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J{ALENDAHZY1{. 
[)ziJ: JADa Kapiltrana. 
Jut.ro: nяrаlа Arc1laniola. 

• { JIo:N" OGr.OI'lZE~: 
z. jlden w(erlZ р.Ш.", lub 11 Jego 

mieJscI 6 k., z Us~p5twen\: ,... 2 ra,.y 
5'/01 tn. 3 то! 15'/., 1.(1. 4 тач 20% 
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Nekrologl: r,a lc.af.<1y wier!z 10 kop. 
Relclam,: Еа kaitly wicrlz l:l kop . 
St,l, S wier,zowe Of(tolzp.oi. I.cLresG-

"'6 ро ". 2 miMiOC1."ie. 
Od naleinoicl przewyz.zaj'i"ycl1 10 п. 

UJ~p.two dodatkowe оgбlпе 5" •. 
pismo przemystowe, handlowe literackie. 

Biuro Reu",l<cyi i Admini .. t l·D.cyi 
IIl1ш. Plolrko ... "kll, hotel JJIIUlbl1r8kl I\r. 276. 

Ot:rloвzeuia рrt:Jjщоwапе 81t: w А~miпiзtrRсуi "Dr.ioDnikA.~' 01'Ь w Diuracl, Оgtозzeil l"tAjchшапа 1 }"'Nndlera w 'VarSZMV10 i w lAк1zi. \V.с),г"l strn'lCa о godz.. G min, ЬО. Z.ch6U о goc.l~ '" min. 42, DrURO§O tllliu нои%. 9 ntill, 52. UII),to unia godzin G minut 47. 
Adres telegraO"''t.Dj: 

:К:UL.AX:о"",,sx:r. LODZ. 
R~kopisy DBt1e"tane ')6! r.АЗL~оiепiа-niе иои. zwrncane. 
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SKL.AD DESEK 
Towa.rzystwa przemyslowo-lesnego 

(l liса Veg i €l nill lJ a Nr. <105. 
zаwiаdашiа swoicl1 kliепtбw ze od dnia dzisiejszego zapro,vndzonem zo~ta. 10 p{)lq,czeoie tel~fonicz'le. 'КаЫе zlccenie tч, drog:} udzielonc паtусhШ13st 

wуkоnаоеш b~dzie. Nuшеl· telefonu 241. 
224-2188-3-2 

~+~~~~~~~~~R~ 

klel·un II rozwi·ji\б-si~ шоgl}, oblHva podo· tal.neJ. Pl·zYlvrJej ten POSla ajl} tac~ Ul·Z~ Ьпа nic g.·ozi i t.\m tet instytllcye kredy· dшсу .w tO.WQl·zys~wach kredytowych. ,уаltowe шiеjskiе z wifJkszlJ. gwarancY'1 ро- szawsklem 1 l6dzklen~. my~lno~ci funkcyonowac ",og.}. Те за glбwпе r6iDlce. "! ~asadach towa· Dla czytelnik6w .Dziennika l:.6dzkiego." rzystw kredytowych nue.lSklCh - zresz~ nie b~dzio zapowne l·zecz:} оlюjfJtПIl obznaJ- zarzl}d sргаwаПll ~owa.·zystw, kontrola 1 шi{: siE; z z8sadnmi, па Н6г)"сЬ przyszle przy,vl1eJc egzekucYl rat zaleglych w. (\гоtOlvarzystwa k'·e(\yto\ve шiast prowincyo- dze ргzушusоwеgо ~уwlа1Zсzеша . sll .Idennаlnус l) opiol·ac sifJ bt;dl}. tyczne dla wszY5tk1Ch OOgo rodzaJu IПstу-Zasady te w l·zeczach kагliуЩ\\пусh "па- tucyj. . . cZllio l·бill i,! sifJ od pr~yjfJtych w tow~rzy- 811szYl11Y ~toI1, ze Lubl11l przed wprowastwacll J,,·edytolyych Iluast Warsznwy 1 1:.0- dzешеlU w zycle us~a\vy to~a~zystwa kre: dzi, kt61·0 шаjlj, ttstnwy indelltyczne.I tak: dytowego zaczyna S'fJ роwаzше пашуSI~с ]) Тоwю·zуstwа шiаst ,V ю·szаwу i 1:.0' i I·ozwa~ac kwestYfJ, czy . .ta~Ivy kredy~ ше dzi оа wypozycz lПусh sпш pobieraj:} i од stanie. s.'~ P1"ZYCZY~q, оыlzеша. wa.r~o§cI do· wyptlszcza.nych list61v zastawnych p1acll 50/0 ш6w ~ J~k WSZfJtl~le przy za.?oielllU. tego I Kr6Iestwa., rrzcz zalozenie odpo\vied'lich czyli iпнешi slowy, listy zastalvne l·zeC7.0- l·odzaJu IПst~tН?УJ, c~y пstоsuпkоwаПlе wol-BULEТYN ТYGODNIOWY instytucyj kredytowycl), nio rokowala w sfe- nусь towarzystw sq, pi~cioprocentowe, listy nych do ш\J~сщ Шlеszkа(1 (10 !0~a~or6w 'VY\VOZC 'VY.ROBOW 1:.6DZКICH. гасЬ rZI!<lowycI) рошу§JJ)Qgо zatatl.ienia, za§ tOWlll"Zystw шiаstа Lublioa. i Kalisza nie okaie sifJ zgttЬпеш д\1l w1a§clc1ell до: -(}- gdy w roku biezl}cym waiHa t!\ sprllwa "а- bt;diJ< 6%. ш~w. W ~aliszu zo6w szkuput stanoWl W IIbiegtyltl tygodniu зргаwоzdаWСZJШ, CZYHa wkraczac IV faz~ .·zeczy"isto§ci. Dwa 2) Poiyczka w to\VarzystwacLI warszaw- pozyczka П11еJska, kt6r& oby!,atele ~ragn:} оа <lni" 11 ао 17 paidziernika wlq,cz- lUiasta gubernialoe: Lublin w dniu 25 С7.е)·- skiеш i t6dzkiеш tl·wa lat 27 i lOiesi~y 6 utrz1IUac па bypoooce рошtnl~ p~zyczek nic, Ivywieziono g16woych wyroh6w lбdzkiсh: ,",са )". Ь. i Knlisi w u"iu 14 Lipra t. г. а uщагza si~ 'v cillgu lat 25 i miesi~cy 6, towarzrstlya kredytowego. ~al~zаПlе .5ta]) prz~(Jzy \VeI1)ianej w kош. kraj. ],976 рпd. pozyskaly tlstawy па zaloienie to\va,·zyst\V gdy " Luuli~ie i w Kaliszn poiyczki trwllc l·ajq, SI~ ро~оЬпо о оdрОW1еdшq, "т1ao~ 2) .. baweln. do Oesarstwa 1,620" k,·e<lytowycll micjskich. Za lIiешi p6~d!} v'i'"lq, lat 35 а шпагzас si~ pl·zez lat 33. ustawy, zаПIШ .tnkow~ wprowadzoo.q, zosta. 3) tkanin welu.i baw. w kom.kraj. 6,682 " zapewne KieJce, kt6re w roku zеszlуш ·0- З) Uсzеstпiеу towarzystw kredytolvych nie w wykona~le; pr~Jektowa~a Zlll\ana ~a 4) ,. " "doCesat·stwa27,737 " lataJy о pl"Zyll}czeuie ich do towarzystw,\ miasta Warszawy i I:.odzi oplacajl} 1·0CZ. polegac Шl wrJedaanl1l .ргzеРIЗU dozwalaJI}'V poprzcdnilO t)"godniu od dnia 4 kredytowego шiаstа I:.odzi, uast~pnie Plock nie: а) 5% оа Ivypozyczonej зш"!!у; Ь) cego znbezp1eczac ~ozyczk\j towarzystw~ до 10 paZdziernika "у,.6. wynosil: i innc. Со ,а§ do Sl}siеdпiеgо паш Piot)·- 2%, kt61·0 ,. pierwszych (\w6ch latacl) id,! kredytowe~o па drug:lm nUШ~I·zе ~~POOOk1, 1) pl·zQ(lzy wel.i baw. ,у kom.kraj~ ,401 ршl. kown, to о ile slуszеШшу od оsБЬ dob):zo па пtwогzепiо kapitalu znsobo~e~o, 1\ w bezpo§~ednt~ ~o pozyczc~ ~1.eJsk1eJ. NI\-2) "baweln. do Ccsarstwa 1,230" w tej зргате inforlJlowallych, рiо~ t·kо\Vщ- nnst\jjJOych па пшогzеniе pozYCZkl 1 с)'/,% str~czaJq, SI\! Jeszcze. wazn1eJ~ze kwestye. 3) tkan.baw.i weln. w kош. kraj. 6,809" nie шаjq, pod tуш Ivzglt;dem przectwne za- па а( llliпistl·асу~;-stоwагzУ5zепi za§ шiаst Czy listy zastn,,!пе ш.~t 'рrоwшсуопalпус~ 4)" " "до Cesal·stwn23,572" patrywnnia i wcale nie iycz:} 50ы1.. podo- LubIina i Kalisza ponosz!}:. а) 60;. од ро. b\l(I!l tylko рар~егеш '!1lGJSt?OWYIU, czy ~e. Sredni wyw6z tygodniowy w r. Ь. od dnia bnej instytucyi. Ogl\ldnoM рiоt1"kоwщп "у. zyczonycl) SUШ; Ь) 1% w P1Ct·wszYCJ1 dw6cll znaJdq, pok~p 1 па g.e!dz1e warszawsk1~J, 13 stycznia do j 7 pazdziernika: daje паш sifJ nade,· slusznq,. wiаdошо Ьо- latach па kapitat zasobowy а w nast\lpnych oto. РУf:aше J T.rzcba przypusz?zac, 'О ]) prz~dzy bnw. i weln.. . 3,095 pud. wiеш, ie Pio!l·k6" о tylc nt,·zyma 'у рпу- па Шl10гzепiе pozyczki i с) '/,% па аdшi- znaJdq, SI\! dobrodz1eJe .wla.snego \П~rсsu, ~) tkallill гБZ. rodz. • . . 27,302 " szlo§ci swoje znaczenie, jako шiastо wi~ nistl"llCV\I. ktбгzy паЬУW8Ч za tal\le Рlеш,dzе w1~kszo S.·еilпi ,уу,,·6. t}'go(lniol'y '. latach рО· ksze о ile 8tu2y6 bfJdzil! nadaLjako CШI.tro 4) :rIfо.·шаIпа \vY90ko§(: ka.pitnlu zasobo- ilosci swieio wурus~сzопусh 1.1st6w ~asta. przedllicJI, w р,·zссiссiп z calego roku (w pu- wladz guЬеrпiаlпусJt. Gdy zаз sprawn ta, wego 'У to\varzystwaoh wагszа\v.kiеш i !бdz- wnycb, wpr?wadzll зе nastfJpllle па. gl~t~'i/, (lасЬ): jak wiadolllo, од lat kilku postawiona jest kielll wуг6wпуwnб winna 1/ •• cZlJSci wszyst- aieby ?'Ьу6 1СЬ роtеш w ?elu .роdшеSlеша pl·z\l(lzl\ baw. tkani1JY dla PiO!I·ko,va па щtГZll klvestyi "Ьус aJbo kicl) wiel·zytelno§ci towarzystw I)ypotecznie kш"S.u; to pewno Jednak, ze 1.1зt.r 00 bfJ~iI. w I·oktt 1881 2,704 18,530 nio byc",nicdziwoego,ieoJ)ywatelepiott"ko\V- zabezpieczonych, w LпЫiпiе zаз i \у Ка- ШUSlаlу dJ:l\gO pl·acov:ac.na ~)ebl~, z~п~ш " 1882 2,461 21.150 зсу nie chcq, na.raza(: si\; па Slllпtпеdоswiаd- liSZU-1/10 cz~§ci takichie wiet.zyOOlno~ci. dojd~ до tego kuгsп,. Jak1 pos1a.daJq, dz.staj " 1883 2,918 23,986 czenia, jakie w wypadku pl·zeniesieni>l rze· 5) Nowozakladal1e towarzyst,,:,a kredyto- JU~ 11sty zas~wn~ ш.аstа I.odZ1. Те osta. ,,1884 985 27,018 czonych wladz do I:.odzi spotkaloby ich ,",е w stosunkach z wtаdzашi те sq, wolne tOle tl·zушаJIJ. в1~ дозус .wysoko. Jезtto 
TowarzyslWa kredytowe miast югоWinсуоnаInych. 
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J езzсzе w l·oku zеszlуш kwestya wytwo

J"Zonia kredytu dla lIliast gubernialnych 
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W РНZЕGI!GП JEDNEGO НОКП I 
NOWELA HUGH CONWAY ' A. 

Przeloj;yla. 

\\'IKTORY.\ ROSJCКA. 

r Gdyby rektor· z Ohelston zdolal "Jkre
АНс ze swej рашi\jсi jedeu rok z cztel·dzie
stu pi~ciu lat, jakio przeiyl - wбwсzas 
mбglЬу si'l' паzwаб szсzfJSliwуш czlowie. 
kiеш; о tyle, о ile пiщ Ьус moie 8шiегtel
nik znajlJocy obowilj,zki i odpowiedzialno§ci 
iycia luazkiego. 

Percival lilake pochodzil z dobrej fa
щilii , со шu otwieralo dошу okoliczoej 
szlachty. POl11imo powaiuego, prawie ie 
st.rowego obejscia pozyska! milos{: parafian 
i ргzуjасiбl; а chociaz §Ivia OOk, kt6гуш za
rz!}d.al, nisko stnl pod wzgl~dеш шuуslо
WYI11, jedllak slawa zdobytn ргасашi 00010· 
giсzпеll1i rozchodzila sifJ ро calej Anglii. 
I$l0well1, czcigodny PeroiTaJ Бlаkе ш6glЬу 
t1chodzi6 za ,,"уЬгабса lозn, gdyby nie OOn 
jeden rok! 
Нiзtогуа tego roku byla nast~pujt}ca: 
Dziезi~с lat temu w dniu 31 grudnia, о 

'ур6! do 6-ej wiесzогеш miryady gwiazd 
zаЫузп~lу па niebie; о 8.ej paratianie wy
chodZl}c z k08ciola " C.heIston, zaskoczeni 
zostali sniein,! zawiej!}. kiernnek wiatrn 5i~ 
zшiспil а z сiепшусh СЬUlиг grubenti pla
tal11i арада! snieg, pokrywajqc wзzуstkJ 
naokolo bialq, warstw/i. 

Matka rektol·a, kobietn о majestatycznej 
powiel·zch6wno~ci, weszla .$10 przedsionka 
w towl11·zyst .. ie dw6c11 сбгеk. Paoie 00 
zloiywszy пОWОГОСluе iyczellia zgrornadzo
пущ lш.·аfiОIlОШ, t1daly si\j pl·zez lllczk~ па 
probostwo. Та.ш oczekiwal па nie jasny 
ogie() па kOlllioku, zap1·aszaj:}cy до ogrza
nia zzi~b! i~t)'cl) С1.10пk6\v . Panie Blnko 

liзtу :nstnwn~. od SООшрlа, podczas gdy istniejlloo dotl}d zja.wi~ko bardzo naturalne 1 wyptywa z na-InnylU lllia.stOUl guЬегпiаlпуш, kt61·e t~ posiadajll teo· przywilej, wreszcie st~puJ'Icych ~гбdе~: . . jезzczе wyzszo§c па(1 Рiоt.·kоwеш posiadajl!, 6) llI·z~(luicy поwоzаktаdапусh to\Varzystw 1) I:.бdZ jes~ Ш1~SООш шnе z~асzеше ро. ze b~dq,c pozbalvione s,!siedztwa \Vielkiego' )пеdуtоwусJ., kt61"ZY dawniej pozostalvali siаdаjl}сеш, шz ~lasta gubcro1alne. Gdy centra fаЬгуczпо-ргzеШУ510wеgо, z ktбrуш " slu2bie rZl}dowej, pozbawieni 5,! p1·awa istotn tych o~tatnlch polega ~a skonoon. rywalizowac nie bylyby wstanie, sаше w tym oplacania w dаlszуш сiч,gп skladki ешегу- trowal1iu w шсh w!adz gпЬегпtalnусh, ро zaj~ty шiеjsса ргхеа kоо.iпklеш, oczekujlj,c ~ciami - WЗZJstkо Ьу10 dla n1ego ntozone, - 1 сбi? ostro pytata lUatka. . dzwollka, wzywajq,cego па hel·bat~. upJauo\vnoe z g6ry: zашiсзzkаl z mаtkч i - J II~ p05zedl wузz~kаС .. powozu а Ja Ву! to dzien роwзzеdlli а jako ostalni si08tl·allli па probostwie, 1':6s1 ulg~ ciet·- znaj'lc SI~ tl·och~ Па chu·urgll, opatrywaw roku obchodzollY nаЬоiеnstwеш wieCZ01·- рiIlСУШ; z pocZl}tku щdzопо, «е si~ oieni, 'еl11 nog~. пеш. Rektor, czlolYiek I·ozsl}dny, nie 1'1·0- ро kiJku latach pl·zekonaao si~, "е zosta- _ Sаш Шl sаш z nilj:? tegowal IInboienstw о рбl00СУ, оад wieczo- nie kаlvаlеl·еш, ku ,yielkiej uciesze шаtki i _ 1 z jej sluЦCIJ., niedol~inem stworze. ,·еlll Ivi~c odspiewal z\Oykle modlitwy, ро- 5i6str, шаjqсусh przez to zapew.nione ВСЬ1·0- пiеш, nie zdаtпеш do -iadllej pon\ocy. wiedzial kr6tkie, 8tosolvne kazanie i ро nienie па p)·obostwie. Obecnos6 slozlj,cej, шniеjszа о to czy skonczonej ргасу lada chwil .. powinien wгб- - 8р6zпilеs sifJ ш6j drogi - p1·zem6- zdatnej lub nie, n5pokoila paoi!} Blake. ?ic do d.OU1U: !,odano beг.bll~ а rektor wita pani Blake, gdy шlоdу rekto1· zajl}l Czy bylo to l J1"alo{/ziwe zwichni~cie? _ "а. Jeszc~e. S'fJ ше zJawll - Рllше czeka.ly, .1·0Z- шiеjsсе przy stole. pytala podejrzliwie. шаW1аJqс ? osobach. b9d'l~ych w k?SC1e!e. - Tak - а p,·zylelU zmp'z!ell1 i glodny _ 8toра byla okropnie зрuсhпi~tn, шu. Wtеш СеlШIl zauwazyla, "~ wszystk'e BW)a- jestelll. sialelU bucik ргzесiпаб. tla byly pogaszoue w ko§clele, p.·alYdopo- Роdапо herbatfJ i ciasto. _ АсЬ' _ wyk •. zyknfJla pani Blake, а dobnie wi\jC P~I·cival п.иа! sifJ. do kt6rego - Dzisiejsze twe kazanie zrobilo зilае роtеш? . z сЬогусЬ. N1e czekaJI}c dluzeJ, zacz~to IV1·aZe!lie - ci!!gnfJtl\ dalej pani Вlake, Р k .• k 5С ·0 Ь 1 pic hel·bat~, gdy ро cbwili wszedJ: rekto.·. сzаsашi, u,уаzаш, 1U6wisz lep5ze kazanre, - rze опаwзzу SI~, z~ о nit .у а Ву! to czlowiek srednipgo WZ)·ostu, silnie пЫ Ые(1пу tw6j ojciec. zlall1a1~, оЬшуlеll1 nogfJ ZllUnq, ""О 110 1 0-i dobrze zb'Jdowany; twarz jego nazwac _ Dzi~kujfJ za pochwalfJ _ одраг! Per- bandazowatell1 сhustk:ъ. Роtеш ргzузzеdJ: nЮiпа by10 wi\jCQj niz рi~I<ПII, tk\Vil w niej ciTa.l, ukl·ywajac usmiech. J an. ~ pO.WOZ6111.. ~dW1оz1е.ш ml?d% dащ\} pewien wyraz сесhпjl!СУ niepospolite zdol- Poprzedaik 1Iie celowal w kazaniach. do зез m.lеS7.kаша 1 оЬеСШ6 . tu ~ledz\j. nOBci jakkolwiek jeszcze niel·oz\viui~OO. 1 _ Pe.·civaltt _ odezwala si~ stnrszo. Rek.tol ~ Chelston, Ob.'V1q,ZUjIj,CY поg~ . w sa,;,ej l·zeczy iycie rektol·a ply"~lo 51.0- siostra, czy zauwazyles dam~ siedzq,c.,Jo ро m~oдe! kob1ety w ~rys~YBik by~o tOt сrэ bodnie, Ье. "'ielkich "ydarzeii. POSii\dnl lewej st,·onic? о .ropnego w oczac. раш .а е: . ows а а zdolnosci, kt6rych nigdy nie ·uiytkowal; Pytanie to powiedziaae bylo w zапfапiu, OO? 1 ~lоЗ.по w!raz.la ЗУПОWI ОрШlf;) SWIJ. w uczucia, nie оЬидхопе je5zcze. Mit05c i зiоstl·У ducllOwnycl1 wied~,!, ii ci lubill OO) Sp18W1e. .. • .. . "OlЫсуа nie wyryly swych з1ад6,," па czole "nас Iysz)'stkich сzlоnkбw slyej p8l·afii. - КI·бt~о powledzl~C шusz~, IZ no~zonlO шlоdziеiiса, Ьо 'у t.·zуdziеstуш рiq,tуш 1·0- - J estto zapewne nowo p)·zybyla pani щlоdу~ p1~.kny.ch kob1et. до zаkгузtУl, оЬ. ku zycia nie kochal jезzсzо ia<lnej kobiety. do Hollies. ~,,:аше z шеm1 w cznste сlюгоЬу, odwo. Шоdу chlopiec w chwili sшiегсi ojca, - Tak jest, ш6\Vilа mi 5аша _ одраг! z~ше do ~.о~ш, sч ~ l·zeczy,. ~ОJеш zda-t"kie l·ekto1·a w Сhеlstоп, р1·zеznасzопуш rekto)·. шеш, nbl1zajllCe, рSПJ,!се Ор1Пl~ duchow-zostal па jego zast~pc~ паtш·аlПI} dl".lgq" - M6,vila salUa! kieay? i tl·zy рагу nego. gdyz рагаБа w СЬ~Ыоп naleiala do lorda zdziwionych 6с. 5pocz~10 па t,yal·zy р)·О· Rektol· zaczerwienil si~, lecz powstrz1-Кеупslшш, bliskiego kuzyna рапа Blake- Ьозzсzа. шаl gwaltowoe slowa, drgajq,oo ти па jak wi~c kupiec przysposabia syna do swe- - Z jej to pl"Zyczyny вр6~пilеш 5i~. ustach; odpolviedzia1 glоsеш swiadcz,!cym КО fo.chu, tak i Percival шusiаt ро ojCtt Przy Ivyjsciu z ko§ciola powiedzial mi зt ... - о uleglo~ci sYllowskiej. objl}{: probostwo. K\Vestya zgodno§ci сЬа- ).У Jan, "о jaka5 dаша p05lizgn\}la sifJ i - Nie ш6wi1еш wC<'11e, ze jest pi~knt~. ro.kteru IUlodego сЫорса i zащitо\vаttiе w z\viсhПfJlа nog\}, розzеdlеш do nioj i zanio- Podobllll przyslug\} zгоЫlЬущ l1аjstш"S?'еj i рпеZПnCZОПУ111 zawudzie, nie byla pot"tlsza- Slel\! до zak)·yst~i . uajbrzydszej z kobiet " parafii. DОЬЩl1ОС. 11110· Оп sаш Ье. П:llпузlu zgodzil si~ z 10- - Zaniosle§ з,!1 uie шбgl OOgo "гоЫ6 Рбjd'i/ до pracowni. sеш i odby'vszy kursa w Oksfol·dzie podj'11 Jall, gdy jui kопiесzа byla pot.·zeba? obowil}zki ojca. B~dl1c suшiепnуm cz1o· - Alei kochana шаtkо! Jan ша prze-wiеkiеш wypeluial jc skrupulatnie, lecz Ьу- szlo sied.ndziesil}t lat i trz~sio зi\} "е staro-10 to zycie zbyt spokojne, zbyt lat\Ve дla Bci, а byla to kobieta пЙоdа \VazIICI\. z kilczlowiekl} obdarzonego wlzszemi z(\oloo· kadziesil}t funt6w. 
(LJ. с. n.). 
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OJ:rłoazeuia przJjmowane !Ilł! w A~ministrReyi "Dr.ioDnikA.~' 01'U w Diurach Ogłoszeil l"tAjchmana 1 }"'rend lera w 'VarszMvlo i w r.odzi. W.cJł fl,l str,ilGa o godz.. G min. bO. Z.chóU O goc.1~ " min. 42. 
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SKLAD DESEK 
Towa.rzystwa przemysłowo-leśnego 

ulica Vegi61ninIJn Nr. "65, 
zawiadamia swoich klientów że od dnia dzisiejszego zaprowndzonem zo~talo polą,czeuie tel~foniczne. 'Każde zlecenie tą drogą udzielone natychlll13st 

wykonanem b~dzie. Numer telefonu 241. 
224-2188-3-2 

~+~~~~~~~~~R~ 

klerun 11 rozwfjnć-si~ mogą, obllwa podo· tal.DeJ . PrzyivIJej ten posla ają tac~ U1"Z~ bua nic gl"Ozi i t.\m też instytucye kredy· dmcy .w to.warzys~wach kredytowych. w:utowe miejskie z większą, gwarancY'l po- szawsklem I ł6dzklen~. myślności funkcyonować mog'}. Te sa gł6wne r6żnlce. v: ~asadach towa· Dla czytelników .Dziennika Łódzkiego." rzystw kredytowych tnle.lsk.ch - zresz~ nie będzie zapowne rzecz:} obojętnq obznaJ- zarząd sprawanl1 ~owarzystw, kontrola l mić się z zasadami, na kt6rych przyszłe przywlleJc egzekucYI rat zaległych w. (\ro· towarzystwa kredytowe miast prowincyo- dze przymusowego ~ywłalzczema . sq .Idennalnych opierać się blilą. tyczne dla wszystkich tego rodzajU msty-Zasady te w rzeczach karrlynalnych zna- tucyj. . . cznio r6:inil! się od pr~yjętych w tow~rzy- Słyszymy ~toh, że Lubhn przed wprowastwach kredytowych uuast Warszawy l Ło- dzeOlem w zycie us~awy to~a~zystwa kre: dzi, które mają, ustawy indeutyczne. I tak: dytowego zaczyna Się powazllle namyśl~c l) Towarzystwa miast Warszawy i Ło· i rozwa~ać kwestyę, czy . .ta~wy kredy~ D1e dzi od wypożycz mych sum pobierają, i od stanie. S.H~ przyczy~ą, ohDlzeDla war~oścI do· wypuszczanych listów zastawnych płacq 5% mÓw ~ J~k wszętl~le przy za?ożenlll. tego I Królestwa, rrzcz założenie odpowiednich czyli innemi słowy, listy zastawne rzeczo- rodzajU IOSt~tU?YJ, c~y ustosunkowRme wol-BUlETYN TYGODNIOWY instytucyj kredytowych, nie rokowała w sfe- nych towarzystw są, pi~cioprocentowe, listy nych do naJ~cla mleszka(, do !0~a~or6w WYWOZC WYROBÓW ŁÓDZKICH. rach rządowycII pomyśluQgo załatwienia, zaś towarzystw miasta Luhlina i Kalisza nie okaże się zgubnem din właścIC1eh do: -(}- gdy w roku bieżllcym waźna tu sprawa zn- blilil> 6%. m~w. W ~aliszu znów szkopuł stanOWI W ubiegły,tl tygodniu sprawozdawczym, czyna wkraczać w faz~ rzeczywistości. Dwa 2) Pożyczka 'IV towarzystwach warszaw- pozyczka mieJska, kt6l"ll oby!,atele ~ragną, od dni" 11 do 17 października włą,cz- miasta gubernialne: Lublin w dniu 25 czer- skiem i łódzkiem trwa lat 27 i miesięcy 6 utrzymać na hypotece pOmlD1~ p~zyczek nic, wywieziono gł6wnych wyrobów łódzkich: wca r. b. i Kalisż w ulIiu 14 Lipca t. r. a umarza si~ w ciągu lat 25 i miesięcy 6, towarzrstwa kredytowego. ~al~zame .stal) prz~dzy wełnianej w kom. kraj. 1,976 pud. pozyskaly ustawy na założenie towarzystw gdy w LuLlbie i w Kaliszn pożyczki trwllć rają, Sl~ po~obno o odpowIedmą, zmlan~ 2) h bawełu. do Cesarstwa 1,620" kredytowych miejskich. Za niemi pó~dą, Vlillą, lat 35 a umarzać si~ przez lat 33. ustawy, zaDlm .takow~ wprowadzon.ą, zosta-3) tkanin wełu.i baw. w kom. kraj. 6,682 " zapewne Kielce, które w roku zeszłym ·0- 3) Uczestlliey towarzystw kredytowych nie w wykona~le; pr~Jektowa~a znuana ~a 4) " " "do Cesarstwa 27,737 " łataly o przyłączeuie ich do towarzystw,\ miasta Warszawy i Łodzi opłacają rocz. polegać na wrJednanm .przeplsu dozwalaJąW poprzednim tygodnin od dnia 4 kredytowego miasta Łodzi, uast~puie Płock nie: a) 5% od wypożyczonej sumy; b) cego zabezpieczać ~ozyczk\l towarzystw~ do 10 października wywóz wynosił: i inne. Co zaś do sąsiedniego nam Piotr- 2%, które IV pierwszych dwóch latach idlł kredylowe~o na drug:lm num~rze ~~pOtekl, l) przędzy wel.i baw. IV kom.kraj~ ,401 pud. kowa, to O ile słyszeliśmy od os6b dobrzo na utworzenie kapitału znsobo~e~o, a w bezpoś~ed01~ ~o pozyczc~ ~1.eJskleJ. Na-2) "baweln. do Cesarstwa 1,230" w tej spralTie informowanych, pio~rkowla- nnst~llDych na umorzenie pożyczki I c)'/,% str~czaJą, slll Jeszcze. wazmeJ~ze kwestye. 3) tkan.baw.i wełn. w kom. kraj. 6,809" uie mają, pod tym wzgllilem przeciwne za- na a( lllinist1"llcy~;-stowarzyszeui zaś miast Czy listy zastav:ne m.~t 'prowlDcyonalnyc~ 4)" " "do Cesarstwn23,572" patrywnnia i wcale nie życz:} sobie. podo- Lublina i Kalisza ponosz!}:. a) 60;. od po. blld!ł tylko pap~erem '!"GJst?Owym, czy ~ez Średni wywóz tygodniowy w r. b. od dnia bnej instytucyi. Ogllldność piotrkowllln wy· życzonych SUIU; b) lo;. w pierwszych dw6ch znajdą, pok~p I na giełdZie warszawskl~J, Hl stycznia do j 7 października: daje naUl się nader słuszną,. wiadomo bo- latach ua kapitał zasobowy a w nastllpnych oto. pyt:ame I T.rzcba przypnsz?zac, zo l) przlldzy bnw. i wełn.. . 3,095 pud. wiem, że Piotrk6w o tyle utrzyma w przy- na umorzenie poźyczki i c) '/,% na admi- znajdą, SIIl dobrodZIeje wła.snego \ll~rcsu. ~) tkanin rÓŻ. rodz. • . . 27,302 " .złości swoje znnczenie, jako miasto wi~ nistmcVIl. którzy nabywszy za tama plenl,dze wI~kszo Breuni wywóz tygo(lniowy IV latach po· ksze o ile służyć będziu nadaLjako C&Il.tro 4) Nł'ormalna wysokość kapitału zasobo- ilości świeżo wYPus~czollych 1.lstów ~asta. przednich, w pl·zecicciu z całego roku (w pu- władz gubernialnych. Gdy zaś sprawa ta, wego w towarzystwach warszaw.kiem i lódz- wnycb, wpr?wadzq Je następUle na. gl~t~ę, dach): jak wiadomo, od lal kilku postawiona jest kielU wyrównywać winna l/Ił części wszyst- ażehy zbyć Ich potem w ?elu .podUleslema przędza baw. tkani\JY dla Piotrkowa na o~trzu kwestyi "być albo kich wierzyteluości towarzystw hypotecznie kUl"S.u; to pewno Jednak, ze 1.1st.\' te bę~ą. w roku 1881 2,704 18,530 nio być",nicdziwnego,żeobywatelepiotrkow- zabezpieczonych, w Lublinie zaś i w Ka- mUSIały dłllgo praco,,:ać.Dl~ ~lebl~, z~n~m " 1882 2,461 21.150 scy uie chcą, narażać si\; na smutlledoświad- liszu-I/ .o części takichże wierzyteluości. dojd~ do tego kursu,. Jakl posla.daJą, dZISiaJ " 1883 2,918 23,986 czenia, jakie w wypadkn przeniesieni >l rze· 5) Nowozakładane towarzysb,:,a kredy to- JU~ hsty zas~wn~ miasta ŁodZI. Te osta-,,1884 985 27,018 czonych władz do Łodzi spotkałoby ich we w stosunkach z władzami me są, wolne tme trzymają, Sl~ dosyć .wysoko. Jestto 

Towarzystwa kredytowe miast DroWincyonalnych. . -o-
Jeszcze w roku zeszłym kwestya wytwo

J"Zonia kredytu dla miast gubernialnych 

1) 

W PRZEGI!GU JEDNEGO ROKU l 
NOWELA HUGH CONWAY ' A. 

Przeroj;yła. 

WIKTORY.\ ROSleKA. 

r Gdyby rektor· z Ohelston zdolał "Jkre
ślić ze swej pami~ci jedeu rok z czterdzie
stu pięcin lat, jakio przeżył - wówczas 
mógłby się nazwać szczęśliwym człowie. 
kiem; o tyle, o ile nim być może śmiertel
nik zoajlj,cy obowią,zki i odpowiedzialności 
życia luazkiego. 

Percival lilake pochodził z dobrej fa
milii, co mu otwierało dolUy okolicznej 
szlachty. Pomimo poważnego, prawie że 
surowego obejścia pozyskał milość parafian 
i przyjaciół; a chociaż światek, którym za
rzą,d,ał, nisko stał pod względem umysło
wym, jednak sława zdobyta pracami teolo· 
gicznemi rozchodziła się po całej Anglii. 
:Slowem, czcigodny PeraiTal Illake mógłby 
uchodzić za wybrańca losn, gdyby nie ten 
jeden rok! 

Historya tego roku była nast~pnjllca: 
Dziesięć lat temu w doiu 31 grudnia, O 

wp6ł do 6-ej wieczorem miryady gwiazd 
zablysnEJły na niebie; o 8.ej parafianie wy
chodząc z kościoła IV Che1ston, zaskoczeni 
zostali śnieiulł zawieją" kieruuek wiatru si~ 
Zmienił a z ciemnych chmur grube mi pła
tami spadał śnieg, pokrywajllc wszystkJ 
naokolo białą, warstwą. 

