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P,)lroClmie 

li wartaJn jA 

w Ł O d z i: 

1'". !l k. -

4. k. [,O 

" 2 k. r,O 

w Królestwie i Cesarstwie: 

., 

(.1J~~,\. 04:U,osZJ.jX: 

Za jeden wiersz petitem lub za jego 
miejsce: 

Zwykfe ogłoszenia: Zl\. ] raz 7 kop. 
7.8. 2 rllll)" IH k., 7.a 3 raz)' 18 k., za. 4 
rar.y !l2' k., r.fl. Ó TIlzy 25 k., 111l. fi l'H.Y.y 
:tli k. 7.1\. więcilj rl\.z)' Pl) 4 k. ZI\. kai,ly !'a"-

Itocznie . rH. 12 k. -

Półrocznie . . . • . . " fi k. 50 

Cena pojedynczego numeru 5 kop. 
pismo przemysłowe, handlowe I literackie~ 

Nekrologi: ZI\ kaidy wier>" 12 kop. 
Reklamy: za każdy wif'rsz 15 kop. 
SIała S wierszowe ogłoszenia n.dreao 

we 1'9. 2 miesiticznie. 

Kalendarzyk. 
Dziś: Bogda.na opata i Dyonizego b. m. 
.Jutro: Franciszka Borg. W. Zwyc. pod Chocim. 

'Biuro Redakcyi i Administracyj Ogłoszenia przyjmowane są: w Administra
cyi Dziennika oraz w Biurach OgłoszeIi Rajch
mana i Frendlera w Warszawie i w Łodzi. 

'\V schód słOlwa o godz. 6 m.8. Zachód o godz: 5 III. 28. 
Długość unia godz. 11m. 20. Ubyło dnia godz. 5 m. 23. 

ulica Cegielniana Nr. ~n/b. 
ADR1~S TELEGHAFlCZNY: 

J( -U Ł 1\ n, o ''\V S li:l, Ł ÓD Ż. 
Rękopisy nadesłane bez zastrzezenia - nie 

będą zwracane. 

I społeczne. Powiększa się ona od urodze- I fr., coby stano wHo wspanialy budżet zd1'o-; stonasób w dniu walki. 0, ja nie należę 

I 
nia do wieku zupełnej czynności, zostaje I wia a dowiodę, że moźna zmniejszyć więcE'j 'do tych, co się targują, gdy idzie o ob1'o-

" . rt A L U D Z K I E G O pewien czas bez zruiany, aby pochylić się Iniż o 1/10' nę kraju.... Lecz to slł myśli, na których W A R T O S G Z Y lJ I . ku star?ści, w kt~r~j . człowiek staje się Wszystkie choroby dziesiątkujące ludność, niedobrze bylo~y się .za~rzymywać, . zwlasz-
pr~~c~emeIll wartos~l Jako. ~ł~b!, . w~ryat, Slł chorobami zaraźliwemi, a wszystkie cho- cza na ko~gresle. ~ygte~lc:z:nym. ~le są; 0-

-wo- . prozn~~k. Jest ta Jl.te'!([7'tOf:;(!, Je~eh Sl~ .tak roby zaraźliwe muszą kiedyś zniknąć, t. j. ne ,z ,naszeJ ep~kl : naJlep'leJ o n~?h ~apo-

N k ,.' h . . n ttT Hadze wyraZIe wolno, nlllleJszą U kobIety, lllZ u I złagodnieć do tego stopnia źe między·przv- mlllec. Era wIelkICh wOjen zbhza SIę do 
l a ong.esle yglemcz ym ". ' . k' ..•. .. " ' . J k' N' t " .. dł" d . k 

Dr. Rochard mial konferencyę o wartości, mę:cz:pn!, u Imesz a!lCa W~l, ,111Z u. nue-
j 
czyna!n~ śUllertelnośCI, me bl;:dt} powaz~yn~ . onca. 1~ po r~aH ~oze . uzeJ na .wIe. 

k . ','.' l d kl' 'o KOllf' l'encyę I szczamna, wzmaga Sl§ w mIarę wyzszego czvnmk1em Dowodzi tego 1'0ZUlllOWal1le l 'Jeden. WOJny zmkną-Jak zmknęły WIelkIe e ononllczneJ z)'Cla u z eg . e .. ł J • ; 'd 'P t . t' k . 
te w jej głównych zarysach podajemy tutaj pOZIOmu spo eeznego. I doświadczenie. Z chwill1, w której choro-l e~H elln~. , ~'zy pows aUll~ ej ery po °t~ 
słowy prelegenta. który wobec O"rona nczo-; ,Z I)011l0C~ tych czynników, dostarczonych. ba przenosi się od chorego do człowieka 1l1~ stal~IC JUz lias! .pa!lOWlej nasze wnt~ ~ 
nych tak się odezwał: \Vartość ekono- ~ mI w CZę·~Cl pl'zez statystykę urzędową, po-: zdrowego, można tej transmisyi z:tpobiedz.; byc :noze Jes.~cze Jej me ~obac.zl1. Lecz łe~ 
miczna życilt ludzkiego nie była jeszcze I dzieli~~m Fl:tLllCYę. na małe grupy, których l :ąistory;'t meu'ycyny wylicza. 11l11ÓStwO chl)-: gOd~l~~ w~b~Je, a. to wldzeme przrzlos.~~ 
poddaną obrachowaniu. Hygieniści an- war~osc oblwzyłel.u. Zsumowal~~l wszyst: jl'Ob, ktore zmknęI.}', a raczej zostały zlago- \ yO~ll~sza~ .~lleco ze wzgl~.du l}a sn~ut l. t~la_ 
gicłscy, którzy się zaj lllowali tą, kwestyą;, I ko l znal~złem, ze c~ła IU?l~os~ Fran~yl dzone. Zaraza, trąd, gon!czka p.oto,wa fi J : :1~IeJSZ(},SCI. . J e.stto" hyc. ll~o:e, ost~tma Ilu 
.i~koto: Oh ad wick, Fan, Douglas Gaston,! przedsta~vH~ sumę 4~,321,~3?,656 .fmukow 811~tte), ch?l'?ba gangl:en?Wa. z wlek?w s:'e: i ~~a, kto~~. ~l§ Jeszcze pl~SZCZę,. lecz tę chcę 
James Paget, rozpat~ywałi. j<1 tylko z }luy- I ~~ na 3/,6 (2,048. ~Ilesz~anco,~ daje 1,~9?! d~llCh, są JUz, :VspOI\1~lemalll1. Klęski, nlIn~J I z,tchowac az do ostatmeJ godzmy. 
ktu specyalnego a me w Jej culokształcle, I fJ. na głowę· Oyfl a, ta Jest daleko lllllleJ-lmszczące,. ktOl e nas Jeszcze z::smu~aJl1, Zlll-' 
jak ja to pragnę uczynić. Zamiarem mo- SZt1 od cyfry Chad:VlCk'a~ (200 , Ł), Farr'a. i k~lą ró.wmeż, p~d wpływem tej hygleny bez-I KORESPON D EN ey E. 
im bowiem jest oprzeć się na tych obm- i (1~9 Ł)! a.Illeryk~now. ~3,oOO dOlarow), lecz, l wledneJ, kt~reJ narody s~ posłuszne; lecz \ -WJ--

chowaniach aby dowieść trzech mtstępuh-, o Ile UlI SIę zuaJe, bltzszą prawdy. 10d nas zalezy przyśIJleSZeme tego ruchu, 
cych afOryz.~11ÓW: ., Podług tyeh danych, 858,237 zgon~w, wpły~vaj}1ceg? ,~a ich, :nik~ięcie ~ pOIlIOCt~ .lf!ar8za/~a" 7 paźtlziel'llilrll. 

1-0. Kazdy wydatek na hyglenę Jest! zasz~ych w 1880 roku, Ilornl:alnym, Hory dalek,o pewl1lt'Jszych srodkow hygIeny na n- [ W tych dOlach domeslOno z urzędowego 
oszczędno~cią;. . ' przYjąłem .. za typ, przedstawIa g40,686,4;44 koweJ. , " . .! źródła, źe ,pro~e~towane .poł~czenie kolei 

2-0. NIC me, J~st, tak kosztownem Jak fr. ,1?0daJ t1C do tego koszty P?~rzeb~, ktore \,: tem l~lleJscu mowca prz~bl~ga. ?aJPo-, fabryczno-ło~zkleJ z koleją l\vangrodz~o. 
choroba, chyba Sl111e1'e; . olmSCll61~l, . ot.rzylllat~ly 1· nllliard fr. Oto spohtsze glowne choroby, okreslaji!;c, Ile one I dąbrowską me doszło do sklltku, wobec llle~ 

3-0 Dla ~poleczeństw marnotrawstwo ży- nasza dZleslęcwa slllIertelna.. rocznie kosztllją Europę i jakie Sib środki: zgody decydujących sfer ministeryalnych. 
cia llldzkie,go jest najbardziej l'ujnuj<1Celll I!la l~araczll chorób , J?rzYJlh~elll ~a normę u":,olllienia jej. od tego ha~·a.czn. KoilCZY ',!ViadoI~lO, ~e z. drugiej stról!Y istnia~ pro
ze wszystkICh. , obhczellla d.obroczynnoscI !JublI.czneJ. VV 1'0- zas mowę SWOJę w ten sposob: . Jekt wClelema pIerwszeJ drogi do koleI wara 

Dla dowiedzenia tej tezy, chcę ustalIć ku 1880 p18lęgnowano w szpItalach fran- Idee, które tu przedstawiłem, nie są idea- I szawsko-wiedeńskiej i że towarzystwa obu 
prz,edew~zystkielll to, C? narody ko.sztuJe cuz~j~h 462,.257 chorych przez d?i 15,904,373' :n~ j<l.sllowidzą~ego" ~llarZa{)ego dla 'ludz~o~: d:ó,g, ubiegaj~cych się. o nabycie liniiłódz· 
śmIerć l choroba;. dOWIOdę n<l.stępme, ze· czylI 34 dm na chorego.. Dt:l te koszto· SCI o 10s,],chmeIHozlIwych. Przebyłem JUZ I klej, prowadŻllyze soblJl walkę konkureIlA 
jest rzeczą możliwą zmniejszyć ten oku~ i w~lJly 31,808,756 fr. czylI d,zIeń po 2 fr. wiek złudzeń. Idee te opieraj'1 się nU. da- !cyjną, w której prześcigały się wzajemnie 
7.e hygiena llloże już teraz dostarczyć 1m Umarło 41,911 chorych ?zy~l 9 zgonów na nych naukowych bez zarzutu i na uieubla- I w ofiarowaniu rządowi naj korzystniejszych 
ku temu środków. 100. Stmta prac~, wymlmJtJ;ca z tych dui ganej logice faktów. Ohodzi o to, aby je!warullków i ustępstw. TrulIno w tej chwili 

