13righton, gdzie się odbył ich sW13.teł, wspamałą, scenę, twarze I postaCIe
- WaryaCl I kobIety oc17.naczaJl1 SIli) u- w uszaoh tych, co go słyszeli, wyciągała
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żarł 1 ch ż'1d'
h II
b I Wiedeń 6 IJuździernika W sali ma"i- 45.50, na paź. list. 45.80, na kw. mj. 46.90. Olej
wal'zyszenia pielęgnowania chorych rnaj~1 g• o ruchu
• . .'..
l Y . 't ao. anc arze z 0'..
•
. •.
o
skain] w lll. 8.30.
się odbyć dzisiaj. Ze względu na humam- z~w:, Jezeh tra~tuJlł? .to chJ:ba ~arte.m, st~-I sb'atu tutejszego obl':ld0w.~ła. dZISIaJ kon i poz~.ań 6 październi.ka. Spirytus w 111. he,z becz. 4.4:5{\
tal'lll1 działalność i szlachetny cel tego to- wIaJl},c ceny memozhwe, me rownaJące SI\:' ferencya nad środkamI z1llzema celly chle- na. pa~. 44.60, na lIst. 4.4.10, na gr. 44.00, na kw.
'
. l l .. bl'
IHJ 4;, .10; uap. dohre.
warzystwa, mamy naclzieję, że PP: czlon.ko- nawet k osz t o lU pro d u k
'cY!, IUIJog ęl llleJ o 1-'\ ba.
1 Gla~:iów 6 października. Mixed numbers warrants 41
wie wybiorą tylko ,energIczny.ch l (su.nuen- czonym. '
. 6 paźd
" k a. Ad'
Low'feza Do k ~
l'
Ł
Paryz,
zlerm
1I11rał: CoOUl'b e t'.IZ. 9 p.
Z -L
nych clziałacz,Y, ktorzyby byli w ~tallle da•
SZ oq l'Nt lJeJ w 0 - .
•
b . I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'l'ELEGU.ł..itly GIEŁDOWE.
lej racyonalllle tę dobroczynną Instytucyę wiczu zapisa l o się na, bieżlj;ey rok szkolny donosI, że 4 b. nI. głowne punkty z rOJ.~e.
3.l0-iu uczni.
W olu e miejsca znajdują! Kelungu zniszczone zostały. Baterye dnnprowadzić i rozwijać.
.
Z dnia fi
dnia
\ skie zdemontowano. Zniszczono nawet, ~aGiełda Warszawska.
(_) Pożar wybuch?ął wczoraj olw.l.(~ 10 SIę dotlj;ll w klasach 2-ej, 4 i D·ej.
godziny rano w drugim c.Yl'kule,. na \\ ol?e.
- We Lwowie dnia.. 2 b. m. odbył si~ gl'adzajacy urogę przy ujściu rzelri lailCucb
Zą.lunozkoilCem giełdy.
1
Za weksle krótkolermi!10we
Czynny był przy gaszenIU ognIa .oll,lzmł uroczysty akt otwarCIa roku szkolnego w \ t . • l ł l . . t
"
UIL Jkl'lL. ZI1 100 mr.
48.40
4.8.40
trzeci straży ochotniczej. Poźar me pr~y u Iliwersytecie, w obecności namiestnika p. za oplOuyc ~ O( ,Zl.l o:pet.
Londy~, ti paZdZI~l'lłlka. Pod Suaku.nem, "Londyn" l f..
9.83
9.83
brał rozmiarów groźniejszych; szkody lile- ~aleskiego, ks. biskupa Sembratowicza, za39.15
311.15
proszonych
profesorów
uniwersytetu
kraw
obOZIe
powstanczym
Osmana
Dlgnly
"Paryż
,,100
fr.
wielkie.
81.15
81.20
.
.
~ d .
l'
38 f'un- " Wiedeń" 100 II.
·
. ł' ~ pro f esora1nego
cia
l nBO .Zl:- eksploadowała mina mec lumczua o
(_) Wywóz nieczystości w samo polud?ie, k• ows k.lego,
Za papiery państwowe:
ulicami głównemi (przez Rynek ~ow:r l U- zy ~lllwersyteckIeJ.. Po solennem nabozen- tach bawełny strzelniczei , któr". powstańcy
87.50
87.50
t
l
kt
k d
L
"..
Listy Likwid. Kl'. Pul.
licę N owom.iejską). za pO~OCi!l. lodzklch ~ s w?e rozpaczą SIę a
ll!-0Wą S. ra
ufo.t fikacyj angielskich pochwycili. 15 lu- l~oB. PoŻ. Wscllocluia
94.65
94.76
. .
Listy ZII.8. Ziem. z 69 r.l,it. A.
97.25
97.25