Matka rektora, kobieta o majestatycznej 
powierzchówności, weszŁa .po przedsionka 
w towarzystwie dwóch córek. Panie te 
złożywszy 1l0worOClue iyczenia zgromadzo
nym parafianom, udaly si\) przez łqczkę na 
probostwo. Tam oczekiwał na nie jasny 
ogie(l na kominku, zapraszahcy do ogrza
nia zzi~b! i~tych cdonków. Panie BIałco 

listy :nstawne. od stempla, podczas gdy istniejqce dotąd zjawi~ko bardzo naturalne l wypływa z na-Innym miastom gubernialnym, które t~ posiadajq ten· przywilej, wreszcie st~puJ'Icych ~r6de~: . . jeszcze wyższość nad Piotrkowem posiadają, 6) urzędnicy nowozakladanych towarzystw l) Łódź jes~ ml~stem Illna z~aczeme po. że b~dą,c pozbawione slłsiedztwa wiclkiegó )<redytowych, którzy dawniej pozostawali siadającem, OlŻ ~Iasta guberntalne. Gdy centra fabryczno-przemysłowego, z kt6rym w służbie rządowej, pozbawieni Sił prawa istota tych o~tatmch polega ~a skonceu. rywalizować nie bylyby wstanie, same w tym opłacania w dalszym ciągu skladki emery- trowalliu w Dlch władz gubermalnych, po zaj~ły miejsca przed kondnklem, oczekują,c ściami - wszystko było dla mego ułożoue, - I c6ż? ostro pytała matka. . dzwonka, wzywają,cego na herbatę. uplanowane z gó ry: zamieszkał z matką i - J Il~ poszedł wysz~kać .. powozu a Ja Był to dzień powszedni a jako ostatni siostl"!l,"i na probostwie, 1':6sł ulg~ ciel·- znając Sl~ tl"Och~ nu. chirurgu, opatrywa. w roku obchodzony nabożeństwem wieczor- pilIcym; z początku slldzono, że się oieni, łem nogę. nem. Rektor, człowiek rozsądny, nie pro- po kilku latach przekonano si~, że ZData- _ Sam na sam z nią? tegował nabożeństw o północy, nad wieczo- nie kawalerem, ku wielkiej uciesze matki i _ I z jej słuiącą" niedoł~inem stworze. rem więc odśpiewał zwykle modlitwy, po- sióstr, mających przez to zapew.nione schro- niem, nie zdatnem do - żaduej ponlocy. wiedział kr6tkie, stosowne kazanie i po nienie na probostwie. Obecność slużą,cej, mniejsza o to czy skończonej pracy lada chwil" powinien wró- - Sp6źniłeś się mój drogi - przem6- zdatnej lub nie, nspokoiła panią, Blake. ?ic do d.omu. !,odano her.batę a rektor wiła pani Blake, gdy młody rektor zajął Czy było to Jn·alodzjwe zwichnięcie? _ za-Jeszc~e. Się Dle ZJaWił - plIDle czekały, .roz- miejsce przy stole. pytała podejrzliwie. mawiaJąc? osobach. b9d'l~ych w k?śCle!e. - Tak - a przylem zmp'złem i głodny _ Stopa była okropnie spuchnięta, mu-Wtem Cehna zauwazyła, z~ wszystk'e śWla- jestem. siałem bucik przecinać. tła byly pogaszone w kOŚCiele, prawdo po- Podano herbatę i ciasto. _ Ach' _ wykrzyknęła pani Blake, a dobnie więc P~I·cival u.dał się. d.o którego - Dzisiejsze twe kazauie zrohiło silne potem? . z chorych. Nie czekaJ'}c dluzej, zaczęto wrażenie - ciągnęła dalej pani Blake, Pk·' k ść ·c b ł pić herbat~, gdy po cbwili wszedł rektor. czasami, uważam, mówisz lepsze kazanre, - rze onawszy S1~, z~ o nd .y a Był to człowiek średnipgo wzrostu, silnie niż biedny tw6j ojciec. złamal~, obmyłem nogę zImną, wo ą, l 0-i dobrze zb'Jdowany; twarz jego nazwać _ Dzi~kuję za pochwałę _ odparł Per- bandazowatem chustk!l. Potem przyszedł niożna było wi~Qj niż pi~l<nll, tkwił w niej ciTal, ukrywajac uśmiech. Jan. ~ po.wozem,. ~dwlozle.ru mł?d% darulj pewien wyraz cechujllcy uiepospolite zdol- Poprzednik nie celował w kazaniach. do Jej m.les7.kama I obecme . tu ~Iedz\l. ności jakkolwiek jeszcze nierozwini~te. I _ Percivalu _ odezwała się starsza Rek.tol ~ Che1ston, Ob.IVIą,ZOJą,cy nog~ . w sal;,ej rzeczy życie rektora plyn~ło swo- siostra, czy zauważyłeś dam~ siedzą,c"1> po m~odeJ kobiety w ~rys~YBik by~o tOt c~ bodnie, bez wielkich wydarzeń. Posi:\dal lewej stronic? o .ropnego w oczac. paru .a e: . ows a a zdolności, których nigdy nie ·użytkował; Pytanie to powiedziane było w zaufaniu, te? I ~Ioś.no w!razlla synowI opmll) swą, w uczucia, nie obudzone jeszcze. Miłosć i siostry duchownych wied~ą, iż ci lubiq tej splawle. .. • . . . fombicya nie wyryły swych śladów na czole znać wsz)'stkich członków swej parafii. - Krót~o powledzl~C mnszę, IZ no~zomc młodzieńca, bo IV trzydziestym pią,tym ro- - J estto zapewne nowo przybyła pau i lllłody~ pl~.kny.ch kobiet. do zakrystYI, ohku życia nie kochaŁ jeszcze żadnej kobiety. do Hollies. ~w:aUle z UlemI w czasie chorob~, odwo. Młody chłopiec w chwili śmierci ojca, - Tak jest, m6wiła mi sama _ odparł z~me do ~.O~lU, B:ł ~ rzeczy,. ~oJem zda-także rektora w Che1ston, przeznaczonym rektor. mem, ubhzaJIlce, psuJlłce opml~ duchow-został na jego zastępc~ naturalną dngą" - M6wiła sama! kiedy? i trzy pary nego. gdyż parafia w Chel.ton naleiata do lorda zdziwionych 6cz spocz\}lo na twarzy pro· Rektor zaczerwienił si~, lecz powstrzy-Keynsham, bliskiego kuzyna palla Blake- boszcza. D1al gwałtowne slowa, drgają,ce mu na jak więc kupiec przysposabia syna do swe- - Z jej to przyczyny spó~niłem si~. ustnch; odpowiedział glosem świadczącym go fachu, tak i Percival musiaŁ po ojcu Przy wyjściu z kościoła powiedział mi st ... - o uległości synowskiej. objąć probostwo. Kwestya zgodności cha- ry Jan, żo jakaś dama poślizgnęła się i - Nie mówiłem wcnle, ze jest pi~knlł. rakteru mlodego chlopca i zamitowauie w zwichnęła nogę, poszedłem do nioj i zanio- Podobną przysiugIl zrobiłbym lIajstru."Szej i przeznaczonym zawodzie, nie była porusza- slem do zakryst~i. najhrzydszej z kobiet IV parafii. Dobrąlloc. ną,. On sam bez muuys/u zgodził się z 10- - Zaniosłeś Jąl uie mógł tego zrobić Pójdę do pracowni. sem i odbywszy kursa w Oksfordzie podjął Jan, gdy już koniecza była potrzeba? obowiązki ojca. Będąc sumiennym czło· - Alei kochana matko! Jan lila prze-wiekiem wypełniał je skrupulatnie, lecz by- szlo siedmdziesiąt lat i trz~sie sili ze staro-ło to życie zbyt spokojne, zbyt łatwe dla ści, a była to kobieta młoda WilŻąCĄ z kilczłowiek/} obdarzonego wyższemi z(\olno· kadziesillt funtów. 
(li. c. n.). 
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W6 po n. 2 miMi~C1mie. pismo przemysłowe, handlowe literackie. Od należnoiel przewyższaj'l"ych 10 rI. 
".~p.two dodatkowe ogólne 5°' •. 

Biuro Reun.lwyi i Admini .. tl'o.oyi 
"UCI' Plolrkowskll, hotel IJIlUlbnrskl I\r. 276. 

OJ:rłoazeuia przJjmowane !Ilł! w A~ministrReyi "Dr.ioDnikA.~' 01'U w Diurach Ogłoszeil l"tAjchmana 1 }"'rend lera w 'VarszMvlo i w r.odzi. W.cJł fl,l str,ilGa o godz.. G min. bO. Z.chóU O goc.1~ " min. 42. 
Drugośó tluiu HOu%. 9 mili. 52. UII)'ło unia godzin G minut 47. 

Adres telegrafh.:t.Dj: 
:KUŁ.AX:O""Sx:r. ŁÓDŹ. R~kopisy nadesłane bez r.ASl~oienia-nie bOd, zwracane. 

~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~ 

SKLAD DESEK 
Towa.rzystwa przemysłowo-leśnego 

ulica Vegi61ninIJn Nr. "65, 
zawiadamia swoich klientów że od dnia dzisiejszego zaprowndzonem zo~talo polą,czeuie tel~foniczne. 'Każde zlecenie tą drogą udzielone natychlll13st 

wykonanem b~dzie. Numer telefonu 241. 
224-2188-3-2 

~+~~~~~~~~~R~ 

klerun 11 rozwfjnć-si~ mogą, obllwa podo· tal.DeJ . PrzyivIJej ten posla ają tac~ U1"Z~ bua nic gl"Ozi i t.\m też instytucye kredy· dmcy .w to.warzys~wach kredytowych. w:utowe miejskie z większą, gwarancY'l po- szawsklem I ł6dzklen~. myślności funkcyonować mog'}. Te sa gł6wne r6żnlce. v: ~asadach towa· Dla czytelników .Dziennika Łódzkiego." rzystw kredytowych tnle.lsk.ch - zresz~ nie będzie zapowne rzecz:} obojętnq obznaJ- zarząd sprawanl1 ~owarzystw, kontrola l mić się z zasadami, na kt6rych przyszłe przywlleJc egzekucYI rat zaległych w. (\ro· towarzystwa kredytowe miast prowincyo- dze przymusowego ~ywłalzczema . sq .Idennalnych opierać się blilą. tyczne dla wszystkich tego rodzajU msty-Zasady te w rzeczach karrlynalnych zna- tucyj. . . cznio r6:inil! się od pr~yjętych w tow~rzy- Słyszymy ~toh, że Lubhn przed wprowastwach kredytowych uuast Warszawy l Ło- dzeOlem w zycie us~awy to~a~zystwa kre: dzi, które mają, ustawy indeutyczne. I tak: dytowego zaczyna Się powazllle namyśl~c l) Towarzystwa miast Warszawy i Ło· i rozwa~ać kwestyę, czy . .ta~wy kredy~ D1e dzi od wypożycz mych sum pobierają, i od stanie. S.H~ przyczy~ą, ohDlzeDla war~oścI do· wypuszczanych listów zastawnych płacq 5% mÓw ~ J~k wszętl~le przy za?ożenlll. tego I Królestwa, rrzcz założenie odpowiednich czyli innemi słowy, listy zastawne rzeczo- rodzajU IOSt~tU?YJ, c~y ustosunkowRme wol-BUlETYN TYGODNIOWY instytucyj kredytowych, nie rokowała w sfe- nych towarzystw są, pi~cioprocentowe, listy nych do naJ~cla mleszka(, do !0~a~or6w WYWOZC WYROBÓW ŁÓDZKICH. rach rządowycII pomyśluQgo załatwienia, zaś towarzystw miasta Luhlina i Kalisza nie okaże się zgubnem din właścIC1eh do: -(}- gdy w roku bieżllcym waźna tu sprawa zn- blilil> 6%. m~w. W ~aliszu znów szkopuł stanOWI W ubiegły,tl tygodniu sprawozdawczym, czyna wkraczać w faz~ rzeczywistości. Dwa 2) Pożyczka 'IV towarzystwach warszaw- pozyczka mieJska, kt6l"ll oby!,atele ~ragną, od dni" 11 do 17 października włą,cz- miasta gubernialne: Lublin w dniu 25 czer- skiem i łódzkiem trwa lat 27 i miesięcy 6 utrzymać na hypotece pOmlD1~ p~zyczek nic, wywieziono gł6wnych wyrobów łódzkich: wca r. b. i Kalisż w ulIiu 14 Lipca t. r. a umarza si~ w ciągu lat 25 i miesięcy 6, towarzrstwa kredytowego. ~al~zame .stal) prz~dzy wełnianej w kom. kraj. 1,976 pud. pozyskaly ustawy na założenie towarzystw gdy w LuLlbie i w Kaliszn pożyczki trwllć rają, Sl~ po~obno o odpowIedmą, zmlan~ 2) h bawełu. do Cesarstwa 1,620" kredytowych miejskich. Za niemi pó~dą, Vlillą, lat 35 a umarzać si~ przez lat 33. ustawy, zaDlm .takow~ wprowadzon.ą, zosta-3) tkanin wełu.i baw. w kom. kraj. 6,682 " zapewne Kielce, które w roku zeszłym ·0- 3) Uczestlliey towarzystw kredytowych nie w wykona~le; pr~Jektowa~a znuana ~a 4) " " "do Cesarstwa 27,737 " łataly o przyłączeuie ich do towarzystw,\ miasta Warszawy i Łodzi opłacają rocz. polegać na wrJednanm .przeplsu dozwalaJąW poprzednim tygodnin od dnia 4 kredytowego miasta Łodzi, uast~puie Płock nie: a) 5% od wypożyczonej sumy; b) cego zabezpieczać ~ozyczk\l towarzystw~ do 10 października wywóz wynosił: i inne. Co zaś do sąsiedniego nam Piotr- 2%, które IV pierwszych dwóch latach idlł kredylowe~o na drug:lm num~rze ~~pOtekl, l) przędzy wel.i baw. IV kom.kraj~ ,401 pud. kowa, to O ile słyszeliśmy od os6b dobrzo na utworzenie kapitału znsobo~e~o, a w bezpoś~ed01~ ~o pozyczc~ ~1.eJskleJ. Na-2) "baweln. do Cesarstwa 1,230" w tej spralTie informowanych, pio~rkowla- nnst~llDych na umorzenie pożyczki I c)'/,% str~czaJą, slll Jeszcze. wazmeJ~ze kwestye. 3) tkan.baw.i wełn. w kom. kraj. 6,809" uie mają, pod tym wzgllilem przeciwne za- na a( lllinist1"llcy~;-stowarzyszeui zaś miast Czy listy zastav:ne m.~t 'prowlDcyonalnyc~ 4)" " "do Cesarstwn23,572" patrywnnia i wcale nie życz:} sobie. podo- Lublina i Kalisza ponosz!}:. a) 60;. od po. blld!ł tylko pap~erem '!"GJst?Owym, czy ~ez Średni wywóz tygodniowy w r. b. od dnia bnej instytucyi. Ogllldność piotrkowllln wy· życzonych SUIU; b) lo;. w pierwszych dw6ch znajdą, pok~p I na giełdZie warszawskl~J, Hl stycznia do j 7 października: daje naUl się nader słuszną,. wiadomo bo- latach ua kapitał zasobowy a w nastllpnych oto. pyt:ame I T.rzcba przypnsz?zac, zo l) przlldzy bnw. i wełn.. . 3,095 pud. wiem, że Piotrk6w o tyle utrzyma w przy- na umorzenie poźyczki i c) '/,% na admi- znajdą, SIIl dobrodZIeje wła.snego \ll~rcsu. ~) tkanin rÓŻ. rodz. • . . 27,302 " .złości swoje znnczenie, jako miasto wi~ nistmcVIl. którzy nabywszy za tama plenl,dze wI~kszo Breuni wywóz tygo(lniowy IV latach po· ksze o ile służyć będziu nadaLjako C&Il.tro 4) Nł'ormalna wysokość kapitału zasobo- ilości świeżo wYPus~czollych 1.lstów ~asta. przednich, w pl·zecicciu z całego roku (w pu- władz gubernialnych. Gdy zaś sprawa ta, wego w towarzystwach warszaw.kiem i lódz- wnycb, wpr?wadzq Je następUle na. gl~t~ę, dach): jak wiadomo, od lal kilku postawiona jest kielU wyrównywać winna l/Ił części wszyst- ażehy zbyć Ich potem w ?elu .podUleslema przędza baw. tkani\JY dla Piotrkowa na o~trzu kwestyi "być albo kich wierzyteluości towarzystw hypotecznie kUl"S.u; to pewno Jednak, ze 1.1st.\' te bę~ą. w roku 1881 2,704 18,530 nio być",nicdziwnego,żeobywatelepiotrkow- zabezpieczonych, w Lublinie zaś i w Ka- mUSIały dłllgo praco,,:ać.Dl~ ~lebl~, z~n~m " 1882 2,461 21.150 scy uie chcą, narażać si\; na smutlledoświad- liszu-I/ .o części takichże wierzyteluości. dojd~ do tego kursu,. Jakl posla.daJą, dZISiaJ " 1883 2,918 23,986 czenia, jakie w wypadkn przeniesieni >l rze· 5) Nowozakładane towarzysb,:,a kredy to- JU~ hsty zas~wn~ miasta ŁodZI. Te osta-,,1884 985 27,018 czonych władz do Łodzi spotkałoby ich we w stosunkach z władzami me są, wolne tme trzymają, Sl~ dosyć .wysoko. Jestto 

Towarzystwa kredytowe miast DroWincyonalnych. . -o-
Jeszcze w roku zeszłym kwestya wytwo

J"Zonia kredytu dla miast gubernialnych 

1) 

W PRZEGI!GU JEDNEGO ROKU l 
NOWELA HUGH CONWAY ' A. 

Przeroj;yła. 

WIKTORY.\ ROSleKA. 

r Gdyby rektor· z Ohelston zdolał "Jkre
ślić ze swej pami~ci jedeu rok z czterdzie
stu pięcin lat, jakio przeżył - wówczas 
mógłby się nazwać szczęśliwym człowie. 
kiem; o tyle, o ile nim być może śmiertel
nik zoajlj,cy obowią,zki i odpowiedzialności 
życia luazkiego. 

Percival lilake pochodził z dobrej fa
milii, co mu otwierało dolUy okolicznej 
szlachty. Pomimo poważnego, prawie że 
surowego obejścia pozyskał milość parafian 
i przyjaciół; a chociaż światek, którym za
rzą,d,ał, nisko stał pod względem umysło
wym, jednak sława zdobyta pracami teolo· 
gicznemi rozchodziła się po całej Anglii. 
:Slowem, czcigodny PeraiTal Illake mógłby 
uchodzić za wybrańca losn, gdyby nie ten 
jeden rok! 

Historya tego roku była nast~pnjllca: 
Dziesięć lat temu w doiu 31 grudnia, O 

wp6ł do 6-ej wieczorem miryady gwiazd 
zablysnEJły na niebie; o 8.ej parafianie wy
chodząc z kościoła IV Che1ston, zaskoczeni 
zostali śnieiulł zawieją" kieruuek wiatru si~ 
Zmienił a z ciemnych chmur grube mi pła
tami spadał śnieg, pokrywajllc wszystkJ 
naokolo białą, warstwą. 

Matka rektora, kobieta o majestatycznej 
powierzchówności, weszŁa .po przedsionka 
w towarzystwie dwóch córek. Panie te 
złożywszy 1l0worOClue iyczenia zgromadzo
nym parafianom, udaly si\) przez łqczkę na 
probostwo. Tam oczekiwał na nie jasny 
ogie(l na kominku, zapraszahcy do ogrza
nia zzi~b! i~tych cdonków. Panie BIałco 

listy :nstawne. od stempla, podczas gdy istniejqce dotąd zjawi~ko bardzo naturalne l wypływa z na-Innym miastom gubernialnym, które t~ posiadajq ten· przywilej, wreszcie st~puJ'Icych ~r6de~: . . jeszcze wyższość nad Piotrkowem posiadają, 6) urzędnicy nowozakladanych towarzystw l) Łódź jes~ ml~stem Illna z~aczeme po. że b~dą,c pozbawione slłsiedztwa wiclkiegó )<redytowych, którzy dawniej pozostawali siadającem, OlŻ ~Iasta guberntalne. Gdy centra fabryczno-przemysłowego, z kt6rym w służbie rządowej, pozbawieni Sił prawa istota tych o~tatmch polega ~a skonceu. rywalizować nie bylyby wstanie, same w tym opłacania w dalszym ciągu skladki emery- trowalliu w Dlch władz gubermalnych, po zaj~ły miejsca przed kondnklem, oczekują,c ściami - wszystko było dla mego ułożoue, - I c6ż? ostro pytała matka. . dzwonka, wzywają,cego na herbatę. uplanowane z gó ry: zamieszkał z matką i - J Il~ poszedł wysz~kać .. powozu a Ja Był to dzień powszedni a jako ostatni siostl"!l,"i na probostwie, 1':6sł ulg~ ciel·- znając Sl~ tl"Och~ nu. chirurgu, opatrywa. w roku obchodzony nabożeństwem wieczor- pilIcym; z początku slldzono, że się oieni, łem nogę. nem. Rektor, człowiek rozsądny, nie pro- po kilku latach przekonano si~, że ZData- _ Sam na sam z nią? tegował nabożeństw o północy, nad wieczo- nie kawalerem, ku wielkiej uciesze matki i _ I z jej słuiącą" niedoł~inem stworze. rem więc odśpiewał zwykle modlitwy, po- sióstr, mających przez to zapew.nione schro- niem, nie zdatnem do - żaduej ponlocy. wiedział kr6tkie, stosowne kazanie i po nienie na probostwie. Obecność slużą,cej, mniejsza o to czy skończonej pracy lada chwil" powinien wró- - Sp6źniłeś się mój drogi - przem6- zdatnej lub nie, nspokoiła panią, Blake. ?ic do d.omu. !,odano her.batę a rektor wiła pani Blake, gdy młody rektor zajął Czy było to Jn·alodzjwe zwichnięcie? _ za-Jeszc~e. Się Dle ZJaWił - plIDle czekały, .roz- miejsce przy stole. pytała podejrzliwie. mawiaJąc? osobach. b9d'l~ych w k?śCle!e. - Tak - a przylem zmp'złem i głodny _ Stopa była okropnie spuchnięta, mu-Wtem Cehna zauwazyła, z~ wszystk'e śWla- jestem. siałem bucik przecinać. tła byly pogaszone w kOŚCiele, prawdo po- Podano herbatę i ciasto. _ Ach' _ wykrzyknęła pani Blake, a dobnie więc P~I·cival u.dał się. d.o którego - Dzisiejsze twe kazauie zrohiło silne potem? . z chorych. Nie czekaJ'}c dluzej, zaczęto wrażenie - ciągnęła dalej pani Blake, Pk·' k ść ·c b ł pić herbat~, gdy po cbwili wszedł rektor. czasami, uważam, mówisz lepsze kazanre, - rze onawszy S1~, z~ o nd .y a Był to człowiek średnipgo wzrostu, silnie niż biedny tw6j ojciec. złamal~, obmyłem nogę zImną, wo ą, l 0-i dobrze zb'Jdowany; twarz jego nazwać _ Dzi~kuję za pochwałę _ odparł Per- bandazowatem chustk!l. Potem przyszedł niożna było wi~Qj niż pi~l<nll, tkwił w niej ciTal, ukrywajac uśmiech. Jan. ~ po.wozem,. ~dwlozle.ru mł?d% darulj pewien wyraz cechujllcy uiepospolite zdol- Poprzednik nie celował w kazaniach. do Jej m.les7.kama I obecme . tu ~Iedz\l. ności jakkolwiek jeszcze nierozwini~te. I _ Percivalu _ odezwała się starsza Rek.tol ~ Che1ston, Ob.IVIą,ZOJą,cy nog~ . w sal;,ej rzeczy życie rektora plyn~ło swo- siostra, czy zauważyłeś dam~ siedzą,c"1> po m~odeJ kobiety w ~rys~YBik by~o tOt c~ bodnie, bez wielkich wydarzeń. Posi:\dal lewej stronic? o .ropnego w oczac. paru .a e: . ows a a zdolności, których nigdy nie ·użytkował; Pytanie to powiedziane było w zaufaniu, te? I ~Ioś.no w!razlla synowI opmll) swą, w uczucia, nie obudzone jeszcze. Miłosć i siostry duchownych wied~ą, iż ci lubiq tej splawle. .. • . . . fombicya nie wyryły swych śladów na czole znać wsz)'stkich członków swej parafii. - Krót~o powledzl~C mnszę, IZ no~zomc młodzieńca, bo IV trzydziestym pią,tym ro- - J estto zapewne nowo przybyła pau i lllłody~ pl~.kny.ch kobiet. do zakrystYI, ohku życia nie kochaŁ jeszcze żadnej kobiety. do Hollies. ~w:aUle z UlemI w czasie chorob~, odwo. Młody chłopiec w chwili śmierci ojca, - Tak jest, m6wiła mi sama _ odparł z~me do ~.O~lU, B:ł ~ rzeczy,. ~oJem zda-także rektora w Che1ston, przeznaczonym rektor. mem, ubhzaJIlce, psuJlłce opml~ duchow-został na jego zastępc~ naturalną dngą" - M6wiła sama! kiedy? i trzy pary nego. gdyż parafia w Chel.ton naleiata do lorda zdziwionych 6cz spocz\}lo na twarzy pro· Rektor zaczerwienił si~, lecz powstrzy-Keynsham, bliskiego kuzyna palla Blake- boszcza. D1al gwałtowne slowa, drgają,ce mu na jak więc kupiec przysposabia syna do swe- - Z jej to przyczyny spó~niłem si~. ustnch; odpowiedział glosem świadczącym go fachu, tak i Percival musiaŁ po ojcu Przy wyjściu z kościoła powiedział mi st ... - o uległości synowskiej. objąć probostwo. Kwestya zgodności cha- ry Jan, żo jakaś dama poślizgnęła się i - Nie mówiłem wcnle, ze jest pi~knlł. rakteru mlodego chlopca i zamitowauie w zwichnęła nogę, poszedłem do nioj i zanio- Podobną przysiugIl zrobiłbym lIajstru."Szej i przeznaczonym zawodzie, nie była porusza- slem do zakryst~i. najhrzydszej z kobiet IV parafii. Dobrąlloc. ną,. On sam bez muuys/u zgodził się z 10- - Zaniosłeś Jąl uie mógł tego zrobić Pójdę do pracowni. sem i odbywszy kursa w Oksfordzie podjął Jan, gdy już koniecza była potrzeba? obowiązki ojca. Będąc sumiennym czło· - Alei kochana matko! Jan lila prze-wiekiem wypełniał je skrupulatnie, lecz by- szlo siedmdziesiąt lat i trz~sie sili ze staro-ło to życie zbyt spokojne, zbyt łatwe dla ści, a była to kobieta młoda WilŻąCĄ z kilczłowiek/} obdarzonego wyższemi z(\olno· kadziesillt funtów. 
(li. c. n.). 
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,а kt6t'erui шiastа (о schoc1z!) до szeregu 
c1rugo)'z~dnyc]1 *); f,6dz jcst ogniskiem 1'0-
\vaznego рl"lсюуslu Cabrycznego catogo kra
ju' 2) c1n\VDiej, :;I(ly listy rzcczonc sta1)' ni
,.k~, д]а knpital18t6'v korzy,tnicj bylo wi~-
1.;" ,,,i~ksze 811111У takowycll w skrzyniacb i 
1>о. zadllcgo l'Jzyka zadawa]niac siEJ blizko 
7"/0, jakie listy (е, liczl!c z z}'!5kiвш па wylo
sowaniu йае шоglу, - nie byto ,vi~c naj
mniejszej гас]ш1>у гоЫ', Jistallli temi оЬго
t6w па gicltlzic; dzi&ia.j, gdy listy (е zyska
J)' 110. ,vzi~toЬci i pcwno§ci, budzi si\} Lu i 
o\vnzie сЬ~б 8pekulowania 110. kurs, со 1'0-
sl'ednio wplywn па po(lniesienie tegoi; ~) 
wiQksza ,vzi~tоМ: i solidno~6 rzeczonych 11-
st6w lI1а i swoje ]okalne prz)'czyny, Z je
(lncj strolJY гпсЬ Ьшlо\\'lаnу w шiе§сiе 
ztr1l1icjszy\ si\} zпаczпiе i (Ioszedl до pcw
ncj 1'6wnowagi, z drugiej - towarzystwo 
kl'e(]yto\\'C, ,v ost .. ~tnic]I czasacb, wskutek 
powszcchoego zазtОJU w pl-lcmy§le i Ьап
с1/о, p)'z),jc1o przy udzie]anil1 poiyczck te 
kon;cczne 1'0 tr)'kc)'c, kt6,'e nn do(]atni 
k(lГЯ IisLб,v zast!>lvn)'ch odc]zinlac DluBialy, 

Ramy niniejszcgo artykulu llie pozwalaj~ 
lIаш wi~j 8zczeg61owo zаtrlУШI\С si\} па 
tcj kwcstyi, <loclamy jc(\nak (\} wymown/! 
okoliczuosc па dow6cl, "с kuгз list6w 
,. шоwiс b~<1llcycu jest zj t\wiskie'u nntu
r"IlnclrI "О gc1y ,. ]atuc], c],,,vuiej8zyc], ,vy
J>uszczdno w obicg Jist6w tycll 0(1 200,000 
,10 8()0,ООО 1'8., \v roku biei:tcYltl с)'Сга ta 
nio (losi~gl1ie 1" . 180,000, Naturaloie, "е 
popyt nlusial ZIН1CZllio I'rzowyiszyc zaofia
I'o"aoio а tешsа11lСПl podoie§(: kuI'S. 

L, С/и:. 
~ TRk I))-to 1: miRSlашi: ю.litЕОn\ i Kielcami 
rnl r. J844 - 1 00 j r. Snnc1onlicr1:01l1 od Т. ] tL do 
(~I1\",ili ol)('co('j wskotf'k ukя.1.U z tlnia 9 (21) .itrp. 
nia JIH4 Т. ZI\OIr.,.CC~o \У щitt,tасh t}'ch тца1 g -
lK'r l!ial1Ie. 

SPRA WOZDANIA TARGOWR. 
z gielcl!/ ll';tdemJ..;~j (10UOJZJ) (Юt1 dпiсщ 1 ~ paz. 

(Itiernika. N& gietdz10 tutl'j"U1J <lokonnla 'I'J rR~ pto\\'uic 7.upclnA. zmiапя. dekuTaC) i, koutr.mino. oaj. 
l)iезро<lziеwаnitj wypartD. zo .weJ ро7.УО) 11 gwlt.lt.o
wnio тzocita .19 do pokryc " ' prawd:r;ie jot \\' ,о 
lюi\} IПшпо pr~eczuQie IcpJzej przy.~lo§c.i. z,apo
\\,lntlato j'l mQOue uвpoeobiotliu 1 rozbud1.ona 1:00' 
,,"о ool\ot& а0 kupo[\ 111L gioldzlo ber1iu.kH~j, tu
,1,io7. poP)t па reltt)· ~ stron,· pi~wlf.or'~tl~)"<:b 
iflSt)tUC}'j i Ifrп}, 0.10 П&Jzaра~ш~tаl,~ op~Y'~ СI Оlе J'tlogli 1In",-et ,nап)·С О tem, ~e J'0lozel1\e UJeP;O"""Do 
j grozDo wутюgod!l .iO t.nk .t8110WС:Ю рпеЕ Jo..Jn, 
nоо, \V~zor •. j,z)· тосЬ pTp.,a~y (!oko.n'~ jui ) 16, 
ie giplar..1e D16 po100etawato шс \floce,), . Jak ') Lko 
Mtwierdzic kuray. ZwyiktL rоzwiщ~rа .10 tak г"р· t(Hvnie w ruchn olic1.lJpn, Z,.. Wl0lkl\ spek.olaoy& 
~Вlltala ju.i: kOT8f %onctnie рйdw)t.awuп 1 ше n~o
g\8. W1'Z.Y8kn.c poto.ienio. w catej l)cloi. \V prL8C14-
gu \t.llku godr.in po"'etowano '~Iadek, kt.ur~· Ь}l 
,)ziеlещ cz.t~r~ch t)"gudni. Akc)o kTOdyt.owu noto
Wl111 0 d1.ib ро 2J:f8.6(}, nie dotkD~I)' tcgo kur.u OJ 
(1"i" 20 \vrzeluia а Wf:g1еrиirfi тепtо ~lut!i I.Ioto\va
по ,ytвдy niO\VIClo "yit-j nад 97 ао. PoulJio!!l ly siV takio luRczuie kUN)' pap~Qrow tronsportoW)'oJI, 
nJlociai zay,'szc jCSZU%U Du&~' па 80ЫО bard%o wi· docz1\o 61ady Е.пiZki, w)',,'ola.nej t ~aba.r%eniami 
w8cbodoio-run1olijskicmi. "l{оuLrщш& Vrzeraiol1a pokojem - pi8,e korespon<lcJlt ,,'iedt>t\skl - pokT)'
wala .ig па leb i .. )'j~," Ale oict)"lko polmjuw8 
f1:)zonia ШОС6пt,,· 'V1elk..ich llaatrpHy tak ~orzl!t
nie gie tl1~) upcWllif\j:)c jq., 20 prr:ea.ilcn1u па pQlW)" spie Ьnlkайзkint ~akouczJ' aiO зzс,,~Ii\viс. Vo \уу
"."1olania korz~'ab:lej :lmia)}), prz)'cz)'nit .iO takze то
zu)tat wyborow " '0 Francyi, 'v ktбгрн gielda wi· 

"'чzi rokojmic, zc !I~o8nuki ,vcwngtrzoo nie uchwI0j 

4) 

OBIAD ПNIWНRSIТЕGКL 
OpQ'W'1"da.:nie А_ К- :N'e""""kiogQ. 

TllUnaa.}"l~ 2. tOllj.kl~o 

MARYA NЕУМАRкБWNА, 
-<О>

(Do/roJirzenie-раt/'z ,\J'. 225). 
.Оп" slyszy Piotl'Ze lШkоfаjеwiсzu! ale w 

przol'wach pi~knyc]} fгаzсsб,v styszy i с11'U
gIJ, 1Н0\\'~, ktOl'1j, ziшоу ,viatl' l'azelН ос ~nie
inq, kurza"'q, pJ'Zcllosi przez pole z pustego 
bl'zegu rzeki, gdzie przykucD~WSZY <.10 sli
skiego, zimllego Ш'wiskа, sicd1.i ]ed\vie wi
doczna, w g~stej 111gle zilllowPj посу 9po,,'i
ta posta(: czlowieka. 

. - Му zebrani ttltaj koledzy i p~zyjncieJ~ 
- Ci:}!;D/!1 Piotr l\Iikotajewicz - dоszli§шу 
j"Z (10 tej grallicy iyoiowej poc]r6iy, ~a k16-
r~ \vszystko jest dla пав ,vу,'аzоещ w przy
szlosci, dzi~ki uczciwej i pewnej pl'2eszlo
sci .. . 