Lekarza więcej to kosztuje, niż kogokoI- c~oroby, ,(2 f!'aukI mężczyzna. a 1 fl'. ko- urzeczywistnić w praktyce. Potrzeba na to' rozstrzygnąć, czy odmowa ministerYUlJl co 
wiek innego, gdy traktuje życie ludzkie bIeta), daje sum~ 22,O~7,419 fr. wyobraża- dwu rzeczy: przekonać ludzi i uzyskać pO-', do pierwszejkombinacyi oznacza 'zgodę na 
jako towal'; nie mogę się zatrzymywać przy j~1Cą kosztJ: bezrobOCIa, co czyni razem trzebne pieniądze. Dla osh1gni§eia pier~ drugą, bo z samego faktu· odrzucenia od
tej kwestyi uczucia, lecz przywit1zuję :vag:ę 53,896,175 fr. PO~lieważ cyfra zmarłych jest I wszego celll posiaui1my wS1.ystkie sprężyny, nośnej propozycyi, wniosek taki jeszcze nie 
do zrobienia pewnych zastrzeże!!. ZyCIe zn.a11<'I:, prosta, WI~C proporcya pozwala 0- za POlllOCt1 których porusza się opinię pu- wypływa. Pozostawiaj ac więc tę kwestyę 
ludzkie niema ceny, gdy się je rozważa bhczyć straty, Jakle za. sobą pociągaj'1 cho- o, bliczną; większe zachodzt}, trudności przy na boku, chcemy tylko czytelników zapo
ze strony moralnej i niematery~lnej; lecz roby o w dOl~l1l. ~VyIloSZIJJ one ogółem osi~lgniEJciu drugiego. Potn>.eba pierwszego znać z tem, co z pozoru przemawiało za 
obok tej wartości, która się med~ ozna- 654,524:408 fr. c~yh razem ham~z placony I zaliczenia funduszów, a narody nie są do I połą;czeniern kolei fabryczno-łódzkiej z iwan· 
czyć cyfrą,. ma ono w~rtość wyłącz me 1lI?-- ?horobom kosztuJe, 798,~20,583 f:" Doda-! teF,o skłonne. Lecz i ~ródło :nożll,:~y ZIla- gr,?dzko - dąbrowsktl. Zapoż.yczamy .w t~j 
teryalllą, Jedyną, ktorą lila na względZIe HC tę sumę do dZleslęcH}y ,zgono,w, ?trzy- \ lezc. Europa utrzymuje w tej chwili (rok I ilU erze uwag z ,,\VarszawskIego Dmewlll~ 
prawo, tę, którą rnajlv na uwadze we wszyst- mauy 1,649,~()7,027 fr. Suuerć WięC l cho- i 1884) 2,384,600 ludzi pod chorągwią, nie I ka," który pr1.ed kilkolUa dniami sprawę 
kieh umowach zabezpieczenia na życie. Ta roba kosztUJ'! ;F~'a.ncyę sUUJę! która prze- licząc służby i wydatków na. to olbrzymie l, tę szor oko omawiał, jednocześnie wszakże 
wartość ekonomiczna waha się do niesko!l- wyż~z,: JwlowEJ )e~ budżetu. Gdyby 1Il0i~a uzbrojenie: 2,903,000,000 rocznie. A więc" uzupełnimy IllCLteryat pomienionego pisma 
czono§ci, lecz głównie na nią; wpływa: wiek, zllll11eJszy6 tę srmertelnoś,c: o ,?:zęść dziesl~1- niechaj budżet wojenny przyjdzie w pomoc! wlasuemi informacyami i wyjaśnieniami. 
płeć, . miejsce UJomieszkania i stanowisko tle, oszCZędZOlloby rOCZllle blISko 165 mIl. budżetowi hygieny. Zwróci on mu to w! Fakt zamiany kolei łódzkiej z drogi o _. 

GEDALI. 
OBRA.ZEK vVIEJSKI 

El. Ol·zeszl{owej. 

(DokOJlc:enie-patJ'z lll'. 225). 

N a te propozycye wybuchały cienkie aluo 
grube Hllliechy, powstawały sarkania i nieskollczo
ne targi. Stefan g'niewał się i krzyczeć zaczy
nał, Korejbina lJl'zewlekle jęczała: "Bój się Bog'a, 
Gdalu, bójze się Boga!" Ktoś błagalnym głosem 
prosił o odstapienie dziesiątki na cenie pierścion
ka. Janek ,'Vołał: "Gdąlku, masz sobie za piłkę 
40-ci groszy, tyle, ile chciałeś!" rrrezor nawet 
wylazł z kąta, wmięszał się pomiędzy ludzi i po
szczekując, wyciągając. się, wciąż ol1pędzany, 
wciaż zabłoconemi łapy próbował po towarach 
chodzić. Aż nad całym tym gwarem wzbił się 
srebrny głosik Jadwisi. 

_ PL1,nie rromkiewicz, proszę co kupić II bie-
dnego Gdallm! ., 

Złośliwe to było wezwame. 'V robIe na da-
chach świergotały, że nie było w (Jkołicy większe
go skąpca od ekonoma z Sznmnej. Jednak, roz
miłowany w dziewczynie i jej posagu, konkurent 
zerwał się z ławy, czarny jego surdut l'ozel?chm1;ł 
siwe siermięgi pa~·obkó.w a dłu~a tw~rz l ~tel': 
zą:ce wąsy schylIły SIę nad lezącmm na. ZIemI 

I -towarami. Ręką wielką i szczerozłotym pierscie- rachowae i spojrzał na gwiazdy:-pod llieruCIio~ 
uiem błyszcząCt1;, grzebał wśrM drobiazgów, szu- mą topolą, ramiona wzniósł w górę i mówił wie
kając, łvybierając... Chciał przypodobać się ulu- czorną modlitwę. 
bion~j, sp.ełnie }~j rozk~z ~ po długich, wahaniach - Dzi~kuję ci, Panie świata, że~ narÓ<l mój 
kUpIł sobIe kosClane splllkl do rękawow, za całą wybrał pomIędzy wszystkiemi narody! 
złotówkę. Gdy na długich swych nogach odcllO- Kaszel nim wstrząsnął; pod koszulą z wie14 

dził ku stołolvi, Jadwisia brata łokciem w bokkiemi dziurami, po ciele wychudłem i ciemnem 
trąciła. przebiegły dreszcze. 

- Durelt! - sarknęła. zcicha. - Dziękuję Ci, Panie świata, że stworzyłeś 
- PaskmIny człowiek - odmruknął Janek; - mnie tak, jako chciałeś! 

me pozwolę zallic, abyś szła za niego! \V kilka minut potem leżał na wznak, z g'ło" 
-r.. * wą na tłomoku, z rękami opadłemi na mokrą tra~ 

* wę. Zllaleka, z pola, dochodziło gwizdanie Ste~ 
Noc była ciemna i tylko w górze jaśniejąca fana, który stróżował znowu nacl kartoflami i gro

niezliczonemi g'wiazdami, kiedy Gedali z bra,llly chem. 'V czarnej ciemności wierzbo\vej alei, za~ 
folwarku znowu na pole wychodził. 'Wnet za tętlliały kopyta konia, na którym rromkiewicz 
bramą powitał go krzyk polnych ~wierszczów. do domu odjeżdżał i wdali umilkły. Folwark był 
'V trawie przydrożnej i zielskach ugoru ćwierka- pogrążony w śnie. Daleko gdzieś graht trąbka 
ły one wielkim chórem, ostro, przenikliwie i tak pastusza. Swierszcze śpiewać przestały. 
prędko, tak śpiesznie, jakby im pilno było GeLhli nie spał. l'Iyślał może o niespodzia
wyśpiewać swoję pieM i przed pÓlIlOC~ umilkn~ć. nym dzisiejszym zarobku, który był winna jaO'o~ 
Na drodze, pod rozłożystemi wierzbami, było zu- dą na jego głogowym krzaku. A może, ponrlę
pełnie czarno; po szerokich polach mały wiatr dzy gwiazdzistem niebem a bezsennemi jego oczy~ 
szumiał cicho i monotonnie. U stodoły, która ma, gor~czka suchotnika zawiesiła ludzi-aniołów, 
tuz za. bramą ciągnęła się nizkim. cieniem, stała którzy szli w g'Ól'ę i zstępowali na dół, aby siać 
wysmukła i nieruchom a topola. Zyd przyszedł słodkość i światłość na ziemi, na której kiedyś 
do topoli, zdjął z pleców tłomok i przez chwilę nie będzie już ani biedy, ani kłótni, ani takich 
szepcząc, mchował zarobek dzisiejszego wiec.zora. co płaczą i w sercu swem krzyczą, że im bar~ 
Sprze(htł niemało, zarobił prawie pól rubla i był dzo źle ... 
banlzo kontent. Tylko było mu zimno i jeść 
chciał. Nic to. J utl'O og-rzeje się Ha słollcn 
i podje sobie u szynkarza w Szumn~j. Przestał 

K o N I E C. 
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samoc1zielnymztlrzlldzie na odnofl'ęinnej <11'0
0
,,1 lódzkiPJ', iż gotową byln. 11onieś6 tak po:h'czek ]Jl'zvhtłlkowych na które nieko-' sz~od~iwie na zdrowie, mają; uledz zarn-

e J J.. , l·' l'e I kllleClll 
kolei, zlwjdnje ekonolllie:me poparcie w tej ZlHLczne ofiary, bo ostatecznie były to 0- rzystuie odcl;naływt1, krytyczne po ozen I . .: ~. St ~ . l " , 
łatwej do 7.roznmieuia okoliczności, że od- fiary tylko tuwarzystwa vierwszej drogi, AJ'ryki połuclniowej Dh papierów kolejo- KSięgi kontroli. • o:;owame .c o I I.OZpOlZą-
d l 1 , , k k ł d k' l' II' l ··t'.J' : Ubl'ngłv lJvl- po-' dzenh ł!e[Jart;;1lllelltu lULu-lu 1 1'0 mctwH. we zie na ar 1ll11l1stracya ul'ogi żelaznej ta tóre akcyonaryuszollló 'I. ·lej. llluRiałoby wyc l antYle s oc l ')'HZ\PIl ,-. J Joli' 'h 
lu-ótkiPj, jak faln'yc7.no"lódzka, posittclaJ'l!Jca dać PI'ZY zamianie równoważne z obecnemi Illvśln"1l1t;' IJiękna poO'oJ~ i pOlllyśllle wyka- wszystkich l~ł'Zęk"d~tCh, PO"l'l~tokwYCt' zlillyrowa-

O l J J , 1:) b l i l' d (l onn ZO't'l]'l SIerrl sta eJ on 10 wwen-t.dlw 26 WiOl'Bt, czvni wvtlatki stoslluko- tytuły. . dpowie(l7. eży w natnralnpm i.e- zy ruchu l)l'zewozowc"o o li( Ztliy oc lOlę o IZ " ~ <, ':- v1:), l l ' 
J J k "'I" b t 'nI 'e zclo'ały tarza" w ktorvch J:9,])l"ywane )ę(I,L wlado-wo bardzo drogiellli. Drl10rri ,vzg!:,d J' est k.onomic'l.IlGl1l.· l)rzeZnaczelliu nowobuduJ' "cej' ul m a l" aJw}'zsze 11U owanHt J. "- b " 

~ ~ ~ .." " < l' .o.k t ' o" .,. ]JOWI'elIl· z'e mOŚCI O. [Jl'zybYlI'aniu i II ywalllu lllwenta1 stra,tegiczllej natlll'y, mianowici" połączenie się drogi. Zasadza się ono m1 transporcie SHZ Jel na - n l''l.yJl1l1C, Hl W11. ., , " ,'. k . t, ,,' 0" 'l 
z drogi!. iwanrrroc1zk1J, musiało}),' mieć za wP~,O'la kamieJllleg· o, a mianowicie na. IJfze- stOSllj·'l.C sip do niokol'i:ystneCTo poloźt3ma rzit wedlu:,; I apDl tn\{ ance arJJ o 11111 hIll} C 1, 

• ., - J 'o" ,o " " l hOl l . . PC'Wll "ch olu'esach czasu z tvccyfr "kutek przełożenie szyn na szerokotorowe. wo~,ie tego materyalu opalowego do guber- handlu zarzac1v dro" ze aznyc le( a mUSla- a w '.J J 