paratów, które, metylko, ze me są byn~J dWlka Klossa, rektora ullIwersytetu, w któ- z . l y .
97.97.." "
" mal" , . .
mniej hermetycznie zamykane, nadto Je: rej mówca zaznaczył potrzebę zaprowadze- dZI stracllo Z!Cl~. .
94.511
94.50
Praga 6 pazdzlermka. Zgromadzeme 1'0- l,iaty Zast. M. Warsy.. i3er l
szcze gubią po drodze spory procent sweJ nia fakultetu lekarskiego przy uniwersyte92.80
92.70
"lIlIj
wonnej zawartości, - to trochę po barba- cie lwowskim. Profesor dl'. '\Vojciechowski botników, obradujące nad kwestyą święce A
92.40 \ 92.45
'1
O
d'
k
I
"
"
"
"
92.:&1)
92.35
rzyJlsku. Rzecz tę sprawdzono we czwar- mÓWI:" meto . Zl~ o l:e~~w histol'!?,znyc l, nia niedzieli, zostalo z przyczyny burzliwe""
)J
,,1 V
84.50
84.50
tek. - :Mamy prawo domagać się, aby nie :: ~ara.zem o ?kI eSIe dzreJow Po.ls~}) uw~- o charakteru obrad rozwitj,zane przez ko- List,y Zast. M. r,od ..i SOl'. l
84.84.·zaJlłc Je za lllerozłą,czolle od dZleJow RUSI. g. .
,
'.'
""
"
"
11
powtarzała si'i; więcej.
83.83._ Nominaeya. Autor początków "Geo- ll11saIzalZądowego. W OpawIe Zab101ll~- " "
"
"III
grafii fizycznej", drukowanej w zbiorze Ba- no metyngu, na którym deputowany SellOGiełda Berlińska.
KRONIKA
206.70
206.70
. k'Jego, dr• W'tk
.
.
. e- Banknoty rosJiskie zlu·az.
.
ramec
. l OWSk'.1, mlanOwan.y
ZO- nener mial wygłosić odczyt o reformIe
1 t
206.75 206.75
}
J.'
fi
"
" n a (OB.
KRA J OW A I Z A GR AN ł C Z NA.
206.30
20b.35
sta~ pro.leSorem ~w'yczaJnylll
zykl na konomicznej.
Weksle ua Warszaw\) kl'. .
205.60 205.80
Wszechmcy lwowskIeJ'
.
"'k
F'
. za·; 1"11'
"
Petersbnrg kl'. .
. ł Je
. duoakt OW!b
Paryz. 6 paZdZlel'lll
IaUCUZl
.n
dr
203.90 204.05
Warszawa. Jubileusz Ludwika Jeni- M'Jehał Bał uek'I napIsa
.
.a.
.
"".
20.57
20.37'/2
lre1ro. W sobotę wieczorem liczne grono komedyę p. t. "Bileqik miłośny".
fort TlantszUl na W,yS~I~ ~ormozle.
"Luudyn
kl'.
20.28
20.29
redaktorów, dziennikarzy, artystów, litera- Hans Makart. Zycie pełne chwaly i
SewasŁopoł, 6 pazdZlelmka. W obecno::
Wi~'deń ~~.
167.05 167.10
3
3
tów i obywateli miasta obchodziło wspólną pełne cierni, które zazwyczaj bujnie rosną ści '\V. Ks. Aleksego, przewodniczllcego Dyskonto prywatne
uczta 25-letnią rocznicę redaktorstwa Lu- na drodze ludzi genialnych a ustępujtj, do-· millisteryum marynarki głównodowodzące
Giełda londyńska.
dwika JenikeO'o. Pierwszy toast wzniósł pi ero z ostatniem tchnieniem, zakończył w
'd
. , 11'
obecnie .redaktorów d'
. d'
z z·oyJ·"cych
23'/8
J
-..
mu 3 paz'd'
Zlerm'k a Słynny mal arz WIe
en- go flotą na morzu Czarnem, prze staWICIe
. l Weksle ua Petersbu.rg
naJ'stal'szV,
polskich, sędziwy meceI~as ~lllcenty .Mn:- ski, Hans Makart.
władz miejscowych i zaproszonych gOŚCI oc- Oyskonto 2%
jewski, podnosząc zasługi .czclgodnego JUbIUrodził się w Salcburgu 18 maja 1848 było się l1zisiaj uroczyste założenie kamielata i życząc mu serdeczme, aby doczekał r.,. gdzie ojciec j~go był kustoszem zamku nia węgielnego pod budowę suchego doku.
RUOH TYGODNIO\VY
złotego ślubu z pismem, które swoje istnie- M:~rabell, w. ktorym nagron~a~zo~e. a~'cy- Po nabożeństwie Wielki Ksilłżę położyl na. tutejszej Stacyi tovva.ro-wej