. . .. 
.Ale сМ: b~c1zie taш оа t~ ZilDJ1~, cie

mnl1 gl'anic~, с10 kt6rej odwieczne ptynq, fa
le? Czyi tam l1li cllOcini роwiе(/щ, с1lа
czego wszystko tak Ьус IlНlsialu? Ozy:! ро
zпаш, IV czem. zаwjпilРш i czy taш b~a\\ 
nkarany, czy tei nпiс,villпiоny? АсЫ czyz 
шi (о nio ,vszystko jedoo? сбz za bre
dnie mnie l1l~CZII... i dlaczego \vla§ci ,\'ie 
mnie шесz~! .. " 

, . 

DZIEKNIK f,ODZКI. Nr. 226 

j=t r,.eczypospolitej francu:tkipj. ~a (1 1\111,.,. ro7.w~ 
kWHt.yi r~\eHj."().butgbl"!~iej Ilю::;t"lа g1ett1a IJ r
и!.О .pokoJD1e, ni~ lQkaj"o a.iO WCAlf1' no\v)'cl1 zl\l~itt 
ktbrd s pewnl) ci, oie daf1ц aig oniko,6. Оtrжу
тап, dl.iA "'iadom~ "Р. iLt"'r Llo)'u' ... " о "от1'" 
rwO) m щ.&пщ, Irroo v do Butgaryi, РТЧJVW z u
.teoucyJu, ol"JQtooki~. Ой poo"ltku do '"Пса giebla lJ)Ja IMr.lr.o otywjoo, • obroLY t101it"t), ро, 
, .. ain~j TOz.:l'-gt<Мi..:i, \У Tllrha wiecz.,' rlJpn zw)lka 
аtrчmalа '10 w cati!'j pt:tlli. 

B41€elntJ, L 1 ., е r р о о 1, 16 p.zd~ierDik., 
\Vo1J60 'pokojoego рr1..еЬщ;u intereso~ n t.arg.u manclH1t.enkim i z,OlikOW,fclt , D.oW\"an a~er)k~1t. 
8ki~'11, kupc)' bfli w.tnern,lctllwl w .t)·go II~ln 011)('
gt\'ЩJ obroty ОIВ wychOllz.11r ,. кпПlС umlarkt)wa
п§сЬ, ",lоцс !li~ cZfJI'to Jрщwо. chD<'in.t Dot.oWA.lJia 
Lowaru mirj.lco,,·eg() z,lnit."oily .iO h-\rr1ro щ.lо. 
Not.owania ba\velo)' ащ«'туkаn810еj z poprr:ec.luich &bioritw tnym",Jy .i~ dol)r~e, lz.czEog6Jnlej w. S!" uu
kacll wytlzycn. pcxlcz.u gc.ly gOTi/. od ОН J pod 
wt.glt; 1сп, gatuoko i е1:)' tu4ci l>aweloa HOWa, 00" 
то",_па n'gl,~o, .t.ttoiaJa о '/11 р. Нет. Znlil)'o) 
рrr.,.jщоwаnо ba_etIH; \.Ir8.7.) Iij.k" 1,.lkO Секты .t.aoiaty о '/.6 {). t:hctoiej &I)ywauo o~iptk4. l)rl1D1I.J'1t) 
кood fairtL8D1ej о У,. р. а biaJ, 1'0 cf>nBch prze;1zto 
t)'godoi!.l,,,yuh; O()W, Ьruпиtп, Оllаrоwап/) ро G
&1/1 р., biat,. .trict 100t\ fai~ 'pT%e~a·~":no ро (Jl/'04 р. Соп! ЬА\\' 'оу "schoUOIO-Ш~П8k'('J trz 1т-!)' aiO ntоспо, c.t~tn plAcono 1.& 01' n&Wf't droz6J, 
gdyi "ГМ tJch go.~onkQw je.t matj'. Bawt!t~ln реruwiaik ka lurowa I)yl. znuwo :аn1еdlНЩI} I sta... 
niala о '1. р... bllJ.I. "t\aJa ~Pft ni08ta!y. ~. 1.1a.1J11 розr.ukiwаU:1 podroi"ta. о '/: 1)' NOtU\V':111B 
tCTminowe obniiJ lJ- .iO о ' /"-.11. р., .kutklСПL 
,,'iOk'Z.fj IJo,1t1.tJ z Amcryki i ogrtLuiczoocgo 1>0" 
pyttl. 

Pr':fd".:4 i tkatWny lюи:d-fU.a.fU. М tt 11 С h е 8 t е ,r, 
16 р"ftlziс:пikа. Ttt..rg tutej zy oic O<l:tD&('",al 811J 
\У trgodnio ubleglylН oZlwieniem, тое), Ъ)I Ogt'B
niczony, РО сzейсi .kutkIСП1 w)"lukich t.,dail \\")'
tw6r06w, ktбrо 8') pтzeaz.kodlt ". uta~wianio zleccn 
zc "'Icho<lu а ро cz~g ,j w.kutek niepewno!ci, kic-
11t' шt"пiо I.юzrОС()(110 "Oldlll\roie. <А,пу trz}'IHa-1; liq n1ОСnО. Коп arl~bro. jest о 1/. р. 'V}t81.}' uii: 
przcu ~11\iu t10iami 

IУКnа. l' о Е D а D, 19 pa:tdziernika. No.d:r.ieja 
OZ)'''lf:!nia .iO illteretUw НА tnrgu Lоtejsжyn1 t}io 0-
rzectyw' tl1ita 8iO c:Joty~h~&!, czego prz}cz\'o, jl;St 
rezultat jаrщarkо lipekip.go, nif"po,n)·4I ny (На wie· 
10. fabrykantow odW1ec:J,.aJ,cycJl tf\rg t tltCjJZ)', n 1>nt'
dz:.j j"r.czc r./y ~rZ6bicg n~kc)i loudyn'k,ej. (;е
оу weto) tUtf'j.1~J do.!ly jui ,10 роziощu, па kt -
Т) Щ sku~czoie w,p6tzawodoicz)'c mog/i z wсtп, 
zan,orskQ; woJo&. tutejl7Л jOlt na""et st.osollko\vo 
tлil!Zfl 0<1 r:ащогskiеj. Ciookiej ,,·clo)' lukicuuic1.oi 
llf\Ьу,,'апо 1>ат(lIО matu w C1.BSkCb o,tatnicb, 'ос" 
wla..';cioiele IIk l"du,,, .~ tak sklonni do spr1.Odktr, 
1.0 kOnJu",cJ'n zlcznio {ста!: 11ie\~.~tr.1i \yio oIJl)rgl-
07.oi ~ роkrУ""аб ,,\'oje lюtrr.еЬ}·, zw аа1,с1.8 7.0 сс
оу а, bart1z() nizkic. Gorszoj ,,('1п, tko.ck.ioj zakupiuno kilka!et ССI}ttlаrб,v ро О[)- 105 m в ,vel
DY brut1n~j w I · рзz.ym g&tullku okolu 1,0()() otr. 
ро CCnf\ch \'I')'uzych оа oltl\to1ol). jarmarcz 1lyull о 
о 4 - 6 щ. \Vetn/J 1.0 akla.<blw zttbraulj Di Ifl.Stll9 
pily nowe U''''''ОЧ, " (1)' ;;' ира!)' по pro\vinc)'i.q. 
pr&.\\Ie zuреtше w)';terpalle t • n ,vel,!Q p~lskll. рп)": 
wоillП!) f.w)'kle ио 1'Otn&1I18, zU?)"\'nJ~ fnbrykl 
P,icjlcowO, dobrso oUecuie zntrudШОllе_ ::;k18(ly tu
t.Pj tC prt.odstawi"j, jcdnak 1.a,,'a~& i I?,CZQ t1o!tate
ezny w}lюг ,,!t.f!tkich gatunk6\v а \vlaScici le 
"I\т(110 cbotn~e oddaj" to"ar ро nizkicJt ceDRc!J 
1Jiщс)'Ch, 

IVelшlo, l' с 11 Z t, ] 7 pat<lziurl1ikR. OI),eonoSc 
kiLku. uOIta,VcO\V lIukua iulniorskiego t1alA ПIО
zооЛс uskuLьсzпiепiч. ,yiOk.s1.)"cll o},r ,t,(HV, kwro ОЬ
j~l, wgodoiu Ubi"~t!'m ok~!o 1,500 т, rLr, 1'1.
сопа ссnу przctlzlotygot1nio,yc. \Vоtпя. je(lno~tny
zna w oellie 60 Н., .tal1o",·it. nujJepe1.<l (:r:~!J~ раг
~)) ,okupion)'cl1~ kt.6ro ))0 r.a tOItl 7awieral)' g~tulIki gOrtZO, \vctnO (l""uвtrzj'i:ll" k1111q, 1. Boczkl ()tc. 
l'rou:l tego takop\ooo <lln "I\.I:;,'&.1110Y part)'o plcr· 
"swrz\:dllej WCJH)' У. Dac:r.ki ро ь ~ Н. i okoto 100 
т. o\r. I}utga:rskiej ро G 11. \Vel11& cr.esRokowt\, 
!l1kiOnJltC~B i tkacka (11" Ьаш.1:u byla zAuiodb&n'!t @;Ktul1k6w t}'Ch I\а sklt\d,c}, jost l>nrdzo t1uio. 

rl'el)~a . II r & d f о r а, 19 p"r,dzicr.)ikR, \Veln& 
i prz.c(1za IpokuJnie "le ,talc. tkaniu}· ООЕ" zo\iA.uy. 

PRZEMYSf, 1 ПА DEL. 

Komory се]пе Cesarstw& i Кг61е twa 1'0 
,1 . 1 czet'\ са г. f), Б. . prlyjtty to ... ar6w 

I 
dбw i slomy ,442 pudy. Оgбlпа \yart.o~ 
до tuwy wYJliesio okolo 41,000 гз. 

Кrоnikа L6dzka. 
Pl'zcwoio"YC]I dl'ogall1i zelaznemi lub ха&- (_) Ulrzymanie zaГZllcl1l og61ncgo ko]ci "УС]1 z port6w 'щ drogi "elazne og6/enl C"bl'yczno~6cllkiej IV 1'. 1884 '.ynio~to og<i-15,62 ,912 pudUw. Z tej liczby oajwi~- lell1 29,171 rз, 79 k. \Vyuatki tc I'ozdz]c_ ksz~ j)o~~ rrzlj~ln kOll1ora w Sosno"icnch ]aJ" si~: p/~ce zlIrzlldu og61ncgo ,v.v nio,ll 5,539,708 рад. паs4:рпiс w Aleksalldrowic 7,0 3 Г5, 92 k., а mianowicio: wу,шgrоr1zе_ 2,О56,293 ptld" w Mlnwie ],71;4,345 puu" nie cz/onk6w ra(]y ZnГZlld1.ajqcвj 3,000 r , w 'Voloczyskacll J,012,36 р., \v Libawie wyoagrodzenie czlo"k6w kOlllisyi l'oIVizyj: 967,010 1" "Granicy 961,177 1'.: w Rt~ nej 600 ГЧ., place, паjсш lоkrtlбw, dyet1 w]u 948,388 pud., Ппgсшi 642,126 р" gratyfikacye itp. znrzlldu og61nogo 3,483 w Rydzc 2;;1 ,900 род., w Wierzbolo,Yie rз.; wyualki knncelaryjne IVупiозlу 8,6% 653,251 puu" w t:lrnjewie 397,753 pud., w <в. 1 k., а lIIial1owicie: ll1at~rynl)' pislIlicnRndzi"ito,vie ~23,357 РllС]., w Ваtuш 110,i 2 пс i rysunkowc 664 гз. 1) k" clruki i Ыnн, pud, i w I:!ewastopolu 10,254 pudy, kiety ula zIlI'zqdu og61nego 5,703 rs. 97 k" Zjazd przedslawicie]i ргzешуslu ielaznego c1rtlk obwicszczeil, spr8,vozdari, raport6w odb\j<\.zio si~ w P ctersbllrgu с1. 26 liзtорt\- kошi~уi ГОll'iчjоеj oraz inne I'oboty lito, da г. Ь, st. st. graficzoe i aUlogl'aliczl1e 2,248 г., 92 k., Wywoz cukru rosyj8kiego ао \Vloch, jak oplaty poczto,vo J43 ГЗ. 7 k.j r6z'1e og61ne dooosi "Kiewlnoio," zo tal, ,vskntek spad- wydntki ko ztowa]y 12,668 )·з. 37 k" а ku соп tarutcj zych, wstl'Zуmапуш. lOiano\\'icie: utгzупщпiе i odnowicnie l1Iе-Jarmark \у Charkowie, Wod1ug tc]cgra, bli 69 гз. 50 k., ,vydatki s~tlO\vc. celne. l1Iи "Ag, [>6]0," jnrшагk zWl\oy pokrow- podatki, asokuracya ("'yj~"'1Izy liпii drogi) skiщ w Chal'kowic l1ie "1'6:!y РОInУ~]ПУС]1 912 )'8. 84 k.. pensya, zapon1Ogi i g,'atylj, I'eznltat6,y, Ruch Iншd]о\vу ,]е si~ "аро- kaoyc 6,002 ГЗ. 58 k., udzial towarzy8Lwa ,vinna а wyp/aLy odbywnjll siEJ z [l' ис1по- IV wydatkach па uu'zушаlliо illзреkСJ'j rZ/l~ci'l. dowycb, po!icyi i szk01y techniczncj 3,994 Ogo]ne zebranie akcyonaryusz6,v cukro\vni "В. 7Q.k_, "61:по \v),datki i strata па ,'6ini. :!;biel'sk" Odl'oczolle zosta lo Щ\ dzicu 3 li- сас], kurso"ycll 2,69 'в. 75 k,; sll1if)a lestopada. kal'ska kosztolVala 759 J'S_ 49 k_, " miюн)-Wystawa inwentarza i przedmiot6w zwi/\- lI'icie: ptacc lek"I'2Y, Ce]czer6w i sll1ilJy пiizek z uiш щаjIIСУС]J, b~dzie \v roku рпу- szej 676 гз, 96 k., przygotowaoie ]ekal'st,v sZ!YIl1 sz6.t'k а zащzеш 09tatni!} z rz~du i рошос lekarska 82 гв. 53 k. tych, па urzlldzenie kt61'ycll towarzyst\VO (-) W uzupelnieniu "'СZОI'аjзzусh notatek wy§cig6w kOHnycl1 uzyskato zezwolenie mi- о pozal'Ze Cabryki Э. li"iш"п", ,viппi§шу nistel'stwa, Komitet ,vystawy pcczyoi ,vkr6t- douac jeszczczo jeden szczeg6t. \VsPOl1lсе odpo,viednio starania о I'rzedlltienie па nieJiSl1lY tпor о cksplozyi gazu; ot6:1. (Io"iaczas dalszy coroc7.nego Lerminu wystaw, kt6- duj cmy sic:, ';'0 eksp]ozya nast'lpil .. z inncj 1'УС]1 gl6wпеш Zl\(]апiеш, jak wiadomo, je t przyczyny, llIinnowicio z Jlowoclu zaj~ia si~ IVytwol'zeoie I oiy,vienie targu па io"entarz fI!/lu bU/J)el'li"lItifo, zalegajq,cego w gl'ub)'ch 7.у'.у i тазоупу I'olnicze w 'Yarsza,vie. warstwach па belkacll i gzуш :lch ,vвwпqtгz Nowe bi]efy bankowe. Na roboty pl'Zygo- fabryki, Ру! tеп ek ploduje z )'6,.п,\ silq, to"a,vcze ао maj/lcyc], si~ ,vypuscic ... w го- jak proch st,'zeloiczy. Wobcc tegO faktu ku ргzуszlуш bilet6w kJ'edytowycll nowej powstaje k<vestya obowiq,zko,vego, оа czasu Согшу ша Ьус asygnowuna SU1па 11/. lIIi- (]о czastl, zшiаtаl1iа i tlsuwanin tego nioНооа l'ubli. ,у celtl obznajl11ionil\ 8i~ z bezpioczncgo pyll1, kt61'y w l'azie РО';"II'О паjпо,vszешi ВJlоsоЬnшi "угоЬи Ьаоkllоtбw, p)'zyczyuia si~ do nade)' 8zyukiego rozprzeskarb zal11ie)'zn wy<.lelego"ac <а granicEJ kil- 8t l'zе1liалiа si~ ogllia ро gmacbu fabl'Yczku gl'a,vel'6,v. пут i niweczy wszelkie tlsilowania, skiel'o-Zarz<!d ko]ei паdwШапSkiеj zllaczuie zmniej- "nие (10 uшiеjsсоwiеоiа Рo:!I\I'11. Faktelll szyl sluzbow~ kОl'еsропdспсу~ telegrnficzn!} jest, "е gdyby пiе 1'npto,vny POB~P ogui", pomiQdzy sLасуашi zak,'oczYll19k!} oraz Pel- kt6ry w ру]е Ьа\vеlпi"ОУIl1 zп"lаz! "УЬО1" соwizпq" zast~puj/!c telegraf teleConclU, nego Р1'zе,vоdпikа, szkocly \о fa.bl)'CIJ Hei-Towarzystwo ro]nicze ,. Miusku gubernil1l- тапа bylyby о wi.le шпiеjszе, Эргап!} t,} пуш postano,.ilo Ш\ zeb)'anil1 og61nCHI w pOII'innyby zаорiеkоwаб зi~ wlaclze ttbot.dnitl 14 ]J. 111. nie urzqc\zac d01'oczoej "у- pieczeri gubernialnych, stawy 1'01uiczej lIа wiоsпt, ,е ,vzg/C;du па (-) Nadeslane. \V czasie poial'tt rrz~ci~iki 1'C>~ <1lа l'oll1ik6,v, Ucbwl\]Ono zwi- (Izallli i tkа]пi р. НеУl1lапа miеszknпiо nll(: to,varz)'st\VO ogl'odo icze, dajllce z!llu- 11l0je zagt'Ozonc zostalo pastw!} pJol1lieni, а (fwic slnbc znaki zycia i wcielic je с10 to, pr~dko"c WZ'l1 ltgajqcego. si~ Zlo,vl'ogiego "уw,,,..zystwa I'Jlniczego. Zвo ,vзzуsLkiС ]1 ро- ,violu odbierala slabq, tшdziеj\) oc .. lenia ,viat6w gubcl'ni lUi(lskiej najba)'rlzi ej tlciet'- budowli S/1siеdпiсh. Dzi\:ki je(lyoie епегpialy w tYIll I'okn оа c\eszcz6w: 5lпсki i 00' giczncj i реl nej роswi\}сепiа c1zialalnosci wogt'o']zki, stl'aiy ognio,vej ochotniozocj i f;lbl,!cznQj Licytacya, Dnia 9 Нзtoраиа odb\}dzie siEJ р. ScbeibIet'<l, poiar zostal Ul1liсjsсоwiопу w ' Varszawie IV шаgistгасiе licytacya па i шiеszkапiе шоjо " dопщ р. Не:у111аПI\ dosta"\j IV roku 1886-у", dla straiy ognio- оса]опс. Za tak swietny 1'ezulat I'atuokll/ \ \vej: о"ва 3,273 czetwerti, siana 34,920 'Рll- РQШОСУ i "sp6Icz\lcia obojga зtrаtу ogoio_ рrz.vwi/!zапiе,-kГ6ro Ш\lП Pl'zypo>niua,~ ze.-mnте;-g(JуЬу t,voje dzleci usiadГykoIOiUnie Рlеjзtcrаz jtlZ wszysLko jedno, jё,1НО ... §ПlУ nie pl'zestnli wiel'zyc i kochac. 1 1'0- i pocalo,va!y шuiе, gdyby twoja <опа 1'0' Tylko c1wa kl'oki 113I'rz6(1 .. . " шiшо, :!е§,пу ci!}gle lJ3.lIli~tit.li о пазzусh slucuala Bpowiec1zi mojego nieszcz~§cin ... obowi/!zkacll i lVierni zostrtli JlnSZУШ ц\Ва' асЬ, 11iсЬуш jtli wi~cej lйе pra"u/1I ... " дот, пiс pl'ze9zkac1zalo to Ьус pom09t\ • . . . . . ~ . . . tym, kt61'ZJ siEJ до пав zWl'acali z zaufa· Zcul'aui tutnj, оsi4gп~li8iпу ju:! upra· пiею. gniony сеl i gl~llOko go сепi/!с wYl?owiedz-" •• .• !ну l'nclosnlJ< pewno';c, ie bliski jest cza9, "D]aczegom siEJ nn to wczesniej nie zde· kiedy nie tlslyszymy smutuych "Уl'а"е6: rozcydowal? Kiedy siEJ wsr.ystko w kolo mпiе bitek iуща, IVуkоlеjопу czlowiek ... )'ozpnclato, kicclym stracil ostntni~ natlzie

jEJ cieplego, oi.y,viaj/1ceg!> slowa, llic шо
glem si\} jeszcze zgodzi(; z tаkiш kol1CCIll ... 
i szесUеш (Inl~j i dalej, clrociai jш liie Ьу
ly i,(; dok/1d, А tel'az!.. О bl'acie, bl'a
cie! pO()()I11 ja przyszcclt do cicЫel .. " 

Naturnlnie llie шоgШiulу tlпikп~(; ,vyrzu
t6w, obwioieu i starc... Bez walki nic Ьу
loby zycia а \V tlaszej walce wszystko 11У
lo otwarte i Itczciwc. Wy)'aznie шбwiJi
§ту, czego сЬсету i до czego dl1ZУШУ i 
"I!tрliwеш jest, cZJ'by nasi przeci,vnicy z t~ 
sаш!) Bzczel'o§ci:} ,vykazali s\voje wушаgа
nia. 1 jezeli uleg]i w walcв, to czy spl'a
wiedliwic пм obwiniajlЪ "е ,vlаsп)'ш н
padku? ... 

"Nie obawiaj lii{" ja ёiIJ nic оЬ"illiаш. 
Nie wie11l ty]ko па со ,vog61e byl!\ pot!'ze
Ьпа ргzesztоSб, па со obeC!Je cl\wile ... Do
bl-ze, ja pokol'l1ie odcjd\) а ty si~ jntro о
bnuzisz i b~dziesz c1l1io dni "ус jeszcze, Ь\!
dziезz calowal swe dzieci... Ale czy tak 
bedzie spI'awiocl!iwie, czy koniecznie trz~
Ьа, аЬт tak byio? СЬсiаlЬуш to wiedziec, 
to jedno .. . " 

,;G'dybys przyszedl do ~1Пiе i' p~lVi;dzi[\t; 
"е jui пig(lу па ziешi zaden glo(lny roz
Ы~ czlowiek 11ie ,vyjdzie w tak CieD1DIJ< 
IIОС z dошu szukn6 jeszczcze gt~bszej, stra
вzпiеjszеj сiешпоsсi, о ы1асiе!! IIcatowntbym 
twojo stopy. Ale wiom, "о si~ tuk jUl од
аа,у)]а dzieje i b~dzie si~ tak jeszczo tllu
go, dlugo dzia!o ... " ............... 

"TakiolOi пзраkаj!}сеО1i ,vпiоskашi pozw61-
cie pano,vjc, ie zakQricz~ S\voj\) pl'zemow~. 
Dl'ogocenne te my~1i przcoiesiemy do I1а 
Bzych l'o<1zio, zasiej ту IV se)'cach naszycb 
dzieci i ЬEJdziешу WiCl'zyli, "е prlyniosq, 11-
pragniol1e owoce .. . .. _... . 

Jllkiez my"li cisn!} si~ do glo\vy? ClY:1. 
sаш si~ nie oszukoj\}, Przecillgajl],c osta
toi, , ci~iki k"ok? Ozyi шi пiе \vszystko 
jcdtlO, соЬу шi po\viedliaoo. Dok/1c1-"e "а
biOt'\J to, соЬуш od nicll otrт.ymal i па со 
шi tаш to wszystko? 'роао/то шсу jnk 
ja zost.awiaj!} )lallli~tniki, ]isty... Во"е ш6j! 
Na c6i ooi to )Ji~z!}?.. ClY вашо sel'ce 
czepia si~ ostato ich l'esztek iycia i czy tak 
tl'udno prze1'wa6 ostatni~ jego nitke? .. . . ... - . . . . . . ... .... ... .. . А]о i zwyciezcflmi nie bylismy okl'lltni, .... i kie<1)' w swoim czasie los przetnie о-

Pl';>;y,volnjmyz jeszcze l'az jasoy gcniusz 
Haszych dui щlо(lусh] Niесlшj паз роЫо
goslawi i obsypie П(Jзzе dzieci temi заше
llli dагашi, kt6ro паш niegdys рlчраdlу 
w udziele! 

Gdyby j:J.SnY geninsz, przywolywany ty-
10kroLnie pt'zez Piot!'a Mikolaj('wioza, przy
szodl nn Ш'осzуstоМ:, nie uзlуszаlЬу ' nikt 
jego blogoslawienstwa z ро,уодu burzy о 
klask6w, jaka 5i\) I'ozlegla 1'0 ргzеНlбwiе~ 
niu gospOda1'Z8; nie dostalby si~ do niego 
Oclgl'odzOLlY 1I1111'СIl1 kieliclt6w i goг~сешi 
tlsсiskашi prz)'jaci6l. ZI'eszLq, Ыоgоз/аwill 
go jtlZ wdzi~ozne lzy ,zony, pccalunki B~-· 
1I6w i silny niespcdziany akord muzyki, ta· 
jemnie uшiсszсzопеj w pokoju "оо)" b~'1' 
cej w tуш celu w zшо"iе z sеkгсtaгzещ 
sl!du i dwоша jego kоlеgащi. 

J e"eli rztlcinry WZ1'okiem па (~ pl'zeszk/\ 
c\rog~, kt61'a оаз prowadzila од piel',vszych 
kt'ok6w It'zeczy\vistosci, spokojnie osypujlj,
cej Щlszо glowy si,viznq" to watpi~, czy b~
c1zie uznsadniony zadany пnszуш 6еl'СОШ 
ci\p,ki wyt'zut... Dоwоdеш t.cgo zeb1'ane 
clzisiaj IV SСI'dссznсш poczucin k61ko pl'zy
jlci61, щ\s? wza.jеnШl ~zacunck i ferdecZlle 

Zawsze gotowi po(lnicsc upa'Jlcgo i pl'ze- statni'l nic naszego l1czci,,'id przebytego 'У' baczyc IIIи, goto\vi рош6а. с10 ,vstqpienia cia, ,viel'zmy, ie nosze dzieci podnios:j nasz tll\ drog~, 110 kt6rej i(]l!c naszemi "ladal1li, sztandal' 1.ysoko, drtlej i dalej ларгz6d! .. nl0glby dlj,zyc сlо prl\lvdzi \\'ego celu zycia... , . . , . . . . 

Ale jeicli istnieje lIа zieuu сhобllу jec1en 
доЬгу genitIsz, сЬосЬу jcdcn ducb lito§ci
"'У, to jest teraz z pewl1osci~ I1а рustсш 
wybt'zeiu l'Zeki, przy sal1lotDie pI'zygal'bio
nej розtасi sie<1z!}cego t!lШ cztowieka,. Nie
w!}tpliwie оЬгбсil siEJ teraz w silпу, pl'zcoi· 
kliwy ,vint", аЬу wybawic Dieszcz~snogo 
ш~сzеlll1ikа од stl'l\SZneJ kOlliecznosci Pl'ZCt'
waui:t s:\rнешtl nici swego Slllutnego iyci:t. 
\Vieje оп ostro, silnic; tlpnt'cie l'ozwiewa 
poty o~dznego pa]ta, "l'У"'& si~ до f~ka· 
\у6 ... i cienkieJ tkallillY ubrania; sypie дl'O~ 
ы1шш Slliсzпуш Iн'оszkiещ "а .kolniet·z, )10(1 
расЬу, w cbo]ewy stat'ych, zooszonych blt
t6w i tak pok1'Y"a sniezn~ шаs~ i t..'\1< 
jui nie\vyrazl1:j figur~, "о niedlugo nie 1~. 
dzie jej 100"оа wcalo odr6inic па Ыаlеш 
Ue ziemi. 1 podczas gdy COl'az barclzic.l 
niklll1 pod IJinlеш ргzуkгусiош Irontury 
kostniej~cego ciala, -w cielo gasD1} osta
tllie wspoulDiel1ia pl'2eszlosci i ostatnia 
iskra mysli о pl'zyszlosci. 

KONIEC. 

. . . • • , , , . . . . . . . Czy])y Ьуl0 lepiej,' gc]yby (а пiб Аrn& "aayby~ pny~zecU tel'az <10 1I111ie i obj'lt si\j l'o~et'wala? Tak, ргzеdtlJШ byloby le-
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za kt6l'erui miasta to schodz/} do szeregu 
drugorz~dnych *); Ł6dź jest ogniskiem 1'0' 
waźnego pl"le ruystu fabrycznego cntego kra· 
ju ' 2) cla\Vlliej, l;lcly listy rzeczone stały ni · 
,. k~, dla kapitahstów korzy,tniej było wi~
zi" wi~ksze silmy takowych w skrzyniach i 
hoz żadnego ryzykn zadawalniać siEJ blizko 
70;., jakie listy te, licząc z zyllkiem na wyło· 
sowau iu dać mogły, - uie było wi~c naj
IIIniejszej rachu by robi" listanli temi ohro· 
tów na gieMzie; dzisiaj , gdy listy te zyska
ly na IV zi~to~i i pewności, budzi sill tu i 
ownzie ch~ć spekulowania ua kurs, co po· 
śred n io wpływa na podniesienie tegoi; ~) 
większa wziętość i solidno~Ć rzeczonych h· 
st6w lil a i swoje lokalne przyczyny. Z je
(lnoj strolly r uch lllldo\\'laoy w lII ieście 
zlu uicjszyl sill znacznie i doszedł do pew
nej równowagi, z drogiej - towarzystwo 
kredytowe, w OSk'ltnich czasacb, wskutek 
)lowszechnego zastoJII w IWlcmyśle i han· 
<Ilu, przyjclo przy udzielaniu pożyczek te 
kon ieczne re trykcye, które nil dodatni 
kurs listów zastawnych oddziałać musialy. 

R amy niniejszego artyk ułu nie pozwalaj~ 
nalll więcej szczeg6łowo zall"lJmnć sill na 
tej kwestyi, dodamy je,IUIlk tll wymownll 
okoliczuość na dowód, ie kurs listów 
w mowie będlłcych jest zjnwiskielo natu
m InellI ŻO gdy IV latuclI ",,,.uiej •• ych wy· 
1,uszczdno w obieg list6w tych od 200,000 
,lo 8()0,ODO rs., \V roku biei:tcym cyfra ta 
nio dosięgn ie 1'0. 180,000. Natu ralnie, że 
popyt mus iał znnczn ie przowyższyć zaofia
rowa nio a temsamelll podnieść kurs. 

L. GlU:. 
~ Tak hyto 1: miRSlami: KIllin:om i Kielcami 
mI r . J844 - l 00 i r. Snnc1omicr1:01l1 od r. l li do 
(~h""ili obrcrwj wskutł"k uksum z lłoia 9 (21) .itr p. nia J IH4 r. ZI\OIr.,.CO~O \V mitt,lach tych rądr g -
h<'ruiRlue. 

SPRA WOZDANIA TARGOWE. 
Z gtt/cl!l ll';tdemJ..i~j c1ouO!U) pod dnicm 1 ~ paźdt iernika. Na giełdzlo tlltl'j",U1J dokonała Sil\! rR~ 

pŁownic "upełna zmiaDĄ clekorac) i, koutr.mino. naj. 
nieapo<1ziewaoitj wyparta 1.0 IweJ P07.YO)1, gwlt.łt.o
woio rzuciła .'9 do pokryć Wprawclzie jut w so 1.041 1111nno pr~ec:r;uQie Icpnej przynłośc.i, zapo
wiada ło j'l mocne usp08obiouio I rozbud7lona 1:00· 
wu oohota do kupna UIL giełdzlo ber1iulku~j, tu
,lr io7. POPlt DIl re ll ty ~ stro",- pi~wlf.otf~d~)'<:b inst)tuc)'j i firm , alo naJzapa~m~tal,~ op~y n~ CI Ule 1nogli nn "" et lnarr.yć o lem, ~e )Jolozeme DleP;OwDo 
i groźno wypogod!i lig t.1lk stalloY/ero przeE Jo..Jn, 
DOC. 'V~!Or8.jIlZY r uch pr~'wa~,. (!oko.n'~ już ) lo, ie giplar.1e Dle po1.oatawało me \fIoce,),. Jak t) lko 
Mtwierdzić kuray. Zwyiktl rozwin\l la 110 lak np
Łownie w r uchu olic1.lIJm, i,.. wiolkA spek.olaoJa zBlltala już kor ay %nnctnie plldw)t.azoun l me n~o
gla. w r z.Ylkn.ó połołenio. w całej flc lni. W prLecl'łgu lulku godr.in powetowano ' l,. dek, klury bl l 
dziełem czte rech tygudni. A kCjO krodytowo noto
wano d~ij po 2J:fB.6(}, nie dotkD~ły tego kUfl U oJ 
dn iA 20 wrzeluia a wę:gier8icfł rento dutli I.Ioto\va
no wtedy niewlClo wyt .. j nad 97 00. Potłuiody .iV takio luRczuie kUNy pap~Grów trod..lporŁowyoh, 
nhocisż zaW8ze j CUO%O nu&~ł ua Bobio bard%o wi
doczno 61ady zniźki, wywołanej t zabur%oniami 
w8cbodnio.ruOlolijskicmi. " Koulr lOluB vrzerQŹ:olla 
pokojem - pia, e korespondent wiedt>t\skl - pokry
wala ,iQ na leb i 8.yj~." Ale nietylko polenju",. 
d:)żon i a mocant" wlellcich ll88trpiły tak ~orzlatnie gie łll~, u pewniaj :):c jq., żo pn:eajlcniu nB półwy. 
spie bnłkRilskim zakouczy siO szc,,~Ii\V io. 0 0 wy
"."tołania kotzł'atIlej zmiany przyczynił liO lak że rozultat wyborow wo FrllDcyi, w którym gie łda wio 

... t1r:i rokoj mic, że stosn nki \Vcwnglrzoe nie uchwIOj 

4) 

OBIAD UNIWHRSYTEGKL 
Opo'W'1"do.:nie .A.. K. :N'e""""kioe-o_ 

TIIlIUaa.}'lll 2. tOIJJ.kl~o 

MARYA NEYMARKÓWNA. 
- <O>

( Do/rOJirzenie- paf r::. ,rl'. 225). 
.On" słyszy Piotrze l'>Iiko łajewiczu ! ale w 

przorwach pi ęknych frazesów s łyszy i dru· 
gl], mowę, któ l'ą zimny wiatr razem ze śn i e· 
żną kurzawą przenosi przez pole z pustego 
brzegu rzeki, gdzie przykucDllwszy do ś li· 
skiego, zimnego urwiska, siedzi ledwie wi· 
doczna, w g~stej mgle zimowPj nocy spowi· 
ta postać człowieka. 

. - My zebrani tutaj koledzy i p~zyjacieJ~ 
- cią!;nllł Piotr Mikołajewiez - doszliśmy 
jtlŹ do tej granicy żyoiowej podr6ży, ~l\ kló· 
rll wszystko jest dla nas wyraź nem w przy· 
szlości, dzięki uczciwej i pewnej przeszło· 
ści .. . 

