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(JI'1NA nZH'~NNn{A: 

l{oc7.llie • 

PblrocZltie 

Kwarf.ltlnie 

w Ł o d 7. i: 

1"9.9 k, -

" 4- k, 50 

" 2 k, 50 

w Królesiwie i Cesarslwie: 

Rocznie , rs, 12 k. -

półrocznie • . , • • • " G k. 50 

Cena pojedynczego numeru 5 kop. 

Kalendarzyk. 

, 
CENA O(U,OSZEŃ: 

Za jeden wiersz petitem lub za jego 
miejsce: 

Zwykle ogłoszenia: za 1 ra7. 7 kop, 
za 2 razy 13 k" za 3 razy 1S k., za 4 
r:n~y 22 k., za 5 raz}' 25 k, za (i ru •. )' 
!,!!ł k, za willcej razy p.J 4 k, za każay raz 

pismo przemysłowe, handlowe I literackie. 

Nekrologi: za każdy wier"z 12 kop. 
Reklamy: za każdy wiersz 15 kop. 
Słałe 3 wierszowe ogłoszenia adreao 

we rB,·"2 miesillcznie, 

Biuro Redakcyi i Administracyj 
ulica Cegielniana Nr. 2'Ujb. 

Ogłoszenia przyjmowane są: w Administra
cyi Dziennika oraz w Biurach Ogłoszeń Rajch
mana i Frendlera w Warszawie i w Łodzi. Dziś: Florentyna biskupa. 

Jutro: Wiktor1l. biskupa. 
"\V sc1M słońca o godz. 6 m. 26. Zachód o godz. 5 m. 5. 
Długość dnia godz. 10 m. 39. Ubylo dnia godz. 6 m. 4. 

ADRES TELEGRAFICZNY: 

K"U ŁAn. O"l.V S li:l, Ł ÓD ż. 
Rękopisy nadesłane bez zastrzezenia - nie 

będą zwracane. 

W każdym sądzie handlowym winien być Podający si\) do wpisu winni podpisać Objawienie stosunków majątkowych zresztlll 
BULETYN TYGODNIOWY utrzymywany rejestr handlowy, w którym się wobec sądu lub złożyć podpisy swe' wedle prawa niemieckiego, pozostawia si!?, 

mają się uskuteczniać wpisy przez prawo uwierzytelnione należycie, oraz zlożyć od-' uznaniu małżonków. 
WyWOZU WYROBÓW ŁÓDZKICH. na~azane. Rejestr t.eu l~a być ja;vny, dla I powiednie dokumenty w wYPll;dk~ch przez I Przepisy o rejestrach handlowych czyli 

-0- ~azde~o p~zy~t~pny I kazdemu sluzy . prawo pra~o. wym~ganych (akt, .spolk~, UIllO'"':ę firmowych 0~o~it1zują rów!1ież w ę~w~jmtrzi, 
W ubiegłym tygodniu sprawozdawczym, zą?ama ViyplSo.W .z. tak~nvego. WplSJ: do ll?ałzenską .1 t. p.), . HOle plZech0;vuJ~ 'W\)grzech l muych kraJach, rozm'lc Sil;; 

l O 'd' 'k 1-' reJe.stru uskutec~maJt1 SICJ. na za.,sadzle u, - Się W oddzwl.nym zbIOrze dokumen.to,w I lllnl'e,i lllb '''I'pce,; w szczegółach drobnie,')-od dnia 5 (O l paz Zlerlll -a w<.ączme, wy- 1 ł d kt' t k b l t ~ ")j J 

W
ieziono głównych wyrobów łódzkich: c. lWa y ~ą u, ora ,nas ępuJe P,o pl ze onamu prze~ os~ y ll1ter,esowan~, za wy :gl ) mo, szych od powyżej wskazanego wzotu. 

Się o mezachodzenlU przeszkod prawnych. wamem Się sądowl, przeJl'zane byc mogą. 
1) przędzy bawtJnianej w ko- Wpisy do rejestru wnoszone pod aj IJI się do .JeŻeli dany handel lub przedsiębiet'stwo: Rejestr firmowy różni się od wykazu hy-

munikacyi krajowej . • 841 pud. publi~znej wiadomości w czasopi.sm~ch, co- handlowe posiada filie, czyni się o tern potecznego, na wz?r k~óreg~ zr~sztą ~osta~ 
2) tkanin weł~., baw.ełn .. i in. roczme przez są:d do uskutecz11lama ogIo- wzmianka w rejestrze handlowym, a uadto utworzony, tem, ze me daje wIerzyClelow1 