Ale obie te i'fl'i'zyczyny l1Iog1yby mieć równe nij kieleckiej i radomskiej, gdzie istuiejt1 ły obniżyć t~r~;fę JL niektórych towarów. uforlllują SIę wy kazy statystyczne. 
nwzględltierrle w polączeniu kol Hi łól1zkićj zakłady fabryczne żelaza.. Tymczasem •. do W dziedzinie papierów pailstwow}'ch zagra-
z wal'szawsko-wiedellsbl, bo przy tej kOlll- tej pory fabryki w obu okolicach spożytko- nicznych panowaŁo u:lposohienie n,LOcne, lec? li ronika Łódzka 
hiuacyi przewiuziano również potrzebę )10- wuj ,1 przeważnie drzewo i mu~z,~ zostać obrót był ograniczony, PrzedmIOtem roz~ ..... - _ • 
łożenia drugiego tom, Aby objaśnić sobie pr;,:ekształcone, zani Hl będą, w litanie zasto- leglejszydl interesów były ty~ko p~7..ycz,k~ I ,.' .,- , . 
wyłt1czne al'gumellty lHl kon~yśó projektu sowa6 do swego wytwórstwa węgiel ka- rosyjskie, które nahywano w wIęk"zeJ Il?,!CI . (:-) Poswlęcem~, n~wego, ~osCloła "ew~ng~
prZp.ci,wllegl l , 1.1'z[;I><1. przed,ewszyst:kie~1I Pl';'J:-lmienny. P()~rwa to kilka lat~ [1 do tego lm ra.chunek Berlina, przyczem POll1110S{. hcklego. , O l gOdZItI} 9-eJ I al~O poczęły SIę 
jHlIllllle(; wanlulu konceSJi drogI 10clzklCJ. cza.su droga lwangrodzko-dąbrowslm na Zl1[l,- się kurs tych papierów o l do 11/zo/0' Z I gromadZIĆ ~l~ll\IY na Rynku, N,owym'r prz,cd 
'\VelUug nich, rZi1d ma prawo wykupu tej czne dochody liczvó nie może. ożywienielll nabywano także reutę złotą I starym kosClolem 8\:anĘehl:~lIn, N a(~CH!
kolei po II plywie 20 ht od jej otwarcia, Dlatego niezmiernie ważny interes ma I węgierską, dzialosię to jednak kosztelll I gały ce.:hy z, c!1~n1l{wla,nn, kto~'ych nah~zy
czyli w połowie 1886 r" ostateczny zaś te1'- po mieniona kolej w przyciągnięciu do si e- renty złotej allsŁryackiej, która spadł<L ~ 10/0 i liŚI.llY trzyd:-IC~eł KlIkl!" Stm7. ochotmc7:a 

Jllin koncesyi kOIlCzy się za 75 lat,. t.j. w bie dowo,zu ~yęgla d? Łod~i, gdzie ,rocznie wskutek silnej, podaży" podczas gdJ:' p181'w-1 wZ1,~!a na ~lelH~ O,l~?WI;1Zek. utrzymywama 
1941 roku, Rząd zllgwa.rantował dochód konsumUJE' SIę 18 IlnL pudow, PomIlllo te- sza zyskała 1/2%' PapIery fnmcuzkle, w10- pOl z<1fl ku ,w, POC110(1ZIe. " , . 
z nkcyj i na podstawie tego zobowhlzania go, że byłaby to droga dlu7.sza, bo prowadzi- sicie, tureckie i inne, zostaj:1ce pod wpły- O godzIlll.e ~I/'J. otwot'~o~o Jl:ZWl kosclO~a, 
xapfacił w przeciągu pierwszych 15 lat .łaby po linii Dą,bro\ya-Bzin-Koluszki, tmlls- wem giełdy pm'yzkiej, podtlosiły się coko1- zkąd po krotl~lelll naboz~llstwle, odprawlO
istnienia kolei lódzkiej 900,000 rubli, któ- port wypadłby taniej, mianowicie o 1/10 wiek w kursie, w kOllCu jednak wystLwiła nem przez kSJ~dza 'Ver~lltza, wyruszył po
re ulegaji1 zwrotowi z chwilą, gdy na to kop. na pml.zie, ponieważ droga. iwangl'odz- silna. reakcya, wywołana. p1'7.ez slabt1 JlO- chód z .T: EI11!l1encyq, lJlskupem Ew:rthem 
pozwoli wzrost dochOtlów drogi. Dziś· C7,Y- ko-d<l:browslm wecllng warunków swej k011- stawę papierów egipskich wskutek pogłoski na czele 1 po~uwat, SIę wedłng zakl'es10nego 
sty dochód, jaki vrzynosi ta kolej, ohlicza cesyi obowiązaną: jest przewozić węgiel po o odwolaniu lorda \Volseleya z Egiptu. prog,ramu, lihc,~ PlOtrkow,ską ~u noweI~n 
się na 200,000 rubli roewie, a zatem za- l/GS kop. za pud i wiorstę, a warszawsko- IVeluu. O h ark ów. Na jarmark po- kOŚClO~OWl: ~v po~hodz18 WZIę~O, udZIał 
rząd może płacić skarbowi po 100,000 rs, wiedeflskapobiera 1/4", łódzka zaś 1/~4. krowski w Oharkowie clowieziono dotych- dwadzI~śc~a pI~Ć oso b z duc~owlellstwa e
co l'ok, czyli umorzyłhy swój elIng w prze- Zniżenia taryfy ze strony kolei warszawsko- czas wełny okolo 30,000 pudów. wtł.nge1tcklego.. '\V dals~yrn Clągu postęp 0-

ciągu lat 9. wiedeflskiej spodziewać się. nie można. gdyż We/lla. B r a d f o l'd, 2 pażdziernika, Po- wt1:ły korporacye, - a, ~IęC ?r[Lc~wo . strzele-
Znaj1lc te warunki, możemy zrozumieć kolej ta przywozi rocznie do '\Varszawy 50 łożenie targu tutejszego nie ult'gło w t y- ekle, towal'I.J:stwa chorow łodzklCh l ~echy. 

kOl'zygci oferty, jaką dla polączC'nin. drogi miL pudów węgla, a więc odpowieclnia "odniu ubierrtvm 7.adnej zmianie. Obroty,! Straż oehotlllez;L ntworzyła szpaler l ,pro
łóclzki0j z iwangroclzl"1 przedstawili 1'Z'1f10- zllliana opłaty, zmniejszyłaby znacznie do- ,jakkOlwiek °n~llial'kowane, wystarczały je- wadziła, w ten Sl~osób c~ty p,och~d, II1e(~o
wi akcyonitl'yusze ohu kolei. 'fu wtl'1~cić chÓrl. dnak do podtrzYlllania cen dawniejszych, a puszczaHc z bytlllego WClska11la SIę tłU1110W 
Ulusimy jeszcze nawiasowo, 7.e samzal'ząd Przytaczając tu ten wzgh~c1, niemamy nawet oddziaływał}' wzmaclliaj<'1co, Przę- do środka.· 
drogi łóc1zkiej oświadczył się za tym pro- w,cale Zan!ial~U o~~itł.dc~itó się Zf1, połącze- dzal,nicy nabywają bez przerwy wełnę do W,sz)'stki,e, okna, b~lkon! a ~aw~t dac!ly 
jl'ktelll, z tego prostego powodu, że znacz- lllem koleI łodzkIeJ z l\yangrorlzko-d'1brow- Ch\\'llowe"o użytku' pod tylll względem u' domow lHIlleJszyclt wuHuz caleJ ullCY PJO
lIiejszymi ukc,)'onarynszutni obu towarzystw ską, lecz stawiamy go głóv.-nie jako argu- trzymuje 1:) si~ na 'targu uspo~obienie sŁale trkowsf.:iej byly gęsto obsadzone przez cie
Slb jedne i tesame osoby, Otóż zaofial'o- ment, który ostatniej wskazywał pożytek z i mocne, jakiego nieuyło od lat wielu, kawych widzów. Sklepy pozamykano. 
wania te brzmiały jak Ilastępuje: akcyona- pomienionej kombinacyi, Rozważamy tu \Vszystkie gatunki przędzy mają: popyt do- Pochó(l. uroczysty doszecU ~ż do ulicy 
rynsze zgadznji1 się na niezwloczny wyknp, sprawę tylko teoretyczuie, a dopiero po brYi interes nie mial takiej ro.degłości, ja- Kościelnej, gdzie zbudowano pierwszą, bm
zad,twalaj;b się roczną; wyp1ah1 ze skarbu wyłożeniu warunków kolei warszawsko-wie- k'l mial w cil1gu poprzednich tygodni, w mę tryulllfalt:ą - i skręcił wprost ku ko-
124,000 ru bIi do cza,>u upływu koncesyi, doflskiej i ekonomicznych powodów, pl'ze- każdym jellnak razie był baruzo znaczny. śeiołowi. Przy ujściu ulicy, opodal kościo
t.. j,,)ak już wiemy, do 1941 Toku .. W ten I mawiają~ych za., ;em poh1czen~elll, będzie- 'Vywóz tkUl!in zwiększa si~ niemal z I~aż- la nowe}50' :vzl~osil,!, się (,lruga brama, przy
sposou rząd zyskałby calą przewyzkę czy- my moglI wyrazlC własne zdame. dym tygodtllem,-popyt krajOWy natonllast brana zIelerlH1 I kWIatanll. Oaly plac przed 
stego dochodu nad sumę 124,000 rubli, 1ll0- J eelno, jak i drugie odkładamy do przy- jest umiarkowany. kościołem byl jU7. zapełniony niE'przeliezo-
g;lC.Y mniejwięcej wynosić 76,000 rs., ponie-! szlej korespondencyi. Q. nym tłumem oczekujących na poehód, fi, 

wai wpływy llĆ'tto drogi obIiczaj,~ się llaj ----- PRZE1l\JrYSŁ I HANDEL. zebrało się na phLCll i ulicach przyleghch 
200,000 rubli. Oprócz tego kolej iwan- S d t Vi około 30,000 osób. U hramy kościelnej 
gl'Odzko-dt1browska obowh1zuje się własnym I' prawoz ania ar~uwB. oczeki wali pochodu rlostojni goście, zupro-
kosztem zamienić tor na szeroki. Nowe towarzystwo akcyjne przemyslowo- szeni przez komitet kościelny. 