nie i pożytek głównie jemu zawdzięcza. dZIeła sztuki wywarły wczesme JUz SIlny
b
t bl'
k ł ',t cementem i rZI1od d. 28 września dO' 4 października wllłcznie.
Ludwik Jenike, odpowiadając na to prz.e- wpływ na umysl młodociany przyszłego s~e fną, a lCę, po r~ J'v
, P oJ
Przybyło:
komun. z Ce- z Zamówienie, podniósł głównie, że "Tygodll1k mistrza. Nadzwyczajne zdolności do ry- bIl srebrnym młotktem•. Po . ukonc~eniu
Illustrowany" zawdzięcza całą wziętość swoję sunku zwróciły nań uwagę nauczyciela tego ceremonii danem było śmadame na Jach- A. Żywność i potrzeby domowe kraj. sarstwa grani
p u dów
kgr.
i wpływ wspólpracow~likom swoim~ "których, prz~dmiotl!, ~1ay?urgi.er'~ w którego posia- cie "Eurykliku." W ieczorem odbył się bal Pszenica
5948
dziękując im z głębI. serca,. p~'os~ o dalszą d8:l1lu znaJduJlll SIę. tez .plerwsz~ ?brazy 0- w klubie szlacheckim.
Żyto.
• .
-Groch •
•
-pomoc", zakoilczył WIę? wzmesleI.uem toastu lejne Makarta, moze meZl'ęCZllle Jeszcze naR
6
'd'
'k
Ch l
\TT Al
-na cześć wspólpracowlllków SWOIch, w ręce rysowane, ale dające wówczas już poznać
zym.,
paz ZIernI a.,
o era. iY
e:~ J Ilczmieil •
wies.
1822 l2:.!0jed.nego z ml:jd~wnie.iszy~h '. wier~ego swe!5 0 przyszłego mistrza kolorytu. Chłopak kil- sandrYl zachorowało osob 6 - zmarły , O
Gryka . •
49
i pIsma przYJaCIela, KazIffilrza Kaszewskle- kunastoletni, rozpoczyna następnie Hans w Bergamo zachorowało H-zmarło 5; w Kukurydza
.., -1369 3726go. Z kolei. zab!al . gl?s redaktor "Kło- :Makart studya w akademii sztuk pięknych Casel'cie zachorowało 6-zmarło 5· W Ore- Mąka . •
• 742
sów" Antom PIetkIewlCz (Adam Plug), W W:iedniu, ~l'zenosi si~ wkrótce ..do ~fo~ monie zachorowało 15 _ zma.rło
w Cu. Kasza
Kartofle.
"
251
który wygłosił pełen zapał~ i ogn a wi~rsz n achlU 111 , gdZIe talent Jego rOZWIJa SIę l
.
'ł.
F
Cukier. •
• 1211
o zadaniu dziennikarstwa l publIcystkI w potężnieje. Paweł Veronese i Rubens _ neo zachoIowało 28 - zmal o 11, w er- Melas
•
280
naszych stosnukach. 'Wiersz ten wywołał mistrzowie ci byli ulubieńcami Makarta; rarze zachorowało 6 - zmarły 4; w Genui S~irytus
•
993
•
96
entuzyastyczne oklaski i serdec~ne powin- na ich to wzorach kształcił on swój talent zachorowało 41 zmarŁy 24; w Neapolu P1WO. • • . • • •
Towary kolonialne. . .
1106
szowania pełnemu serca poeCIe.
Potem i smak artystyczny.
..
. zadlOJ'owato 77 zmarło 40; w innych Mi\}so świeże i wędzone..
1019
-- przemawiali jeszcze adwokat cltanislaw BełOd roku 1868 rozpoczyna SIę olbrzynua miejscowościach zachorowało 19 _ zmarło Ryby i śledzie .
660
610za Filip Sulimiel'ski, dyrektor Illstytut~ i płodna twórczość zgasłego świeżo mistrza. 3
O~rodowizny
.
2370
\, oly . . "
sztuk 65
-- gł~lChoniemych i ociemniałych. Pap~ońskl, W ciągu niespełna lat dwudziestu wycho- 1 •
chlewna.
a ~i8
Prószyński Konrad (Promyk) l raz Jeszcze dzi z pracowni jego cały szereg arcydzieł,
Madryt, 6 października. W miejscowoś Trzoda
Oleje i oliwy
pudow 1628
16010