. . .. 
.Ale cóż b~dzie tam za tll zimllll, cie

mnll gl'llnicą, do której odwieczne płyną fa
le? Czyż ta m Uli chocinż ]Jowiedzll, dla
czego wszystko tak być Illu siało? Ozyż po· 
znam, w czem. zawiniłem i czy tam b~d\l 
nkarany, czy też nniewinniony? A ch! czyż 
mi to nic wszystko jedno? cóż za bre· 
dnie mnie męczą... i dlaczego właści wie 
runie IU\lCZIl!.." 

. . 

DZIENNIK ŁÓDZKI. Nr. 226 

j=t T1.8C:zypospolitej francu:tkipj. Na (hIll,.,. ro7.w~ 
kWHt.yi r~lelij."().bułgu!~iej lIJO::;t.,la giełda. b r uw .pokoJOle, nill lI;kaj'ł0 ale wclł1f1' now)'ch ZI\I~itt któró s pewnI) Ci, nie dał17.ł aig oniko,ó. Otrzy
man, dl.iA wiadom~ "PI iVr LIo)'u' ... " o "aml'\' 
rwO) m JH.&" 1.11 , Irroo v do Bułgaryi, pUlJVW z U
lteoueyJ., ol"J~tooki~. Od )lOCUltku do k"ńca 
giełtla lJ)ł. bttrtlr.o ohwioo, l. obroly tlOlit"ły po. 
"'ain~j roz.:l'-głłMid. vi rncha wiecz.,'ruym zw)lka 
atn)mala liQ w całPj pt:ł lli. 

B41CelnG. L 1 'I e r p ° ° 1, 16 p.źd~ierDik._ 
WolJ60 lpokojoego pr1..eblf~gu intereló~ n targ.u 
manel.lł1lenkim i zOlikow,reh. D,OW\"an a~er)k~n. 
akidl, kupel' bfh w.tnern.lcthw1 w .tygo h~ln ohJ('ghm

J obroty OIB wychOllz.1łr ,. grame umlarkt)wa
nich, wloqc lIi~ CZłJllto Jł'OlWO, chO<'inł nolowA.uia towaru mirj.lcowego zmieniły .ig h-\rrlro mało. Nolowania bawełny am«'rykanaluej z poprzeduich 
&bioritw tt"!ymftły li~ dohne, ucz"gólmej w.S!"uu
kach wyhzycn. podcz&.l gdy gou/a od nu J pod 
ws.glt; lem gatunka i Ul' to4ci l>awełna nowa, 00" 
rowana n.gl,~o, It.ttniała O '1Ił p. HeT. Zmio.D) prz,.jmowano bawełno ura7.)lij.kł, t,.łko CeRr1\ł sta
niały o 'I.ł {). Chetoiej &brwauo o~iptk'ł, hruM'iłł) good fairtt8D1ej o y,. p. a biał, po cf'nBch prze;1zło 
tygodoitlwyuh; nowł bruoKtn'ł otlarowan/) po G&1/, p., biat, strict 1000l fai~ Ipr%e~a·~":no po 0 ' /'<4 
p. Con! bAW lny "schoUlllO-lU~rJ8kl('J trz 1m.!)' ai, mocno, c.t~tn płAcono ,.a DlIł QllWf't drozoJI gdyi Uf M tych gnŁonków je.t mały. Bawd~u~ pe.. 
rowiaik ka lurowa była znowu :a01e.dhrmą l Ita... 
nala o II. p_, 1,illla rulała ~prt niOltały. ~. 
1Jlalld pO!l.ukiwau:l podrobła o 'I: l), Nót(,)\v':1l1ft. 
lerminowe ohuii) ' )' liC o '/"- .1" p., .kutklCD'l wiOkufj IJo,lilly z Ameryki i ogrtLuiczonego po .. 
pytu. 

P''':fd...:a i tkattiny oou:d-tU.a.fU. M łl 11 C h e a t e .r, 
16 pafdzic:nika. Tug tutej 'Iy uic od:tD&('",ał I"IJ 
w tygodniu ubiegłym oŻlwieniem, ruch bił ogt'aniezony, pO cztści .kutklem wlaukich ł.,dail wy
twórców, któro '1) przeaz.kodlt w załatwianiu zleceń 
ze w.chodu a po ez~g ,i w.kutek niepewności, kic
lir uttenio OezrOCO(llo \f Oldbftmie. (A,ny trzymaty lif) mocno. Kun lłrl~bra jest o II. p. W}ta,-)' nii: 
przcu ~11\iu dniami 

Wełna. P o E D a O, 19 października. Nadzieja 
ożywiania lie interetUw HA targu tutejszym uie Q. 
nectyw' luiła liO clotyehC1&!, czego prz)Cz\'0ł jl;St rezultat jarmarku lipekip.go, nit"pom)'śloy (U. wie· 
lu fabrykantów odW1euuJłcych tArg tutej.!zy, n blll'
dzi.j je .... z. tlr ~rZ(lbicg n~keli loudyw.k,ej. Ce
uy wełO) tutf'jI1A!J donty już do poziom.u, na kt -
r) m skuteczuie współzawodniczyć mogił z wełn, 
zamorakQ; woju&. tutejl7.A. jOlt nawet st.osankowo 
t.nil!Złl Otl u1llorskiej. Cionkiej wetny lukienniczoj 
II(\uywaoo uardto matu w c1.9.sflch ostatnicb, 10c7l 
"ła..';ciciele łlk ł,.dt)\~ III tak skłonni do apn.odA!r, 
l.C konJurncya zacznie lCl'9.z niew~tr.lhyio enllrgl
c7.oi ~ pokrywaó Iwoje t)QŁueb)', zw 851,c1.8 7.0 ce· 
ny al) barth!o nizlrie. Gorszoj wrlny tkackiej Ztl
kupiono kilka!et ccntuarów po Ob-IM Ul a weł
ny brut1n~j w I'pszym ga.tunku okolu 1,0()() otr. po tenf\ch \'I')'uzych od Oltl\tniob jarmarezllyuh o 
o 4 -6 m. \Vełn/J 1.0 Ikł&(l~w ,albraulj ni ll\Stlłpily nowe Ul)wozy, "Ilyi rJlpuy UD prowincyi Iq. 
pra" Ie !upelcie wy;terpaue,. a weł,!g p~łsk'ł. pur: woillnl) r.1vykle do 1'ozn81118., zu?)'\\'aJ~ fnbrykl 
.nicjlCOwc, dobrzo oVecuie utrudnione. l:ik1acly tutrj ze przodltawiaj, jednak 1.aWt1~& i I?oCIO dostate
ramy wybór wU.fltkieh gatunkó\v a właScici le 
ltł\rdlO cbotn~e oddaj, to"u po nizkich cenRch 
hieiqcyeh. 

lVełua. P c II Z t, 17 pai<1ziurnikfl. Oh.eoność 
kiLkll dostawców lIukna iolniol'lkiego dalA mo
ŻD~Ć l1skuLbCznieni<t wiOk.s7l)" ch obr ,tów, któro ob
j~t, wgadniu ubi"~tym około 1,600 m. rLr. 1'1.
cono ceny przctlzlotygotlniowc. Wołnn. je<loostny
żna w oeui8 60 H., ltanowił. ntłjlepll1.<l cr:~!JO par
t)) 1Ilkupionl'ch~ któro po r.a tOnt 7awieraly g~tun. ki gOrtzO, wełng dwustrzsiu" ldmq, 1. Boczkl ()tc. PrOOa tego zakupiono tlln r.ĄJ:;,'amcy pnrtyo p1er· 
"swrz\:clllej wcłuy y. Daczki po 6 ~ H. i około 100 
m. o\r. bu łga:rskiej po G f!. Wełua czesnokown, 
!l1kionJltC~B i tkacka dl" hll.ud: u była zlluicdba.n1!, 
gRtunków tych na skll\dfoch jest bardzo d uio. 

Wełna. 13 r a cl f o r d, 19 październikA. , Wełn .. i prz.cdza IpokoJoie "le stalo, tkaniny bel" ztniauy. 

PRZEMYSf, I IIA OEL. 

Komory celne Cesarstwa i K róle twa po 
,I. 1 czen ca r. 11. s. . Pl"lJjtły towarów 

I
dów i słomy ,442 pudy. Ogólna wart.o~ 
do tawy wyniesio okoto 41,000 rs. 

Kronika Łódzka. 
przewoionych drogami żelaznem i lub zda· (_ ) Utrzymanie zarzlldu ogólnego kolei nych z portów lin drogi żełllzne og6łem fabryczno-ł6dlkiej w r. 1884 wynio~ło ogó. 15,62 ,912 pudów. Z tej liczby najwię· lem 29,171 rs. 79 k. \V yuatki te rozdzlc. k8zll ilość przyjęła komora w Sosnowicach laJIł się: phce zllrzlldu ogólnego ",fniO'ly 5,539,708 Jlud. nas41pnie w Aleksandrowie 7,0 3 rs. 92 k., a mianowicie: wynagrorlze. 2,fJ56,293 pud., w Mlnwie l, 7D4,345 puu., nie członków rady zarząd 1.ającej 3,000 r . w W oloczyskach 1,012,36 p., w Libawie wynagrodzenie czlonków komisyi rowizyj: 967,010 p. w Granicy 961,177 p.: w Rl~ nej 600 N., place, najem lokrtlów, dyety wIu 948:388 pud., Ungemi 642,126 p., gratyfikacye itp. znrzlldu ogólnego 3,483 w Rydze 2.} 1,900 pud., w Wierzbolo,yie rs.; wydatk i kancelaryjne wyn ios ły 8,6% 653,25 1 pud., w l:lrnjewie 397,753 pud., w rs. l k., a llIianowicie: mat~ryaly piśmicn. Radzi wiłolV ie ~23,357 pud., w Batum 1I0,i 2 ne i rysuukowo 664 rs. I) k., druki i hlnn. pud. i w I:lewastopolu 10,254 pudy. kiety dla zarządu ogólnego 5,703 rs. 97 k., Zjazd przedstawicieli przemysłu żelaznego druk olJwieszczeil, spra,vozdau , raportów odb\j<lzie się w Petersburgu ci. 26 listopn- komiijyi rewizyjnej oraz inne m boty li to. da r. 11. st. st. graficzne i autograficzne 2,248 rs. 92 le., Wywóz cukru rosyjskiego do Włoch, jak opiaty pocztowo 143 rs. 7 le. i róż ne og61ne donosi "Kiewlanin," zo tal, wskntek spad- wydatki ko ztowaly 12,668 rs. 37 k., a ku cen tamtej zych, wstrzymanym. lOianowicie: utrzymanie i odnowionie me· Jarmark IV Charkowie. Według telegra- bli 69 rs. 50 k., wydatki s~ do,vc. celne, I1IU "Ag. P6In." jarmark zwnny pokrow- podatki, asoku racya (wyjąW1łzy li nii drogi) skim w Charkowie nie wróży pomy~lnycb 912 1'S. 84 k.. ]lensya, zapomogi i gmtyli· l·eznltató,y. Ruch IHlndlowy źle si~ zapo, kaoye ó,002 rs. 58 k., udziat towarzystwa ,viana a wyplaty odbywajlł siEJ z trudno· w wydatkach na utrzymanio inspekcyj rZI\' ści'! . dowycb, policyi i szkoły technicznej 3,994 Ogólne zebranie akcyonaryuszów cukrowni rs. 7~k., róż no wydatki i strata na r6żni· . :!;biersk" odl'oczone zosta lo na dzień 3 łi· cuch kursowych 2,69 IS. 75 k.; sluż ll:t le· stopaun. karska kosztowała 759 TS. 49 k., " mimIe-Wystawa inwentarza i przedmiotów zwili- wicie: płace lekarzy, felczerów i sł użby nii. zek z uim lIlaj1lcych, będz ie IV roku przy· szej 676 rs. 96 k., przygotowanie lekat'st w sz!ym sz6.trk a zarazem ostatni/} z rzędu i pomoc łekarska 82 rs. 53 lc. tych, na urządzenie któl'ych towarzystwo (-) W uzupełnieniu wczorajszych notatek wyścigów kOllnych uzyskało zezwolenie mi· o poźarze fabryki S. IIcimuna, w inn iśmy nisterstwa. KOJllitet wystawy poczyni wkrót- douać jeszczcze jeden szczegót. Wspom· ce odpowiednio starania o przedłużenie na n i eliśmy tam O eksplozyi gazu; otói dowia· czas dalszy corocznego terminu wystaw, któ· dujemy się, żo eksplozya nnsblPiła z innej rych glównem zadaniem, jak wiadomo, je t przyczyny, millnowicie z ]lowodu zaj~cia się wytworzenie I ożywienie targu na inwen tarz filitu bU/J)ebliulltifO, zalegającego w gl'Ubych żywy i maszyny roln icze w ' Yarszawie. warstwach na bełkach i gzym ach wewnątrz Nowe bilety bankowe. Na rolloty przy{lO - fabry ki . Pył ten ck ploduje z równIl s ilą towawcze do majl\cych si~ wypuścić ... w ro· jak proch strzelniczy. W obec tego fa ktu ku przyszłym bilet6w kredytowych nowej powstaje kwestya obowiązkowego, od czasu formy lila być asygnowana suma 1 1/. mi· rIo czasu, zmiata nia i usuwania tego nie· liona rubli. ,v celu obznajmienia się z bezpiecznego pyłu, któl'y w razie poi:lt'U najnowszelIIi sposobami wyrobu Ilanknotów, przyczynia się do nader 8zyhkiego rozprze· skarb zamierza wydelegować za grnaicEJ kil· strzeniania si~ ognia po gmachu fabrycz. ku gl'awer6w. nym i niweczy wszelkie usiłowania, skiero-Zarząd kolei nadWiŚlańSkiej znaczuie zmniej- waue do umiejscowienia pożaru. Faktem szył sł użbową kOl'espo ndencyę telegraficznI} jest, że gdyby nic raptowny postęp oguia, pomiQdzy stacyam i zakroczymskll oraz Pel- który w pyle ba wetnianym znal azł wybol" cowizną, zast~pujllc telegraf telefoncm. nego przewodnika, szkody w fabrycll H ei-Towarzystwo rolnicze w Miitsku gullerni lll. mali a Ilylyby o wide mniejsze. SprawI} t,} nym postanowiło na zebraniu ogólnem \I' powinnylly zaopiekować się włarlze ubcl.· dniu 14 h. m. nie urządzać dorocznej wy· pieczeu gubernialnych. stawy roluiczej na WiOSllt, ze ,vzgl<;du ua (-) Nadesłane. W czasie pożnl'U przę· ci ężk i r(>~ dla rolników. Uchwalono zwi- dzal" i i tkalni p. H eymana mieszkanie nąć towarzyst wo ogrodnicze, dajllce zalu· moje zagrożono zostało pastwI} plomieni, a ,rwic s łllbe znak i życi a i wcielić je do to· prędkość wz,nltgajqcego. s ię złowrogi ego źywa rzyst wa r Jlniczego. Z e. wszystkich po- wiołu odbierała slabą nadziej\) oc"lenia wintów gubem i miflskiej nnjbm'rIziej uciet·· budowli sąs i ednich. D zi\!ki j edyuie enerpiały w t Y III rokn od deszczów: s łucki i no· gicznej i pel nej poświęcenia dzi ałalności wogl·odzki. st l'8iy ogniowej ocbotnioznej i f;lbryczn<l,j Licytacya. Dnia 9 listopada odbędz ie siEJ p. Scheiblem, pożar został umiejscowiony w Warszawie w magistracie licytaeya na i mieszkanie mojo w domu p. He:ymana dostawlj w roku 1886-ym dla straży ognio. ocalone. Z a tak świetny rezulat ratunku1 \ wej : owsa 3,273 ezetwer ti, si ana 34,920 -pu· pomocy i współczucia obojga straty ognio_ 

prz.vwillzanie,-ITóro nam przypomil\a,~ że.-mofe;-g(Jyby twoje dzIeci usiadlykoIOiUnie pleJatcrnz już wszystko jedno, je,ino ... śmy nie p,'zestali wierzyć i kochać . I po- i pocałowały muie, gdyby t woja źona po· Tylko dwa kroki naprzód .. . " mimo, żeśmy ci/}gle l)a llli~ tilli o na szych słuchała spowiedzi mojego nieszczęśc ia ... obowillzkach i wierni zostrtli naszym ZI\S;l ' ach, nicbym już więcej nie pra"uąL. " dom, nic przeszkadzało to być pOIll09t\ • . . . . . ~ . . . tym, kt6rzy siEJ do nas zwracali z zaufll' Z ehraui tutaj, os iągnęliśńty już upra· ni em. gniony cel i głęboko go cenillc wYJ,lowiedz-" .. . . lny radosn lJ< pewność, że bliski jest czas, "Dlaczego m siEJ nil to wcześniej nie zde· kiedy nie usłyszymy smutuych wyraień : rozcydowal? Kiedy siEJ wsr.ystko w koło mnie bitek żyma, wykolejony cz/owiek ... )'ozpadal"o, kiedym stracił ostlltni~ nauzi ę· 
JEJ ciepłego, oi.ywiaj ącego słowa, nic mo
glem sill jeszcze zgodzić z t a kim kol1cem ... 
i szecUem clal~j i dalej, ehociai już li ie by· 
ły i ść dokąd. A t eraz!.. O bnicie, bra· 
ciel pooo lll ja przyszeclt do ciebie! .. " 

Naturalnie ni e 1Il0gWiuly unikuąć wyrzu· 
tów, obwinieu i starć... Bez walki nie by· 
łoby życia a IV uaszej walce wszystko by. 
ło otwarte i uczciwe. Wyraźnie mówili
śmy, czego chcelllY i do czego dlli yllly i 
wątpliwem j est, czyby nasi przeciwnicy z tą 
salll/} szczerością wykazali swoje wymaga · 
nia. I jeżeli ulegli w walce, to czy spra· 
wiedliwie nas obwiniajll we własnym u· 
padku? ... 

"Nie obawiaj Idę, ja cill nic obwiniam. 
Nie wiem tylko na co lVog61e bylll potrze
bna przeszłość, na co obeC!l e chwile .. . D o· 
brze, ja pokornie odejd\) a ty s ię jntro o· 
budzisz i będziesz dużo dni żyć j eszcze, bil' 
dziasz calowat swe dzieci... Ale czy tak 
bedzie sprawi edliwie, czy koniecznie trz~· 
Ila, aby tak byio? Chciałbym to wiedzieć, 
to jedno .. . " 

,;G'dybyś przyszedł do ~lIlie i' p~wi;dzia ł; 
że j u ż nigdy na ziemi żaden głodny roz
bi~ człowiek nie wyjdzie w tak ciemnIJ< 
noc z domu szoku" jeszczcze głębszej , stra
szniejszej ciemnośc i , o bracie! ucałowałbym 
twojo stopy. Ale wiem, że si ę tak jUl od
dawna dzieje i będzie s ię to.'\k j eszcze ułu
go, dlugo działo ... " ........... . . . . 

"Takiemi uspakajl}cemi wnioskami pozwól· 
cie panowje, że zakQuczę swoj\) przemowę. 
Drogocenne te myśli przeniesiemy do na · 
szych muzin, zasiej my IV sercach naszycI) 
dzieci i bEJdziemy wierzyli, że pl"lyniosq, u· 
pragnione owoce .. . .. .. . . . 
Jłlkież myśli ci sną się do głowy? ClJi 

saUl s i~ nie oszukn.ill, przeciągaj l}c osta· 
tni, _ ciężki krok? Czyż mi nie wszystko 
j edtlo, coby mi powiedliano. Doką,l-że za
biol'g to, cobym od nich otrzymał i na co 
mi t am to wszystko? P odo/lDo tacy jak 
ja zost.awiajll pamiętnik i, listy... Boże mój! 
Na cóż ooi to Jli ~zl}?.. Cl! samo serce 
czepia się ostatnich resztek życia i czy tak 
truuoo przerwać ostatni~ jego nitke? .. . . . ... . . .. . .. .. .... . .... . Ale i zwyciezcami nie byliśmy okrutni . .. .. i kiedy w swoim czasie łos przetn ie o· 

Pl'1:ywołajmyż jeszcze raz j asny geniusz 
naszych doi młodych I Niechaj nas poblo· 
gosławi i obsypie n:lsze dzieci temi same· 
mi darami, które nam niegdyś przypadły 
w udziele! 

Gdyby j a-sny geniusz, przywotywany ty
lokrotnie przez Piotra Mikołajt'wicza, przy
szedł na \ll'oczystość, nie us łyszałby ' nikt 
jego błogosławieństwa z powodu burzy o· 
klnsków, jaka si\) roz l egła po przeUlówie~ 
niu gospodarza; nie dostałby si~ do niego 
odgl'odzony murem kielich6w i gorącem i 
uściskami przyj aci6ł. Zl'esztq, błogoslawilł 
go j uż wdzi~czne łzy i ony, pocalunki sy
nów i silny niespodziany akord muzyki, ta
jemnie umieszczonej w pokoju żony, b~ '1-
cej w tym celu w zmowie z sekretarzem 
sl!du i dwoma jego kolegami. 

Jeżeli rzucimy wzrokiem na tę przeszłll 
drogę, która nas prowadziła od pierwszych 
kroków Irzeczywistości, spokojnie osypuj ą.
cej nasze głowy siwi zną, to watpię, czy bę· 
dzie uzasadniony zadany naszym sercom 
ciężki wyrzut... D owodem t-ego zebrane 
dzisinj w serdeczoem poczucin kółko przy
jlciól, nllSZ wzajemny ~zacunek i ferdeczne 

Zawsze gotowi podnieść upadłego i prze- statni'l nić naszego llozciwia przebytego żybaczyć mu, gotowi pomódz do wstąpienia cia, wiet'zmy, że nasze dzieci podniosll nasz na drogę, !lo której idąc nuszemi śladami, sztandar wysoko, drtlej i dalej naprzód!.. mógłby dą"ye <lo prawdzi wego celu życia.. . . . . . . . . . 

Ale jeżeli istnieje na ziemi choćby j eden 
dobry genituz, choćby j edon duch litości· 
wy, to j est t eraz z pewnością na puste m 
wybrzeżu rzeki, przy samotnie pl'Zygnl'bio. 
nej postaci si edzącego tam człowieka., Nie
wl}tpliwie obrócił siEJ t eraz w silny, przeui · 
kliwy wiatr, aby wybawić nieszczęsnogo 
męczennika od strnszneJ konieczności przer
wani:t S:t rnemu nici swego smutnego i ycia. 
W iej e on ostro, silnie; upllrcie rozwiewa 
poty nędznego pa lta, wry"'a, sill do r\lka
wów i cienkiej tkalu lly ubrania; sypie dro~ 
bnym ś nieżnym proszkiem za .kołnierz , po ,l 
pachy, w cholewy starych, znoszonych b,l' 
tów i ta k pokrywa śnieźną masą i to.'\l< 
już niewyrnzlltj figur~, że niedługo nie bę· 
dzie j ej lOożoa wcale odróżnić na białem 
Ue ziemi. I podczas gdy coraz bardzie.! 
nikllll pod bill/em przykryciem kontury 
kostniejlłcego ciała, -w cielo gaso,} osta· 
tnie wspoUlnienia przeszłości i ostatnia 
iskra myśli O przyszlolici. 

KONIEC. 

. . . • • . . . . . . . . . . Czyby było lepiej,' gdyby ta nić !lima "Gdybyś pnyszecU teraz do muie i objąt sili ro~el'wała? Tak, przedtllm byłoby le· 
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za kt6l'erui miasta to schodz/} do szeregu 
drugorz~dnych *); Ł6dź jest ogniskiem 1'0' 
waźnego pl"le ruystu fabrycznego cntego kra· 
ju ' 2) cla\Vlliej, l;lcly listy rzeczone stały ni · 
,. k~, dla kapitahstów korzy,tniej było wi~
zi" wi~ksze silmy takowych w skrzyniach i 
hoz żadnego ryzykn zadawalniać siEJ blizko 
70;., jakie listy te, licząc z zyllkiem na wyło· 
sowau iu dać mogły, - uie było wi~c naj
IIIniejszej rachu by robi" listanli temi ohro· 
tów na gieMzie; dzisiaj , gdy listy te zyska
ly na IV zi~to~i i pewności, budzi sill tu i 
ownzie ch~ć spekulowania ua kurs, co po· 
śred n io wpływa na podniesienie tegoi; ~) 
większa wziętość i solidno~Ć rzeczonych h· 
st6w lil a i swoje lokalne przyczyny. Z je
(lnoj strolly r uch lllldo\\'laoy w lII ieście 
zlu uicjszyl sill znacznie i doszedł do pew
nej równowagi, z drogiej - towarzystwo 
kredytowe, w OSk'ltnich czasacb, wskutek 
)lowszechnego zastoJII w IWlcmyśle i han· 
<Ilu, przyjclo przy udzielaniu pożyczek te 
kon ieczne re trykcye, które nil dodatni 
kurs listów zastawnych oddziałać musialy. 

R amy niniejszego artyk ułu nie pozwalaj~ 
nalll więcej szczeg6łowo zall"lJmnć sill na 
tej kwestyi, dodamy je,IUIlk tll wymownll 
okoliczuość na dowód, ie kurs listów 
w mowie będlłcych jest zjnwiskielo natu
m InellI ŻO gdy IV latuclI ",,,.uiej •• ych wy· 
1,uszczdno w obieg list6w tych od 200,000 
,lo 8()0,ODO rs., \V roku biei:tcym cyfra ta 
nio dosięgn ie 1'0. 180,000. Natu ralnie, że 
popyt mus iał znnczn ie przowyższyć zaofia
rowa nio a temsamelll podnieść kurs. 

L. GlU:. 
~ Tak hyto 1: miRSlami: KIllin:om i Kielcami 
mI r . J844 - l 00 i r. Snnc1omicr1:01l1 od r. l li do 
(~h""ili obrcrwj wskutł"k uksum z lłoia 9 (21) .itr p. nia J IH4 r. ZI\OIr.,.CO~O \V mitt,lach tych rądr g -
h<'ruiRlue. 

SPRA WOZDANIA TARGOWE. 
Z gtt/cl!l ll';tdemJ..i~j c1ouO!U) pod dnicm 1 ~ paźdt iernika. Na giełdzlo tlltl'j",U1J dokonała Sil\! rR~ 

pŁownic "upełna zmiaDĄ clekorac) i, koutr.mino. naj. 
nieapo<1ziewaoitj wyparta 1.0 IweJ P07.YO)1, gwlt.łt.o
woio rzuciła .'9 do pokryć Wprawclzie jut w so 1.041 1111nno pr~ec:r;uQie Icpnej przynłośc.i, zapo
wiada ło j'l mocne usp08obiouio I rozbud7lona 1:00· 
wu oohota do kupna UIL giełdzlo ber1iulku~j, tu
,lr io7. POPlt DIl re ll ty ~ stro",- pi~wlf.otf~d~)'<:b inst)tuc)'j i firm , alo naJzapa~m~tal,~ op~y n~ CI Ule 1nogli nn "" et lnarr.yć o lem, ~e )Jolozeme DleP;OwDo 
i groźno wypogod!i lig t.1lk stalloY/ero przeE Jo..Jn, 
DOC. 'V~!Or8.jIlZY r uch pr~'wa~,. (!oko.n'~ już ) lo, ie giplar.1e Dle po1.oatawało me \fIoce,),. Jak t) lko 
Mtwierdzić kuray. Zwyiktl rozwin\l la 110 lak np
Łownie w r uchu olic1.lIJm, i,.. wiolkA spek.olaoJa zBlltala już kor ay %nnctnie plldw)t.azoun l me n~o
gla. w r z.Ylkn.ó połołenio. w całej flc lni. W prLecl'łgu lulku godr.in powetowano ' l,. dek, klury bl l 
dziełem czte rech tygudni. A kCjO krodytowo noto
wano d~ij po 2J:fB.6(}, nie dotkD~ły tego kUfl U oJ 
dn iA 20 wrzeluia a wę:gier8icfł rento dutli I.Ioto\va
no wtedy niewlClo wyt .. j nad 97 00. Potłuiody .iV takio luRczuie kUNy pap~Grów trod..lporŁowyoh, 
nhocisż zaW8ze j CUO%O nu&~ł ua Bobio bard%o wi
doczno 61ady zniźki, wywołanej t zabur%oniami 
w8cbodnio.ruOlolijskicmi. " Koulr lOluB vrzerQŹ:olla 
pokojem - pia, e korespondent wiedt>t\skl - pokry
wala ,iQ na leb i 8.yj~." Ale nietylko polenju",. 
d:)żon i a mocant" wlellcich ll88trpiły tak ~orzlatnie gie łll~, u pewniaj :):c jq., żo pn:eajlcniu nB półwy. 
spie bnłkRilskim zakouczy siO szc,,~Ii\V io. 0 0 wy
"."tołania kotzł'atIlej zmiany przyczynił liO lak że rozultat wyborow wo FrllDcyi, w którym gie łda wio 

... t1r:i rokoj mic, że stosn nki \Vcwnglrzoe nie uchwIOj 

4) 

OBIAD UNIWHRSYTEGKL 
Opo'W'1"do.:nie .A.. K. :N'e""""kioe-o_ 

TIIlIUaa.}'lll 2. tOIJJ.kl~o 

MARYA NEYMARKÓWNA. 
- <O>

( Do/rOJirzenie- paf r::. ,rl'. 225). 
.On" słyszy Piotrze l'>Iiko łajewiczu ! ale w 

przorwach pi ęknych frazesów s łyszy i dru· 
gl], mowę, któ l'ą zimny wiatr razem ze śn i e· 
żną kurzawą przenosi przez pole z pustego 
brzegu rzeki, gdzie przykucDllwszy do ś li· 
skiego, zimnego urwiska, siedzi ledwie wi· 
doczna, w g~stej mgle zimowPj nocy spowi· 
ta postać człowieka. 

. - My zebrani tutaj koledzy i p~zyjacieJ~ 
- cią!;nllł Piotr Mikołajewiez - doszliśmy 
jtlŹ do tej granicy żyoiowej podr6ży, ~l\ kló· 
rll wszystko jest dla nas wyraź nem w przy· 
szlości, dzięki uczciwej i pewnej przeszło· 
ści .. . 

. . .. 
.Ale cóż b~dzie tam za tll zimllll, cie

mnll gl'llnicą, do której odwieczne płyną fa
le? Czyż ta m Uli chocinż ]Jowiedzll, dla
czego wszystko tak być Illu siało? Ozyż po· 
znam, w czem. zawiniłem i czy tam b~d\l 
nkarany, czy też nniewinniony? A ch! czyż 
mi to nic wszystko jedno? cóż za bre· 
dnie mnie męczą... i dlaczego właści wie 
runie IU\lCZIl!.." 

. . 

DZIENNIK ŁÓDZKI. Nr. 226 

j=t T1.8C:zypospolitej francu:tkipj. Na (hIll,.,. ro7.w~ 
kWHt.yi r~lelij."().bułgu!~iej lIJO::;t.,la giełda. b r uw .pokoJOle, nill lI;kaj'ł0 ale wclł1f1' now)'ch ZI\I~itt któró s pewnI) Ci, nie dał17.ł aig oniko,ó. Otrzy
man, dl.iA wiadom~ "PI iVr LIo)'u' ... " o "aml'\' 
rwO) m JH.&" 1.11 , Irroo v do Bułgaryi, pUlJVW z U
lteoueyJ., ol"J~tooki~. Od )lOCUltku do k"ńca 
giełtla lJ)ł. bttrtlr.o ohwioo, l. obroly tlOlit"ły po. 
"'ain~j roz.:l'-głłMid. vi rncha wiecz.,'ruym zw)lka 
atn)mala liQ w całPj pt:ł lli. 

B41CelnG. L 1 'I e r p ° ° 1, 16 p.źd~ierDik._ 
WolJ60 lpokojoego pr1..eblf~gu intereló~ n targ.u 
manel.lł1lenkim i zOlikow,reh. D,OW\"an a~er)k~n. 
akidl, kupel' bfh w.tnern.lcthw1 w .tygo h~ln ohJ('ghm

J obroty OIB wychOllz.1łr ,. grame umlarkt)wa
nich, wloqc lIi~ CZłJllto Jł'OlWO, chO<'inł nolowA.uia towaru mirj.lcowego zmieniły .ig h-\rrlro mało. Nolowania bawełny am«'rykanaluej z poprzeduich 
&bioritw tt"!ymftły li~ dohne, ucz"gólmej w.S!"uu
kach wyhzycn. podcz&.l gdy gou/a od nu J pod 
ws.glt; lem gatunka i Ul' to4ci l>awełna nowa, 00" 
rowana n.gl,~o, It.ttniała O '1Ił p. HeT. Zmio.D) prz,.jmowano bawełno ura7.)lij.kł, t,.łko CeRr1\ł sta
niały o 'I.ł {). Chetoiej &brwauo o~iptk'ł, hruM'iłł) good fairtt8D1ej o y,. p. a biał, po cf'nBch prze;1zło 
tygodoitlwyuh; nowł bruoKtn'ł otlarowan/) po G&1/, p., biat, strict 1000l fai~ Ipr%e~a·~":no po 0 ' /'<4 
p. Con! bAW lny "schoUlllO-lU~rJ8kl('J trz 1m.!)' ai, mocno, c.t~tn płAcono ,.a DlIł QllWf't drozoJI gdyi Uf M tych gnŁonków je.t mały. Bawd~u~ pe.. 
rowiaik ka lurowa była znowu :a01e.dhrmą l Ita... 
nala o II. p_, 1,illla rulała ~prt niOltały. ~. 
1Jlalld pO!l.ukiwau:l podrobła o 'I: l), Nót(,)\v':1l1ft. 
lerminowe ohuii) ' )' liC o '/"- .1" p., .kutklCD'l wiOkufj IJo,lilly z Ameryki i ogrtLuiczonego po .. 
pytu. 