Znacznie ba.rdziej wygórowane warunki I Ulelda lond/jllslra, Sprawozdanie tygo- handlowe. 'V tych dniach zatwierdzorw, Przy akompaniamencie instrumentów clę-
stawiają akcyonaryl1sze kolei łódzkiej na! dniowe (do dnia 4 października). została ustawa nowego towarzystwa akcyj: tych zaintonowano pieśń N. 478 "Cześć i 
wypadek, pol~czeni~ jej z warszaWSko:wic-1 Na gie~dzie ,tutejszej i;l~ere~ ;-ozwijał się nego przemysłowo-handlowego pod firmą chwała. Du bru N aj wyższemu," poczem ksit1~lz 
densk'li ząda.]lb om, aby rząd zobOWIązał w tygodmu ubIegłym dosc oClęzale, o sta- "Kuźmiflski, Łucki i spółka.." Nowa in- pastor Behrelts z Nowego dworu wypOWIe· 
się wypłacać im rocznie do pel'kluzyjnego I nowczej tendencyi nie może być nawet lIlO- stytucya· ma szerokie atrybucye, których dział mowę w języku polskim, głosem do
terminu koncesyi sumę, l'ówllająeą się prze-Imy. \V polityce nie wydarzyło się nic ta- dzialalnosć skierowaną, będzie nietylko na nośnym i uroczystym. Mówca cofnął si~. 
ciętnenm zysk:::nvi z ostatnich pięciu lat,: kiego, coby moglo podniecić giełdę w je- Królestwo Polskie, lecz także na. \Vołyń i w odlegle wieki, zaznaczył walkę kościoła 
który na. pod~tawie dochodów z lat od: dnym lub drugim kierunku, chociaż nie Oesal'stwo. Towarzystwo to ma na celu chrześcia.(lskiego i zwycię4two jego, Nakla-
187~-1883, oblic~!L si!J na .~63!00~ rubli! l brakło pogłosek r?zmn.!tł'ch, prawdop~dob- rozwój róznych gałęzi przemysłu fabryczne- niał do je(~ności i zg?dy wobec, jedynego 
czylI suma ta wyZSZ,! 'jest, mz w pIerwszeJ! nych lub zgoła memozhwych. Spoclzlewa- go, rękodzielniczego, drobnego wiejskiego, celu, lm ktorelllu d/bZ!! wszystkie narody 
ofercie o około 40,000 rs. Rozmiary tej su- nego polepszenia stosunków handlowych nie oraz prowadzenia handlu towarami SUl'owe- chl'ześciafl'>kie, wobec jedynego Boga i je
my byłyby takiemi tylko w tym wypadku, I widać, przezco skrępowany jest kapitał mi i przerohiollemi, tak w kraju jak i Zl~- dynej pocieehy religijnej, której człowieko
gdyby dochód z roku bieżącego i ] 885 nie! wkładowy. ·W. warunkach t/1kich ucierpia- granicą:. Pllllktem centralnym operacyj wi Żadne doktryny światowe zast1wić nie 
powiększył się, bo połączenie ma dopiero ły znowu szczególnie l1apiery państwowe za- przemyslowo-hancllowych towarzystwa, będl1 1)IOgą. Zakollczył mowę stowami Pisma 
nastąpić w r. 1886. PrzypuściĆ zaś to tru-! graniczne, które, dajtJ,c wysoki procent, na- dobra "Stepangorod," położone w gub. wo- Swiętego, które odt.ąd nieprzerwanie głl)' 
dno, wobec dotychczasowego stopniowego I bywane były zwykle z upodobaniem przez łY(lskiej, w powiecie łuckim, w pobliżu bu- szonem bęclzie z ołtarza l1owozbuclowan,j 
w~rostu Wl)lywów drogi łó(~zkiej; g~y bo- i k~pitalistów, ttngiels!dch, Wysoki kurs pie- dują,c,ej się dr~gi wilei~sko-rowieńsk~ej pl'~y I świ<1:tyui: W tym7:e duchu mniej więcej wy
WIem w r. 1881 czysty dochod wyn?s~l tyl-I męc~zy, wy~Iera, Il~ClSk n~ konsole, a. dla: s~acyl Dąbrowlcy, maJ/1ce lasu 6,205 ,clzw- po.wIe~lzlal :lastępllle mowę w języku lii
Iw, 92,000, nas~ępnego doszedł JUZ do. paplerO\v .1llc1YJSk1c~, pfl,nstwowy~h, , akey~ SIęClll. Las ten ekSI?loatowany będżIe na I ulleclnm kSIądz pastor Bl~hse, poczem pa n 
126,000 a w 1883 r. do 200,000 rs. ! banku angIelslnego 1 lllnych paplerow tej materyal budowlany l przemysłowy do bu- \ Grolllllaun odczytaŁ krótlne sprawozdan ie z 

Zachod,1i teraz pytanie, dlaczego kolej kategoryj, interes ustał zupełnie. Papiery dowy l'óznych llakl<J,dów i fahryk. dzie!; .. budowy i wręczył J. Em, ks. bis!.u-
i wangl'odzko-dą,browska tak się garnęła do kolonialne trzymały się ITI ocno, z wyjątkiem Fabryki zapałek, których wyrób wpływa powi klucz złoty, którym tenże, po krótkiej 

. zmó,w i ):loszta do, siebie. O Ethel, strasz-! zbroczone kr~v,i'1':. ucieka oclemnie.,. Ach! I winę, sro~ze. Bieuna mała I(l;tCiężlio--o~ 
ną:r;je~t Jego ::g~Jlla. Ido! I,do! ,wroc SIę! ., , . phwlła J,,'den /(jt.~z/JW!l krok, popełniony w 
. Z~cmIlo nu SIę. w oczach i zatoczyłam ~Jnl1eraJą.cy ~'zucał ~lę meSpOkOJIlle" 'yo: pr~ystępl~ ro~paczy, spowodowanej zawie-

SIę, ldąc d~ dr,zw!.. dZlł d.0k?ła. cIemnemI, ,zachoclzącem,l JUz dZlOnlJl, llnloścHh upokorzoną dumą,. Losy 
- OprzYJ SIę na rume. Może byłoby mglą snnerCl oczyma 1 zatrzymał Je na okrutme pomściły to nieszczęsntl małżell-

lepiej, &~ybyś została? " Karolku, który uk~'Ywszy tW,itrz w dłon}ach st,wo, zawarte ze starcem, na przekór nie-
- POjdę,-zawolalam nannętme. Muszę stal oparty o komIllek. DZIwny, blagaJący, WIernemu kochankowi. 

iść, Gdzież on jest? bojaźliwy wyraz zajaśniał w spojrzeniu ko- . ... . 
Magdusia ohjęła mnie wpół i zaprowa- nającego. Karolek tedy zOtital spal1kóbiere'1 posia-
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l'rzelożyla z angielskiego 

BRONISŁAWA NEUFELOÓWNA. 

-CQ:-

~zi,la do o~wietloneg,o posęp.n.fIl1, szarJ:Ill - Byłem nikczemI:i~ielll, wiem o tem, dloś~i p. \Velbo~'na, co wmz z jego osobi
sWItem pokOJU, ,w ktorylll OWll1l,ęty ulub~o- ale odpok~towałelll ClęZ~O. ~a\~et ty Ka- stenl1 dochodallll stanowiło książęcy mają
nylU swym długilll płaszczem: lezał konaJą- rol~u, mozesz pl~z~bac,zyc, u mlen1.Jt1ce mu. , tek. Lecz mnie ze wszystkich tych wspa.-

(Dalszy ciąg-patrz NI'. 225). cy Ernest. ., , "Kar~lek oclwroclł SIę l, ukl1},kł przy mm, niałych dóbr cieszył jedynie Riverclale Hall. 
l i ' •• , _. ' :reino było l~ldzl w pokoJu" lec~ Ja WI- schwyClwszy d:l~gą l'ękę,J~go. , ! Spędziwszy W uim tyle błogich dni, szcz\::-

Ach. "szystko Jest,az nadto 'plawdzl- dZIałam tylko Jego. ':Pwarzy me lllIał opa- - O~ Ernescle!·Ernescle! byleś dla Jllme!ŚliWą byłam iZ znów w murach jerro za-
wem, - odparła MagdUSIa za~amu.Jąc rę~e. rz?nej, ~ na mój widok ~łaby blask z~ja-I droższym, niż ,brat rod~ony:- ~a,,:ołał Z 0- mieszkać będę mogla. i:> • 

Biedna, biedna Ida! O Ethel. co za. OklO-, śmał w.Jego oczach. Uklękłam przy mm. I czyma peln~ml l,ez. NIechaJ CI mebo prze- Nowy rok się zhliżał a my cią"le jeszcze 
pny los! . '., ,KonaJącemu pr~ebaczaIl1y wszystko .• Pa ba~zy, tak }a~ CI przebaczall~! byliśmy gośćmi pp. Lyon. Ma.gdusia ani 

Upadlam na sof~ łkając zClCha l ukry-I nllęt~ła.nl tylko, . ze był on IdZIe ~ozs~ym S~aby uSIll~e?h z~d?wolellla ożywił na chciała słyszeć o odjeździe naszym przed 
łam twarz '': dlome. ,. I nad sWlat cały:-l zapłaka. Jam nad lllUl, Jak- ch>yllę s~tyW:l11eJą:ce JUZ rysy. egzekucyą, jak mówiła. 

-: A on Je.st na d?le, Ethel, - cIf);gnę1a gdyby był mOIm brat~m., ,. Zegnaj llU Kll~rolkll, ~ rzel~l dogorywają- - Byloby to szkaradnie, niegodziwie z 
dalej :Magd~lSJa przyCJsz<,mym, ~atrwozOllyl11 - Byłem pewny, ze pam prZYJdZIe" -: Cy:I~l glOSe~ ,- me, będZIemy ~uż razem 10- twej strony, Ethel, opuszczać mnie IV po
g~o~~m. ~Ie zostal ~ablty,. '~IęCgO, prz:y- rzel~ł ,slitb~m ~loser..n' Ona ~ochała Clę l Wlh ps~rl!:gow w RlVerdale. NIe żałuj mnie, .. dobnej chwili, perswadowała. Nie chcę na-
mesh tut~lJ .. ~ytal SIę: o ,CIebIe, C::lClal SIę pn:n~ Ją tez n~eg~'ys ko~b.ałas. Przez pa: tak lepIeJ... wet słyszeć o tem. Oob r świat Jowiedzial 
z tob~ wHlzleCj czy ZejdZIeSZ do mego? 111lęC na tę IUllosc, moze przebaczysz mI Zakrył oczy ręklJli dłoń, któr" trzvma- rrclybym zo.stala skaznn"J l-la po 11' , l'e a' 

w, d ' ł k" "l-' d' l . ł l 1 ' .." J >:> ., < '" c. w eszen " 
, le ZlU am o lIIl ll1UWI1a l po mos am pam.. ,.., ~m,. O( owaClala w ~l~m ,uś~isk,u; pod- przyjaciele zo,tawiliby mnie na pa.stwę me-

SIę, . " ,- NlecllaJ mebo pan? l~Izebaczy! Mnie mosla.m .oczy. S,zary cle n Sl111erCI padał mu loso"'i? A jtL wychodzę zamaż, co 
~, O Etllel" Jak~~, ty bl?-da! Możeniemgdy pan me ~krzy\Vdz.lles. . " ,pOWOI.1 na twarz, Jego. Nagle straszne kon- przecież jest stokroć orze' . Jak· serce 

będZIeSZ wstame ~eJse na dol? .,:- ,S~rz'yw(~zll~m ~azdego z .. 1 eJ przYJa- wulsYJ1~e, c1l'g~1lle podr~uc~ro kilk:lkroŁnie twoje może znieśó myśIg poclibn? Gd h 'ś 
- Owszem, -1Zekłam głosem tak elZIW- cwł 1 SllUel'Clą Jedyme mogę. WIDę mą zma- sztywUleJll,ce CIało, pOWIela opadły do po- nie byh tak niPCZllla J'alr tell k ą, , , Y" ,J'l_ , h' ]" 'l" -"'1' ł d 'D ł " . l' c < v, ~ alUlen nu) 1 nym l OC ryp ym, ze samo..przeraZJ· am SIę zac. l\le p acz IlU OIl1ną UilSS anvers... owy na stoJą.ce JUz s"upem l pokryte biel- ski talll na dole równic ok, t l 

dźwięku jego. Pójdę do niego. Ozy bę- jam łez twych niewart. O Ido! jam twym ll1Pm .oczy, usta wykrzywiły się kurczowo nie lJOstalbj'ani' na chwil" l,Utn!, POtlllY:tSe l' 'J? . b" r 'd t t ' l d ' " '" \leJ g ow . (ZIe zy" ' . za oJcą· ;. . _.. ,IWY, a'.vszy. os a me, za e WIe dosłyszalne - Hal h·udna rada, skoro musze niemR. 
. ~ Nle,-,kona. O! to okroI/ne, Ethel. Po- -Wyraz ~ll11ertelneJ trW?gl wykrZYWIł mu tchlllellle, Ernest Welborn żyć przestał. co mówić. Uchyla.m się przed twą;'wysoką; 

słah po kSlędza, doktora, adwokata, - ale twarz; Hora przez chWIlę drgała konwul- ROZD I m aclrości ,l. droO'a ""'1".:1·' O. ' " J ' cI ' h' t t'd " Z b'l " Z AŁ XIV I"~' i:> _m.' ",IlUSIlI. zy oprocu 
{SJ~. za l~l~ ~ Cla

k 
n~w~ .1"1 Zlec'tk 1'0 ~ sYJllle'