J enike, który wzniósł toast na cześć da- oprócz niezliczonej liczby portretów, plafo- ciach nawiedzonych przez cholerę zmarły Wyroby tabaczne •
1365
88 ŚWiece l mydło
•
1276
wnego towarzysza pracy, Wacł?-wa E'zyn: a - nów i t. p. płaco.nych przez. boga?zy na wczoraj tylko 2 osoby.
Nafta . • . . ..
- 3050 nowskiego, którem:l chOI:o~a ~l~ poz'Y0hła wa~ę złota. Pomuno tego, pr.zed kIlk~ laParyż 6 października. W Pyreueach 8ól
•
- 4830 wziąć udziału w tej kolezensklej UCZCIe.
ty Jeszcze, stan finansowy . mIstrza mebyl
'..
.
Drożdze
•
_ Skarb państwa przeznacza na utrzy- świetny i kilkakrotnie w pracowni jego zja- wschodmch zmarły na cholerę 4 osoby.
Slód
. . ..
. Nadto odeszl:o w komunikacyi krajowej:
manie w r. b. 9-ciu jenerał-gubernatorów wnliOaS!CI..się komornik w celu spisania ruchoZyta.pud.591, Kukurydzy pud. 60, Cukru pud.
sumę 285,000 rs. 'tV tej liczbie dla war-'1.
100, Pl\va pud. 764, Towarow kolonialnych pud.
szawskiego jenerał-gubernatora 37,240 rs.!
'tV 1874 r. sądowa egzekucya nastlj;pila
282, Ogrodowizny pud. 579, Oleju i oliwy pud. 282,
wileńskiego -20,000, kijowskiego 23,520 l po raz ostatni i to za dług nie zbyt wielki
Świec i mydta pud. .15, Nafty pud. ·11.·
.
Berlin, 6 października. Bilety banku rosyjskiego .
odeskiego 23,520.
bo wynoszący zaledwie 17,000 zlr. Później
206.70j f.0/o listy zastawne 62.10, 4% listy likwida·
_ Wystawa robót kobiecych odbędzie się powodzenie materyalne zmieniło się znako- cyjne
TAIłGł ŁODZKIE
56.2U, 5% pożyczka wschodnia II em. 60,70,
w roku przyszłym w ;Bristolu.
.
micie na lepsze.
Wtorcle dnia 7 paidziemilCit 1884 miru.
III emisyi 60.50, 4% pożyczka z 1880 r. 78.20, 5%
_ Z Chełmskiego PISZą do "Kur. codzIenKrytyka nie była dla niego również zbyt listy zastawne rosyjskie 93.00,knpony celne 20.53 '!l,
Targ zbożowy. Sprzedano dziś:
Pszenicy:
Ż y t a.
nego'~, że panująca tan: sta~n~cya ,y han- łaskawą, owszem, przeciwnie, zarzucała mu 5% pożyczka premiowa z 1864 r. 14-1.40, takaż z
1866 r. 135.50; akcye banku handlowego 79.20, d.r40 kor. po 7.00 rs.
50 kor. po 5.10 rs
dlu zbożem mocno trapI rolmkow. Zadne- często niedbale modelowanie ciał, brak skontowego
78.20, dr. żel. waraz. wied. 198.00; ak·
37
"
6.90"
30"
5.05"
pierwiastku duchowego w bezmyślnym wy- cye kredytowe austryackie 481; naj nowsza pożyczka
"
7.20"
50"
5.2)"
ręce do potężnego tłumu, stojącego na dole. razie li pięknych twarzy i wiele innych rosyjska 94.50, 60f0 renta rosyjska 107.9&, dyskontu 100
1
100
"
7,27 1%"
30"
5.00"
Okrzyk pełen zgro~y i l'oz~aczy odpo- błędów-a zarzuty te szarpały nieraz arly- 40/~, prywatne 3 lIs %.
100
"
7.05"
50"
5.10"
"
7.05"
wiedział jej - a po mm nastąpIła grobo~a stę, obdarzonego gorącą wyobraźnią i nie- Londyn, 6 października w potudnie. Konsole 10P/u , 5()
pruskie 4Y/o kunsole 102'/2, 50J0 tureckie z 1:;65 r.
Targ wiktuał6w koło nowego kościoła.
cisza. Chciałam i ja krzyknąć, lecz me pohamowaną żądzą sławy.
1
7"/46' rosyjska poz. z 1\171 r. 93 14, takaż z1872 r.93, Mleko, kwarta. 71/2-8 kop'jSzpinak blacik 7-9 kop
mogłam, język przyrósŁ mi. d.o podniebieKierunek twórczy Makarta był ściśle re- takaż ~ 1873r.94'/2j4% rentazlota węg.77 l/l' austryac- Śmietana" . 30-35" Kalarepa sztuka 21/2-6 "