P''':fd...:a i tkattiny oou:d-tU.a.fU. M łl 11 C h e a t e .r, 
16 pafdzic:nika. Tug tutej 'Iy uic od:tD&('",ał I"IJ 
w tygodniu ubiegłym oŻlwieniem, ruch bił ogt'aniezony, pO cztści .kutklem wlaukich ł.,dail wy
twórców, któro '1) przeaz.kodlt w załatwianiu zleceń 
ze w.chodu a po ez~g ,i w.kutek niepewności, kic
lir uttenio OezrOCO(llo \f Oldbftmie. (A,ny trzymaty lif) mocno. Kun lłrl~bra jest o II. p. W}ta,-)' nii: 
przcu ~11\iu dniami 

Wełna. P o E D a O, 19 października. Nadzieja 
ożywiania lie interetUw HA targu tutejszym uie Q. 
nectyw' luiła liO clotyehC1&!, czego prz)Cz\'0ł jl;St rezultat jarmarku lipekip.go, nit"pom)'śloy (U. wie· 
lu fabrykantów odW1euuJłcych tArg tutej.!zy, n blll'
dzi.j je .... z. tlr ~rZ(lbicg n~keli loudyw.k,ej. Ce
uy wełO) tutf'jI1A!J donty już do poziom.u, na kt -
r) m skuteczuie współzawodniczyć mogił z wełn, 
zamorakQ; woju&. tutejl7.A. jOlt nawet st.osankowo 
t.nil!Złl Otl u1llorskiej. Cionkiej wetny lukienniczoj 
II(\uywaoo uardto matu w c1.9.sflch ostatnicb, 10c7l 
"ła..';ciciele łlk ł,.dt)\~ III tak skłonni do apn.odA!r, 
l.C konJurncya zacznie lCl'9.z niew~tr.lhyio enllrgl
c7.oi ~ pokrywaó Iwoje t)QŁueb)', zw 851,c1.8 7.0 ce· 
ny al) barth!o nizlrie. Gorszoj wrlny tkackiej Ztl
kupiono kilka!et ccntuarów po Ob-IM Ul a weł
ny brut1n~j w I'pszym ga.tunku okolu 1,0()() otr. po tenf\ch \'I')'uzych od Oltl\tniob jarmarezllyuh o 
o 4 -6 m. \Vełn/J 1.0 Ikł&(l~w ,albraulj ni ll\Stlłpily nowe Ul)wozy, "Ilyi rJlpuy UD prowincyi Iq. 
pra" Ie !upelcie wy;terpaue,. a weł,!g p~łsk'ł. pur: woillnl) r.1vykle do 1'ozn81118., zu?)'\\'aJ~ fnbrykl 
.nicjlCOwc, dobrzo oVecuie utrudnione. l:ik1acly tutrj ze przodltawiaj, jednak 1.aWt1~& i I?oCIO dostate
ramy wybór wU.fltkieh gatunkó\v a właScici le 
ltł\rdlO cbotn~e oddaj, to"u po nizkich cenRch 
hieiqcyeh. 

lVełua. P c II Z t, 17 pai<1ziurnikfl. Oh.eoność 
kiLkll dostawców lIukna iolniol'lkiego dalA mo
ŻD~Ć l1skuLbCznieni<t wiOk.s7l)" ch obr ,tów, któro ob
j~t, wgadniu ubi"~tym około 1,600 m. rLr. 1'1.
cono ceny przctlzlotygotlniowc. Wołnn. je<loostny
żna w oeui8 60 H., ltanowił. ntłjlepll1.<l cr:~!JO par
t)) 1Ilkupionl'ch~ któro po r.a tOnt 7awieraly g~tun. ki gOrtzO, wełng dwustrzsiu" ldmq, 1. Boczkl ()tc. PrOOa tego zakupiono tlln r.ĄJ:;,'amcy pnrtyo p1er· 
"swrz\:clllej wcłuy y. Daczki po 6 ~ H. i około 100 
m. o\r. bu łga:rskiej po G f!. Wełua czesnokown, 
!l1kionJltC~B i tkacka dl" hll.ud: u była zlluicdba.n1!, 
gRtunków tych na skll\dfoch jest bardzo d uio. 

Wełna. 13 r a cl f o r d, 19 październikA. , Wełn .. i prz.cdza IpokoJoie "le stalo, tkaniny bel" ztniauy. 

PRZEMYSf, I IIA OEL. 

Komory celne Cesarstwa i K róle twa po 
,I. 1 czen ca r. 11. s. . Pl"lJjtły towarów 

I
dów i słomy ,442 pudy. Ogólna wart.o~ 
do tawy wyniesio okoto 41,000 rs. 

Kronika Łódzka. 
przewoionych drogami żelaznem i lub zda· (_ ) Utrzymanie zarzlldu ogólnego kolei nych z portów lin drogi żełllzne og6łem fabryczno-ł6dlkiej w r. 1884 wynio~ło ogó. 15,62 ,912 pudów. Z tej liczby najwię· lem 29,171 rs. 79 k. \V yuatki te rozdzlc. k8zll ilość przyjęła komora w Sosnowicach laJIł się: phce zllrzlldu ogólnego ",fniO'ly 5,539,708 Jlud. nas41pnie w Aleksandrowie 7,0 3 rs. 92 k., a mianowicie: wynagrorlze. 2,fJ56,293 pud., w Mlnwie l, 7D4,345 puu., nie członków rady zarząd 1.ającej 3,000 r . w W oloczyskach 1,012,36 p., w Libawie wynagrodzenie czlonków komisyi rowizyj: 967,010 p. w Granicy 961,177 p.: w Rl~ nej 600 N., place, najem lokrtlów, dyety wIu 948:388 pud., Ungemi 642,126 p., gratyfikacye itp. znrzlldu ogólnego 3,483 w Rydze 2.} 1,900 pud., w Wierzbolo,yie rs.; wydatk i kancelaryjne wyn ios ły 8,6% 653,25 1 pud., w l:lrnjewie 397,753 pud., w rs. l k., a llIianowicie: mat~ryaly piśmicn. Radzi wiłolV ie ~23,357 pud., w Batum 1I0,i 2 ne i rysuukowo 664 rs. I) k., druki i hlnn. pud. i w I:lewastopolu 10,254 pudy. kiety dla zarządu ogólnego 5,703 rs. 97 k., Zjazd przedstawicieli przemysłu żelaznego druk olJwieszczeil, spra,vozdau , raportów odb\j<lzie się w Petersburgu ci. 26 listopn- komiijyi rewizyjnej oraz inne m boty li to. da r. 11. st. st. graficzne i autograficzne 2,248 rs. 92 le., Wywóz cukru rosyjskiego do Włoch, jak opiaty pocztowo 143 rs. 7 le. i róż ne og61ne donosi "Kiewlanin," zo tal, wskntek spad- wydatki ko ztowaly 12,668 rs. 37 k., a ku cen tamtej zych, wstrzymanym. lOianowicie: utrzymanie i odnowionie me· Jarmark IV Charkowie. Według telegra- bli 69 rs. 50 k., wydatki s~ do,vc. celne, I1IU "Ag. P6In." jarmark zwnny pokrow- podatki, asoku racya (wyjąW1łzy li nii drogi) skim w Charkowie nie wróży pomy~lnycb 912 1'S. 84 k.. ]lensya, zapomogi i gmtyli· l·eznltató,y. Ruch IHlndlowy źle si~ zapo, kaoye ó,002 rs. 58 k., udziat towarzystwa ,viana a wyplaty odbywajlł siEJ z trudno· w wydatkach na utrzymanio inspekcyj rZI\' ści'! . dowycb, policyi i szkoły technicznej 3,994 Ogólne zebranie akcyonaryuszów cukrowni rs. 7~k., róż no wydatki i strata na r6żni· . :!;biersk" odl'oczone zosta lo na dzień 3 łi· cuch kursowych 2,69 IS. 75 k.; sluż ll:t le· stopaun. karska kosztowała 759 TS. 49 k., " mimIe-Wystawa inwentarza i przedmiotów zwili- wicie: płace lekarzy, felczerów i sł użby nii. zek z uim lIlaj1lcych, będz ie IV roku przy· szej 676 rs. 96 k., przygotowanie lekat'st w sz!ym sz6.trk a zarazem ostatni/} z rzędu i pomoc łekarska 82 rs. 53 lc. tych, na urządzenie któl'ych towarzystwo (-) W uzupełnieniu wczorajszych notatek wyścigów kOllnych uzyskało zezwolenie mi· o poźarze fabryki S. IIcimuna, w inn iśmy nisterstwa. KOJllitet wystawy poczyni wkrót- douać jeszczcze jeden szczegót. Wspom· ce odpowiednio starania o przedłużenie na n i eliśmy tam O eksplozyi gazu; otói dowia· czas dalszy corocznego terminu wystaw, któ· dujemy się, żo eksplozya nnsblPiła z innej rych glównem zadaniem, jak wiadomo, je t przyczyny, millnowicie z ]lowodu zaj~cia się wytworzenie I ożywienie targu na inwen tarz filitu bU/J)ebliulltifO, zalegającego w gl'Ubych żywy i maszyny roln icze w ' Yarszawie. warstwach na bełkach i gzym ach wewnątrz Nowe bilety bankowe. Na rolloty przy{lO - fabry ki . Pył ten ck ploduje z równIl s ilą towawcze do majl\cych si~ wypuścić ... w ro· jak proch strzelniczy. W obec tego fa ktu ku przyszłym bilet6w kredytowych nowej powstaje kwestya obowiązkowego, od czasu formy lila być asygnowana suma 1 1/. mi· rIo czasu, zmiata nia i usuwania tego nie· liona rubli. ,v celu obznajmienia się z bezpiecznego pyłu, któl'y w razie poi:lt'U najnowszelIIi sposobami wyrobu Ilanknotów, przyczynia się do nader 8zyhkiego rozprze· skarb zamierza wydelegować za grnaicEJ kil· strzeniania si~ ognia po gmachu fabrycz. ku gl'awer6w. nym i niweczy wszelkie usiłowania, skiero-Zarząd kolei nadWiŚlańSkiej znaczuie zmniej- waue do umiejscowienia pożaru. Faktem szył sł użbową kOl'espo ndencyę telegraficznI} jest, że gdyby nic raptowny postęp oguia, pomiQdzy stacyam i zakroczymskll oraz Pel- który w pyle ba wetnianym znal azł wybol" cowizną, zast~pujllc telegraf telefoncm. nego przewodnika, szkody w fabrycll H ei-Towarzystwo rolnicze w Miitsku gullerni lll. mali a Ilylyby o wide mniejsze. SprawI} t,} nym postanowiło na zebraniu ogólnem \I' powinnylly zaopiekować się włarlze ubcl.· dniu 14 h. m. nie urządzać dorocznej wy· pieczeu gubernialnych. stawy roluiczej na WiOSllt, ze ,vzgl<;du ua (-) Nadesłane. W czasie pożnl'U przę· ci ężk i r(>~ dla rolników. Uchwalono zwi- dzal" i i tkalni p. H eymana mieszkanie nąć towarzyst wo ogrodnicze, dajllce zalu· moje zagrożono zostało pastwI} plomieni, a ,rwic s łllbe znak i życi a i wcielić je do to· prędkość wz,nltgajqcego. s ię złowrogi ego źywa rzyst wa r Jlniczego. Z e. wszystkich po- wiołu odbierała slabą nadziej\) oc"lenia wintów gubem i miflskiej nnjbm'rIziej uciet·· budowli sąs i ednich. D zi\!ki j edyuie enerpiały w t Y III rokn od deszczów: s łucki i no· gicznej i pel nej poświęcenia dzi ałalności wogl·odzki. st l'8iy ogniowej ocbotnioznej i f;lbryczn<l,j Licytacya. Dnia 9 listopada odbędz ie siEJ p. Scheiblem, pożar został umiejscowiony w Warszawie w magistracie licytaeya na i mieszkanie mojo w domu p. He:ymana dostawlj w roku 1886-ym dla straży ognio. ocalone. Z a tak świetny rezulat ratunku1 \ wej : owsa 3,273 ezetwer ti, si ana 34,920 -pu· pomocy i współczucia obojga straty ognio_ 

prz.vwillzanie,-ITóro nam przypomil\a,~ że.-mofe;-g(Jyby twoje dzIeci usiadlykoIOiUnie pleJatcrnz już wszystko jedno, je,ino ... śmy nie p,'zestali wierzyć i kochać . I po- i pocałowały muie, gdyby t woja źona po· Tylko dwa kroki naprzód .. . " mimo, żeśmy ci/}gle l)a llli~ tilli o na szych słuchała spowiedzi mojego nieszczęśc ia ... obowillzkach i wierni zostrtli naszym ZI\S;l ' ach, nicbym już więcej nie pra"uąL. " dom, nic przeszkadzało to być pOIll09t\ • . . . . . ~ . . . tym, kt6rzy siEJ do nas zwracali z zaufll' Z ehraui tutaj, os iągnęliśńty już upra· ni em. gniony cel i głęboko go cenillc wYJ,lowiedz-" .. . . lny radosn lJ< pewność, że bliski jest czas, "Dlaczego m siEJ nil to wcześniej nie zde· kiedy nie usłyszymy smutuych wyraień : rozcydowal? Kiedy siEJ wsr.ystko w koło mnie bitek żyma, wykolejony cz/owiek ... )'ozpadal"o, kiedym stracił ostlltni~ nauzi ę· 
JEJ ciepłego, oi.ywiaj ącego słowa, nic mo
glem sill jeszcze zgodzić z t a kim kol1cem ... 
i szecUem clal~j i dalej, ehociai już li ie by· 
ły i ść dokąd. A t eraz!.. O bnicie, bra· 
ciel pooo lll ja przyszeclt do ciebie! .. " 

Naturalnie ni e 1Il0gWiuly unikuąć wyrzu· 
tów, obwinieu i starć... Bez walki nie by· 
łoby życia a IV uaszej walce wszystko by. 
ło otwarte i uczciwe. Wyraźnie mówili
śmy, czego chcelllY i do czego dlli yllly i 
wątpliwem j est, czyby nasi przeciwnicy z tą 
salll/} szczerością wykazali swoje wymaga · 
nia. I jeżeli ulegli w walce, to czy spra· 
wiedliwie nas obwiniajll we własnym u· 
padku? ... 

"Nie obawiaj Idę, ja cill nic obwiniam. 
Nie wiem tylko na co lVog61e bylll potrze
bna przeszłość, na co obeC!l e chwile .. . D o· 
brze, ja pokornie odejd\) a ty s ię jntro o· 
budzisz i będziesz dużo dni żyć j eszcze, bil' 
dziasz calowat swe dzieci... Ale czy tak 
bedzie sprawi edliwie, czy koniecznie trz~· 
Ila, aby tak byio? Chciałbym to wiedzieć, 
to jedno .. . " 

,;G'dybyś przyszedł do ~lIlie i' p~wi;dzia ł; 
że j u ż nigdy na ziemi żaden głodny roz
bi~ człowiek nie wyjdzie w tak ciemnIJ< 
noc z domu szoku" jeszczcze głębszej , stra
szniejszej ciemnośc i , o bracie! ucałowałbym 
twojo stopy. Ale wiem, że si ę tak jUl od
dawna dzieje i będzie s ię to.'\k j eszcze ułu
go, dlugo działo ... " ........... . . . . 

"Takiemi uspakajl}cemi wnioskami pozwól· 
cie panowje, że zakQuczę swoj\) przemowę. 
Drogocenne te myśli przeniesiemy do na · 
szych muzin, zasiej my IV sercach naszycI) 
dzieci i bEJdziemy wierzyli, że pl"lyniosq, u· 
pragnione owoce .. . .. .. . . . 
Jłlkież myśli ci sną się do głowy? ClJi 

saUl s i~ nie oszukn.ill, przeciągaj l}c osta· 
tni, _ ciężki krok? Czyż mi nie wszystko 
j edtlo, coby mi powiedliano. Doką,l-że za
biol'g to, cobym od nich otrzymał i na co 
mi t am to wszystko? P odo/lDo tacy jak 
ja zost.awiajll pamiętnik i, listy... Boże mój! 
Na cóż ooi to Jli ~zl}?.. Cl! samo serce 
czepia się ostatnich resztek życia i czy tak 
truuoo przerwać ostatni~ jego nitke? .. . . . ... . . .. . .. .. .... . .... . Ale i zwyciezcami nie byliśmy okrutni . .. .. i kiedy w swoim czasie łos przetn ie o· 

Pl'1:ywołajmyż jeszcze raz j asny geniusz 
naszych doi młodych I Niechaj nas poblo· 
gosławi i obsypie n:lsze dzieci temi same· 
mi darami, które nam niegdyś przypadły 
w udziele! 

Gdyby j a-sny geniusz, przywotywany ty
lokrotnie przez Piotra Mikołajt'wicza, przy
szedł na \ll'oczystość, nie us łyszałby ' nikt 
jego błogosławieństwa z powodu burzy o· 
klnsków, jaka si\) roz l egła po przeUlówie~ 
niu gospodarza; nie dostałby si~ do niego 
odgl'odzony murem kielich6w i gorącem i 
uściskami przyj aci6ł. Zl'esztq, błogoslawilł 
go j uż wdzi~czne łzy i ony, pocalunki sy
nów i silny niespodziany akord muzyki, ta
jemnie umieszczonej w pokoju żony, b~ '1-
cej w tym celu w zmowie z sekretarzem 
sl!du i dwoma jego kolegami. 

Jeżeli rzucimy wzrokiem na tę przeszłll 
drogę, która nas prowadziła od pierwszych 
kroków Irzeczywistości, spokojnie osypuj ą.
cej nasze głowy siwi zną, to watpię, czy bę· 
dzie uzasadniony zadany naszym sercom 
ciężki wyrzut... D owodem t-ego zebrane 
dzisinj w serdeczoem poczucin kółko przy
jlciól, nllSZ wzajemny ~zacunek i ferdeczne 

Zawsze gotowi podnieść upadłego i prze- statni'l nić naszego llozciwia przebytego żybaczyć mu, gotowi pomódz do wstąpienia cia, wiet'zmy, że nasze dzieci podniosll nasz na drogę, !lo której idąc nuszemi śladami, sztandar wysoko, drtlej i dalej naprzód!.. mógłby dą"ye <lo prawdzi wego celu życia.. . . . . . . . . . 

Ale jeżeli istnieje na ziemi choćby j eden 
dobry genituz, choćby j edon duch litości· 
wy, to j est t eraz z pewnością na puste m 
wybrzeżu rzeki, przy samotnie pl'Zygnl'bio. 
nej postaci si edzącego tam człowieka., Nie
wl}tpliwie obrócił siEJ t eraz w silny, przeui · 
kliwy wiatr, aby wybawić nieszczęsnogo 
męczennika od strnszneJ konieczności przer
wani:t S:t rnemu nici swego smutnego i ycia. 
W iej e on ostro, silnie; upllrcie rozwiewa 
poty nędznego pa lta, wry"'a, sill do r\lka
wów i cienkiej tkalu lly ubrania; sypie dro~ 
bnym ś nieżnym proszkiem za .kołnierz , po ,l 
pachy, w cholewy starych, znoszonych b,l' 
tów i ta k pokrywa śnieźną masą i to.'\l< 
już niewyrnzlltj figur~, że niedługo nie bę· 
dzie j ej lOożoa wcale odróżnić na białem 
Ue ziemi. I podczas gdy coraz bardzie.! 
nikllll pod bill/em przykryciem kontury 
kostniejlłcego ciała, -w cielo gaso,} osta· 
tnie wspoUlnienia przeszłości i ostatnia 
iskra myśli O przyszlolici. 

KONIEC. 

. . . • • . . . . . . . . . . Czyby było lepiej,' gdyby ta nić !lima "Gdybyś pnyszecU teraz do muie i objąt sili ro~el'wała? Tak, przedtllm byłoby le· 
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Nr.22<:: DZlEN)\IK I,ODZКI. 

,,),сь, )Iospieszam zlozyc obok najtМ/аlszусh 
uczu(: w<lzi\jCZno§ci, najserderzniej5ze ntoje 
podzi~kowanie • sНаdаш па rzecz strazy 
ochotniczej w kasie tejze 5trnZy SnD1\1 rs. 
50 11:\ za5pokojenie chociaz w malej czt;~ci 
u zkodzonycb przy tl111 pofarze narz\ldzi 

"'1 kolegi 1 I\Шl1tогеk, р. Taube zdobY" il Petersburg, 2l p!\zuziernika. .Nowoje cz~§c funduszn potrzcbnego па skrzypce i \Vl'ошi!\' uonosi, "е synod przedstawi wkгбt(la.lszc studJ'a, tушсzаsоm \У kl'ajll в ро <е се rBdzie )!aiistwl\ wniosek о zашуk:щiu \у \)l'aniu n111e7.J·t~go fundllszu i zagran1C1} u lI1i~tl'Zбw skrzypcowych. niedziel\1 1 §wi\jta wszystkieh zаklаdб\v Iшп-
ogniowycb. HilarU .l1ujtlC$lri. 

(- ) Piekarnie Iбdzkiе. Jui nieraz .Dzieo
nik" оаз. рогизzаl k,,'est~·~ licbego pieczy· 
"а w шiе§ciе nа.чzеm, wykazal potrzebo 
piekBI'ni n:t wi~ksz!} skal~, ktбгаЬу dostal'
Czala i сЫеЬа porZIIdnio wypiekanego i Ьи · 
jek zпо"пiеj zJ'ch, gd~'i о \v)'Ьогоwош pi\j
cZlwie, w jakie zllOpall'y\Vane 51! nietylko 
1Dl1l5ta wielki~, ale lIawet guuernialne. jnk 
шiеl i"шу ЗРО50ЬПО§(: przekonac si\j. о tею 
w Had011liu. nielllll u паз mо\\·у. Ze pie
karnic !U<l.kie nie 51! w stanie zaopatrZ)'u 
mia5tn \V pieczywo, о tсш przekonac щоiе 
znaczna ilu§6 piekarn zaшiеjsk iсЬ, dostal·· 
czajl!e)'cb codziennie dzie;i'ltki woz6\V cble
Ьа. P1'Zj'\vo:ionego w 1'6znycb go(lzinacb dnja. 
Codziennie w /(odzinach przedobiado\Vych 
zlljcidza ро kilka lakich fuгшаnеk przed 
wicksze tutcjszo fabryki z trausportelll ,а
miejskiego c!llebB, kt6ry widocznie 1110si 
pl'ydko оdсllOdziб, skoro si\l to codziennie 
powtal·za. Теп ват gatllnck chleba mozna 
sроtlшб па \Vozacb па wszystkicb ulic!\ch 
шiastll. przcwaznjo ,a~ w dzielnicacb ,ll
шiеszkаlуоh przez lидоо§6 robotniczl1. СЫеЬ 
tOll w wielkich bochenkacb 6 do 10 funto
wycll, sprzeda\vnny by\Va па wali~ nieco ta
niej, niz сЫеЬ z piekarti шiеjskiсlJ i dlate
go ша ch\ltnych паЬу\vсбw \V§I'6d biednej 
ludno~c i шiаstn . Рош i 100 (о, iz w)'piek 
tego сЫеЬа nsn\va si~ од wszclkiej koutro· 
li, jednakic przekonali§IIIY si~ niejedllokro
tnie, iz jest о tyle dobl'YIU, i:i wielu prze
klllda go пnд сЫеЬ wypiekany w lIIie§cie 
w ~nol1lowllllyclJ nawct pickarninch. Czyz 
to nie wYlllo\Vny dow6d па pop3l'cie nasze· 
go twjcl'dzenia, WУlю,viеdziапоgо па рО· 

ZyczYIl1Y 11111 pomy.lno§ci \у usilowaninc!" dlowych i przelllyslo\vych z powucllli tylpolecBjl}c go РI'оtеktol'ОПl, \vspal1 ialollly§l- ko wуj/}tk:шU. 
npn i hojnYJII шссепasош sztuki, ktбrzу Wieden, 21 p!\zdzi"rnik!\. Krl1ll} poglo cllyb!\ nie ,есЬCl} dорu§сiб Z!\stoju talel1tll , ski о porozlllnicwauill si\l mocfLГstw \. kwe. lес. go dzwigllll szybko i silllie. . 11 '. Р. (_) Nieszcz~sliwy wypad8k. Z 3 I'i\llr[\ styi zl1liany 1'211du w Bulg'\I·yi. Aoglia ро-w (\ОIllП 'tarka prty uHey Cegiell1iancj \vB:iniejszycll przcszk6d aio st lLwilL. 'Ууspad!o wczol'aj dziecko pi\jCioletl1ie, pozo· шiеl1iаjlJo wiolu kBndydBt6w z wyll1cz.ol1 iolll stawione w l1Iieszkaniu bez dozol·u . Ро- ks. ]3atteaucl·ga. 
dniesiono je zуwеш jcszcze, аlе podobllo Londyn, 2l paZdziel·nika. Anglia, FI'an-РОntОС lekarska oka:ie si\j bezskuteczot\. (_ ) Onegdaj odb)'lo si ~ po§"i\jC8nie по. суа i WlorllY I'rlyznaj~. :<6 l)\'zу"гбсепiо wego wiezieniB pl'zy uli cy Копst,шtупо\\' - "statns quo anto" bylohy jui niеruоШwоU1. skiej . О godziniu 7 wieczol'oU1 przepl'owa- Rzym, 21 раZ<lziсшikа. 'V Massa Cardzono (аш wi~zni6w z al'csztu l1Ii ~Jskicgo ral'a odkryto sto,varzyszenie anal'cblczoe; w ratuszu . Z tego po"odu by~o па Ryn- 25 оsБЬ RI·esztowaoo. \Vie§ci о Рl'zеs!,шуJU kn Nowym wielkie zЪiego\V isko ludll, przy-gllidajliccgO 5i\l owej pl-.:eprowa(\zec. до КоlI11ОЫ; ul tiшаtШJl В!! oiepГl\\vdziwe. Mi-(_) Elegancko ubran~ jсjшо~с а podej- nister SPI'3 .. w zagl'ao iczl1ych nie powzilll w папlJo о kl'adziei trzеwikбw w sklepie, przy- tej 11Iierze zadt!ej jcszcze decyzyi. tгzушапо onegdaj P"zy ulicy Dzielnej i рО· Вегliп, 21 paz<\zie1·uika. KI'aszewski nie шiшо energicznego pl'otestowaoia рпесi\v. сЬсс 5i\j zgоdz iб Ш\ waruoki 1I Iaska\\' iellia, ko l1Iеdеlikаtllешu ро ~,izelliu, odpro\\'adzo· по j!} do polic)'i . Utl'ZYI11UjI1C stale. ze jest lIi ewionym. 
(-) S~dzia pokoju IV rewiru skazal ре· Peszt, 21 paZdzicrnika. Utl'zушnjli, "е "l1/} kf)biet~ па 8 I·з. kю'У а w I'azio nie- l'zlJod sel'bski араМ: шu i i "е ster 1'Z!}d6w 11I0ZnO§ci. zapl~~eni~ па д,уа. dlli l\I'es~tu <а obejlllie byla 1'adykalno-narodolva opozycyn, poslJodzeo.le S!!SI~dlп о kl·lldzl.oz nЬГ!\Ш8 . .. J'ezelibl' l'ZI}d lJOstanowil zаwiеsiб akc " ",о-(-) Zlma zall1stalo\Vala Sl~. ' VczoraJ 1 . yv onegdaj шiеli§I1IУ IIIr6z пмI l·anCIlI. Врс- JеШl=!. . .. cyalisci tWiCI'dzlJo, io zjll1a tegoroczo" b~- Pesz!, 21 раZdZlегшkа. PI'zeciw spodzie. dzio lekkl1, przynaj ,uniej ао nowego I·okll. ",аnеl1lа ,ykroczeniu \vojsk 5erbskich do 0-(- -) Fort.epianist.a i k~шр.оzуtОI· р. J\,~. kl'~g ll ,vid<leiiskiego, zl\l'z/}dzono \Vedle 1'OZ' 'Vaohtel oSledbl Sl~ w IIIletc\O паszсш. Z kaz6\v z Sofi i natychllliasto,ye zwo!aoie шi. kОlПроzуСУj р. ,V. ,ууаапусЬ nakladcll1 р. . .. . . . Le Sigoe w Pa1'Yzu odznaczaj!! sifJ шеl0- 11ОУ I 1 pospolltego {nSZCllltI. 

dyjno§cil1: Kolysank~, Bolero i Souvenir do Londyn, 21 paZdzieroika. " Morniog Розt· 
cZl}tku? 

Paris. dowiaduje зi~, i. gabioet aogiclski uwaza 
(-) Zniesienie konkursu . .TagebIatt' KHONIКA lI1iejscowy donosi, ze kопkш'S ustnnowiony К R А J О \'1 А I Z А G R Д N I С Z N А . przed kilka шiеsi,!саmi оа(\ n1ll.jl}tkiem . . -. - . • Ignncego Vogla, wla§cicieJa teatrn .ТЬа- - ZaJscle ~a granlcy .. • .',.Warsz. Dn!e,v. lia," zostal jui zniesiony. donos':l}. z ро"шtu b.~ndz\U,klego gub. I'IOt,-(_) Urzlld starszych zgгошаdzепiа tkaczy kowskleJ .. ie ': pobllzo p05t~run~u Czel.adf, w 1:.odzi zаwiаdашiа, "е d. 26 paZdzierni. па gг:,щ~у РI us, grono щеш~,! wY!O~tkn (\у poniedziMQk) odb~dzie si~ sesya k~w 1 k~kn doroslycb, р? przeJsc\U.za .gla: kwbltafun I)lаjstгбw tkackich. nl~ rO~)'Jsk l}. :lIcz~lo clskac kаI1lJ еП.Ii\П1I (_) 00 szpitala miej,kiego przJwieziono па strаzщ~а glашсzпеgо ' Valentego Kl1tnonegdaj wj08ciauin!\ Z8 wsi R okicie, ро. czalornow8. tOl.', c.ofaJ.l}e Sl~ od nарnstшk6" strzclonego w DOg\l. Rzecz si~ tak miMa. z pocZI}tkn ~Iо.шl Sl~ Ьаgпеtеш, lе<:" jloNa tel'ytoryulII lе8110\11, d,ieriawionel11 przcz telll dal оgша 1 zгаш! podtla~lego p~uskleр. R. роl0\уа! czlo .. iek nie lIIajl}cy do tego g~ Jalla M0S:>ysn, росzсш. W8ZYSCY SIQ -'0z-prawa. Wroscianio chcieli go przytrzYlllac, ы�gll,' а. щшопеgо przYJ~to do sZ[Jltala lеС2 Nel11l'od б\v grozil: "ustlJop /)0 pal\)' а w Вепdzlше. , . gdy wlo§ciaoie I\ic zwazali па pogro:ik\j, - Nowe towarzystwo tel~fonow stara. SI\) wypalil istotnie. Trafiony та nog\l nad- " . Pe~ersburgn о poz:-vо~еП1е urzadzent~ w wer~zolll~ ciozko \V kolanie. 11IIe§Cle teш noweJ slecl telefonoweJ. fo · (_) Powodem samob6jstwa 25-1etuiego ~ar~y~two zaul\eJ'~a ?~sploatowac telcfony PaJkerta z Olechowa, ОСZ8Ш dоnопоsiШшу 1 n\jklofony OchO'OWIC:!I. . . w ПUШСI'zе wczol'ajszylU, byta milо§б. Do- :- Stypendya. 'У ntll\Vel'sytecle wal'Szaw· wjаclujешу 8iO, ie шаtkа l1ie pozwa)ala ski:" ПI1 1'. Ь. uauko\Vy wak~je. 6 stypenшl()dеШI1 czlowiekowi oienic si~ z пkосJJa- d!ow Z I •. gatu э. р . wiоdZIlП1сгzа Mloc-111} i to doproWlldzilo go do sа,поЬбj twa. klego, kazde lЮ I·S. 300. .. (_) Koncert Taubego. J:lkkolwiek z ро- .- .Spra,vy slIdowe. W . mlшsteГУUIII s\>l'awodu sl;Wo§ci zdrpwia niе 1II0gli przybyc ~le(lllwos.CI . ro~tr~l!sany Jest podobno prodo J".0d2i: \Violonczeli5ta i spiewak, koncel'- J e~t zаllllешапta Jeclnorazo\vych wspal'c, иtзп! ato1J. przy wsp6ludziale kolegi, piani. dZlelllnych kandydatoJlI do posllcl sl1(lolvych, sty р. Ul'8ztejna, orl1z laslrawych amatorek па stale реl1вуе.. 'у (уш. celll, )ak аО110-рр. В . i N. zdola! najzupelniej zadowolni6 sz~ gazety rosYJskl?, wYJednany .Ьуб ша slucl1aC2UW, ktбгzу nie szc.z~dzili W8zуstkiш kr~dy .t ,. wyso.kosC\ 10~,OOO rnbIl, kt61'! oklask6w, jJl'zYI\'otywai, i bnkiet6w. 'VЩCSlопу b~~zle . до. bndzetl1 па/. "01. 1886. Р. ~'aиbe gl'I\!: .Копсеп" ВтисЬа, • ао- . - "'агуа ~len~le~lczowa , III;UZOlrka и!иlIIans" Svendsenll, . :.!:apaleado' Sa1'asatego, bl.onego роw,еSС\ОР1s,и·zа. HeOl'yka Sl8nklc· • Маzш·а' ZaI'zyckiego i "Mazurka" Wie- 'Ylcza, ZlIшгlа w tych dш.асh wJ!'~kеоsteш niawskiego. NI10 swyeh (pozyczonJ'cll) nie pod Fran~Iul·te Dl, ро kt!kolet01e~ wa\ce z дo~6 dokych SЮ'z>:рcnсЬ, w Ьоgаtуш, chol'o~1} p~el'Sl?w'l. S. р. ~al'~a В. I~czy.la naJnow8zym рl'оgгаШlе skrzypcowyOl, "у. rzadkle \>IZY0110t~ doszy 1 seI~~ Z wz.o'?kazal \V8ZY8tkic strony gry skrZ)'Pcowej. wеш ,yy~ ztalССOlеш. С~езс Je.} pa'Dl~cll Najcelniejsz!} stJ.·on/} j est "pOKojny i gl~bo. - ProJekt zаргоwа<lz~ша os?bnych тпki асzuсiеш Iгг)'Zш, 54 jednak i zadatki rek st~~nplowycI1 w s,!dacl~ pokoju, maJl1cych dгашаtуijllU, kt6ry z ifcisll1 pojawi si~ ,. zasЩ[J1C opl~ty k"n~elaTYJne od 8pl:a\., b~. du:зzу dzisiaj jезzсzс tak mlodego artysty. (\z,e р?поwще I'o~tl'z~sany ,. ra~z,e pafiРпу widoFznej po,yadze tvaktowania sztn- 8t,v", jak Sl ~. dowladllH. ~Now.ost.1 . ki, staranno§Ci i czyst08ci intonacyi, !radzi. -:- Na ko.lel d1!br.owskleJ z'щеruопуnt. <Ошу Ivi~ej opl'acowae: akol'dy, stacatto, ar- staJ~ z dшещ 1 Ilstopada l·ozkl~d. bl8gu pe~io. pizzicatto i fiageoJetto,-паturаluiе РОС~l!gбw, а ~o ". сеlо ~astoso\Vaola IСЬ do па lepszych skrzypcach. ktбгусh .110by/' па- РОСlчg6w S=!Slеdшсh dl'og i elll:tnycb. lе;'у, оа со potrzeba okolo 500 Г5. - SlId okr~goy!y ,varszaw~kl skazal ". d. Р. Ursztein, tak mlo<1zintki, dzielnym 0- 20 Ь, 111 • • Le?n!!. J81·cze.w~k1ego, r?botnl~a kazal &i~ аkОП1ра'!iаtОl'еm 8taraj~cym si~ ' . f8:brykl ZYI·ardowskleJ. па ,~оzу,vоtше by~ w рбt cieniu, Ьу вм;ш. ja'niaJ: Icpiej. cl~zkle ~'oboty za roz~y§luezo~oboJit\.o . Jal'Jestto I'zadki рrzушiоt, z .kt6rego р. U1'- c~ewsk~ pl'zyznal э1\1 do WIПУ;., ро\vоdеш sztein _папуш jest- w kОПSШ'w"tогуum i zuго?ш b,rla z!lzdro§c~ do ktбl·е.l Jarczelv-pl'zez \Vszystkich pOzlJo<lallY/ll do akompa- зь I stоtше nastr\)cza~a powody. . . niall1entu-rzeczy nio:,latwej, jak si~ wydaje. - Oeficyt \? oddzlale banku polsk1ego Р. В. gl'ala: .Sonat~ qдasi nоа faota- "е W~ocla,,:ku , wYl'z~dzo~y 1>1'zez К;1:zесz. sia" Вeethovena WaJcar Chopin'a j- Ма. kowsklego 1 Gl'l}bcze,vsklego, WYl10Sl, "Сzura" Sch",rvenki." Jest он"' uczellnic~"pro- ~lug. dotychczA.Sowego ob!iczo:tia, 167,360 fеSОI'б,у IiP8kich, okazall\ si\l tez pjani5tkl} 1 пЬН. . . wyrobion!!, z talentelll, ,о sшаkiеm "у- . . -: DWle partye '1' 1 ~§сщп ze Szl:J,z ka I'1'хеtWОШУI1l, delikatnosci,} i elegancylJo intonll- Jezdzaly .19 tych (l';lIach pl'zez \ViJ.l:sza\V~ cyi i -сfеktбw; Ш\ Polesle, ао I·~h?t . przy оsuszашu .Ьа-Р. N. dekJalllo,,·ala· IItWOI'y hnIПOl'Ysty- gle~, kt~re од . шеJ.аklе~о czasu w ,v1elu Схпс: "SJub," ballad~ stu(\enckl~ Bnlnckie. maJl}tkac~ епеrg~сzше S~ jJl·o,vadzolle. go, "Z usa(ly" Gaszy6skiegp i "Zej§cie ти- Tanla kuchnla. (1l1l1'obotulk6,y fllbl'r CZ-zуkбw па ziC1n i~" Bicl'nacki ego а deklamo- пусЬ та Ьу6 zalozoo\l w Кa1iszп 11:\ ZIllI~ . 

wala lIietylko z naleiytOI1l zrоzu:шieniеl11, т Е L--E G R А М У. ale z czystosci!! i sроkоjеш dykcyi ога. z 
pano"lIniem пад 60Ь!! i nnd pnbIiczno"cil}, 
со r7."dko si~ przytrafia dеklаll1аtoгош :J.U1a. 
tOI'Ol1; а na,vet art)'sto111. . 
,Dzi~ki temu szJaclletnol!lu \Vsрбludziаlо-

Petersburg, 21 pazdziel·nika. Dzis рош6-
сШ z Kopenhagi Najja§niojsi P a iistwo wraz 
z Najdostojniojszomi D~iecnti, 

za I'zecz пiеzЬ~dОI}, azeby przed zwol"nicm 
kоnfCl'еПС~' i al11basador6 w шосаl'st,vа pod
pisa;ne па trllktacie bel'Нnskil1l uloiyly lI1i~
dzy sob~ ,varunki рОI·оzuшiеп i а. 