T 
kł ł 'l' '., -"T.1' 'l" b'" I ]}Iitdzi i mnie, nie bedziesz miała inn\'ch 

tesu<'l.l~Jen l !'an moWl, ze wszys '0 zapl- -, a noc,-rze po c lWI I Jl~Z meprz.y- ,H .tallU IJ~ym g~'o le, Jedno obok dru- koleżanek?' " 
sal KarolkOWI. tomme, ta złowroga noc, gdy Ujrzałem Ją glego, spoezęlt Ido.. \ Ej'nest ułoźeni do snn 

Kto jest przy ni,m? pierwszy raz przed klolllbem róż IV Riverda- wiE'cznego, po zhyt krótkiej, doczesnej wę-[ 
~ 'Wszyscy. 1\fadzU1, tylko dostała. spa· 10 Hall... Pntrz! R~ce ma pokaleczone ... dl'ówce. JeiC'li zbłlldzili, odpokutowaii za, 

(DIl/szy ciqg nasIl/pi). 
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przemowie otworzył podwoje nowej świą;- 11ia z pra~ naukowych, wyoawanych w ję- Possinger. I wita w m. bez heCl:. 46,8. 
tyui. zyk.u. polskIm. Był też stałym WSI)ólpraco- P 7 r 1 . . 'I. "tTT kI b' k' ~zczeci", 7paidziernika popotTllrg zhożow)'. Pszenica 

Ścisk przy wejściu do kościoła był ogro- wmkIero "Rocznika medycyny polskiej," raga paz l Zler III "a. H u 16 ~zes lin CIcho, w m. 136.00-152.00, na wrz. paź. 150.00, 
mny i tylko Z trudem przyszło straży ocho- wVdawallerro l)l"zt'z dt'a Ro!!O\\'icza. wyhrano komisYę ao roztrząsania projektów na h,. mj .. 161:00. Żr~o_ mocniej IV m. 133.Of!--.13P·;'JO 

l d l
" J ~ ~ d .' . l l' .. . 1 na l,IlZ. lIst. 130.50, na kw. mJ. lS"."O. 

tniczej i wazolU po ICYJnym utrzymać 11[1,- - Warszawa. Ilomi.~,Ij([ do Uli'ag; nad usta- lOg ze aZllyc l l reorgallllll.cyl ,\arz/!! u Olej nepakowy Ugp. dohre, na paź. list. 50.50, na kw. 
leżyty porzą:dek. Wkroczono wreszcie do' wą, 8/~mjJloll'q. Na ogólllem 7.ebraniu wy- dróg państwowych. Przy tej sposobności mj.51.70. Sp}ryt,.ns mocniej, w m. ~.80..1 na paź: 
świątyni, gdzie dla duchowieństwa, dustoj- dz:alow Rt1dn oJn.ęgowego w dniu 17 wrze- poruszono kwestyę języlra niemieckiego i !~~ę,'./! ~J~.Z·8.~~.t. 46.30, na kw. llIJ. 4/.10. Olej 
ników świeckich, członków zarubdu kościel- śmn, postanowi?l1o utworzyć komisyę, pod centralizacyi jako wpływów groźnych dltt ~r~lewiec 7 paidziern,ika: Targ zbożowy. Pszenica 
nego, prasy, osobne przygotowano miejsca. prezydencyij, WIce-prezesa Sij,r1U p. '1'. 'Va· d " I .., I dl" h . l wyzPJ. Żyto usposolJleJJlc dobre, w m. (120 f. 2000 
W półkolu, okrą,żającym piękną, chrzcielni- lęckH'go z czlonków i sekretarzy wydzialów llarO OWOSCl czes neJ l sz W lWy C Wie u f. cl.) 125,0'), na paź. 12\00, na wiosn\) 125.00. 
Cę, ~.·zasiedli wszvscy, prz" odgłosach pie- h}'potec:mych z Z,ll)1'OSZelliem do nie,]' re- ekonomicznym interesom ki'a.ju. JllczlIlleń bez 7.miany. Owies cicho, w m. 2tJOO 

J J ~ B j' . 'l"k N dd t l f. cl. 120.00, na paź. 116.00. Groch biały (2000 
śni, wykonanej pr7.ez dawniejszy ch6r 1:0- gentów Za,w~1.(1zkif-go, J a!.Jlowicck it'go i So- er In, 7 paz{ zlerm a. ".I: Ol' eu sc te f. c.) 145.00. Spil"ytu, 100 litr. 1GO% w m. 47.25. 
ścielny. . . . biel'zaiiskiego, celell1 opracowallia, poglądów Allgemeine Ztno-" zaprzecza wiadomości na llaź. -l0.5U, na wi.osnę 47.50; powletrze piękne. 

p d' dl a sto me olt l h k '1 t' 1 . ł' 11 o' , , Londyn 6 paździt·rnika. Cukier Hawanna .Nr. 12 O O sp~ewalllU w~ze· ~ l;> . ~- wywo· anyc Olllum Gl, aHU wy( Zla. ?w. y- jakoby p. Schloetzer przedstawił w "\Vaty- nominalnie 13. Crkier burakowy I()1/,; mocno 
rza. J. Emme.ncya kSiądz lJlsk,;p ~,w d~uz: pot~cznych 8ą;du okręgowego zarządzaJl!ce- kanie nowe propozycye, celem przeprowa- Londyn, 6 października. Targ zuożow~'. Pszenica 
szeJ przemowIe zaznaczyl waznosc dl1la l go lzbą ubrachunkową; i rejenta Landau'a, d . k' r" N' l t stale, biala obca '/2 sz. droższa, przybyłe ładunki 
wezwał zebranych do modlitwy o miłość I w kwestyi zastosowania ustawy stemplowej' z~n~a po OJU l:e IgIJnego w le:ncze~ 1, U- mocno, spokojnie; mąka ci~żko, j~czmień· ./2-1, 
wzajemną, zgodę, która mieć powinna gló- do warszawskiego okręO"u sądowego oraz dZlez obsadzema katedr arcybiskupICh w owies l sz. droższy, aniżeli.w tygodniu popr7.ednim, 
wne swe źródło przed tronem Naiwvźsze~o wVJ'aśnienia wszystkich trudności ~akie na- Kolonii i Poznaniu. olvies rosyjski m.a popyt lepszy, j\lczmieil slodowy 

J J ~ J , J i groch stalE', fasola ofiarowana ohficie, spadła 
Pana. Następnie po szczególe poświęcił stręc7.yly się w praktyce przy zastosowaniu Lyon, 7 października. \V kosl>al'ach żaB- w cellie o 1-11fl SZ., kukurJdza wyżej. Wywie-
ołtarz, k~z~lllicę, chór, dzwony i cały powyźszej u~tawy, z wal'un~iem, ~by uwagi darmeryi podrzucono zeszłej nocy bombę ziono w tygodniu od dnia 27 września uo 3 paź· 
gmach koscleln;y. .. . . te by.ły złozo. ne. do uznama ogolllego ze- w bllChow. Uszkodz·on" został·a s~cl'a[la l' dziernika pszenicy mqiel~kiej 4.:128, ohcej 05,541, 

Obok .T. Emmencyl kSIędza bIskupa, gta- brama wvdzIałów s"du okrę~owego ])1"zed y ą 'll jllczmienia ang. 2,5400, obcego,,26,405, stodowego 
J .. ~ k ł b l h ang .. 14,393, owsa aug. 1,016, ObC3g0 56,263 kwr.; 

nęli księ:t;a pastorowie: Biedermann i Zyl'- 15-m października r. b. OdilOśne odezwy popę a y szy y w o mac. m'1kl ang. 18,7t-2, obcej 2ó,76L work. i 100 becwk. 
kwiz, z których każdy dłuższą; pl'zemo- pod datą; 27 września rozesłał prezes sądu Kair, 7 października. Adjutant Gordo- Nadpłynęło dziś 6 ładunków pszeuicy; deszcz. 

'1 d i ' t K' d b' kS' l I ł k' k d lk'k St t t ł d l' Wiedeń,6 października. Pszenica na Jesień 8.17, na wą UCZCI Z en uroczy s y. SIt), Z lS up p. Ilurnow (O zaproszonyc 1 cz on ow 0- ona, pu OWlll uar zos a w z rac Zlec- wiosnę 8,57. 2yto na jesieil 7.23, ort wio.ull 7.28. 
odmówił mOf)litwę, której obecni klęczą,c misyi. ki sposób zahity na pustyni. Kukurydza na paź. 6.8.5, na mj. cz. 6.30. Owies na 
~ys~ucha~i. . ~I?ie\V nowego chóru. ewa!1ge- - Stosun~i szkoln~. 9zytalll'y' w "Dziel~. Par Ż 7 aździernika. Prefektura Se- jesiei] 6.57, nil wiosnę 6.67. 
hck18go I pIesll Nr. 478 poprzedZIły htur- wal'sz." o Interesującej spraWIe sądowej, Y'. p .. Peszt 7 października, przed polud. Targ zhożowy. 
gię, wypowiedziantj, przez księdza pastora która się toczyła temi czasy w Siedlcach. kwany ohJęła w posIadame 7.akrystyę ko- Pszenica w m. ospale, na jeaieil 7.75, na wioSTH;j 

d l ' . ł N' l l CI "kt' 8.35; owies na jesicń 6.13, na wiosnll 6.37; kukll' Ron tha era, poczem stowarzyszenie śpi e- P. Romanskij, pomocnik gospodarzy kla- SClO a, ".1. lCO as (es lamps, ora z po- rydza na kw. mj. 5.71; pogoua pi~kna. 
waków łódzkich zaintonowało stosowną: sowych w gimnazyum tamecznem, obwiniał wodu rozszerzenia ulicy ma być zniesioną,. Poznań 7 października.l:)pirytus w ]fi. bez hec7.44.70, 
pieśl1. b. uczni.ów tegoż . zakładu: Korn:,cewic~a, Pleban miejscowy odmówił wydania kluczy. na paź. 44.80, na list. 44.30, na gr. 44.20, na kw. 