nia. Ta wątła postać w bleh, be~br.onna alistycznym; artysta pozostał mu wiernym ka złota renta 85, egIpska 60 1l!t6, hauku oLtornań· Maslo świeże, f.36-40" [Brukiew . . 3-4 ,
lombard.y 129116' akcye kol.natu Buez- Serśred. wielko 20-35" G\lsi szt. rs. 1.20 -1.00
wśród otaczają,cego ją morza pł0l111em, to do końca, był prawdziwym przedstawicie- sklego 12'/2'
kiego 75 3/,.
Jajka meuuel. 33 " Kury " k. 75-100"
była ... Jda!
lem wieku, w którym żyjemy.
Wiedeń 6 października w polud. AkCJe kredyt. 287.00, Kartofle, ćwierć 40-50"
KurczlItasztuka 35-50"
W tejże chwili przeraźliwy krzyk przerW świecie artystycznym panuje natural- takież wllgier. 286.50, francuzkie 304.50, lombard)
"garniec
fi "Kaczki
. • 40-50 "
148.4.0,
galicyjskie
270.00,
kolei
półu.
zach.
-.-,
wal straszną ciszę i wysoki mężczyzna jak nie ogólna żałoba. Stowarzyszenie artystów
Ogórki kopa 60--90 " Groch pol. garn. 22-28"
austr.
reuta
papierowa
80.95,
taka~
złota
103.00,
Sałata wi,!zka
4 "
"Bzabl. kw.
12"
szalony przeciskał się przez tłum.
. odbyło nadzwyczajne posiedzenie w celu
60f0 w\}gier. złota -.-,5% papier. 88.85, takaż 4%,
9"
- Spieszę Ido! śpieszę-wołał rozpaczh- powzięcia uchwały co do uczczenia zgasłe- ztot.'\93.15, noty markowe 59.77 1/2' napoleony 9.67, Jarmuż " 10-12" Kaszagrycz. "
Cebula, wi,!z. 2-3 " Kaszka krak."
12 II
1
wym glosem.
go mistrza. Na gmachu Towarzystwa za- zwifizek bankowy 1(,2.50, akcye tabaczne
Buraki ml.wi~z. 2-2 /2"
"lepsza"
13"
I w mgnieniu oka zniknął w plomie- tknięto czarną chorągiew. Dzienniki wy- Warszawa, 6 października. Targ zbożowJ' Pszenica 242 Kapusta wloskagl. 2'/2·6 JabŁka funt 13-15 "
(J pstm i dobra --630, biata650-675, wyhorowa Kapnstazwyczajna 2'/2-5 Gruszki fuut 15~20 "
nlach.
stąpiły z gOl'ącemi nekrologami, podnożyto wyhor. 232 U. 510-530,
średme Marchew wi!łz. 2-.2 1/ 2 "
Śliwki czarne" 7-9 "
Otrząsnąwszy się z pełne~o &rozy o~łu. sząc zaslugi i talent zmarłego. Pogrzeb 700-735j
450---, wadliwe - - - i j~czmicń 2 i 4.ru-rzę· Pietruszka, " 21/~-3" \Winogrona .25-30 Ił
pienia, kilku strażaków rZUCIło SIę za mm; Makarta odbył się w niedzielę, dnia 5 paz- dowy 202 (t. 11----; owies 142 'rt_ 285-33C; Selery, sztuka 2'/2-3 " Arbuzy • . 25-40
lecz w tejże samej chwili szeroki slu~ 0- dziernika. Rada miejska, sfery artystycz- gryka 200 (t. - - - - ; rzepik letni - - - , zimowy Porów wią,zka 2--2'/2 " 15 Cytryn
70-75 łl
gnia s~rz.em ku nieb}eskim stropo~ l .Z ne i korporacye studenckie prześcigaJy. się 210 (J. - - -, rzepak mpps zimowy 210 (t. - - 15Pomidorów • 18·35" Miodu kwarta. - "
-jgroch polny 260 (J.----, cukrowy 260 t{t. - KOl'lliszon.kopa22 1/ 2 -30" Orze"hy kwarta 12 Ilj:op.
przerazaJącym tr~askI~el~l zapadł SIę cały w wyrażeniu współczucia i oddawaniu CZCI ___ jfasola260t'1.----- k. za korzec. Kasza
budynek, stanoWIąc JUz tylko stos ploną- ostatniej 'Zmarłemu mistrzowi, chwale wie- jaO'lana - - - - , jllczmienna --j olej rzepakowy
DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI.