Ateny, 21 pazdzicl·oika. Rсzепvitсi naply
wajl! tlUШlliе (10 szcl·eg6,v. D elynnnis _а
шуtlа zaci,!gn~6 pozyczk\l раtгуоtусzш,. Ко· 
looie gl'cckie ofil\l'uj~ znaczne В IIIТ'~' па ,уу. 
p:\t1ek \Vojuy. l'oslowie mieli w dniu dzi
siejszy~ pono\.i6 swe ргzеdstawiегjа zbio-
rOlve. 

OSTATNIE WIADOMOSCI HlNDLUWE. 
Berlin, 2) paZdzierllika. Stosunki роШу. 

czne ш> p6twyskie Ьаlkаuskiю nie 51} tak 
wyja§niol1 e, jak je sobie przedsta,viono w 
dnill?h ?s~tnich па gietdach. Zaw8zc jesz
cze IstDl6J1l ogrolllne trndno§ci, о ktбf)'сЬ 
пiе,уiпdошо czy dadzl} si~ usun=!c па dro
dze pokojo,yej. Kontrl111na \Vуzуslшjе jak 
zlvykle Dlepewnos6 poloienia i szerz~c nie
рошу§lnе pogtoski, ~tal'a si~ obni:i:yc 
kursy. Z 'Viedn ia olldeslallo dzi. niisz6 
ooto~vanin .. 'fntaj. illteresy obl'acaly si \l 'У 
gШUlсасЬ cJa§DleJszych jeszcze пН \vczorltj 
а kUI·s.r papier6,,' spekulacyjnych Utt-ZYIIIY: 
IvaJ:y Sl~ pocz~.tkow? 110 pozi~lI1i e \Vczol'aj-
8ZУШ, зНаnoанс 51\1 n~t\jрше ku zn iice. 
Z .рарiегб~v paf1s~,vo.wych zagl'anicznycb \уу
гБZDlа!у 51~ r08YJskle ШОСОI} pOBtaW!} i lе
pszemi kUl'sашi. Gie!d1L zboiowa odzuacza. 
1а si~ dzi§ US[JоsоЫеniеш stanowczo 100-
сnеш, szczogOloiej dla pszeoicy, ktбга 'па
cznie POd1'oiMa, 
P.t.~burg, 20 paidziernlka. IVekвle п. Londyn 23"/з" 
па, Hamburg ~OP/~J па Amsterdam 119'/2' па Pa~ ry" 2493/. ; '/, lmJ>eryaly 8.37, rosyj.k. premio ... poi:yczka I-cj еПl1sуi Ш2, taЦi II вт. 209 го-
8yjska po~. z ,r. 18i3 147'/.1 Ll poi}lczka wзc.h~dniа 
97 I Ш POt. w8chodu18 97 j 00/0 reota. zlota 
1~6 'J" 6% }i,ty .... t. zi.m.k. Н6'/ ... koy. rosyj,k. 
wlcil. D. ~. 242, kolOl knrsko-kijowsk:iej Н27, 
реterзЬuгвkl Ьаи" d)"skonto\.,y 672, w&'!zawski b.nk dy.koutowy 3lБ, ro,)·j.ki b.nk д1. hand1u 
Z&~".. St4, u)'8konto prywatne 60/0 ' 

ge rlirt,21 p.afdziernika. llilety 1>v,uJto rозуjskiеgо 
200.85; fU/" 111ty zaat.a.wne 60.50, 4.0/0 listy likw jtl .... 
суjпе 66.20, 5°)) poi:yczk:a w8chodaiu. 11 6rn. 60 20 
~I 8 1П18уi 69.80, 4°10 ~<Yl;yic:r;k. ~ 1880 т. 80.50. 60~ 
lisLy zaatt\wne roayJSklB 91.00, kupony r,e.Jfl'i 320 60 
БOfo po7.Y~7.ka l,re rtt iow l:\ z ltJ64. roku 138.60, t6.k~7. ~ 1866 г. 1 31.iЮ; "kny.I>.nku b.and1u"ego 79.60, ду. akoutowego 76.00, (1r, zcJ . Wariz. wied. 204..26i ak. 
с-уе kredyto ..... k аusi.rуасkI6469.БО, n8joow,u poZyczka 
rosyjskf\ 95)20, 6°'. reuta rosyj.k& J(Ю.ОО, dY8KoutO 40f.> pry,vatuH 2 1/2 "1.-

LOn~Yn. 21 paidziernika w poll1dnie. KODsole 1007/16) 
prusk1e .j.% kl)usoJe 103'/2' t ur~o. konw. 141/16 '1 rOIYJ
ska po~. 11 1878 r. Р4'/.; (О,. reota 1'J:OL8 weg. 
7З} eglpek!\ 647/8' Lншkа OLtomafukleco 101/. 
I0ll11J8ruy 103ff , tLk(ч'~ kaua'll 1 8UodriegO 8011 '. ciOiko. 4, 

warsza~a,21 pa~dzjernika.TaTg па p]bl\U Witkowskiego. l'а1.ешса 8т, 1 t)ftl . ---, рзtга i dobT8 __ 
-, bia.ta 58&-616) WJlюгоwа 645-660' z to \ууЬото\уо 435 - 470, s.reduie --420 'w:lliwe-__ --~~сzmiеIi 2 i4-0гzed.Зjб-~50, ~wjез 270 
-320, gr},ka----, ~zepjk letni----,zimowy 
----, rzepakraps Z1m. ----,groch polny-
cukro\,":y ----, fa.sоШ -- о kазzа jaglaua ~ 
--, JIJ'(:ZJm e UJ18 ---о gryoz.gr.- - j ш,!kа ро.l"О· 
.... '8 рszеuпа(ЮО, ----'00' ----, I,----,ll, 
----, 111,---~-?i),tnia pyU.N.li 2,----,olej 
r~epako"":y - --) 100any ---о Do\'fieziono рзze
шсу 6(.Э) zyta 700, j ~czmieu ia. -, оwза. 3(\(), gro. chu polnego - . 
wars~.wa,21 paidziernik • . Oko,,'t. 78% ... kc)Z'!p<' k. 

8%. ~tозu?-еk gal'uc!\ do \viGura 100-307'/2.1 urt.. ~~{ad ~ \Vl.ndro ~op_ 806'-811~, za garn. 262-
~64 ... ::)Zj'llkl 7.п. \'i1Вdго kop. 3171-82! za garnieo kOpl.J6k 26G-2rs (. dQd. n~ wysohn. 2'/,). 

3 

Petcrsburg, 20 pafdziernika. l,t·'j w '1\.4.7.60. PiizcUlca:w 
т. 11.60. Z)-to w т. '/.50. 0"'10' w т.4.80. Konopip \'" 1Н. 4-1.!Ю. Siomie IlliaoB \v т. 15.25; 
zimno. 

8erli~1 21 pafdzierr.ika. T"г~ zboto\,-y . Ps~e~ 
l1i<;h шоспо, W ".icj,cu 160 - 17О, 08 pai. IO(J'/. , ... p.t.1i.~ 159'/., n. list. gr. 1593/ .. п. kw. mj. 16j'/" по. mj. oz. -. ZyLo boz·zmiany, w n 
182-140. о pst. - , оп pai. liзt.. .. 135, па !ist. 
!I1'.)35, па gr. st.. 1361/4' l1а st. It.- - , ов.lt. ntr.-, по. 
k\v. шj.IН '12, па mj.с~1421/~ " r~%П\iеU w т. 114-170' 
)",if.:l spokojnio, \ут. 126-160. па pat . 126'/41 ПN. 

l'at. li9t. 126 1/ " оа list. gr. 126 1/ " па gr. st.. -, IЩ sf. lt. ~--, tla k\v. щj . 1321/" П& шj. cz. - .Groch ",8.~ 
по!. 100 -2 10, pв.sf.e\YIlY ISb-I48. Oloj IniallY \у т. 
б:J, ne(lf1kow)' w Щ. 1). beCz. 4>t.9. Okowita w ("11. 
1,.. Ь.С:l. ~.5. 

Stclecln.2 1 рэ.fdziеrпjkа. Р"zпuiо& bezzmian)', wn •. 148-153, п. pat.1i.t. 166.00. n. kw. mj. 100.00. :Zyto cicho, \!/ 'п. 128 -131 , пn. ра:t.liзt.1Sl .00, nak\v, mj. 139.00. ·Ol. j nepakowy .pokojnie. о& p.t. liot.44.7U. 
nR k\ •. юj.46.20. SpiryLu.s bez lП1iап)" w т. "7.60. 
па ри. liзt.. З7.60, па liat. gr, 87.60, па k\,. шj. 89.60. 01ej .~alny 8.25. 
QGdапsk 20 pafdziernika. Рз,.епiса w miejscu озра-
1с. ОЬгбt 460 tonu. P,trn ij .. n. 1~, jaвno p.tr .. 142-148. WJooko . рз!г. i •• k1ista /60 -161, . пп pat. tr.n .. 1:18.00, n.kw. mj. tr.nz. 145.60. Z)'to 
w ПliеJ'Сu osра1о, kr.jowe 120 (1. 122-128, 
poвkio 1 rosrjзklе Lran.zyt.. 94-98, пn. pai. tranz. 00.00, 118. k,v.' . шj. 104:.00. JOCDnieil droboy 112, uuzy 122. Owie8 w т. 121)-126, Grooh w miojscu 
НО. Spir)-tu. 10,000 litr. ". w т. 87.60. 

LOndyn 2O pafdzlernika. Uu1uer llawa.na ~. 1 2 nOfl\i
ualnie 16; cllkier bura.kowy nowy 14'/8' ospale. 

Glazg6w 21 pafdziernika. SurOW186. Мiжеа nuщlJСrs 
\Y&rr 8tlt.s 41 8Z. 10 '/2 р. 

Llwerpool 20 pafdzlernika. Spra\vozdanio poczl)tko\vo 
}:trчрusIC1.8.W! OI.fO 17,000 Ье);: apokojnie'J Dzi(Jn
пу доwб. 12.000 Ье1. 

Llverpool, 20 pafdziernika. Sprawozd. koncowe.Ol)fC)t 
7,000. 001, r; t.ego It8.sреku1в.с)'о 1 wywQZ DOO lюl. 
Amerykautka spokojnio. Suraty stale. Mbldlil\g 
аmerуkаliз:kа па gr. st. 5"" р. Dhollerah gOO<l 4'/ •• ОnПlГ. good 4"/ .. р . 

• _nch'5t.r 20 pafdzlern1ka. 'V.!.r 12 Тау10г 7. \Ya'or 30 Тау1ог 8'/., IV.ter 20 Leigb. 8'/., \y.tor 30 C1.yton '/" ~ock 32 Bгoo~o 8'/. ,Mn10 40 Ма"011 83/ •• bledio 40 \Vilkinвon 9'/ •• 'Уo.rрсор. 82 "" .. 8'/ •• \V.грсорз 3u Row1.nd 8'1" Doublo 40 IVезtoп U'/ •. DoubI.60 zW)'kly g. 11'/.. 32" l1G yd. 16Х16 grcy tk.uinJ· Z 32/t6 171, .Ые. 
N8_~York, 2O pafdziernika. Bawetna 913/", \9 N.Or~ I""al. U'/I" 01.j ska1uy rвfino,vany 70'/0 А Ь.1 Toat 8'/ .. w Flladc'~i 8'1 •. ~urowy ol.j ,kalny 7'/ •. Corty-6k.'y pipe 1in.,l d. 11'/. с. M,ka В d. 60 о. C,or

\уооа рв%(шj(,,& otitna \У miQjЭСIl 97 о., па paz. 
00 '/. 0., п. 1ist. 96'1. с., п. gr. 98'/. с. Kuknry. ша (по\уа) 51. Cuk1.er (fair roRning Mnвcov"d"s) 
5.21 'J,. К ... а (!air Шо) 8.60. Uj (IVi1oox) 6.БQ. 
~tol1lt1a G. Flaoht zboiowy 3. Ja\'iUO zapo.'1 рзzeпiсу 45,200,000 Ьа ... , kukur)'d,y '.800,000 bU8Z. Pazenicy wy\vieziono w ty~od"niu ubl.egtym • port6w atlantyck:ich S'.n6w Zjednoozonyob. <10 'У. 
Brytanii 20)000) до Francyi -'-1 do innycll РОТt6w цао lltate#!o 18,tЮО, z J{ali fornii i Orcgonu 
("о \y~ Br)'tanu 64,000, do iooych рогtбw II1с1п .blego -- kwr' 

Gielda WarIZ8V/ika. 
Z (1uia21,Z <1ni. 2'.! 

2,<111000 z koucem gietcJy. 

49.91.J 
Za wek,la kr6fkolerminoW8 

оп #erlifl %l\ НЮ щг. 0002 
), Loо..11'111 1 1'.. 10.12 I 10.13 
. 1 P8.r,z JI 100 rr. 4036 4O.3i 
)) \Уаедеn 11 100 О. 1.20 

I 
8120 

Z. pap10ry pM.lw • .,.: 
bl8Ly Likwit1. J{ r. l'ul. male . 89.40 89.35 
аos. 1'0 •. IV.cbodni. QG.7б 97.-r,i.t), Z ... Zi.m. z GЗ r. ·J,iL. А . 97.- 9i. -
а 11 11 mate , 97.- 97.-U.LrZ .. t. :11. \Vanl . .s.r 1 95.- 95.-.. 11 93.15 937[, .. 111 92.70 92.65 

I .. ~~.f Z~t. М. Eod"i а;г. 
IV 9J.!lO 91.15 

J 8925 89.-
JJ 88 10 88. )р 
Ш 87.10 87.15 

Gielda Berli"ska. 
Вз.пkпоtу r08Y l8 kie zaraz . 200.86 2ОО.RO 

11 "n& (101t. 200.60 200.75 
Weka:te па \Уатви\.,о kr. 200.40 200.50 

Petorsbur~ п. 199.95 200.10 .. dl. lU8.60 19860 
Lonuyn kr. 20.33 20.33 

'Vi~deli 
д/. 20.28 20.28'/, , и. 162_26 162-115 Dy.koul.o pryw.tn. 2'/. 2'/. 

• Gielda LOndy"ska. 
\Vekrle па PaLerslJurg 23'/. 23'/. Dj'skonto 2 

OZIENNA STAТYSТYKA LUONOSC1. 
Malleiistwa za .. varf.e w dni.u 21 ря.itlУ-iеГllika: 
W parafii kзtоl . 1, n. щiаnо\\тiоiе: J au Piltz :r. 

Mыy~ Ludwig. 
W parafii ewang. 1, а miаnоwЮio· Karol Ааои J.kobi z E1\vin~ IYilhe1min~ Herm.nn. 
Starozakonnych. -
Zmarli w dmu 21 paidraernika: 
Kalollcy: dzieci ио IRt. l&-t u r.marto 6, w tej 

licr.ble chlopcow 4, dot.iewczJ)t 2; dl)ros"'lyoh 1) \У 
tej lic~hie n}~1;\:zyzn. lj kobie~ -, n щianоwiсiо: IYI.dJ,I.w Nikol.j, l.t 3~. 
. EW.l\n~lrCY: .dZH .. ci tl~ It\~ 15-Lu z1not.rlo 1, w t.6j tlCZbte cblopoow 1, dY.IC\Vc~t -, tlоrfJ~tiс}l-, w tej lkzbic 11l0ic.zy~n - , kolJiet - , А 1niano ... i~i8: 
. SI3:fozai.onrri: -dzl8ci ~lo tat lb-t.а у-шагtо 1, w t.ej 11czlJl6 chtopcow 1, dZle\\·cr. .. ~ -; dOI'05I\'clt-, w wj 

liczbie nll;zC7.j·zu -, kobiet - . а mi&nowicie: 

LISTA PRZYJEZDNYCI:I. 
1l0te1 1'01skl. So.ler z6 St&rca, К ,rndrowski z Kr"ko\.a, Вiеlзki z zeroowa, Lenczowsk.i s \Уат-

9za"'T, Рodgбгес\ri zКо.lillZЯ, adw. OttozPiotrko\va. llote1 M.nteufcl. Knpc~" Erd.t.in z ' V .... Z&\VJ. 
"YJtkow!ki Z \Varв~awy, Kost.eneeki z "Wanzav. y, 
~ de ~eve z BerlllUL. . 

-----viYКАZ O~PESZ 
'liedo/'C('lOllych JlГZcz (utejliz'l 8tllry, /elegJ'(l

fi('ZШJ z polf)odu niedo!tllldnyc/. щl"еsо/О 
i iJllluch lJ/'zyczy'" 

Buzko z \Vагsr.aw)·-llеlеnя. zykalska z Noworuiii. 
зkа-Dаwid Dembillski z \Vап~аW)'-Dеn\Ьinзki z 
Тоmазzo\vа -Ruоопs ze lona.za-КsiIJL1\1l Szwhow~ 
ska z Kowla-Ddwld DещЬiuзki r; \\rilgot;[су-Пi .. 
r'1rgowi Hessc ze totbcew - АЬтаm Jlшоwski z 
l'i~,rkQ\va-Dощl!inзki R&biner А 1ck.,.ndcr z А 11. 

drzejOWL 

Nr. 22c: DZlEN)\IK LOnZKI . 

wych, 110spieszam zlożyć obok najtM/alszych 
uczuć wdzillClności, najserderzniejsze moje 
podzi~kowanie • sktadam na rzecz straży 
ochotniczej w kasie tejże straży SUDlIl rs. 
50 na zaspokojenie chociaż w malej czę~ci 
u zkodzonyeh przy t1m poiarze narzlldzi 

wi kolegi i amatorek, p. Taube zdobyw.1 Petersburg, 2l paźtlziernika. .Nowoje cz~ść funduszn potrzebnego na skrzypce i \Vremia' uonosi, że synod przedstawi wkrótdalsze studya, tymczasem \v kraju 11 po ze ce radzie państwa wniosek o zamyknniu w braniu nale7.yt~go fundllszu i zagraniC!} u miątrzów skrzypcowych. niedzielll i świllta wszystkich zakładów ha n-
oguiowych. Hilaru .l1ujtlC$lri. 

(- ) Piekarnie łódzkie. Już nieraz .Dzien
nik" nasz poruszat kweslyę lichego pieczy· 
wa w mieście na,zem, wykazał potrzebIl 
pickarni nn wi~kszl} skalę, kt6raby dostar
Czała i chleba porZl\dnio wypiekanego i bu· 
lek znośniej zych, gdyż o wyborowom pill
cZlwie, w jakie zaopatrywnne Sił nietylko 
mIasta wielki~, ale nawet guuernialne, jak 
miel iśmy sposobność przekonać sill. o tem 
w !ładomiu, niema u nas mowy. Ze pie
karnie łódzkie nie SIl w stanie zaopatrzyl: 
miasta w pieczywo, o lcm przekonać może 
znaczna ilość piekarń zamiejsk icb, dostar
czających codziennie dzie;i'llki woz6w chle
ba, przywożonego w różnych godzinach dnia. 
Codzienuie w Rodzinach przedobiadowych 
zajeżdża po kilka takich furmanek przed 
wicksze tutejszo fabryki z transportem za
miejskiego chlebIl, kt6ry widocznie mnsi 
prydko odchodzić, skoro sili lo codziennie 
powtarza_ Ten sam gatunek chleba można 
spotkać na wozach na wszystkich ulicach 
miasta, przeważnie zaś w dzielnicach Z!l
mieszkalyeh przez ludność robotnicz'l. Chleb 
ton w wielkich bochenkach 6 do 10 funto
wych, sprzedawnny bywa na wali~ nieco ta
niej, niź chleb z piekarń miejskicb i dlale
go ma chlltnych nabywców wśród biednej 
ludnośc i miasta. Pom i mo to, iż wypiek 
tego chleba usuwa się od wszelkiej kontro· 
li, jednakże przekonaliśmy się niejednokro
tnie, iz jest o tyle dobrym, iż wielu prze
kłada go nad chleb wypiekauy w micście 
w ~nolllowallych nawet piekarniach. Czyż 
to nie wymowny dowód na popnrcie nasze· 
go twierdzenia, wY[lowiedzianogo na po

Zyczyony tlIU pomy.lno§ci w usiłowaniach, dlowych i przemysIowych z powucmi tylpolecajl}c go pl·otektorolll, wspaniałollly§l- ko wyjl}tk::\lui. 
nym i hojnYJII mecenasom szluki, klórzy Wieden, 21 października. Kr'lll} poglo chyba nie zechC!} dopuścić zastoju talentu, ski o porozumiewauiu sili mocnrstw w kwe. lecz go dźwign& szybko i silnie. . 11'. P. (_) Nieszczęśliwy wypadek. Z 3 pilltrn styi zmiany \"Z/ldu w Bulg.u·yi. Anglia po-w domu 'tarka prl)" ulicy Cegieluiancj wIlżniejszych przcszkód uio st lIwilI. Wyspadło wczomj dziecko pillCioletnie, pozo· mieniajlJo wiolu kllndydatów z wył'lcz.en i om stawione w mieszkaniu bez dozoru . Po- ks. J3atleuucrgn. 
dniesiouo je żywem jeszcze, ale podobno Londyn, 2l października. Auglia, Fran-pomoc lekarska okaże sill bezskuteczną. (_ ) Onegdaj odbylo si ę poświęcenie uo. cya i Wlorhy przyznaj~, "6 przywrócenie wego wiezienill przy uli cy Konstantynow- "status quo anto" byłohy już uieruo"liwem. skiej . O godzinitl 7 wieczorem przepl·owa- Rzym, 21 października. 'V Massa Cardzono lam wi~zni6w z aresztu miejskiego ram odkryto stowarzyszenie anarchiczne; w ratuszu. Z tego powodu było na Ryn- 25 osób al·esztowano. Wieści o przesł.,nym ku Nowym wielkie zbiegowisko ludu, przy-gllldajllccgo sili owej pl·>:eprowadzec. do K olum bii ul timatum są nieprawdziwe. Mi-(_) Elegancko ubran~ jcjmość li podej- nister spraw zagran icznych nie powzillł w rzanlJo o kradzież trzewików w sklepie, przy- tej mierze żadnej jeszcze decyzyi. trzymano ouegdaj przy ulicy Dzielnej i po· Berlin, 21 października. Kraszewski uie mimo energicznego protestowania pJ'Zeciw. chce sili zgodz ić u., warunki ulaskawienia, ko Illedelikalnemu po lldzeniu, odprowadzo· no jl} do policyi. utrzymując stale, że jest ni ewinnym. 
(-) S~dzia pokoju IV rewiru skazał pe· Peszt, 21 października. Ulrzymujll, że Wtll} kobietę na 8 rs. kary a w razio nie- rZlJod serbski upaść mu i i że ster l-zl}dów mo:lności. zapl~eeni~ na dwn. dni ares~tu za obejmie była radykalno-narodowa opozycya, poslJodzen.le sąsl!ldln o kradzl.oż ubrama . .. J·eźelibl' rz!}d Ilostanow ił zawiesić akc " wo-(-) Zima zalllstalowaln Się. ' 'i'czoraJ I . Yv onegdaj mieliśmy IlIróz nad ranolll. Spo- Jenną. . .. cyaliści twierdzlJo, że zima legoroczn" uę- Pesz!, 21 pazdzlerOlka. Przeciw spodziedzio lek kil, przynajmniej do nowego roku. wanemu wkroczeniu wojsk serbskich do 0-(- -) Fort.epianist.a i k~lllP.ozytor p. J\,~. kręgu widcleń8kiego, zarzl}dzono wedle roz. Wachtel oSledhł SIę w IIIleśClo naszem. Z kaz6w z Sofi i uatychmiastowe zwołanie mi. kompozycyj p. W. wydanych nakładcm p. . .. . . . Le Signe w Paryżu odznaczają sifJ melo- heyl I pospohtego InszelIlII. dyjnością: Kołysank~, Bolero i Souveuir do Londyn, 21 października. " Morning P ost· 

czątku? 
Paris. dowiaduje się, i ż gabinet angielski uważa 

(-) Zniesienie konkursu . .Tageblatt' KRONIKA miejscowy donosi, że konknrs nstanowiony KRA J O W A I Z A G R A N I C Z N A. przed kilku JIliesillcami na(1 majątkiem . . -. - . • Ignncego Vogla, właściciela teatru . Tha- - ZaJście ~a granrcy .. • .',.Warsz. Dn!ew. lia," zostal już zniesiony. donos':ą. z powmtu b~ndzlu,klego gub. plotr-(_) Urzlłd starszych zgromadzenia tkaczy kowskleJ .. żo ': pobhzn post~run~u Czel.adf, w Łodzi zawiadamia, że d. 26 październi- na gr:,m~y PIUS, grono mel1l~,! wYIO~tkil (w poniedziałok) odbędzie si~ sesya k~w I k~ku dorosłych, P? przeJśClu.za .gm: kwl\rtall1n l)1ajstrów tkackich. nIcę rO~YJską. :acz~lo Ciskać kamlen.U\lTlI (_) 00 szpitala miejskiego przywieziono na slraZIl1~a glaDlcznego Walentego Kutuonegdaj wlościanina za wsi R okicie, po. ezalornow8, tCl.J, c.ofaJ.Ilc Sl~ od uapnstlllk6\V strzelonego w nogll. Rzecz się tak miała. z początku ~lO.nll Sl~ bagnetem, le<:" jloNa teryloryum leśllolJl, d,jeriawionelJl przez tem dal ognIa 1 zraDIł podtla~lego p~usklep. R. polował czlo .. iek nie majllcy do tego g~ Jana Mos:;ysa, poczom. wszyscy SIO .rozprawa. Wrościanio chcieli go przytrzymać, blegh, a. ranIonego przYJ~to do szpitala lecz Nemrod ów groził: "ustlJoP bo palij' a w BendzIDle. , . gdy włościanie nie zważali ua pogrożkll, - Nowe towarzystwo tel~fonow sta1'8. SI\) wypalił istotnie. Trafiony ma nogll nad- w . Pe~ersburgu o poz:-V0~eme urzadzelll~ w werężoll'ł cillŹko w kolauie. IlIleŚCle tem nowej SieCI telefonowej. fo · (_) Powodem samobójstwa 25-letuiego ~ar~y~two zamler~a ?~sploatować telefony PaJkerta zOlechowa, oczem douonosiliśmy I DljklOfouy Ochorowlc :a. . . w numerze wczorajszym, byla miłość. Do- :- Stypendya. W D1Jl\versyteCle warszaw· wiadujemy sili, że matka nie pozwalala ski;" na r. b. naukowy wak~Je. 6 stypenmłodemu człowiekowi ożenić się z ukocha- dloW z le.gatu ś. p. WłodZllmerza Młocną i to doprowadziło go do samobój twa. kiego, kazde po rs. 300. .. (_) Koncert Taubego. Jakkolwiek z po- .- .Sprawy slłdowe . W .mlOlsteryum sprawodu sl;wości zdrpwia nie mogli przybyć ~ledhwoś.C\ . ro~tr~l!sany Jest podobno prodo Ł0d2i: wiolonczelista i śpiewak, koncer- J e~t zamlenlallla Jeclnorazowych wsparć, utant atolJ. przy współudziale kolegi, piani. dZlelanych kandydatom do posad s'ldowych, sty p. Ul'8ztejna, oraz łaslrawych amatorek na stale pensye. . 'Y tym . celu, Jak don 0 -pp. S . i N. zdolał naj zupełniej zadowolnić szą gazety rOSYJskI?, Wyjednany .być ma sluchaczów, którzy nie szczędzili wszystkim kr~dy .t w wyso.kosCl 10~,OOO rnblt, kt6r! oklasków, przywoływalI i bukiet6w. WUlestony b~~zle . do. budzetu na/. rok 1886. P. :l'aube gmł: .Koncert" Brucha, • Ro- . - r.tarya ~len~le~lczowa , JlI;UZOITka u!umans" Svendsena, . :.!:apateado' Sarasatego, bl.onego powIeścIOpIsarza. Henryka Sleukle• Mazura' Zarzyckiego i "Mazurka" Wie- WICza, zmarla w tych dm.ach wJ!'~kenste1n uiawskiego. Ną. swyeh (pożyczonych) nie pod Fran~Iurtem, po kllkoletUle~ walce z do~ó dobJ:.ych skrzl:pcacb, w bogatym, choro~1} p~el-Sl?w:j,. S. p. ~ar~a S. łączy.ła naJnow8zym prograllue skrzypcowym, wy- rzadkie l)\zynllotl: duszy I seI~~ z WZ.OI?kazał w8zy8tkie strony gry skrzypcowej. wem \Vy~ ztatccUlem. C~eść Je.} pamIęcI l Najcelniejszl} stronI} j est spoKojny i gł~ho. - PrOjekt zaprowadz~D1a os?bnych mnki uczuciem I rr)-z m , są jednak i zadatki rek st~~nplowycb w s,!dacl~ pokOJU, maJ'lcych draUlatyźjllu, który z żfci6111 pojawi się w zaslllplC opl~ty kan~elaTYJne od spl:aw, b~du:szy dzisiaj jeszcze tak młodego artysty. ciZIe p?nowme ro~trz~sany w ra~zle pańPny widoFznej powadze traktowania sztn- stw .. , Jak Si ę. dowladuH. ~Now.ost.' . ki, staranności i czystości intonacyi, !radzi- -:- Na ko.lel d1lbr.owsklCJ zlUleruonym. zomy więcej opracować: akordy, stacatto, ar- staJ~ z dDle\ll 1 ltstopada rozkl~d. bIegu pegio, pizzicatto i fiageoletto,-naturalnie pOC~l!gów, a ~o w. celu ~astoSO\VaUla Irh do na lepszych skrzypcach, których z!lobye na- pociągów slJosledmch drog żelll:tnych. leży, na co potrzeba około 500 rs. - Slłd okręgo\,!y warszaw~kl skazał w. d. P. Ursztein, tak młodziutki, dzielnym 0- 20 b, Dl • • Le?na Jarcze.w~klego, r?botnl~a kazaŁ si~ akompa'!iatorem starającym się z. f9:brykl zyrardowskleJ. na .~ozywotDle być w pół cieniu, by sa!i;ta. jaśDial lepiej. Clęźkle ~·oboty za roz~yśluezo~oboJitwo . JarJestto rzadki przymiot, z którego p. Ur- c~ewsk~ przyzuał SIli do WlOY;., powodem sztein znanym jest- w konsCl·watoryulU i ZurO?Dl b.rła zazdrość~ do które.] Jarczew-przez wszystkich pożlJodanY/ll do akolllpa- sb lstotme nastrljcza~a powody. . . niamentu-rzeczy nię,latwej, jak się wydaje. - Oeficyt w oddZiale banku polskIego P. S. grała: .Sonal~ quasi una fanta- we W~ocła",:ku , wyrządzo~y przez K;l:zeczsili" Beethovena Walcar Chopin'a j- Ma- kowsklego I Gr&bczewsklego, wynoSI, wezura" Sch, .. venki." Jest Olla. uczenuicą"pro- ~lug. dotychczasowego oblicze:Jia, 167,360 fesorów lipskich, okazała si\) też pianistką lubli. . . wyrobion!}, z talentem, zo smakiem wy- . . --: DWie partye wl~ścltLn ze SzliJ,z ka "rzetworuym, delikatności:} i elegancYl} intona- Jezdzaly .w tycb (h;l1ach przez Wiu:szawę cyi i -efektów; ua PoleSIe, do r~h?t . przy osuszaulU .ba-P. N. deklamowała- utwory hUlllorysty- gle~, kt~re od . meJ.aklego czasu w WIelu ezne: "Ślub," balladę studenckl~ Bnłuckie. maJątkac~ energ~czUle są prowadzone. go, "Z asady" Gaszyóskiegp i "Zejście mu- TaOla kuchnia. dla robotulk6w fabrrcztyków na zielll ię" Bicl"nacki ego a deklalllo- nych ma być zalozonll w Kaliszu 11:\ zImę . 
wala nietylko z naleiytom zl'Ozltll1ieniem, T E L--E G R A M V. ale z czystością i spokojem dykcyi oraz z 
panowaniem uad sobą i nnd publiczuością, 
co rzadko się przytrafia deklamatorom ama. 
toroni a nawet artystom. . 

,Dzięki temu szlachetno1lJu współudzialo-

Petersburg, 21 października. Dziś powró
cili z Kopenhagi Najjaśniojsi Państwo wraz 
z Najdostojniojszomi D~iećmi. 

za rzecz niezbędnI}. ażeby przed zwoł"niem 
konferencyi ambasador6 w mocarstwa pod
pisa;ne na truktacie bedińskim ulożyły mię
dzy sobą warunki porozumien ia. 