O od i ie i . ta ił k al' Dohk Gnno k t mj, 45.70; mocno. g Z 11 perwszej WS· vp na az nI· . -a. l , ws lego O. n~s ·awame na J~- Tłum zgromadzony wtargnął do świątyni i Brema,6 października. Olej skalny (sprawozdanw po-
cę ksiądz pasto! Rondthaler i w dluższem, go zyCie. Sledztwo p()IIcyJne wykryło, ze. ł' , r k czą,tkowe) mocno. Htaudanl white w m. 7.4.5, na 
pięlmem a ważności chwili odpowiedniellI zamach ograniczał się do rzucenia w okno zamtonowa w Dl:J r.nar~y mn ę· list 7.55, na gr. 765, na st. 7.75, na H. 7.85. 
kazaniu oddał cześć chwili tak doniosłej. dwóch kamieni, które nawet nie trafiły p. Bruksela, 7 pazdzlermka. Podczas 1'0 z- Glazgów 7 października. rrlixed numuers warrallts 41 
Dalszy ciąg liturgii i odśpiewanie nabo- R. Obwinieni mścili· się za to, że p. R.. dawania nagród uczniom średnich zakła- sZ'L! p. I 6 'd' 'k B > ( 1 . h . . k' lo • kt' ł . . .. ł' 'b" .. Iverpoo, paz zlerm a. awe,na sprawoz! ame po· 
znyc pleśDl za onczyq ceremOnIę, ora sl?e nIaJij,c sumlen~le w ozone nall o OWIij,~- dów naukowych zaszły, pOrollll0 obecnOŚCi czątk.). Przypuszczalny ohrót IO,(JOO; stale. DZICIluy 
długo pozostanie w pamięci łodzian. ki, cz~sto donosI~ władzy o ?,aruszem~ ar królewskie' scen hurzliwe. Munic'- do,,:óz 8,000 be!.. . . . , 

(-) Goście przybyli na uroczystość poświęce- dyscyplIny szkolnej przez UCZnIOW, w tej p Y" .. h Y ,.) I llverp.ool, 6'pazdzlerlllka ll.OPotll<llllu.)Jawelna.\.Sprn.. 
nia kościoła, oraz liczne grono miejscowych liczbie i obwinionych. Są:d okręgowy na pa]nosc potępIła demonstracYę oswIadcza- woztlame k~HlCOW~). Obrot U,OOO hel,. z tego na 
obywatelI' zebr'alo SI'ę o godzI'nl'e trzecI' eJ' na 10sI'ed eIll'u d" t,' ~ osI-al' J' ac że osoba monarchy powinna ])ozosta- Bpekulacyę l wywoz 1000 bel. Amerykanska mocnoj J Z a mIl1lS .racYJnem uzna.. ,- v, Buraty stale. Midlll. fl.l11erykańskll na list. O"r. 
sali towarzystwa kredytowego na wspólną: żenie kryminalne za nieistnieją;ce, a co do wac poza wszelką walki1 stronnictw. 511/16 , na st. lt. 547/W na lt. Il1r. 5'51a2, na l~r. 
ucztę. O przebiegu tejże doniesiemy.w ju- wykr?czel1ia, spra,,:ę odesłał cl~ sędziego Rzym, 7 pn.ździernika. Cholera. W Bel'- kw. 5~3/64 p. ,.. '" 1/ 

trzejszym numerze pisma naszego. pokOJU Sąd pokOJU uznał za Wll1neO"o ty 1- l'" 'b l 2 New York, 6 pazdzlernlka, wJeCztlrem. lllLwetna !O '8' 

k K '· ,. ! k' 'l o' 2"'5 'b gamo zac 10rowa .. o 8 oso -zmar y ; w w N. ,(!r1eallie !F/8,~ Olej .. skalny, l'alinowau): 700!o 
(-) Nieostrożność rodziców i opiekunów, o Oll1ace\\lcza l s aza .00 na . lU . C, " l. ł] 6 _ .1 ]]. Abel l est 8, w i<1lndellil s. :)lll")WY oleJ skul· 

którzy zabrali z sobą dzieci małe na uro- kary lub areszt. KOl'naCeWlCz apelował do l emollle zac lO! owa o zmar o 'Ul' 65/s ' Certyti!mt,y pipo liue _ ,I. 74 1/8 C. M'j,ktl 13 

czystość wczorajszą: poświęcenia kościoła zjazdu. w Guneo zachorowało 57 - źmarl"o 27; w d. 30 C. Ozerlvolla p~zenica ozimll w m. - ,t 8~1 l'., 
ewangelickiego, omal że niebyła powodem - W Płocku w miejscowym tumie ma Genui zachorowały 43 _ zmado 48' \Y nll paź .. 873

/8 , .na ~i~t. -: ~. 89 1
/8 C. Kuklll'Y'!;::L 

l b ,'. . .' . . . . '1 . k . .' (nowa) 63 1/". Uukler (faJr rellUlug :'tlll~eI)VfuleR) 4.hO. 
groźnyc l następstw. ,V chwili otwarcia Je stal anl1le odnOWIona ImpIlC!L luo ews a, Neapolu zachorowało 66 - zmarło 36; w Kawa (rair ł~i,)) 10.15. IJiJj (WilcI)~) iWO. Hluaino. 
świątyni nieprzeliczone masy narodu (bez funduszu na ten cel dostarczyła osoua pry- innych llliejscowościach zachorowało 37 10. !<'racht zbożowy 3'/,. 
względu na to, że kościół żadną, llliarą, watna. . 
10,000 osób pomieścić nie może) rzuciły się - Poźal' kościoła. \Ve ,,,si Niedźwiedż, zmarły 24. 

OSTATNlEWIADOlVlO$C[ 
HANDLOWE. 

naprzód. Powstał ścisk niesłychany, tak, dekanacie miechowskim, w zeszli1 środę 
że starsi nawet ouawiali się zgniecenia a spalił się kościół parafialny, pod wezwa
cóż dopiero dzieci male! Kilkuutlstu silnych niem św. \Vojcieclla. Pożar wszczął się 
mężczyzn rozepchało cisnące się tłullIY a skutkiem zaprószenia ognia przez blacharza 
z chwili tej skorzystali starsi i pochwycili pokrywającego wieżę. I Pet,e~sb~rg, 6 pa~dzie;nlka. Wykaz h~Ttku pailst\:lL ~. 
dzieci na ręce, inaczej mogło było przyjść Zdołano uratOWać srebro kościelne i H- d. 6 p~ZdZlerl1lka.~t;;~ k~sy1l4,88U,HZ6 (prz~·b.2!)4!t>29? 
l l 11 P · '''t "tV' 11' łt" l·ł l ' b, 'l, SkuplOn~efekty;,l?,,,00,237(przyb.1,113,806); :mlIczkl 
(O slllutnyc l wypac ,ów. anowle ])re- paI,L y. ,1C CI ? alZ .o~a LL, C.lOC ,Ul ZO na papIery puhhczne :!,S30,OM (przy b, 12,970); za. 
zydent miasta i policmajster major :Ma- Jest uszkodzony, Jakotez 1 prezultOl'yUI1l. liczki na akcyo i ohlig. 22,1l5,52(J (przyh.409,511): ra· 
ksimów dokładali wszelkich starall celem - Petersburg. illiI/JLO/lJllllia. "\Va I"szaw- chunek hież,!cy millisteryum firmnsów 31,288,420 
utrz"Jllania IJorz"dku, _ wreszcie straż 1)0- ski jenerał -"ubernator jenorał _ ac1jutant (p,·zyu. 189,67!.); iune rachunki hicż!bce 63,364,3~~ 
~.~ H l . '" '.. 1 (ubyło 454,240); zastawy oprOl!entowane 29,230.133 

licyjl1a musiała siłą; powstrzymać napływ l~r \:O, lrllanowany .zo~tał czlonklem rac y (ubyto 321,5(6). 
ludu do bramy głównej i do drzwi bocz- panstwa, z pozostawwlUelJl przy dotychcza- Petersburg, 6 pa.idziernika. Weksle nil LOIILlyn 24 15/32 , 

nych i temu tylko zawdzięczyć naleź,)', że sowj'ch godnościach. Dowódca drugiego II pożyczka wschodnia 9~5/~, III pożyczka w~chod· 
nie było zadnego wypadku. \Vkl'ótce koś- korpusu jenerał Nikitin lJlianowany został nilL u4

51s, nu;va. rellta ::tota 16ęl/~, petcrshurski I~allk 
"b ł ł' b k' d "1,,' . l· 1-' "'1' I' er N' dyskolltowy,,2fj'/2,warszl1wsklballkdrskolltowy3IL ció,,- y' przepe mony, ramę zam męto a owo~ C,1 wO.Js. '- o,~ ęgy \\ I eus {:e",o. ~ ,~- Berlin, 7 paźd1:iernika. Bilet,\' hanku r03yjskieti0 

przy drzwiach pobocznych postawiono straź, czelmk drugiej dYWIZJI kawalerYl gwardYl, 206.70; E% listy zashLwnc 62.20, ·1% listy likwIlla· 
która przepuszczała jeszcze tylko osoby, generał Dl'usen lllltLnOwany został dowód- cyjne 5620, 5% po:~yczka wschod.nia II em. 60,7[>, 
maią,ce J'akąś Czvuuość 1)1'ZV uroczystem lla- cą cll'uo'lego ko{·pusn. 111 emisyi 60.60, 4"{n ~oży~zka z ISSU 1'. 78.40, ~l'/O 

J J J - ~ • • • ,. • ł. ,llst.y zastawne rosYJsk18 !J3.40, kllpOUy celne 20.o<!, 
bożeństwie. -: .Mmlsteryum spr~wledlJw~scl l~zna O ,z ,t 5% pożyczka premiowa z 1864 1'. 141.00, t<Lliaż z 

Na dachu domu przyległego ulokował się własClwe lUtteraz me pewH"kszae etatow 18fj6 r. 135.40; akc}'o banku handlowego -;910, d.\"· 
jeden z fotografów lIliejscowych, w celu sądu okreerowe<fo w ,,\7a l',szlLwie i poprze- "lwnto.\"ego 78.25, ur. zel. wal"SZ. wiml. 1U7.75; ak· 
zdjęcia widoku całej uroczystości w chwili, stać IlU IitrZ'yJl~alliu jeszcze przez dwa, lata cye ~redyto :"0 ~ustr'yackie ,17~; najlluwsza pożrczka 

b k · . I· . l ' ł· k' , . , ros),J,ka \.I4.UO, 6"/0 renta rosY.Jska 107.\.10, dYSKont·, gdy wobec dostojnych gości u ram OŚClO- POS,tC,Y Je( lJego . c~ on a czasowego, nb\?- 4%, prywatne 3 %. 
ła wypowiadane uyły mowy inauguracyjne. l'zoneJ poprzedmo tylko do 13 styczl11a Londyn, 7 października w południe. j{o!lsolc 101 '/m 

(-) W teatrze "Thalia" dawano we wto- 1885 roku. pruskie 4% konsole 102'/2' [,010 tUI'eckie z IH(jfJ r. 
rek komedyę ze śpiewami, albo rac.:ej, jak - Kraków. Biblioteka Jagif'loJl.Y/w nalH'- 7"/46, rosyjska poŻ.;: 1l\73r.943/4; 4% l'eutaY.!otu W<J:;. 
na afiszu wydrukowano "obraz z życia': la świeźo bialego kruka. .Testto dziełko 77'll' 1111"tl"Y"~ka zlota ;'enta 85, egIpska 61 'lis, 

d , k· k ł 1 ~40 . kI' h, l bankn ottulll!l.lIdkwgo 12/s, lornhar<1y 129/ 16 , ak[:)t' 
pod tytułem: "Człowiek z księżyca" (Der ru OW,l11C o o O. D :0 l~ w (WOC . szpa - k ... tlaln sun,kiego 743{" 
Mann im :iYfoncle). ,Vartość tej pussy jest tach po polsku l po menuecku z pIOsnka- Wiedeń 7 października w polnd.AkcJe k .. "cli'!.' 283.30, 
tak minimalną, bo ograniczającą się na mi, rycinami i nutami w tekscie, tytuł zaś taki!:" w\!g~er: 2~2'~~1 frauclllzk!e ~()3,75, t)!II~:~l:tll 
kilku dowciI)lLch, że dzi\\:imy się, i;i; d}Tek- jego: "PawIa Glodiusa katechizm to jest 147.60, gahcY.lskl~ ~60.00" k:)~et polu .. zach. 11:,,/5 

. I ,., l" J 'tk . ausl,r. rellt:t paplerowa !lO.Uo, (,almz z!ota 103.10, 
cya Zl11'aZ na trzecie pn.;edstawienie wybra· su.ma wI.ary c lrzeSClans {lej, (1'0 o po. me,' 60J0 w\)gier. złol.a 122.75,5% papip,)", 88.70, t,.kl17. 40!,., 
la tak nieudolny utwór. Gdyhy przYllaj- mwcku I po polsku zebrana dla CWlczen złotn93.15, noty m'Ll'knwe 5H.77 1/2, Ilapoleony !L68 
mniej dowcil) był częstszym, gdyby nie był młodych dziatek. Zu Breslaw druckts und ZWiąZH!< l.A.llkc!wy 1(:2.50, akcye taba~zne 126.50. _ 
tak płaskim, J' ak 111). ów o bocianach, lub verlegts" Pa ryz. 7 pazdzleralka po połud. 3/0 ren(,a 78.1:>, 

• T1' db" . 4'/1 % pożyczka 108.H5, włoskie ~[) 3{" f,'ancllz 
O kwaśnem mleku - rzecz sama możeby - KONttr!y. " (rotc~ o re Się t.u ma:Ją kie GB~.75, lombard)' 315.00, tUl""ckie 7.72'/" akcye 
zyskała, ale to, co bylo, nie Uloglo na- koncerty: J. Paderewsklego (ze_ wspoludzla- kanału snezki~~o h80 , hanku ottomańskiego 567, 
wet skromnym wymaganiom odpowiedzieć. 1em Modrzejewskiej), - Dawitl~1 Poppera, egipskie 307, aK,cy? tll:bac~~e 518.'.lO. . 