_':-, lniany - - - kop. za pud. Dowieziono pszeeych gruzów.
deilczyków i chwale sztuki nowoczesnej.
Matieństwa zawarte IV dniu 6 paźdliernika:
nicy
500,
żyta
1,000,
jllczmienia
-,
owsa
80,
Więcej nic nie pamiętam.. Czerwony
_ Jubileusz czterdziestoletniej dzialalnoW parafii kalo I: grochu polnego - korcy. Okowity nie nabywano.
blask zaćmił mi oczy i padłam bez zmy- ści kompozytorskiej obchodzić będzie w dniu
W parafii ewang: Berlin 6 października. Targ zbożowy. Pszenicl1"
Starozakonnych: słów.
15 b. m. Jan Strauss.
ożywieniem, w m. l40-173, na paź. 14tP/2-U9,
Zmarli w dniu 6 po.ździernik8.:
list. gr. 149 1/l-150, na
Gdy odzysk.ałal.n przytom::ość leżalam
Z okazyi tej przygotowują dla "króla na paź. list. 148 1/ l -149, na
Kalolicy: dzieci do lat I b-t.. zmarło 3, w tej
Q'l'. st. - , na kw. ruj. 159 1/ 4-160, na ruj. cz. 161sofie w. bawIalm a pokoJowka MagdusI walców" różnego rodzaju niespodzianki.
16P/4' Żyto be,; zmiany, w Dl. 135-144-, na paź. i~czh~e chŁopców 2, dziewczl}t l; dorosłych 2, w tej
klęczała przy mnie, zwilżając mi shonie,
1
3
142 1/ 2 -14iP/2, na paź' hst. H5 /ł -136 /ł • na list. hczlne m\}zczyzna 1, kobieta l, a mianowicifl: Bro:Magdusia zaś siedziała obok. Po r~z drugr. 134IJ2-13053/4, na gr. st.. -:-' na st. lt. -, na nisław Golasiński, lat 18, Tekla Plehańska, lat 27.
Ewangelicy d"ieci d.) lut Ia-tu zm>lrlo 3, w tej
kw. mj. 136~/4-138. Jllcznllen w m. 123-188.
gi w życiu zemd~ał~m •. ~erwalam .Slę, odOwies ua:p. dobre, w m. 126-160, na paź. 129 1/ 4 , liczbie chłopców 1, dziewcząt 2; doroslych.-, w tej
sunęłam MagdUSIę 1 dZllum. ,:,zrokIem paLondyn, 6 !)aździernika. Porzą,dek wy na paź. lIst. 126 1/ 2, na ~ist. gr. 12~4,1/2' na g!'. st.-,
lic1I1Jie męzczyzn -, kobiet -, a mianowicie:
trzyłam dokola. Z przerazaJl1c!j; .dokład
Starozakonni: dzi"ci do lat 15-tu zmarto 2 IV tej
prawy po górnym Nilu odbyć się ma w na. st. lt. -, na kw. ruJ. 127-12( 14, na IllJ. cz. -.
nością straszna scena stanęła mI przed
Groch warzelny 168-215, pastewny 150-163 Olej ~czb~e chl.opców 1, dzie,,!cząt 1; dor?stych~, w tej
sposób następujący. Najprzód popłynie 45 lniany w m. 48, rzepakowy w m. bez becll. -. Oko- hczble m\}zczyzu -, kolJlet -, a mlanowime:
oczyma.
.
..
- Ethelt najdroższl'ł. Ethe~, czy CI .Iep~eJ.? lodzi z czel'wonemi latarniami, następować wita w m. bez becz. 46,50.
Szczecin, 6października popoł:l'm'g zhożowy. Pdzeuica
LISTA PRZYJEZDNYCH.
_ pytała Magdusia. ObaWIałam SIę JUZ, będą dalsze grupy z; biaremi latarniami; cicho, w m. 136l00-1~2.00, na wrz. paź. 150.00,
Hotel Manłeuf/a. L. W. Karl z Genewy, G. Scheże umarłaś!
grupy będą odlegle od siebie o jeden dzielI na kw. mj. 160.50. Z)'t.o Cicho, w m. 130.(){)--135.00 yer z Berlina.
na
paź. list.
134.50, na kw. mj. 135.00.
Hotel Victoria. A. Hirschberg kupiec z Rygi, kup_ Magdusiu! Magdusiu! Czy ja śnił~m?
żeglugi. Na każdej łodzi umieszczono przy- Olej rzepakowy ospale, na paź. list, 50.50, na kw. cy: F. Lenke M. Richtel'thal i J. Juliusburgen z
Gdzie lda?
ruj.52.00. Spirytus ospale, w m. 45.60, na pai. l Warszawy. '
bory rybackie.