Ateny, 21 paździemika. Rezerwiści napły
waj.! tiumnie do 8zm·egów. D elyannis za
myśla zaciągnąć pożyczkIl patryotyczn'ł. Ko· 
lonie greckie ofiarują znaczne sumy na wy
padek wojuy. Posłowie mieli w dniu dzi
siejszy~ ponowić swe przedstawiepia zbio-
rowe. 

OSTATNIE WIADOllOSCI HlNDLUWE. 
Berlin, 21 paźdz i ernika. Stosunki polity

czne DlL p6łwyskie balkańskim uie są tak 
wyjaśnioll e, jak je sobie przedstawiono w 
dnia?h ?s~tnich na giełdach. Zawsze jesz
cze lstDleJI~ ogromne trudności, o których 
niewindomo czy dadz!} si~ usunąć na dro
dze pokojowej. Kontrmina wyzyskuje jak 
zwykle Dlepewność położenia i szerząc nie
pomyślno pogłoski, ijtara się obniżyć 
kursy. Z Wiedn ia nadesłano dzi. niższe 
noto~vańia .. 'fntaj. illteresy obracały sili w 
grauJCach clllśmeJszych Jeszcze niż wczoraj 
a kurs-!, papierów spekulacyjnych utrzymy: 
waly Się począ.tkow? lIa pozi~mi e wczoraj
szym, SklaOlajtlC SIli n~Ł\lpOle ku zn iźce. 
Z .papieró~v pafls~lVo.wych zagrauicznych wy
rózDlały SIę rOSYJ~kle mocnlJo postaWił i le
pszemi kmsalUi. Giełdn z!Jożowa odzuacza. 
la się dziś usposobieniem stanowczo mo
cuelll, szczególniej dla pszenicy, która zna
cznie potlrożała. 
P.t.~burg, 20 paidziernlka. Weksle ua Londyn 23"/3" 

na, Hamburg ~OP/~J ua. Amsterdam 119'/2) na Pa~ ryz 249'1.; 'I, lmperyaly 8.37, rosyjska premiowa 
poi:yczka {-ej em1Syi ~2, take..ł 11 eOl. 209 ro
syjska po~. z ,r. IBiS 147'14, Li PO*Jczka W8c.h~dnia 97 I ill pOt. wschodu18 97 j 6°/0 renta. zlata 
1~6 'J,' 6% .listy .... t. ziem.k. H6'/ .. akoye rosyjsko 
wlci!. D. ~. 242, koleI kursko-kijowskiej H27, 
petersburskI bauk: dyskonto,.,y 672, w&J'!zawski bank dy,koutowy 316, ro'yj.ki bank dla handlu 
Z&~".. Sl4, u)'skonto prywatne 60/0' 

lłe rlirt,21 p.afdziernika. Bilety l>v.uJtn rosyjskiego 
200.85; fUl" lllty zaat.a.wne 60.60, 4.0/0 listy likwitl .... cyjoe óó.20, 5°), poi:ycz"a wschodnia li 8m. 60 20 
~l e rnisyi 69.8/), 4°10 ~<yl;yic:r;k. ~ 1880 r. 80.50. 6'4 lisLy zaatt\W1l6 rOSYJskie 91.00, kupony r,e.lu'ł 320 60 
5% pożyl37.kll l,rorn iow l:\ z 1łS64. roku l3S.60, tak~7. ~ 1866 r. 13l.()(); "kay. hanku b.andlu"ego 79.60, dy. akoutowego 76.00, dr, żel . waru. wied. 2Oł.26i ak. 
cye kredyto ..... k aus!.ryack16469.60, najoown.& pożyczka 
rosyjska 95,20, 60/0 reuta r08yj.k& JW.OO, dY8kouto 4°fo> prywatUli 2 1f2 "lo, 

Lon~yn. 21 paidziernika w połl1dnie. Konsole loo7/16t 
prusine .Jog/o kl)uaoJe 103'/2. t urao. konw. 147/"'1 rosYJska po~. \I 1878 r. P4'/J; (Ol. renta złOLa weg. 
73, eglpaklł. 64'/" I,)lł.uka OLtomarakleło 101/. lomharuy 103/ f , tLkn)' ij kanałl1 , snowego 801/ '. cigiko. 4, 

warsza~a,21 pa~dzjernika.Targ na planu Witkowskiego. l'n.emCl\ sm. l 'lTd. ---, pstra i dobra __ 
-, bia.ta 58&-616, wyborowa 645-660' Ź to wyborowo 435 - 470, średnie --420 'w:lli
we-__ --ti~czmień 2 i4-orzed,SiÓ-"'50, ~wjes 270 
-320, gryka----, ~zepjk letni----,zimowy ----I rzepakraps Zlm. ----,groch polny-
cnkrow:y ----, fasola --o kasza jaglana ~ 
--, JIJ'(:znuenna ---t gryoz.gr.- - j U'I'łkapo.l'O' 
\'0'8 pszeuna(K)O, ----,00, ----, I,----Ill, 
----, 1I1,-----?iytnia pyU.N.li 2,----,olej 
r~epakO\":y - --, I0I8ny ---o Do\'fieziono ps ze
Oley 6(.J, żyta 700, jeczmieuiB -, OWSA. S(l(), gro. chu polnego - . 
Wars~.wa,21 paidziernika.Okowita 78'10" akcl Z'! l'" k. 

8%. ~to9u?-ek gal'uca. do wiGura 100-307'/2.1 ud •. ~~{ad ~ \VI.adro ~op_ 806'-811~, za garn. 262-
~64 ... Szynkl 7.fI. Wiadro kop. 3171-82! za garnieo kOPleJok 2GG-2rs (z dQd. n~ wysohn. 2'1,). 
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PeterSburg, 20 pafdziernika. l,t',j w 11\.4.7.60. Ps.zcUlca:w m. 11.60. Żyto w m. '1.50. 0 ... ,0S w m. 4.80. 
Konopip ,'" m. 4ł.W. Siomie lniane w m. 15.25; 
zimno. 

8erlhl 21 pafdzierr.ika. Tar~ :r;botO\f-Y, Pue-
ni<;h mocno, \II wiCj3CU 160 - 170, oa paź. 
1ó9'I .. .. a pnt.li.Ł 159'/ .. na list. gr. 159'/ .. na kw. mj. 16j1/" no. mj. oz. -. Zylo boz·zmiany, w n IS2-140. opd. - , nn pai. list.. .. 135, na !ist. 
1Il'.)35, na gr. at.. 1361/4, l1a st. It.-- , na lt. mr.-, no. 
kw. tlij. lU l/l' na mj.c~1421/~ ., rec%mieó w m. 114-170' 
)..I,il:l spokojnie, wrn. 126-160, na pat . 126 1/ 4 1 un. 

pat. lisl. 1261/" ua list. gr. 126 1/" na gr. st.. -, lin 
lit. lt. ---, na kw. mj. 132 1/ " n& mj. cz. - .Groch wanoI. 100 -2 10, pastewny ISb-I48. Oloj lniany \Y m. 
6:J, nellPokowy w m. h. beCz. 4>t.9. Okowita wrn. 
b •• bec:l. ~.5. 

Stcl8cln.21 pafdziernjka. PlłZnuioa bez zmiany, wol. 148-163. na pat.li.t. 166.00, na kw. mj. 100.00. :Zyto cicho, \II In. 128 -131 , nn. pa:t.li.st.lSl .00, na kw, mj. 159.00. ·Olo j rzepakowy spokojnie, u. p.t. list. 44.7U, 
ną k\ •. mj.46.20. SpiryLu.s bez zminny, w m. U7.60. 
nn paf. list.. 87.60, na list. gr, 87.60, na k.W'. mj. 89.60. Olej ,~aLny 8.25. 
QGdańsk 20 pafdziernika. Ps,.enica w miejscu ospale. Obrót 460 tonu. P,tm ij .. na I~, jasno p.tr .. 142-148, wysoko . pstra i .. klista 160-161, . nn pat. tranz. 11l8.00, na kw. mj. tranz. 145.60. Zl'to 
w mieJscu ospale, krajowe 120 (I. 122-128, 
poekio l rosyjsk1e tranzyt.. 94-98, na pat. tram:. 00.00, na. k. ....... mj. 104:.óO. JOCDT\iei1 droboy 11 2, 
duży 122. Owies w m. 121)-126, Grooh w miojscu HO. Spirytus 10,000 litr. 'I. w m. 87.60. 

londyn 2O paidzlernika. Cukier llawa.na N.12 nomi
ua,lnie 16j cukier burakowy nowy 14'/8, ospale. 

Glazg6w 21 pafdziernikL SurOWIec. Mixed numbcrs 
warrants 41 8Z. 10 1/2 p. 

Llwerpool20 pafdzlernika. Spra\vozdanio poczl)tkowo 
l:łn)puslC1.8.loj' ohró n,OOO be};! apokojuie'J DziOnny dowóz 12.000 bel. 

L1verpDDI, 20 pafdziernika. Sprawozd. końcowe.01,rót 
7,000. bel, E t.ego na spekula.cyo 1 wywQZ óOO hol. Amerykautka spokojnio. Suraty stale. Mitldling 
amerykatiska na gr. st. 5'/" p. Dhollerah goo<l 4'1., Oamra good 4"1 .. p. 

Manchesl.r 20 paidzlernlka. Walor 12 Taylor 7, 
Wałor 30 Taylor 8'/" Waler 20 Leigb. 81/., Wator 
30 Clayten 'I" ~ock 32 Brooko 8'1. ,Mnlo 40 Ma'·011 8'1. , Medio 40 Wilkinson 9'1" Warpcop. 82 ue .. 8'/., Warpcop3 Sil Rowland 8'1., Doulllo 40 Weaton U'/ •. Doulllo 60 zwykły g. 11'1., 52'· liG yd. 16Xl6 grey tkaninl' z 52/t6 171, ,t.le. 

N8l1r-York, 2O pafdziernika. Bawełna 913/", '9 N.Orleanl. U'/I •. Olej skaluy rafinowony 70'/0 Auel Tost S'/ .. w Flladc'~i 8" •. ~urowy olej akalay 7'1 •. Cert yOka,y pipo lin.) d. 11'1. c. Mtka B d. 60 o. Czorwona pucl1i('..& otitna w miQj~cQ 97 o., na paź. !)G '/. 0., na list. 96'1. C., na gr. 98'1. c. Kukury. tha (nowa) 61. Cukier (fair roftning Ml18covad"s) 
5.21 'J,. Ka"a (lair Rio) 8.60. Uj (Wiloox) G.GQ. 
~łol1Ula 6. Flaoht zboiowy 3. Jawuo zapa
'Y pszenicy 45,200,000 busz., kukurydzy ',800,000 busz. P8zenicy wywieziono w ty~ocrniu ubiegłym 
• portów atlantyckich S'anów Zjedaoo.onyob. <lo IV. 
Brytanii 20,000, do Francyi -.-, do innych por· tów ~du lltałe#!o 18,t>OO, z Kali fornii i Oregonu t"o W- Bry tanu 64,000, do ionych portów uadu oblego -- kwr· 

Gielda Wanz8Y/ika. 
Z (1uia21,Z <lni. 2'.l 

2,danozkoucem gielur. 

49.91.J 
Za weksla kr6łkolerminowe 

• a #erlin %l\ 100 Ulr . 0002 
" Lomlyu u l !'t. 10.12 I 10.13 
"Pftr1ż li 100 fr. 4030 4O.ai 
" Wiedeń 11 100 o. 1.20 

I 
8120 

Z. Plpl.ry p .. hlw • .,.: 
l,iaty Likwid. J{ r. l'ul. małe . 89.40 89.35 nos. l'oŻ. Wschodnia QG.7C1 97.-f.l,ty Z ... Ziem. z G~ r. ·I.i~. A. 97.- 9i. -

a " n małe , 97.- 97.-U,LrZ .. t. l'lI. W .. r ... .s.' l 95.- 95.-.. li 93.75 937[. .. lU 92.70 92.65 

I .. ~~.f Z~t. M. Eodd S;r. 
LV 91.00 91.15 

I 8925 89.-
II 8810 SS. )p 

tli 8i.10 81.15 
Gielda Berlińska. 

B3.nknoty r08Y lakie zaraz. 200.86 2OO.RO 
u "na dOll . 200.60 200.76 

Weble na Warsu".,o kro 200AO 200.60 
Petorsbur~ kro 199.95 200.10 .. dt. lU8.60 198 GO 
Lonuyn kro 20.33 20.33 

'Vi~deń 
dl. 20.28 20.28'/, , kro 162.26 1G2.S5 Dy.koul.o prywatne 2'/. 2'1. 

_ Gielda Londyńska. 
Wekrle na PaLershurg 23'1. 23'1. Dyskonto 2 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. 
Malleiisłwa zawarte W' dni.u 21 października: 
W parafii k3łol. 1, n. rruanowioie: J an Piltz :r. 

Mnry~ Ludwig. 
W parafii ewang. l , a mianowicie' Karol Adolf JakolIi z Ehvin~ IVilhelmin~ Herm_na. 
Starozakonnych. -
Zmarli w dmu 21 pairuaernika: 
Katolicy: dzieci tlo lat. lii-tu ".marło 6, w tej licr.bie chłopców 4, d.t.iewczl)t 2; dl)ro3"'łyoh lJ w

tej lic~hie męł..::r.yzn. 1j kobiet - , a mianowicio: IVlodJslaw Nikołaj, lat 5~. 
. EW.l\n~lrCY: .dzu .. ci lł~ It\~ 15-Lu :r;mot.rło l, w ł.6j liczbie ebłopoow l, dY.lcwcZólt -, tloro~łi ch-, w tej lic-zbio 1I1eic.zy~n - , kobiet. - , A mianowieie: 
. St3:rozai.onrri: -dZieci ~lo łat 15-t.o zmarło l, w tej 
hezłn6 ohłopoow l, dZ16WCr-łt -; dOl'05hch-, w wj 
liczbie nU;~C7.yZll -, kobiet - . a mianowicie: 

LISTA PRZYJEZDNYCIł. 
lIotel Polski. Soder ze Starca, li w"drowski z 

Kr\ko\.a, Bielski z zernowa, Lellcz;owski s \Var
sza",)', Podgórecki z KalislA, adw. OttozPiot.rko\va. Hotel i\1anteufcL. Knpcy, Erd.tain z W.,..zawy, 
"Yltkow!ki z WarB~awy, Kost.eneeki z Wanzav. y, .ł!! de ~eve z BerhlUL . 

-----WYKAZ O~PESZ 
Iłiedo/"ęaollych przez tutejlłz'l stary, lelegra

fil"z,//,'l z powodu niedoltludnycl. utl/·esów 
i ilUluch lJ/"zyczyll. 

Buźko z \Varsr.awy-llelena. zykalska z Noworuiii. 
ska-Dawid Dembiński z \Varszawy-Dembinski z Tomast.O\va -Ruooos ze lon8Ża-KsiIJLlla Szwhow~ 
ska z Kowla-Ddwld Dernbiuski E \Vilgoucy-ili .. 
rllrgowi Hesso ze totbcew - Abram Janowski z 
Pi~trkQwa-Dcm.ill8ki Rabiu.r A Ick.,andcr z A n-

drzejOWL 

Nr. 22c: DZlEN)\IK LOnZKI . 

wych, 110spieszam zlożyć obok najtM/alszych 
uczuć wdzillClności, najserderzniejsze moje 
podzi~kowanie • sktadam na rzecz straży 
ochotniczej w kasie tejże straży SUDlIl rs. 
50 na zaspokojenie chociaż w malej czę~ci 
u zkodzonyeh przy t1m poiarze narzlldzi 

wi kolegi i amatorek, p. Taube zdobyw.1 Petersburg, 2l paźtlziernika. .Nowoje cz~ść funduszn potrzebnego na skrzypce i \Vremia' uonosi, że synod przedstawi wkrótdalsze studya, tymczasem \v kraju 11 po ze ce radzie państwa wniosek o zamyknniu w braniu nale7.yt~go fundllszu i zagraniC!} u miątrzów skrzypcowych. niedzielll i świllta wszystkich zakładów ha n-
oguiowych. Hilaru .l1ujtlC$lri. 

(- ) Piekarnie łódzkie. Już nieraz .Dzien
nik" nasz poruszat kweslyę lichego pieczy· 
wa w mieście na,zem, wykazał potrzebIl 
pickarni nn wi~kszl} skalę, kt6raby dostar
Czała i chleba porZl\dnio wypiekanego i bu· 
lek znośniej zych, gdyż o wyborowom pill
cZlwie, w jakie zaopatrywnne Sił nietylko 
mIasta wielki~, ale nawet guuernialne, jak 
miel iśmy sposobność przekonać sill. o tem 
w !ładomiu, niema u nas mowy. Ze pie
karnie łódzkie nie SIl w stanie zaopatrzyl: 
miasta w pieczywo, o lcm przekonać może 
znaczna ilość piekarń zamiejsk icb, dostar
czających codziennie dzie;i'llki woz6w chle
ba, przywożonego w różnych godzinach dnia. 
Codzienuie w Rodzinach przedobiadowych 
zajeżdża po kilka takich furmanek przed 
wicksze tutejszo fabryki z transportem za
miejskiego chlebIl, kt6ry widocznie mnsi 
prydko odchodzić, skoro sili lo codziennie 
powtarza_ Ten sam gatunek chleba można 
spotkać na wozach na wszystkich ulicach 
miasta, przeważnie zaś w dzielnicach Z!l
mieszkalyeh przez ludność robotnicz'l. Chleb 
ton w wielkich bochenkach 6 do 10 funto
wych, sprzedawnny bywa na wali~ nieco ta
niej, niź chleb z piekarń miejskicb i dlale
go ma chlltnych nabywców wśród biednej 
ludnośc i miasta. Pom i mo to, iż wypiek 
tego chleba usuwa się od wszelkiej kontro· 
li, jednakże przekonaliśmy się niejednokro
tnie, iz jest o tyle dobrym, iż wielu prze
kłada go nad chleb wypiekauy w micście 
w ~nolllowallych nawet piekarniach. Czyż 
to nie wymowny dowód na popnrcie nasze· 
go twierdzenia, wY[lowiedzianogo na po

Zyczyony tlIU pomy.lno§ci w usiłowaniach, dlowych i przemysIowych z powucmi tylpolecajl}c go pl·otektorolll, wspaniałollly§l- ko wyjl}tk::\lui. 
nym i hojnYJII mecenasom szluki, klórzy Wieden, 21 października. Kr'lll} poglo chyba nie zechC!} dopuścić zastoju talentu, ski o porozumiewauiu sili mocnrstw w kwe. lecz go dźwign& szybko i silnie. . 11'. P. (_) Nieszczęśliwy wypadek. Z 3 pilltrn styi zmiany \"Z/ldu w Bulg.u·yi. Anglia po-w domu 'tarka prl)" ulicy Cegieluiancj wIlżniejszych przcszkód uio st lIwilI. Wyspadło wczomj dziecko pillCioletnie, pozo· mieniajlJo wiolu kllndydatów z wył'lcz.en i om stawione w mieszkaniu bez dozoru . Po- ks. J3atleuucrgn. 
dniesiouo je żywem jeszcze, ale podobno Londyn, 2l października. Auglia, Fran-pomoc lekarska okaże sill bezskuteczną. (_ ) Onegdaj odbylo si ę poświęcenie uo. cya i Wlorhy przyznaj~, "6 przywrócenie wego wiezienill przy uli cy Konstantynow- "status quo anto" byłohy już uieruo"liwem. skiej . O godzinitl 7 wieczorem przepl·owa- Rzym, 21 października. 'V Massa Cardzono lam wi~zni6w z aresztu miejskiego ram odkryto stowarzyszenie anarchiczne; w ratuszu. Z tego powodu było na Ryn- 25 osób al·esztowano. Wieści o przesł.,nym ku Nowym wielkie zbiegowisko ludu, przy-gllldajllccgo sili owej pl·>:eprowadzec. do K olum bii ul timatum są nieprawdziwe. Mi-(_) Elegancko ubran~ jcjmość li podej- nister spraw zagran icznych nie powzillł w rzanlJo o kradzież trzewików w sklepie, przy- tej mierze żadnej jeszcze decyzyi. trzymano ouegdaj przy ulicy Dzielnej i po· Berlin, 21 października. Kraszewski uie mimo energicznego protestowania pJ'Zeciw. chce sili zgodz ić u., warunki ulaskawienia, ko Illedelikalnemu po lldzeniu, odprowadzo· no jl} do policyi. utrzymując stale, że jest ni ewinnym. 
(-) S~dzia pokoju IV rewiru skazał pe· Peszt, 21 października. Ulrzymujll, że Wtll} kobietę na 8 rs. kary a w razio nie- rZlJod serbski upaść mu i i że ster l-zl}dów mo:lności. zapl~eeni~ na dwn. dni ares~tu za obejmie była radykalno-narodowa opozycya, poslJodzen.le sąsl!ldln o kradzl.oż ubrama . .. J·eźelibl' rz!}d Ilostanow ił zawiesić akc " wo-(-) Zima zalllstalowaln Się. ' 'i'czoraJ I . Yv onegdaj mieliśmy IlIróz nad ranolll. Spo- Jenną. . .. cyaliści twierdzlJo, że zima legoroczn" uę- Pesz!, 21 pazdzlerOlka. Przeciw spodziedzio lek kil, przynajmniej do nowego roku. wanemu wkroczeniu wojsk serbskich do 0-(- -) Fort.epianist.a i k~lllP.ozytor p. J\,~. kręgu widcleń8kiego, zarzl}dzono wedle roz. Wachtel oSledhł SIę w IIIleśClo naszem. Z kaz6w z Sofi i uatychmiastowe zwołanie mi. kompozycyj p. W. wydanych nakładcm p. . .. . . . Le Signe w Paryżu odznaczają sifJ melo- heyl I pospohtego InszelIlII. dyjnością: Kołysank~, Bolero i Souveuir do Londyn, 21 października. " Morning P ost· 

czątku? 
Paris. dowiaduje się, i ż gabinet angielski uważa 

(-) Zniesienie konkursu . .Tageblatt' KRONIKA miejscowy donosi, że konknrs nstanowiony KRA J O W A I Z A G R A N I C Z N A. przed kilku JIliesillcami na(1 majątkiem . . -. - . • Ignncego Vogla, właściciela teatru . Tha- - ZaJście ~a granrcy .. • .',.Warsz. Dn!ew. lia," zostal już zniesiony. donos':ą. z powmtu b~ndzlu,klego gub. plotr-(_) Urzlłd starszych zgromadzenia tkaczy kowskleJ .. żo ': pobhzn post~run~u Czel.adf, w Łodzi zawiadamia, że d. 26 październi- na gr:,m~y PIUS, grono mel1l~,! wYIO~tkil (w poniedziałok) odbędzie si~ sesya k~w I k~ku dorosłych, P? przeJśClu.za .gm: kwl\rtall1n l)1ajstrów tkackich. nIcę rO~YJską. :acz~lo Ciskać kamlen.U\lTlI (_) 00 szpitala miejskiego przywieziono na slraZIl1~a glaDlcznego Walentego Kutuonegdaj wlościanina za wsi R okicie, po. ezalornow8, tCl.J, c.ofaJ.Ilc Sl~ od uapnstlllk6\V strzelonego w nogll. Rzecz się tak miała. z początku ~lO.nll Sl~ bagnetem, le<:" jloNa teryloryum leśllolJl, d,jeriawionelJl przez tem dal ognIa 1 zraDIł podtla~lego p~usklep. R. polował czlo .. iek nie majllcy do tego g~ Jana Mos:;ysa, poczom. wszyscy SIO .rozprawa. Wrościanio chcieli go przytrzymać, blegh, a. ranIonego przYJ~to do szpitala lecz Nemrod ów groził: "ustlJoP bo palij' a w BendzIDle. , . gdy włościanie nie zważali ua pogrożkll, - Nowe towarzystwo tel~fonow sta1'8. SI\) wypalił istotnie. Trafiony ma nogll nad- w . Pe~ersburgu o poz:-V0~eme urzadzelll~ w werężoll'ł cillŹko w kolauie. IlIleŚCle tem nowej SieCI telefonowej. fo · (_) Powodem samobójstwa 25-letuiego ~ar~y~two zamler~a ?~sploatować telefony PaJkerta zOlechowa, oczem douonosiliśmy I DljklOfouy Ochorowlc :a. . . w numerze wczorajszym, byla miłość. Do- :- Stypendya. W D1Jl\versyteCle warszaw· wiadujemy sili, że matka nie pozwalala ski;" na r. b. naukowy wak~Je. 6 stypenmłodemu człowiekowi ożenić się z ukocha- dloW z le.gatu ś. p. WłodZllmerza Młocną i to doprowadziło go do samobój twa. kiego, kazde po rs. 300. .. (_) Koncert Taubego. Jakkolwiek z po- .- .Sprawy slłdowe . W .mlOlsteryum sprawodu sl;wości zdrpwia nie mogli przybyć ~ledhwoś.C\ . ro~tr~l!sany Jest podobno prodo Ł0d2i: wiolonczelista i śpiewak, koncer- J e~t zamlenlallla Jeclnorazowych wsparć, utant atolJ. przy współudziale kolegi, piani. dZlelanych kandydatom do posad s'ldowych, sty p. Ul'8ztejna, oraz łaslrawych amatorek na stale pensye. . 'Y tym . celu, Jak don 0 -pp. S . i N. zdolał naj zupełniej zadowolnić szą gazety rOSYJskI?, Wyjednany .być ma sluchaczów, którzy nie szczędzili wszystkim kr~dy .t w wyso.kosCl 10~,OOO rnblt, kt6r! oklasków, przywoływalI i bukiet6w. WUlestony b~~zle . do. budzetu na/. rok 1886. P. :l'aube gmł: .Koncert" Brucha, • Ro- . - r.tarya ~len~le~lczowa , JlI;UZOITka u!umans" Svendsena, . :.!:apateado' Sarasatego, bl.onego powIeścIOpIsarza. Henryka Sleukle• Mazura' Zarzyckiego i "Mazurka" Wie- WICza, zmarla w tych dm.ach wJ!'~kenste1n uiawskiego. Ną. swyeh (pożyczonych) nie pod Fran~Iurtem, po kllkoletUle~ walce z do~ó dobJ:.ych skrzl:pcacb, w bogatym, choro~1} p~el-Sl?w:j,. S. p. ~ar~a S. łączy.ła naJnow8zym prograllue skrzypcowym, wy- rzadkie l)\zynllotl: duszy I seI~~ z WZ.OI?kazał w8zy8tkie strony gry skrzypcowej. wem \Vy~ ztatccUlem. C~eść Je.} pamIęcI l Najcelniejszl} stronI} j est spoKojny i gł~ho. - PrOjekt zaprowadz~D1a os?bnych mnki uczuciem I rr)-z m , są jednak i zadatki rek st~~nplowycb w s,!dacl~ pokOJU, maJ'lcych draUlatyźjllu, który z żfci6111 pojawi się w zaslllplC opl~ty kan~elaTYJne od spl:aw, b~du:szy dzisiaj jeszcze tak młodego artysty. ciZIe p?nowme ro~trz~sany w ra~zle pańPny widoFznej powadze traktowania sztn- stw .. , Jak Si ę. dowladuH. ~Now.ost.' . ki, staranności i czystości intonacyi, !radzi- -:- Na ko.lel d1lbr.owsklCJ zlUleruonym. zomy więcej opracować: akordy, stacatto, ar- staJ~ z dDle\ll 1 ltstopada rozkl~d. bIegu pegio, pizzicatto i fiageoletto,-naturalnie pOC~l!gów, a ~o w. celu ~astoSO\VaUla Irh do na lepszych skrzypcach, których z!lobye na- pociągów slJosledmch drog żelll:tnych. leży, na co potrzeba około 500 rs. - Slłd okręgo\,!y warszaw~kl skazał w. d. P. Ursztein, tak młodziutki, dzielnym 0- 20 b, Dl • • Le?na Jarcze.w~klego, r?botnl~a kazaŁ si~ akompa'!iatorem starającym się z. f9:brykl zyrardowskleJ. na .~ozywotDle być w pół cieniu, by sa!i;ta. jaśDial lepiej. Clęźkle ~·oboty za roz~yśluezo~oboJitwo . JarJestto rzadki przymiot, z którego p. Ur- c~ewsk~ przyzuał SIli do WlOY;., powodem sztein znanym jest- w konsCl·watoryulU i ZurO?Dl b.rła zazdrość~ do które.] Jarczew-przez wszystkich pożlJodanY/ll do akolllpa- sb lstotme nastrljcza~a powody. . . niamentu-rzeczy nię,latwej, jak się wydaje. - Oeficyt w oddZiale banku polskIego P. S. grała: .Sonal~ quasi una fanta- we W~ocła",:ku , wyrządzo~y przez K;l:zeczsili" Beethovena Walcar Chopin'a j- Ma- kowsklego I Gr&bczewsklego, wynoSI, wezura" Sch, .. venki." Jest Olla. uczenuicą"pro- ~lug. dotychczasowego oblicze:Jia, 167,360 fesorów lipskich, okazała si\) też pianistką lubli. . . wyrobion!}, z talentem, zo smakiem wy- . . --: DWie partye wl~ścltLn ze SzliJ,z ka "rzetworuym, delikatności:} i elegancYl} intona- Jezdzaly .w tycb (h;l1ach przez Wiu:szawę cyi i -efektów; ua PoleSIe, do r~h?t . przy osuszaulU .ba-P. N. deklamowała- utwory hUlllorysty- gle~, kt~re od . meJ.aklego czasu w WIelu ezne: "Ślub," balladę studenckl~ Bnłuckie. maJątkac~ energ~czUle są prowadzone. go, "Z asady" Gaszyóskiegp i "Zejście mu- TaOla kuchnia. dla robotulk6w fabrrcztyków na zielll ię" Bicl"nacki ego a deklalllo- nych ma być zalozonll w Kaliszu 11:\ zImę . 
wala nietylko z naleiytom zl'Ozltll1ieniem, T E L--E G R A M V. ale z czystością i spokojem dykcyi oraz z 
panowaniem uad sobą i nnd publiczuością, 
co rzadko się przytrafia deklamatorom ama. 
toroni a nawet artystom. . 

,Dzięki temu szlachetno1lJu współudzialo-

Petersburg, 21 października. Dziś powró
cili z Kopenhagi Najjaśniojsi Państwo wraz 
z Najdostojniojszomi D~iećmi. 

za rzecz niezbędnI}. ażeby przed zwoł"niem 
konferencyi ambasador6 w mocarstwa pod
pisa;ne na truktacie bedińskim ulożyły mię
dzy sobą warunki porozumien ia. 

Ateny, 21 paździemika. Rezerwiści napły
waj.! tiumnie do 8zm·egów. D elyannis za
myśla zaciągnąć pożyczkIl patryotyczn'ł. Ko· 
lonie greckie ofiarują znaczne sumy na wy
padek wojuy. Posłowie mieli w dniu dzi
siejszy~ ponowić swe przedstawiepia zbio-
rowe. 

OSTATNIE WIADOllOSCI HlNDLUWE. 
Berlin, 21 paźdz i ernika. Stosunki polity

czne DlL p6łwyskie balkańskim uie są tak 
wyjaśnioll e, jak je sobie przedstawiono w 
dnia?h ?s~tnich na giełdach. Zawsze jesz
cze lstDleJI~ ogromne trudności, o których 
niewindomo czy dadz!} si~ usunąć na dro
dze pokojowej. Kontrmina wyzyskuje jak 
zwykle Dlepewność położenia i szerząc nie
pomyślno pogłoski, ijtara się obniżyć 
kursy. Z Wiedn ia nadesłano dzi. niższe 
noto~vańia .. 'fntaj. illteresy obracały sili w 
grauJCach clllśmeJszych Jeszcze niż wczoraj 
a kurs-!, papierów spekulacyjnych utrzymy: 
waly Się począ.tkow? lIa pozi~mi e wczoraj
szym, SklaOlajtlC SIli n~Ł\lpOle ku zn iźce. 
Z .papieró~v pafls~lVo.wych zagrauicznych wy
rózDlały SIę rOSYJ~kle mocnlJo postaWił i le
pszemi kmsalUi. Giełdn z!Jożowa odzuacza. 
la się dziś usposobieniem stanowczo mo
cuelll, szczególniej dla pszenicy, która zna
cznie potlrożała. 
P.t.~burg, 20 paidziernlka. Weksle ua Londyn 23"/3" 

na, Hamburg ~OP/~J ua. Amsterdam 119'/2) na Pa~ ryz 249'1.; 'I, lmperyaly 8.37, rosyjska premiowa 
poi:yczka {-ej em1Syi ~2, take..ł 11 eOl. 209 ro
syjska po~. z ,r. IBiS 147'14, Li PO*Jczka W8c.h~dnia 97 I ill pOt. wschodu18 97 j 6°/0 renta. zlata 
1~6 'J,' 6% .listy .... t. ziem.k. H6'/ .. akoye rosyjsko 
wlci!. D. ~. 242, koleI kursko-kijowskiej H27, 
petersburskI bauk: dyskonto,.,y 672, w&J'!zawski bank dy,koutowy 316, ro'yj.ki bank dla handlu 
Z&~".. Sl4, u)'skonto prywatne 60/0' 

lłe rlirt,21 p.afdziernika. Bilety l>v.uJtn rosyjskiego 
200.85; fUl" lllty zaat.a.wne 60.60, 4.0/0 listy likwitl .... cyjoe óó.20, 5°), poi:ycz"a wschodnia li 8m. 60 20 
~l e rnisyi 69.8/), 4°10 ~<yl;yic:r;k. ~ 1880 r. 80.50. 6'4 lisLy zaatt\W1l6 rOSYJskie 91.00, kupony r,e.lu'ł 320 60 
5% pożyl37.kll l,rorn iow l:\ z 1łS64. roku l3S.60, tak~7. ~ 1866 r. 13l.()(); "kay. hanku b.andlu"ego 79.60, dy. akoutowego 76.00, dr, żel . waru. wied. 2Oł.26i ak. 
cye kredyto ..... k aus!.ryack16469.60, najoown.& pożyczka 
rosyjska 95,20, 60/0 reuta r08yj.k& JW.OO, dY8kouto 4°fo> prywatUli 2 1f2 "lo, 

Lon~yn. 21 paidziernika w połl1dnie. Konsole loo7/16t 
prusine .Jog/o kl)uaoJe 103'/2. t urao. konw. 147/"'1 rosYJska po~. \I 1878 r. P4'/J; (Ol. renta złOLa weg. 
73, eglpaklł. 64'/" I,)lł.uka OLtomarakleło 101/. lomharuy 103/ f , tLkn)' ij kanałl1 , snowego 801/ '. cigiko. 4, 

warsza~a,21 pa~dzjernika.Targ na planu Witkowskiego. l'n.emCl\ sm. l 'lTd. ---, pstra i dobra __ 
-, bia.ta 58&-616, wyborowa 645-660' Ź to wyborowo 435 - 470, średnie --420 'w:lli
we-__ --ti~czmień 2 i4-orzed,SiÓ-"'50, ~wjes 270 
-320, gryka----, ~zepjk letni----,zimowy ----I rzepakraps Zlm. ----,groch polny-
cnkrow:y ----, fasola --o kasza jaglana ~ 
--, JIJ'(:znuenna ---t gryoz.gr.- - j U'I'łkapo.l'O' 
\'0'8 pszeuna(K)O, ----,00, ----, I,----Ill, 
----, 1I1,-----?iytnia pyU.N.li 2,----,olej 
r~epakO\":y - --, I0I8ny ---o Do\'fieziono ps ze
Oley 6(.J, żyta 700, jeczmieuiB -, OWSA. S(l(), gro. chu polnego - . 
Wars~.wa,21 paidziernika.Okowita 78'10" akcl Z'! l'" k. 