Sprawiedliwość I)l'zyznać każe, iż artyści I)ianisty Pachmana i utalentowanego mlo- Warszaw~, 7pazdzlermka. la:g7.h~zow):. ~$zelll(la2.1:! 
. .. l', . ft.l,st.ra l tlobra---, Inala600-b7,,, wyborowa 

dokładali wszelkich starań, aby podnieść de~o . \\loloncze 1st Y . ~daUlo~\'slnego, osta- 700-7'>5; zyto wybOI", 232 f8. 4':\5-527, śreullle 
grą swoj'1 ramotę. Zarówno .panna Basti~, tmeJll1 czasy w Berllme z3,Illleszkałego. 460---, wat11iwe ---; j~czlllillli :\ i 41'0-l"z~. 
jak i pan Tyrkowsky (?) robili co Ulogli- - Lwów. Regulacyu rzek. 'V klubach d'JWY 202 (t. 420-4s5; o\yies 1~2 (J. 2d5-325; 
ale czv:t; wiele mogli zdziałać? sejmowych proponują aby domagać się od gryk,. 200 (J. ----i rzepIk MIll ---, zlmuwy 

J ., 1 ,.. ; ł f d' . 210 (t. - - ., rzepak rapps zImowy 210 (J. --
Publiczności zebrało się w teatrze bar- 1 zą,c u uh, Olzem~ ~ta. ego un uszu na le- -;groch polny 260 (t,----, cnkrowy 260 a. _ 

dzo niewiele. gulacyę rzek gallcyJsklCh. ---; l'asola260 (t. -~--- k. za korzec. Kasza 
----- jaglana ----, j\lczmicnua --; olej rz"pakowy 

H:.H,ONII~A 

KRA J O W A r Z A G R A N I C Z NA. 
T E l E G R A M Y. 

Kair 7 października. Kl'ą,:lą pogłoski, że 

lord NOl'thbroock zaproponował zupełne 
zwinięcie armii egipskiej, Miał on zapro
jektować wzamian uformowanie 9000-go kor
pusu żandarllleryi czyli straży policyjnej. 

--, lniany --- kop. za pud. Dowieziollo pSZI~-
nicy 600, ż)"t.a 1,30u, j\lczmienia 30, owsa 2GO, 
grOCllll polnfJ/{o - kot·cJ". 

Warszawa,7 października,Okowita 78% z akeyzą kop. 
po BOfo.Stosunek garnca do wiadra 100-307 1/2' llurt. 
skrad za wiadro kop. 796~-7905, ZIl. !{al'liiec2i)9-~(jO. 
Szynki za wiallro kop. 8088-!:!l I 8, za gami"c ko. 
pl!lj~k 263-204 (1. dod. na wyschn. 2%). 

'!'JU,EGIU.:UY (,IIEŁDOWJ~. 

Giełda Warszawska. 
Zą,a"IlO z koil(,ern gieltly. 

Za weksle krótkoterminowe 
na Berlin za 100 mł'. 

" Londyn" 1 L. 
" l'aTYż , "lOr} fr. 
" Wlecien" 100 li. 

Za papiery pańslwowe: 
l,bt,\' Likwi,L l{r. Pol. . 
llus: l'oż. \\' ~c1lOd nill. . . . 
Lhty has. Ziem. z IjU r. Lit. A. 

" " " lnate , 
Listy ZaBt. M. W"r~z. tl"r l 
"" " 11!l 
"" " ,,111 
"" n "IV l,ial.y Zast. M. f,o,hi !:iel". l 
" " ), )) II 
"" " " li! 

Gie! da Berlińska. 
Banknoty rosyjBkie :.:ltl'flZ. . 

" "tU. dost .. 
Weksle na Wardr.lLW\l kl". 

" l'etel'shurg kl'. 
" ,,!U. 
" Londyn kro 

:' 'Yi~~leil 
[)ysk~nto pl'ywaLue 

dl. 
kro 

Giełda londyńska. 
\\'t;!tslo na l'de~fi"tlI'6 . . 
Dyskonto 2"/0 

Z dnia 7 ,2 clni .. 8 

48.40 
U.83 1/2 

39.15 
8Uf> 

87.50 
94.75 
97.:ł5 
rJ7,-
94.50 
92.70 
!l2.45 
!l2.S5 
84.50 
84.·
S;J.15 

21l6.70 
206.75 
20&.35 
20;).80 
204.05 
20.fli 1/2 
20.29 

167.10 
3 

4S.40 
9.83 

3920 
81.10 

.87.50 
94.75 
!J7.20 
97.10 
!l4.50 
92.70 
9235 
9230 
IH.50 
84.-
83.-

:lO6.!)5 
207.-
20fi.70 
:WO.IO 
21)·1-.40 

20.lJS 
20.?!!) 

167.05 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Małźeńslwa zaW>l.rte w <lniu 7 p!tź(l!.icl'nika: 
W parafii katol: 2, a mianowicie: Józef Zimowski 

z MarY!b Zagner, Teodor Szasband z Józefą, Glin
kowską· 

W parafii ewang: -
Starozakonnych: 
Zmarli w dniu 7 pai;u1.im'uika: 

,. Ka~olic:: !lz.i<J01 li" .lat I;)·!,u f,rnal'lo 3, IV t.El.1 
,~m:h!e C<JI."p;JOW 2, dZlłJwy7.'j,t. I; dUl"oMtyct. -, w tćj 
ll"z\'w llI\)zczyzn -, koJllet - a mianowiciE!: _ 
. EW!łllgelicy ,dzi'ci d,., 1M, l,~).tu zm .. rto 5, w tej 

!!cr.I>!e chl~pcow 3, dZlel~czą,t 2; dorostych l, w I('j 
lIczhl? l~lę7.Czyzna l, ko!net -, a mianowicie: Jan 
DunaJ~kI, lat 23. 
. st~rozakonni: uzipel ,d,) lat 1Ó·tll zmarło 2, w tej 
l~czb!e ch~opc,)W 2, dZleWCZ,!t-; dm'osŁych -, w tej 
1~}Jle lJll,lzczvzn -, kohiet -, a mianowiCIe: 

LISTA PRZYJEZDNYCH. 
. Holel M <l;nl.2ufla. 1<'. Lippoczy z Budapesztu, E. 

BItten z Kl'olewca, l~andlllann z Fiirt .l!'urwerO" z 
Akwizgrnllu, K. Kuzmanu z Hewla.' Q 

Hołel. Vicloria. E. Goldmunn fabrykant " Toma. 
szowa, A. l{u~akowski zWarazawy, G. llergmann 
naucz. " l::towlCZ" .. 

t Edward Kiink, starszy ordynat?r 
przy szpitalu św. Łazarza w \VarSZawle, 
zakończył życie w dniu 7, b .. 1JI; . Zmarły 
liczył zaledwie 34 lata, a, SJIllerC Jego tak 
wczesna wywolala szczery żal, gdyż byłto 
lebu'z wzorowy i użyteczny członek społe
czeństwa. 

Rząd egipski sprzeciwia się stanowczo 
tej propozycyi. . 

8erlinJł 7 października. Targ zuo>iowy. Pszenica 
bez zn;ianr, w m. 140-1,73, na. pa~. 11!J'L 
na paz. list. 149'1., na lIst. {,'l'. 100'/1-151, nil WYKAZ DEPESZ 
gr. st.-;-, na kw. mj. 1601/4'-161, na mj. cz, 16li{l- . l 
162. ZJto bez zmiany, w m. 135-144-, na paź. IłteiOJ'CCZOllydt przez tllleJ8uf: sluC!/f: teteg7'a o 

Cenne prace swoje naukowe zamieszczał 
w "Mec1y~ynie," w "Przeglądzie lelotl:ski~n," 
w "Gazecie lekarskiej" i w piśmie l11enlleC

,kiem "Vierteljahresschrift fiir De~'lllatolo
gie uut! Syphilis." W temostatmem wy
dawnictwie podawał te:i. Klink sprawozda-

Wiede ń 7 października. Na c1zisiejszelll 
posiedzeniu sejmu Austl'yi dolnej })osłowie 
Suess, Weitlof i Magg interpelowali gwał

townie rZ11d z powodu protegoWitui;1. slo· 
wian. InteJ'pelaeye posłów zbijaJ namiestnik 

143' /2-144'/4' na paź' hst. 1il6112 -HI7, na li,t. (iCZllq z pOIlJOdit llietlokludJl!/c/t adresów 
gr. 1;)~1/2-136'/4' na gr. st .. -:-' na st. H. :-' nu Z i iunyc!t jJ1·Z!/('ZYU. 
kw. lllJ. 137~.',.-138, J\)<lZ1ll1Cll w m. 12il-18l5./ Npuman B'llut" .i'r1 j}'Y"f'nherO" H hl' 7 Owil,s spoko; ie· lU 1')6 H'f) ., 1)f Ol'" '. '. J' - • " o' - uc lllll er 