\Z

" "

6;

5

I

OST.ATNIE 'WIADOIVIO$CI
HANDLOWE.

na:

TEl EG RAM.Y.

(Da/SZlI

ciąg nastąpi).

"

7

-4~OMITErr

I

OBbABI1EHIE.

stowarzyszenia pielegnowania ChO··II. ,ll;.CY,ll;eOHarO rrplICTaBa C'I.:SS,ll;a MHrych podaje niniejsVzem do wiadoJPOB:bIX'I. CY,lI;eit 1-1'0 lleTpO:KOBC:KarO 0-

mo~d, że w dni n dz. isiejszym o g.o_IKPy!a, CTe~aH'I. lls,Jl;e6mdii:, lItlITeJII>CTByinie 3 e'
l
l .
1b l IOm;lit B'E. 1', J[O,Jl;SlI B'E. ,Jl;OM:S .Nil 1109 Atl.z
• - J po PO,tU( 111U oc ę l l1 OIJ'I.lIBJIlIeT'E. 'lTO 2 (14) OKTHOPlI cero 188ł
l:ilę wy bory nowych. członków koJro.n;a BT> 10' 'lac. yTpa BT> r. JIO,ll;BlI no
llIitehl.
G90.
KOHcTaHTHIIoBCKoii: yJInn;1J N, 32.\ Uy,Jl;fTT>
- - - - rrpO,Jl;aBaTr,ca: ,ll;BlIlItIDIOe IDlym;ecTBo, rrpniJ yl'e/U'yu towa/'ly8lwa kredytowego na)J;JIelItam;ee <I>plI,Jl;plIxy 3eJIlIny, BaRJIIO'lamiastu Łodzi
IOm;eeClI B':b lleOeJIH H on;1'nieIIIIoe 136 p.
podaje do powszechnej wiadomości, rray,ll;OBJIeTBOpeHieIIpeTeHlliH
że w dUiU 17 (29) grudnia r. (lepr':b II Bl!Ip1I6a.y~r':b. OmICI. l!I On;'l)HKy
. .
k
,1I;aBae1II.IX':b npe,1l;~[cTOB':b 1l0lKHO paaCMab. o godzllue 11 z mna, w "ance- TplIDaTI> y Cy,Jl;eonaro IIplICTana H 'll'I.
lnryi łódzkiego wydziału hypotecz- ,1I;eIII> npo,1l;aam Ha M:BCT:B OHOH :N. 320.
nego, przed notal'yuszem KonstanCeHTIIGpH 22 ,1I;HlI 1884. r.
tym Placheckim, odb~dziesię sprzeH. ,lI;. CY,Jl;e6Haro ~I!.HCTaBa
daż nieruchomości, położonej w m.
ił 3 A e (; c H I H
Łodzi przy ulicach W ólczal1skiej i - - - - - - - - . - - - Promenadzie pod Nr. 770-b i 770·c.
Licytacya rozpocznie się od sumy rs. 14,250.
Vadium przy licytacyi złożyć się
winne wynosi rs, 1,900.
682-3-1.

§)linie,j,~;.:;,el1y, 1'11-C!11't ;.:;,a~;':;'CMyt ;.:;,ct~I-"i-ctd011vi-Ć

SZANOWNĄ PUBLICZNOŚĆ,
Pana
'P'Z-z,c~:t,.tct. nc~ 1110j.q. W~~1'106ć.i ;':;'c('0'Pa,t.z.;':;"lj/w~z,1j' 1:ctltowC!- 'we. ~\);)Z,1-J:)ot
,/1,ie Hay»oW~z,e 6.z.od,f.,1. -fcfi.a.z.'.>1M.c .j,. ~pcCtta-f1.a z,a9..z.aH1.cz,uc, od dH1.a
dz,1..;)1.ej,~z,e9;0 pOd 1-l)~a~1-I.oq. fi-.z.11'Y,q.

M. SPOKORNY

Poczthalt~rya

p.z.owadz,1.Ć -G~dę-.
~o~&'yvtj/ą.c ~1.ę. Wvj.fą.c.z.n1.c do-bO.z.OWMlvi- 1Hate.z.vja.tcH11~, ~'Pwwa

~IO~l1tXOWIE

W

dz,anM114 z, HaJce-fHi(3/J~z,lj/c,f1- ź,.z.óde.f z,C!,'tz,an1.cz,nt;rc11-, O-b01t. e1~:)'Pe,
d1}C1-JA- na}6c-i.6-feJ:)z,ej, ,i- 'l1'10Ż,-f1.w1.C :)z,1j--b,fvi-c}, 1na111- Hadz,e}ę. z,a~.f11oż,ttĆ
na .fCl,~1t.awe z,awfan1.e Sz,anownej' gg....vGi4Cz,n06c,i-.

DO SPRZEDANIA.

OB'bABI1EHIE.

zał'az.

II. ]J.. Cy]J.eOHaro llplIOTaBa Bliższa wiadomość na miejscu,
C'btsp;a M:apOB1IX'b Cy.u;eii 1-ro
uez pośrednictwa.
681-2-2.
lIeTpOROBCImro ORpyra, CTe<I>aH'll
11sp;eóoKiH, 1.l'i.IITeJIbOTByIOm;itł B'b
A
r .•[Oil:31I B'b ]J.01U'B Jfg 1109 ,
OO'bHBJIHeT'D, lITO 2(14) ORTHOpH oero 1884 rO)J.a, B'D 10 lI.
POLKA,
yTpa B'D r . .JIO]J.3łI . Ha )1;JIyroii y- z przyzwoitego domu, potl'zeblli1
JIłI~t B'D ]J.OMt N. 48, oyp;eT'.b
jest do małego dzieclm.
rrpO]J.aBaTbOH ]J.BII1.l'i.Ul\IOe llllIym;e- Wiadomość w redakcyi Dziennika.
OTBO rrpUHa]J.JIe1.l'i.am;ee 9J~yap]J.y
680-3-2,
XeHSeJIbl\IaHy,
saKJilollaIOm;eeCH - - - - - - - - - - - - -

Łódź,

dnia l·go

Października

1884 roku.