8%. ~to9u?-ek gal'uca. do wiGura 100-307'/2.1 ud •. ~~{ad ~ \VI.adro ~op_ 806'-811~, za garn. 262-
~64 ... Szynkl 7.fI. Wiadro kop. 3171-82! za garnieo kOPleJok 2GG-2rs (z dQd. n~ wysohn. 2'1,). 
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PeterSburg, 20 pafdziernika. l,t',j w 11\.4.7.60. Ps.zcUlca:w m. 11.60. Żyto w m. '1.50. 0 ... ,0S w m. 4.80. 
Konopip ,'" m. 4ł.W. Siomie lniane w m. 15.25; 
zimno. 

8erlhl 21 pafdzierr.ika. Tar~ :r;botO\f-Y, Pue-
ni<;h mocno, \II wiCj3CU 160 - 170, oa paź. 
1ó9'I .. .. a pnt.li.Ł 159'/ .. na list. gr. 159'/ .. na kw. mj. 16j1/" no. mj. oz. -. Zylo boz·zmiany, w n IS2-140. opd. - , nn pai. list.. .. 135, na !ist. 
1Il'.)35, na gr. at.. 1361/4, l1a st. It.-- , na lt. mr.-, no. 
kw. tlij. lU l/l' na mj.c~1421/~ ., rec%mieó w m. 114-170' 
)..I,il:l spokojnie, wrn. 126-160, na pat . 126 1/ 4 1 un. 

pat. lisl. 1261/" ua list. gr. 126 1/" na gr. st.. -, lin 
lit. lt. ---, na kw. mj. 132 1/ " n& mj. cz. - .Groch wanoI. 100 -2 10, pastewny ISb-I48. Oloj lniany \Y m. 
6:J, nellPokowy w m. h. beCz. 4>t.9. Okowita wrn. 
b •• bec:l. ~.5. 

Stcl8cln.21 pafdziernjka. PlłZnuioa bez zmiany, wol. 148-163. na pat.li.t. 166.00, na kw. mj. 100.00. :Zyto cicho, \II In. 128 -131 , nn. pa:t.li.st.lSl .00, na kw, mj. 159.00. ·Olo j rzepakowy spokojnie, u. p.t. list. 44.7U, 
ną k\ •. mj.46.20. SpiryLu.s bez zminny, w m. U7.60. 
nn paf. list.. 87.60, na list. gr, 87.60, na k.W'. mj. 89.60. Olej ,~aLny 8.25. 
QGdańsk 20 pafdziernika. Ps,.enica w miejscu ospale. Obrót 460 tonu. P,tm ij .. na I~, jasno p.tr .. 142-148, wysoko . pstra i .. klista 160-161, . nn pat. tranz. 11l8.00, na kw. mj. tranz. 145.60. Zl'to 
w mieJscu ospale, krajowe 120 (I. 122-128, 
poekio l rosyjsk1e tranzyt.. 94-98, na pat. tram:. 00.00, na. k. ....... mj. 104:.óO. JOCDT\iei1 droboy 11 2, 
duży 122. Owies w m. 121)-126, Grooh w miojscu HO. Spirytus 10,000 litr. 'I. w m. 87.60. 

londyn 2O paidzlernika. Cukier llawa.na N.12 nomi
ua,lnie 16j cukier burakowy nowy 14'/8, ospale. 

Glazg6w 21 pafdziernikL SurOWIec. Mixed numbcrs 
warrants 41 8Z. 10 1/2 p. 

Llwerpool20 pafdzlernika. Spra\vozdanio poczl)tkowo 
l:łn)puslC1.8.loj' ohró n,OOO be};! apokojuie'J DziOnny dowóz 12.000 bel. 

L1verpDDI, 20 pafdziernika. Sprawozd. końcowe.01,rót 
7,000. bel, E t.ego na spekula.cyo 1 wywQZ óOO hol. Amerykautka spokojnio. Suraty stale. Mitldling 
amerykatiska na gr. st. 5'/" p. Dhollerah goo<l 4'1., Oamra good 4"1 .. p. 

Manchesl.r 20 paidzlernlka. Walor 12 Taylor 7, 
Wałor 30 Taylor 8'/" Waler 20 Leigb. 81/., Wator 
30 Clayten 'I" ~ock 32 Brooko 8'1. ,Mnlo 40 Ma'·011 8'1. , Medio 40 Wilkinson 9'1" Warpcop. 82 ue .. 8'/., Warpcop3 Sil Rowland 8'1., Doulllo 40 Weaton U'/ •. Doulllo 60 zwykły g. 11'1., 52'· liG yd. 16Xl6 grey tkaninl' z 52/t6 171, ,t.le. 

N8l1r-York, 2O pafdziernika. Bawełna 913/", '9 N.Orleanl. U'/I •. Olej skaluy rafinowony 70'/0 Auel Tost S'/ .. w Flladc'~i 8" •. ~urowy olej akalay 7'1 •. Cert yOka,y pipo lin.) d. 11'1. c. Mtka B d. 60 o. Czorwona pucl1i('..& otitna w miQj~cQ 97 o., na paź. !)G '/. 0., na list. 96'1. C., na gr. 98'1. c. Kukury. tha (nowa) 61. Cukier (fair roftning Ml18covad"s) 
5.21 'J,. Ka"a (lair Rio) 8.60. Uj (Wiloox) G.GQ. 
~łol1Ula 6. Flaoht zboiowy 3. Jawuo zapa
'Y pszenicy 45,200,000 busz., kukurydzy ',800,000 busz. P8zenicy wywieziono w ty~ocrniu ubiegłym 
• portów atlantyckich S'anów Zjedaoo.onyob. <lo IV. 
Brytanii 20,000, do Francyi -.-, do innych por· tów ~du lltałe#!o 18,t>OO, z Kali fornii i Oregonu t"o W- Bry tanu 64,000, do ionych portów uadu oblego -- kwr· 

Gielda Wanz8Y/ika. 
Z (1uia21,Z <lni. 2'.l 

2,danozkoucem gielur. 

49.91.J 
Za weksla kr6łkolerminowe 

• a #erlin %l\ 100 Ulr . 0002 
" Lomlyu u l !'t. 10.12 I 10.13 
"Pftr1ż li 100 fr. 4030 4O.ai 
" Wiedeń 11 100 o. 1.20 

I 
8120 

Z. Plpl.ry p .. hlw • .,.: 
l,iaty Likwid. J{ r. l'ul. małe . 89.40 89.35 nos. l'oŻ. Wschodnia QG.7C1 97.-f.l,ty Z ... Ziem. z G~ r. ·I.i~. A. 97.- 9i. -

a " n małe , 97.- 97.-U,LrZ .. t. l'lI. W .. r ... .s.' l 95.- 95.-.. li 93.75 937[. .. lU 92.70 92.65 

I .. ~~.f Z~t. M. Eodd S;r. 
LV 91.00 91.15 

I 8925 89.-
II 8810 SS. )p 

tli 8i.10 81.15 
Gielda Berlińska. 

B3.nknoty r08Y lakie zaraz. 200.86 2OO.RO 
u "na dOll . 200.60 200.76 

Weble na Warsu".,o kro 200AO 200.60 
Petorsbur~ kro 199.95 200.10 .. dt. lU8.60 198 GO 
Lonuyn kro 20.33 20.33 

'Vi~deń 
dl. 20.28 20.28'/, , kro 162.26 1G2.S5 Dy.koul.o prywatne 2'/. 2'1. 

_ Gielda Londyńska. 
Wekrle na PaLershurg 23'1. 23'1. Dyskonto 2 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. 
Malleiisłwa zawarte W' dni.u 21 października: 
W parafii k3łol. 1, n. rruanowioie: J an Piltz :r. 

Mnry~ Ludwig. 
W parafii ewang. l , a mianowicie' Karol Adolf JakolIi z Ehvin~ IVilhelmin~ Herm_na. 
Starozakonnych. -
Zmarli w dmu 21 pairuaernika: 
Katolicy: dzieci tlo lat. lii-tu ".marło 6, w tej licr.bie chłopców 4, d.t.iewczl)t 2; dl)ro3"'łyoh lJ w

tej lic~hie męł..::r.yzn. 1j kobiet - , a mianowicio: IVlodJslaw Nikołaj, lat 5~. 
. EW.l\n~lrCY: .dzu .. ci lł~ It\~ 15-Lu :r;mot.rło l, w ł.6j liczbie ebłopoow l, dY.lcwcZólt -, tloro~łi ch-, w tej lic-zbio 1I1eic.zy~n - , kobiet. - , A mianowieie: 
. St3:rozai.onrri: -dZieci ~lo łat 15-t.o zmarło l, w tej 
hezłn6 ohłopoow l, dZ16WCr-łt -; dOl'05hch-, w wj 
liczbie nU;~C7.yZll -, kobiet - . a mianowicie: 

LISTA PRZYJEZDNYCIł. 
lIotel Polski. Soder ze Starca, li w"drowski z 

Kr\ko\.a, Bielski z zernowa, Lellcz;owski s \Var
sza",)', Podgórecki z KalislA, adw. OttozPiot.rko\va. Hotel i\1anteufcL. Knpcy, Erd.tain z W.,..zawy, 
"Yltkow!ki z WarB~awy, Kost.eneeki z Wanzav. y, .ł!! de ~eve z BerhlUL . 

-----WYKAZ O~PESZ 
Iłiedo/"ęaollych przez tutejlłz'l stary, lelegra

fil"z,//,'l z powodu niedoltludnycl. utl/·esów 
i ilUluch lJ/"zyczyll. 

Buźko z \Varsr.awy-llelena. zykalska z Noworuiii. 
ska-Dawid Dembiński z \Varszawy-Dembinski z Tomast.O\va -Ruooos ze lon8Ża-KsiIJLlla Szwhow~ 
ska z Kowla-Ddwld Dernbiuski E \Vilgoucy-ili .. 
rllrgowi Hesso ze totbcew - Abram Janowski z 
Pi~trkQwa-Dcm.ill8ki Rabiu.r A Ick.,andcr z A n-

drzejOWL 



4 DZlENN1K 1:.6DZIil 

о G о s z Е ' __ 

ТЕАТR Vlf1TORIA 1\ ЛР1lСТ~:~~~~'~~~"~· тор . .10. D!lI'ekr!l0 IO:'~::fr/t;;~lf(ml!lIOlcrgO 
___ LJ_ • ~:~' ~1~~~~Т~Ю;6;~ ::;ЪJ~~}:;IC~: rt]&J) ~~сz:f:(lf:в~gС:~k~е OWg~,~~~ 

Towarzvstwo Artystow DramatycZnVch 'ITO ]4 (26) Октября сего 1885 го· nie 11 z .гапn, w kaocelaryi 16dzkie· 
J J ,11.:\ въ 10 часевъ утра въ I·Op. :10- go wydzlalu hypoteczoego przed 

, pod drrokc)'~ ,11.311, въ АУl<цiОIl. аЗА1I пъ АОll1; поtaгуuszеш J аое", Knmocki", od· 
JOiZefa Тех"а. Штзр"а, будетъ ородаllаться Д811' b~dzie 8i~ sprze(l"i nieracl\(Hl1o~ci 

__ жимое 1IмущеСТIIО 111JlшаД.!lеж:uцес tutejszej pl'ZY ulicy Z awadzkiej pod 
,у lIobot~ d. 24 pliZdzierDlka 1885 Отто~зру Фонъ·деръ Ладен у, за· N. 49 poloiouej, obci'lionej рО· 

КДЮ'Iающеесu пъ ые6е.111, :1111)(00" iyczkl} (o\Yarzy twa krcdytowego w 
OOOYД1l, ЭКИllажахъ u ыаIllUНl.tдл.r sUJ"ie ГВ. 1],600. 
pt3KII соломы I1 оц1;uеПllое въ 260 Licytacya rozpoczni e si~ od 
руб. - 1<011., на УДОUЛСТПОfJ Hic ту ГЗ. ]7,400. 
претепэiи l'енриха Оllо'шпснаl·О. P"zyst~puj~)' do takowej оЬо· 

Кошеdуа w 5-iu aktacll z (raocuz· Опись 11 OI\1>III<Y OPOAflllaeMblX'), wi'lzani 81} ztoi)'(; va.diu", w ilo§ci 

SERAFINA 

Nr. 226 

N 1 А. 

SWIECE st~arynow~ NEWSКIE 
lJO Ce,tacl"ftlb'·YCiZlI,ycl" ..... 

polcca sktad gf6wny Шl tбdz i okolic~ 

Нп[о Маппа~~г[ 
,v Lodzi ulica Dzielna Nl'. 1355. 

kiego, p"zez Wiktora Ilrt1ou. IIРС,l.МСТОВЪ 'IОЖПО разсwаТРIIвать r5. 2,320. 2198-3-1 2]89-3-2 
У J[pIIC'fRBa 2·го участка I1 въ ----::-::-:----:=-=--:-----II,..С)С~~::>С)С=~::>С~~::>С)С=~::>С)t!r::~:::>С>1r 
.ll.СIIЬ IIродаж\\ ш, bl1lcтt опои. Materye 'VelJ1iaiJe l' 

PRZEWODNIK ADRESOWY. ОНТII6ря () ДНЯ 1 ~б rO.ll.I'... NONPAREIL" 
IiАПИ'l'АП'Ь 3АСОДЕМСКIИ. " 

Маmhопоrzаwiаdоп\iёSunоW1l' I'пЬН",,· 21()7-] - 1 Аksnшit оа suknie dnmskie, 
nо.§с т. l..odzi i окоliо, t8 otrlJmalem h" t 
wy/,cr.n, ер,...,да!; PI'VA, bro,..ro.. Р" pows~ec .Пlе uzywany eraz 
rQW)'cl\ H.rmana Junga w \Var.~.wie. Ро· Ang!~ISki Welwel do nbrafi, 
lесанс 819 przet.o w.~n, ",nownrolo ОБЪАВI1ЕНIЕ Л'} tk' h k 1 КОПS\1ШВI\t.6w. oZllajml"m, 10 waz.elkie оЬ. • t а у 'УС '" zy "IC- " о 0-
.laluuki p .. yjmQj~ w .k/,a,io lПоi ,п та· И.,I. . Суде6Н:II'О !lРIIСТ:Ш:' С·,.1;З· сЬ 
teryal6w aplecznych pod Гtгm, nЕ. Slebel· д:\ Mllponblxu СудеН 1'1'0 Не·гро . ra . 
Ikl", иНса l'iotrkowskaz~·.:~~~ki_m "o.~~J.aJ·o OKP),I';!, С~'~ФnIlЪ Издеб· SATIN du MERVILLEUX 

.. ' I d "'t 1 kl С1ШI, ЖII~·СЛI.с·гвующlU 0'/0 I·Op. дО· F' k' 1u . 1 k' .. 

..,.( .nl.JJ '" IIрП с • ДЗ'I 0'1> ,11.0>111 N lJ09.А об1 'fЮl " 19,e ' 18 П/ е/ане 
{)епи: antolok '/. ро п. 2 kop. 60' ., .ПВ:IQе1'h, . . . .. 

I,atelka Р.'е.Аl0 ро ,,10 'ITO 16 (28) · ОI.Тl1БРfl сего 1 Б FLranJH Sz,vaJcar klC t/ulo,vc 
b.wankiego " 6 1'. нъ 10 'lас. утра, О'Ь гор. Ло· В h . 

2166-0-0 дВll, по 3аваДЗl<оii УJlIIЦ'h 1I0Д'Ь N. arc an pikowy 
----------- 36, 6уде1'" IIpoAaoa'rbclI ДDIIЖИ' MATERYE А POR1YEltY 

\)\\UKARN/,q 

D!IEII ИА LОD!ИIЕGD. 
1'1'zуjшпjе wszclkic roboty \\' zakl'CS lil'lIka!'St\Vi\ 
liz~ce, wykolly\vaj~c tako\ve jak Ilr.jstaralllliej, 

llac!1 prZY8t~pllYcil. 

l\'cllO' 

ро се· 

I 
I 

Fabrvi:a WVJOob"W "ailll'oll1aГS"!'ch ыое Шlущес'гво, ос'ranшсеся поел1> ~ - - -- .~ 
. J IIJI U 1. u 1 ПОКОИlIоli ЕЛСRf. Аигv"гы l\Iapill D 6·· .-ж_ж_ж ___ ж ___ ~~ж::ж:::с~ Жl 

poo"ok<>u:y<h, ntukllt.rokk.h, Itrro_II<I, fllОждеllllOii 3аIlДПСl)'Ь 110 IУЖУ ywany r zneJ wlel- Н.1 
art)'8ty rz:eiblarl.B ' k . . N' . . 1 .. . н 

TEOFILA GODECKIEGO 6
11 и.1ы<ръ,' ЗnК_ДЮ'lзющсе6с!( 8Ъ УС· OSCI по'/ z~eIH~J)Oszel'nO} ШI~~I\У III'1ОГ znwll1<1011116 SzanolVl1~ РиЫ,с7.· 

eJlIJ, AIUICKOII гардсро '];, золо· r. .~, 1 \V I'zy I_II'Y рtUlОIII 

"V'V'a.r .. z ... 'W' .... OhoZD.a. :N'.:<I. тыхъ съ l\'h оо'шою Iшр:l13нIIыхь Koldl')' па loika i (10 ~H J k'b . I I h & С н 
2106-0-0 'шсаХ1, 1I ]2 ссребряппыъъ до",еч· podl'Oi).' H!~ а о OWI zrae SO n отр. 11 

------------- - кахъ 11 ОЦJШСIllIOС 8Ъ 4. 6 руб. О 1<. 1 
OIlIJCL 11 OI\·];III.y Ilрод:шаСМllХ 'Ь р L 6 'Г N А ~ W t d . М. G U Т Е N Т А G IIpeДIIC'ГOO'), мож"о разсыа 'l'р,шать 11 О Z 1, ~ 

Jubiler, Nowy·Rynek Nr. 3. у Судебпю'О lIРIIС'гащ\ п В1, ДCIIb Finskie i J arosla- Н иZiса Piol/'kolOska, Nr. 264, аmn Rosel1a Н 
1838-(}-О продажи IIfI lltCT/I О'IOП. k.!~ .; 

-D-r.-П-П-I1-dо-lес-,у· -с-hо-ГО-Ьу-n-.rw-оw-.. 220L~~~~~И (J ,II.~зды~~~о.е · BIELIWZNSA lMetZKA ~:~i~ sprzeda~asz~~talicznЦo ~nHI; 
Jako tet cierpienia ioJ"dka i ItJszek и ро-- Ir ~ ~ ь · '1 

'V.go Jarooiu.kiego. 1977-0-0 etc. etc. etc. 11\00' ,'ektrycznotcl. NОWОП1iеjskа <10т wyro ow f:antaZ~J· nych 
Codzieonie zy;vych i 8nj~tycll polccaj:! ро сепасl1 1аПlсl1 • TRYKOTA У 

..- Zgubiono -- RYB -- JAI~B IZRAВLSOHN et Соmр. ~~ajI}C i~ шоiпо§6 sprzednwnnia 1'0 n:\Bz)'ch с:ппоЬ. ~i 
Po.szport wydllnY w powiecie cz~sto· 1110ina ,108tll(: 11 1'. J. Иnгсz- 'W 'IJO·oll--6. 1: JAKO'B HIRSZBERG & WILCZYN'SKI Н ChOW8ki~ w gшiпiе Kal1\ck па iRli\\ Dlarkn. па SLarell\·Mi~cje w do· ~ ,<, -., r. . ~i 
Aleksnfl(ll'n НоffRlЮJ3. l:.askawY!I11U Nr. 21·А, ро (IСJш('lа ulica ri()tl'ko,vska Nr. 254 '!H~ 218(}-3-2 Н 
znnlnzca raczy O!ldnu ,. mngistra· IIJallarko,,·,\I.ytl'a. i. 
cic 111. l:.o<lzi. 2184-9-3 2]83-4-2 dom Rоsепа.ж_ж=::ж:z:ж"">::::С:Ж-=Ж-=Ж=:ic=ж=ж~~ 

2136-3-3 

w е .... I е. 
ZA 

B.r!in ., (1 ~7) dl ter ! ОО rnr. 
" • •• (166'/, ,) k;. (;;: 2 d. 100 п\т. 

lппе uieJn. miut. ".пк. (11. t.t т. ~ а. JOO ТIIГ. 
'" "г. ter. 2 (1. JOO ntr. 

tJ " 1.0011111 

" " 'it'(le" 

" dl. !ег. S m. 1 L. 
kr. !er. 8 т. J L. 
dl. !er. 10 d. 100 ~·r. 
·kr. tor. 10 d. 100 ~'r. 
д/. (ег. 8 d. 100 Оог. 

(135'/;) и. ter. в <1. 100 Oor. 
l)e~nl,nrg ill. Ler. 2 д, 100 re. 

. \ !.!i. 1)"р"lпiuп_ z koDc.gi./(l, 
.-.Jtlery ).81\iI&.1I'. о ~ \г&о. 

(,а 100 "')' ~ '" . 1,<1. I cho.pl. 
OUligilikar. Kr.l'ol •. <1ui. -(- --::::= -.- , - .-
Liet,loikw. Kr.l'oI8. ао.. ( -.- 89.66 -.-

" IJ It )t m~re 4 894.0 -,-
1100.1'01. 'V •. I о",. 1 000г. 5 -.- 9616 -.-
n "" " l 00r. б -,- 96161 -.-

ЬОг. 6 - .- 96751 -.-: :: : u:: 10001', 6 -.- 00 76 -.-
" 11 11 )t 1ООг, 6 -.- 96,761 - .-
1) 11 tl 11J 11 l 000r. б -.- 96,701 - .-

11 .!' J) l00r. б -.- !1676 - .-
R~.y()t. l'r .• r.HS6:Ll tht. О -.- - .- -.-
tt Jt 11 11 18661len1, 5 -.- -.- - .-

BiletJUau.p.o.lt.oI.lom. 5 -.- -.- -.-
n " 11 11 U n 5 -.- - .- -.-
n 11 lи ,,6 -.- - .- - .-
n '1" V IJ б -.- -.- -.-

LIo11 Za.tawLo (!JL 100r.) 6 -.- - .- ~-
"zr,I86!Hi,1l1t.A. Ь _ ._ 97,60 -.-

:: .,,, 9J "liL.JJ. 6 --,_ 97,60; - ,-
n ,,'1 "" ""ale 6 - , - 97 60 -,-
" ,," &r.JIlit.A. 6 _.- 97.- -.-
n J) 1) "liL'н. 6 - .- 97.- - .-
.. )J It 11 male 6 -.- 1.f7.- - .-
" "" &r. II"it.A. 6 _ .'_ 97.- -.-

" "" " lit.l!. 6 /97'- -.-
n )t 11 " me.tH fo I 91.- -.-
,. "" 8er . lVlit. A. 5 -._ ~!, .. _- -.-
IJ 1'" If lit.H. () ~ -.-
n )J J) 11 D\ale Ь I -.'- 97 - -.-
" " " 8егуа V. 6 I ~3 Gij 70'60/ ~3:801 -.-

t.iAI,_I. m. \V.n •. 8er. 1 6 56) _.- .'6. - -.-
11 ,. ,1 • JI U 6 I -.- 93.76 - .-
" tI ), 1. ~~ 6 92 ЬOr !'2.'i0' -.-
",/» Ь I 91 '15 iO, 91.901 -.-

~'I, Obligi т. \Hrazawy 6 _'-1 89.90, - .-
LlJt1 ... t. т. l..od,i " 1 ~ J - .- 8~.20 89-

.,,, " . 11 11 5 -.- &8.101 .-.-

"" ".') Ш 6 I -=_":-=-_1 _-_87.:._=10] - .-Llotr , .. !. Н. '1'. W.J1r. Z. ~ -.-
loial.&6'/. Wilou.kied/agnt. 6 -.-

, Irn\tkot. ~ 6 -.-

щ.. z kon"o," gi."'r 1. 1 __ R_U-;С:-Н7'Р,...О_.С_I....,I\_G_О::-W".".,К":О_l,.-Еl,О_W..,У-::С.."Н,.,....,-: 
konL.. Uореlюоnе tt"ns"kC-1~ а IAdri I g о u z i n у i m i 11 U t У 
__ ~,1.~ lоhоiапорl .... I.,--.,.:-_._____ odchodz~: 31651 7 1ОО /12 ]00 62Ь 

4 6/).10 _ ьо ь 10 
, 49.~7'1. - 49 !J'3'/, 9) 87'/. .f;y~~l~:~k. 4]50 81110 l i65 626 
4- -.- - 1 ·- " Skieniowic. 6\24. I З ~б 7 46 
: =:= = 149 8О _ " 'Vип",wу 8'36 640 935 
2 10.12 _ _ " I'iоtгkоwи 964 • 4 112. 
8 _,_ _ _ " Оraиiсу. 225 9!96 5 -
S 40.З5 _ 40 30 21 '/. " SoвoO,yc& 2' 4Q 9 40 4 50 

i .~:~ :: • il-оLI:-:-;-:-i:~.II-/,-k-О-Dс-.-g-i.-I-." H-::-~-~~-~-;-;· . . ~ ш .1. ;1!! 
(z" 10Q та . ). ~ 11. по Lra.I}!, ~1c.pt "AlekIao(lrowR. 11 - 8 25 

" llerlioa • 8 10 6'20 

A~~JOD,:Z. \~y~H~~·.~~: : =:= = :=1 _._ "Br,eS.i.li!e'V8. 9 50 7126 
11 It " JOOr. б -,- - ,- -.- н MOIk: W1. • JО ' БЭ 
JI " '!'&r6f. JOOOr. б _._ - - -.- •• PeterI1Jurg" . [!:itJ ~ 48 
"" "JOOr. б -,- - - - .- 1) Mfawy • 
JJ ,. jo'аЬг.·li6ШkiвJ -.- - - .- f1 Loblina. 
JI "Nаtt",i6l&Dиk. _,_ -.- ,-" Kowl& 
" B.uku lIои<1IО"_IО " KiJowa 

w \Var'J'.awie~ЬUr. 329 - -
" '''аг. Н,п.IJy •. 2ЬОг. 314:-:: 316:::-' - . i--""d,.....,Lod:--:-:·--,--d-<-..,.·--·-----· 
" jJ"U.Л. ",1Adr.i. 250r. _._ _ ,_ S2б _ о %1 I..,g~o~:.:.;:..':..;:.n!-'-.;.'...;::.m;..;':.:n~u.;.',.!'~. 
" \V.r.To".U~.o<loll\i. przycho4z,: 10]16 I (6 I 816 I ЩS5 

• ",р/. rL lJI5 ~1iOT. ' -. - - .- - . "<Icl.o<h, I I I I 
"W.r.Tu ... /<'.Cukra600 _ ._ _ ._ -.- z K_!a.zek • 915 86 715 103. 
н Vultr.Dobrwl. 6OOr. Е -.- -.- -.- ') Mk::ierniowio 7 149 1123 1 8М 
" н Jo'&ef6vr iWr. ~~ _ ._ -.- -.- "W&rtzawy 61- lJ I, 10 6~46 
JI ,. 9J:er,1r. 260т. ~ -,- -''Т - .- pi trk 

: :: r;;~~~~:.~~~: I! =:= =:= =:= :: Gr:UiC~~a ~I= 1 ~1~ ~~: 
,. " L60IIOW !l60r.... _._ - .- -.- н Sosno\vca . - - 7'20 1265 
'1 't Cz?,Looioв 2lЮr. ':- __ ._ -,- -,- 11 Krakowa . о Ь7 I 827 
,,1'. \у. ~. Stali 1 000г. 1i _.-, 810.- - .- "Lwowa. , 6 2 11 ,32 

,. ~~'e;;~~~PI 11~r~ н _._ _ _ _._ 11 'Viednia . ~ ~ ~ 8,57 

" l'ow. Z.kl. blet.l. Н. .!! " 'Vrосl.wiи \ '5' 516 663 
Hantkow \Var. l000r, 5: - .- -'- - .- JJ Kutna , 1125 

"~~~;~;:~i~~~~~~~~O:' :: _,_ 95 _ -.- :: ~~~tвDa~.urowa I ~;; 
" ~~;~.\I:r.·iJo~,:!~: ~~~: _._ _.- _.- " Brz.soia litow... 10153 
" ' Var •. 1'. Кор. ,,~gl. i " Mo.kwy 9,23 
ZaU.llulnic,yct.2ЬOr. -.- ~i6.- -.- "РоtcrзЬаri!" 1 23 8 53 

,. 1'ow, Zakl. Pt·z. HRW. ) " Mla\yy , 
'Ik.wZ&wierciQ :l50r. - .- 260.-- - ,- )) I~ubliп8. 

,,'lO\ .. .tU. i.t.aini l00r. - .- -,- -.- 11 Kowla . 
"иагЬ. Тещ!ог i !;.wede, -.-1 -.-1 - .-

'.'6 -7- JI КЧО'А& "' аг..... kuponu, potr. 60', / I,i8t. likwi<l. . 148 . 
LiJt. zu. uow)ch ., 166 8 1"0%. prolН. j cnt. 121,0 
n It '1\. \~·arn..8.liJl 18.8 fJ ,. 110"'. 60.0 UW"GA. Cyrry 01'паоzoпе grobtz)'m drnkiem vty-
tt "т. Шlzi. . . 227 2 raz811) CZR' оа godziny 6-ej wieczorem do gouziny 

fj·tej гао • . 

\V)dawoa StеСИI. Kossl1lJl. - Re<l8ktor Zdzl.taw KuIRkowliIJ<l. Довв",с"о I\СН8УРОЮ. наРlllа.~ 10 Октябр., 1886 г. ,V <1гаkаrш "Dzlel1l.iJ<a Lбdzklеgо". 
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TEATR Vlf1TORIA II IIPUCT~!~~~~'~~~.~· rop . .10. D!lrekrgo IO:'~::fr/t;;~lf(red!lIOlugo 
___ LJ_ • ~:~' ~1~~~~T~IO;6;~ ::;1.J~~}:;IC~: rttJ) ~~cz:f:df:a~gc:~k~e OWg~,~~~ 

TowarzvslWo Artystów Dramatycznvch 'ITO 14 (26) OKTa(jpa cero 1885 1'0, nie 11 z .rann, w kancelaryi ł6dzkie· 
J J .lU\ B'b 10 qaceD'b yTpa Dl. rop. :Io· go wydzudu hypotecznego przed 

, pod drrekcl'~ ,ll.3U, B'b AylU~ion. aUJlt O'b ,-011'1; notnryuszem J anem Komocki ni od· 
Jo=efa Texla. lIfTupIta, 6y,ll.eT'b OpO)l,allaTbCa )1,811' b~dzie si~ sprzedaż nierocb()łI1o~ci 

__ lIill .. oe u .. ytI\ecTlIo IIplHla)l,.!IelK311~ee tutejszej przy ulicy Zawadzkiej pod 
W lIobot~ d. 24 paździermka 1885 OTTOllUpy 'POH1.·,!I.ep'L lla.16oy, aa· N. 49 położouej, obciąionej po· 

K.JIO'lalOllIeecu D" Me6e.1II, llt)lnoil tyczkI} towarzy twa kredytowego w 
IlOOYAll, 9KHlla,..aX'b II >laIllIlHI(t)l,lHl sumie rs. 11,600. 
ptaKu COllOMI~ II OL\'I;ueulloc B'b 260 Licytacya rozpocznie si~ od 
py6. - 1<011., Ha y,ll.OUnCTUOp "ie my rs. 17,400. 
IIpcTeuaiH l'eHpnxa OIIO'IUIICHarO. Przyst~pujlłCY do takowej oho· 

Komedya w 5-iu aktach z francuz· OIlUCb II OI,1lUl<y upoJ\fluaClIIU'b wiązani SI} złożyć va.dium w ilości 

SERAFINA 

Nr. 226 

N I A. 

ŚWIECE st~arynow~ NEWSKIE 
lJO cenucl .. ftlb,·yc=nycl .. ..... 

poleca skład główny na Łódź i okolicę 

HU[O Manna~~r[ 
w Lodzi ulica Dzielna Nr. 1355. 

kiego, przez Wiktora Ilrdou. UpC.l.MCTOB'b 'IOlRnO pascwaTpllsaTb rs. 2,320. 2198-3-1 2189-3-2 
Y JlpllC'r3sa 2'1'0 y'lacTHa II B'b ----::-::-:----:=-=--:-----II,..C)C~~::>C)C=~::>C~~::>C)C=~::>C)t!C~:::>C>1r 
)l.Crlb npoJla;g\l nil lItCTt onoii. Materye WeJ:J1iaile l' 

PRZEWODNIK ADRESOWY. OKTII6pa !l )lUK 1 ~5 rO)l.II... NONPARElL" 
IiArHl.'l'Afi'1 3ACO)(EMCKII1. " 

M.mhonorzawiadomićSunown, Pnbli",,· 21!l7-1 - 1 Aksamit na suknie damskie, 
ność m. l..odzi i okolic, te oŁrlJmałem h " t 
wy/,e.n, .prwdd PIW A o browarów pa. pows~ec .nle uzywany eraz 
rOW)'cb H.rmana Junga w Warl~.wie. Pv· Ang!~lsti Welwet do ubrafi. 
lec'ne 119 przeto w.~n, ... nownroh OS"bABI1EHIE AlI tk' h k l 
Konsumentów, onajml"m, to wuelkie oh. • a y 'YC '" zy "le "O 0-
otalunki pnyjmQj~ w Ikladzi. moim ma· H .)\. Cy,w6l1a!'0 lIpllCTau:1 C·r,'I;a· ch 
tery.łów aplecznych pod fU'm, nE. Slebel· Aa J\fuponhlX'L CYAeH 1 ' 1'0 He·rpo. ra . 
ski", ulica lliotrkowskaZ~·.:~~~kiem "o.~~I(aJ'o OKPl'J'a, C~'~"UII'h ]I13Ac6- SATIN du MERVILLEUX 

.. ' I d ""t l ki CI(LII, :t",~'cJlI,C'rBylOll\Hl Oh rOp. J{O' F' k' lu . l k' .. 

..,.( mllJJ '" IIPD C • A3'1 0 '10 'owt N l109.A O(jl Iran 'I 19lC ' Je nJcmllc 
(Jena: antalok 'I. po n. 2 kop. 60 ' " . , ,nn:IQe1'h, . . . •• 

hatelka Pale.AI. po ,,10 'ITO 16 (28) ·OI:TIl:1pfl cero l 5 FLrankl SZWajCar kIC tIUlowe 
b.wankiego " 6 1' . II" 10 'mc. yTpa, B'b rop. J[o· B h . 
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Piotrllows kll N. :.n5. 
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n 11 l U "6 -.- - .- - .-
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Luty ... 1. m . Lodoi " I 6 J - .- 8~.20 89-
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