'.. . JU_ I} w, .. - -. )., na paz. :."J,. .t'smewlClz- vls-a-v~s St~llin, I(ollshLutyncr :sten'SL'.-
na paz. lIst. 12..> i~' lIa hs~. gr. :,M3/ł , na g!'; st. -: I LlBut~nant ~t.rukoff, 10 Art.ilIel'ie.Bl'i~ade.-Kllrlla
na st. lt; -, .na kw. n~J' 121 I" nR Il1J. "cz. -J , towSkl.-GI'Ullll, Htmsse, h'lUS Gl'lillfeH, Felik~ Ci
G,:,och \\arzelny 168-21v, pastewny HiO-1U3. Ole i eholl.- Leun Zuktlwski, C,ltl.lil.or •. luhject.- JUIiUB 
lmany w m. 4l5, nlepnkowy W m. be" becz. -. Oko •. llachmalln. 
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CYAe6~Jr!i~~a~~~&~RoneRaro:~EA~lli.I\·' ~l!.~~~~~~~~~~~1L OK~YlKII~~O CYAR, JIenaHCKliI, Ha OClIO- po l 'hrekcyą, I~ ~, 'Ja "'- ~ ~ ~~.l!I .- ~ \~LL;~ J!fI ~~ 
~~~~~T~:"~T~~J\y(~~)rb~~:(;pCJ~'!~"r~~~, IVI. A-U~_~~=,-UHA I I" SZAN'~WNEJ 'PUBLILe"H7NTunSLOf~il'!!'" ' 
C'b 10 'IaCOB'b yTpa, 6Y,II;eT'bnpO,Il;aBaT~CJl W C7.wal'tck d. 9 października, ~,' h I 
AlllIlKH)WC llilIyru;eCTBO ippaIIIl,R A. BIl- I" 
nepTa, B'b ero lIRD[~'}} B'b r. JIOAllll llOA'b ~ Na ogólne żąd~nie ~ • 

~~,7~;~~~II~~'~~~c;:a~:oj~J~~~Il~:!' SZCZĘ~('C7 17'EIJZ ~U1J'ugKi OBIET ~f l1I J. A § ~y A ;Ii (I XI Z I I O I~ O ]L J C :»:~ I 
lIoii II neOKpameHHoii IIpOMCH II 0A'}}j[- 0' " <!. ' . 'I ł - }'5T- " . e ""'-:",,!·o·~,.r naS!lr{"~}uJ~(~e: ,I[ 
lIOn'b, ou;'lmemroe )I;.rr1I TOprOn'b Ha 460 p. ((;/iitk hei Pru/{ell). " ! pO e(~n,Jny "r W.le Bini '\Vy~)OI'Ze :1l3"'Z ...... 1 - >U'.1 "(;a; ~ , 

r. JIO,Il;3n 2l CenTn6pj[ (Ii OKTH6pH) Komcclya W 4-ch aktach G. Mosera. ~"'" Pl,{J,tno 'bi~,l()ne :0 al'llitury stal., bielon. WZol"zyste.::prlljc~ Ila podłogi. :, 
n e B a H ~8~1 i,'Aa. Kasa otwarta' od godziny 7 i . pół. ~ ,\V zwojach I " ,j " damaszkowe.~SClel"1u 

]P'(H.~zątek O ;;·odz. S. ~" " na mankiety Kościelne kurp., biel. c1mnaszk. lplÓtno na wsypy. ~ 
06'bABJlEHIE ! " " na kalesony 'set'wety do kawy damaszko szar.1 " na po~vłoczk: ~Wlorowe'l~i 

lI. )1;. Cy)l;e6Haro IIpHCTRBa C7>:lHl,ll;a ---B' ONA ~ I " kreas, z bial. ICzer~ony drylwh posclelowy. I", 
~[RpOBLIX.'b CY)l;eil: l-ro IIeTpoRoBCImro ~'" !III Chustki białe do nosa " z frendzlą. Dryhch materacowy. i 

OKpyra, CTei[laIl'b H3Ae6cldlt, lKHT~JInCTBY- Ch k l b . """ k l k ' IOIll,rn. B'b r. JIOA311 B'b )l;Olrn ;Ng 1109 A POliK A , III ;lstki do nosr: z. '0. rze.gaml. " " " '0 o1'owe. "s osny, szary. 
o!'i'bIIBlIlleT'P, 'łTO 3 (F,) ORT.,(iplI cero 18 '4

I
z. przyzwoitego domu, po. tl'7.ebną ~'i' Płotno na przesCleradła, bIelone " "" "z frenc1zlą· "atłasowy. ~' 

rOil;a n'b 10,llRc. yTpa B'j', r. 3rtplK1i jest (lo lIutlegcJ dzieeka. ' ' "" " c1obielanelSe1'wety do kawy kolorowe da- Duks szary. ' " , 
n'b )l;o~mx'b !\. ]02 n 146 6YAeT'b npo,ll;a- \'7". -l ~'" • l. k " D' . 'j. I,'",' 1 "" "z cze:·w .. brzeg. maszk., z,, brzegami i fl'emlzlą· Dryli.ch na SIJoclnir,. surow)'. 1 I" 

lKaru;ce I ippaIIU;y ;)f::mrepy 'u 1'0()epTy 680-.'3-2. I III, "kreas na przesCleracUa.ISerwetkl kolorowe deserowe, Dryl1ch atlasowy b1e.lony. ~ lIaTbCII )l;BHlKID10e llMyru;eCTBO npHIla;n;JIe- v l<ll OtllOSC w l ec a. cJ 1 Zlenl1l .n. ~ ,,~ " 

illBapll,IllYllbl\Y, aaKlIIO'IalOmeeCll B'b Me ",,: Kreas ze szlakami i frenc1z1'1· Duks bielony. , l 

!'iCJIll II OU;'Il1IeIlIlOe bU py(i., nay,ll;O Za (~e:nę przystępną ~'" "dobielany Serwety do herbaty i serwetki Szare płótno na spollnie. "c 

nJIeT~opeuie upeTeHnilI tPRpMI>I D, A. do sprzedania w powiecie rawskim Rewańtuch deserowe do herbaty. Płótno na suknie damskie, kOl.~ 
BapTelIbMY~'b II l(l !1lI. II ;n;pyrHx.'b OlUmn blizko 'l'oma.szowa S 1 k b' S k' d f l l l ~, , erwety c o awy, szare z Ja-' erwet 1 eserowe z rene z <l, natura nego. II!J 1',1 

11 OIl,'DIIKy npO;n;anaeMI>IX'b llpeA~[cTOB'b MO l\IA.JĄTEK ... ~ U' 
lKIlO panc.mTpHBaTL Y CY,'I;e6Haro IIpn- W. lk" Z bk" łem i białe z frendzlą,. , " " z kolorowe- Płótno na suknie damskie jasne. ' 
CTlma li n'b ;n;eUb IIpO;n;alKIl Ha M'flCT'D la le ą l ~ Serwety do kawy szare z koloro- mi brzt'gami i frenclzlą,. Tela Russa szara. -C 
01l0ll:. składający sie z 16-u włók z zabu- ~ wemi brzegami. Obrusy przecinane w sztukach. Drylich szary. o· 

H. ~.eIg;;:;H;;O;n;~~~~;:· dowaniami i laskiem. - Serwety do kawy białe z koloro-'Ob1'usy z frenc1zl11 wiązami!: z Drylich w pasy. ::j 
ił 3,11. e 6 c H i H \Viadolllość listownie lub ustnit', 3: wemi brzegami i frendzlą· I kolorowemi szlakami i bez. Płótno introligatorskie. ;;-

___________ . ______ w\Varszawie, ulica "\Vspólna Nr. J3;1: § Ręczniki kuchenne Obrusy do wyszywania. Płótno na podkladki do kamaszy. ~ 
. iH';N'l.'YS'I'A A_ l.wallo4ł", mieszkania. Nr. 5 i 11. -c "hukowe I<?brusy.. Materye meblowe, wzorzyste. '" 

673-3-1. ... " kreas, wzorzysteSel'wctln deserowe. Płótno na OpOIlv. ~ 
uliC>l Piotrkowslm vis-il-v1s "ukierui '" , ~ ~ " bielone,,, ll..f~' olchy wełniane i bawelniane. W orkl.·plóCI.· enn8. c.. 
Wii.t.dUlhngo. BOł-·BU·-O PĄCZKI v, l k S o 3: )' ,,( amasz -owe .I' er wety " "W orln (hy lIcho we. 3 

PovvrÓCilelll z Eros. ~ " kreas dobielane -iDr~'~Llly., '\Val1tuchy do welll)'. ::ii 
Ml&t-. (,.t.oltibt'/'''Jlł, cotlziennie tiwieze, znalle z do!:: " wzorzyste dobielane, z' " przed JÓŹko. Płótno do nakrycia wagonów -

..JIlI .... broci, poleca, cukiernia, i:i:" hrzega~ni i frendzlą. . .1 Pr~eścieradla ki),pielowe w sztu- ,dróg ~el. . ~ 
ul ira Piotrkowska Nr. 25G, dom iI6'f ~ ... 11 Ręcz. WZOI~. z kol. blzeg. li l kach. . PolTI~ełl1~alle matel'ye na kolJlece ~ 

Kcstenberga. 'łK. Jilłł,C!J'łi'iOłł,u'.;r, fren.dl:' W1ąZ. jP1asz.cze kąpIelowe spodmce. 

'P'-R--A f1 0Wl1IA \1 T °LAR\l1!" A. UUBLI I RnBO'r BUDOWLA1l[yrH ~ RęCZlllkl Hakabuk, w szh:kachiGal'lllt~ry. " . RÓŻne g!ad~ie i 1\:Z01,':yste, l.nia-~': i" li l' ~ U ~n.li 11tH U l, li _ ~" "w tuzlllach RękaWIczki " nc, pollmune l połwelmune I 

~" "białe z fren.!Trzewiki " I1Htterye, na ubrallia damskie~ 
A~ I IBBgR~ i~Obru~y kreasowe.wzorzyste, biu-'Pl'zeiicieraclla kąpielowe i. lllęzl~ie.. fJi'~'l r-r le 1 szare z bIalell~. I.".." z frenc1z1ą. Lllll:tne l bawelmane kolorowe'-~ 

ulica ś'więtego Andrzeja Nr. 761. ~Obl'usy kreasowe doblelau.e. ,Rę,czmkl ką,pldowe muterye na koszule. ,~~ 
poleca skład gotowych i dohrze wykończonych mebli, ~Ser\YetystoI01yekreas,doblelane.Płotno s~ro~ve . Oraz wyroby pończosznicze ba-~ 

Sza.fy de s"\.:\.kien, 
d.o ksią.żek, 
do bielizny, 

. I t ~,m Obrusy I!rzecll1ane w sztukach·1 " mehieskJe welmane, welniane i J'edwa-<ilt,"~' 
Jaw ,o: 01 b l t l ~ .....-:l 

, 

)r~sy Ja,e, wzorzlse.. ,,, na poe szewkę b11e; S~a.rpetki i PO(lCz.ochy,~-( l Lóżka o:rzecAo-w-e, dla ~I)i ~ Serwety stołowe, bIelone i wzo-: " ruletowe KaftmukI, Kosznie, Kaleso-~ 

" kre::t.e:o.so-w-e, 
""V'" ertieo-w-s, 
U=y-w-all."l.ie, 
:Biórka, 

dzieci, i rzyste: \Plótno do opakowania ny, Ohustki włóczkowe W~", '." 

.. (i=itc- 'I" SerwetkI stołowe, bielone, da-, " pod obicia wielkim wyborze. i 
-w-ane), ~ maszkowe: iDrylich na sienniki i gotowe 

Steły k"\..."1.e:henne, 
,. do jadalni, 

.. .. dla dzieci ~rObrusy bielone da.maszk.owB: i sienniki.! ~ 

.. jesiono-w-e, , ~!!i ;:', Probkl tych wyrobow przesyłamy na żadanie ~ 
::E:o=ody o:rz_echo-w-e i je- l' ~ • ~'ii 

sl.onovv-e, , ',' "llr'; JIlJ &. 'InI-tt • - ,i ' 
Ser-viteures: krzesła i t_ d_ " ""w,e"''Il1e ~ .JIlJIY~ 'I "ł,clł 

P I - l .", ' O cenac l Ja i. na.)taul!iizycla. , l,. Ulica Piotrkowska elom '\vłasny Xl! 249 ,i' 
. , ., , . .. l I ,II G03-2-~ _.,' 

~olec~m SIę rO~Vl1le;o; o ZamOWl€Illa. wszelkJCI~ l:obót nn.leżącyc~ .dO~-~~~i\/~~~~e~_-_~~'~ ~ - - ~ . - - ~ ~" 
mOjego fadH1~ ktore wykollywll.lU po cem~ch najtanszych, szybko 1 Jak ~: \ -~-_ - -~ ~ . - ~~ ~~~~~ ~_ . - r::~ 

,. składane i t_ d_ 

678-3-3. n3Jclosko11aleJ. l., ~ ",,,:, ~"" ~~ ~ 1J-"vfL~~/f ~~ ~~ tir-' 
, - - ~ 

e 8".5 ..... a'"1 

GIJ~ŁD.1". I 1110([°8 I 'l;~ ~ !;j 'V.il.n~Z.ll. 'V§Ul'-. d. "I pażdzim·uika. ' 8~~~<'J'-:;::7'""-"~"~---~-:::~"""~~_ 
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