BONA

PRACOWNIA STOLARSKA MEBLI I ROBÓT BUDOWLANYCH
A~

ulica świętego Andrzeja Nr. 761,

Akuszerka N. Zandler

B'.b l\IeÓeJIH, JIOIIIa]J.bHX'D O'D yrrpH-

I IBBBRT

poleca

skład

gotowych i dobrze

1.l'i.eIO, BO.JIałITt, OplIlllitt, ].\aÓaHt II patentowana na akademii peters_
IUy1\t II on;tHeHHoe 315 pyO., Ha burskiej, przyjmuje osoby s
Sza.fy ddc sU~J..::n.
..
. H
.. l b ' .
o kSJ..ązek
yp;OBJIeTBOpeHlerrpeTeH311I aUIa- waJące SIę s a OSel w o
do b:Lel:i.znY
Ha BlIpRe, OmłCb II O~tHRy rrpo]J.a- pokojl!' ~ z~pe:vnieniem
•• _ krećl_enso-w-~.
trosklIwe] opIekI.
ertJ..co-w-s.
BaeMhlX'D
rrpep;i\IeTOB'b
1lI01.l'i.HO
Ta Illi e' jest pokój z osobllem
u.;r=y-w-aln:Le.
pa3CIUOTplIBaTb y Cy.u;eoHaro IIp}I- ściem do odnaiAcia
J3StJ..ółrk~..:
.,...
""'. <.
c y ......uC.u.enne.
CTaBa II B'.b p;eHb rrpO]J.a1.l'i.łI Ha
Ulica Zawadzka. Nr. 438~
,.
do jadalni.
lUtOTt OHOH.
kania Nr, 6.
597-6-4
,.
skła.da.ne i t_ d .

.23
II.

0eHTHOpH

1884

r.

PĄC

.

eoc1ziennie świeże, znane z dobroci, poleca cukiernia

G

K.

--

B·
d
eyllloOn,.

paździel'nika.

t

Pnpiery pluistw:
(za 100 rs.).
O1;ligi Skal'. Kr. Pola. duże
Listy Likw. Kr.Pols. dnie
"
"
" " maIe
Ros.Poz. Ws.I em.loo0r.
" ""
"
1001',
" ""
"
501'.
"
" .. 11" 1oo0r.
" ,,"
,,'
100r.
"
" " III,,' łOOOr.
II
""
"
1001'.
ROB.l'oz.Pr.zr.1~64Iem.
"
't,'" ,,186611em.
Hilety15an.Pań.Ros. lem.
"
"
"
" U"
"
"
" "lU"
Listy Zastawne (za 100 r.)
"
"z r. 18611 S.llic.A.
'. II
""
"
"
lit.B.
.n
" u " " Dlale
,,~, "
Ser.lllit.A.

,,-- " "

"lit.B.

"n"
l'
małe
" " Ser.lllIit.A.
""
"lit.B.
n
""
"
Inale
"
" " Ser. IV lit. A.
" .""
"lit.B.
"
""
"
małe
LIsty Z8.st. m. Warez.Ser.1
n "
" , ] li
" ..
""lII
Jl

"
,.

"
5% "OMigi

" " IV
'Warszawy
l
n "
" " li
Hi)
"
"ill
Listy zast. R. T. Wz. Kr.Z.
List Z 60/0Wileńskie dtugot.
krÓtkot.
""
"
Łodzi"

'-

Jan Jaśniewicz',

RUCH POCIĄGOW KOLEJOWYCH'
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Listy zaat. m.
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rZl!dowych w Warszawie.

"Skierniewic.
8 1
'
Warsz
10 O
33lJ
7,59
S ~ S ;:: S
:: ~iotr~~~~~
l
9 48
~ ~~ 1~150
~
~ ~~
ranlC)".
2 25
9 35
::
930
~ 'z]lem0J: o ....
~coh;-;-~*~o--_ _- "Lwowa.
5 30
"e
..
0.0 S.... (\I:::
S~ ~ ~ S "Wiednia..
5 16
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l 20
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6 150
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szeIkie bliższe objaśnienia uz18lam .w mieszkaniu włai3nem. uCegIelniana, dom pani Si;na,
Nr. 272-e, l-e piętro.
b. członek baletu teatrów

ulica Piotrkowska vis-a-vis cukierni
WiiBtehuhego.
304--39·.0

1 1 l oqoR

Z końcem gielrly
DysZA
Dopełnione tranzakcye
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DENTYSTA. A. IwnnoIl",

Br. G-oldbu/um

6

dl

..
dla. dzieci.
.,
jesJ..ono-w-e.
Xor.a..ody orzecho-w-e

przeniosIa swoje mieszkanie na ulicę Piotrkowsk~ Nr. 273,'w domu
Powróciłem. z Em.s.
Lanc1aua, na 2-111 piętrze, naprzec~wko c~lkiCl'ni Raymonda i poleca
SIę kobIetom chorym i spodziewa- ulica Piotrkowska Nr. 256, dom
jącym się słabości.
677-8-2.
Kestenberga.

GIEŁD}... Wlł.R§ZA"\VSU1\.. d.

".

jako to:
' Lóżka. orzecho-w-e:,

Polecam się ró;vnież o zamówienia wszelkic~ robót należących
fachu, ktore wykonywam po cenach naJ tańszych szybko i J
78-2-3.
n!Jjc1oskonalej.
'

WELLER

ZKI

mebli,

Po cenach

AKUSZERKA
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