. w komumk. kraJoweJ. . 6,077" szeń wybierauych. Nad uskutecznieniem winna by6 filia zaciągni\)tą do rejestru han- możności objawienia przypadającej mu na-
3) takichże tkanin do Cesar. .21,939" wpisów czuwa 8Q;d, który na winnych za- dl owego sądu, w juryzdykcyi którego się leżności. Lecz możność podobni!, krępO\~a
W poprzednin~ ty&odniu o~ dnia ~8. wrze- niedbania (podawania wpisów do rejestru), znajduje, ze wzmianką o siedzibie głównp- laby zbyt stosunki handlowe, które me-

śnia do 4 paźdzlermka wywoz wynOSIł: nakłada kary pielli\)żne, do wysokości 300 go interesu. "\Vszelkie wpisy w rejestrze I zawsze ujaw~iać się dają; zresztą, kr~dyt 
l) p1:zędzy baw. w kom. kraj. 9:6 pud. zIr. głównego interesu zamieszczane, winny na- handlowy, bęUt1C w zasa~zIe k~ótk?tel'lll1no-
2) tkanin róż. rodz. " " ~,4,4" Do rejestru wcią:gają się: stąpić i w rejestrze w którym filia jest' wym, podobnego zabezpleczema me wyma-
3) " II " do Cesar,. 20,254 " I 1) Firma kupca t. j. nazwisko, pod ja- kontrolowaną.' 'ga. Znaczenie też rejestru nie na tem po-
t)." "." ~agramcę 390". k~em każdy kupiep handel ~rowa~zi i Ja- 'Wedle rozporządzenia z d. 9 marca 1863 ,lega. Doniosłość)ego.w tem l~ży,. że zmu
Sre~m wywoz ~yg.odn~owy w r. b. od 13 klem w handlu SIę podpISUJe. Fmna ta roku, prowadzi się oddzielny rejestr dla sza kupca do uzywama stalej firmy, .od 

styczma do 10 pazdzlermka: winna wybitnie różnić się od firm już wpi- firm pojedynczych i oddzielny dla spółek. której odstąpienie względem OSÓ? trzeCIch 
l) prz\)~1zy. ~aw,. .• . 1,025 pud. sanych, R~wnieź wp~saniu ul,egają: ustanie Rejestt· dla fiirm pojedynczych dzieli si.ę na: ma znaczenie o tJ:'le,. o ile w

T 
reJestr~e fi;'-

2,) tkn;mnro=:. rodz. '.' . 27,654" firmy, zbyCIe lub zmIana pOSIadaczy. 18 rubryk: l) numer porządkowy firmy l nu-; 1l10wym zostało obJaWIOne. :Naturaime, ze 
Sred!ll wywoz t.yg~dmowy W latach po-· Zbycie firmy bez handlu dopuszczalnem mer kolejny odnoszą.cych się do niej wpisów, . formalność ta połącz~na bą~źco.bądź ~ ko-

przedmch, w przeCIęcIU z ca.łego roku (wpu- nie jest. 2) dzielI wpisu 3) nazwisko firmy 4) siedzi-' sztami i trudnościamI, czym memożhwem 
dach): 2) Udzielenie prokur V lub jej odwoŁanie. ba zakładu głównego i filialnego 5) posia-! cz\)ste ustępowanie firmy lub jej zmianę. 

w roku 1881 
prz\)dza baw. tkanillY 3) J!'inna spółki, jej siedziba, imiona na- dacz firmy 6) nazwisko prokurenta 7) za- Utrudnia zatem sporządzanie aktów symu-

2,704 18,530 zwiska i zamieszkania, oraz stosunki pra- znaczenie aktów do wpisu załączonych 8) lacyjnych, zmierzających do ukrycia ma-

" 
1882 
1883 

2,461 21,150 wne spólników, wszelkie zmiany co do skła- uwagi (o umowie przedślubnej, upadłości jątku dłużnika, daje wierzycielowi możność 
2,918 23,986 du spółki, wzmianka o jej likwidacyi i roz- i t. p.). Rejestr zaś dla spóŁek dzieli się przekonywania się z reje.stru firmowego 

wiązaniu. _ na tyleż rubryk, z których wS.tystkie odpo- jai,vnego o zamiarach dłużmka co ~o sprze-" 

Z POWODU PRAC 

nad proj ektell1 ustawy 

o REJESTRZE FIRMOWYM. 

II. 
Przepisy podobne wprowadzone zostaly 

w l)aństwie austryackiem przez kodeks 
powszechny handlowy z dnia 19 grudnia 
1862 roku a uzupełnione reskryptem mini
steryalnym z d. 9 marca 1863 roku. Dla 
bliższego wyjaśnienia znaczenia rejestru fir
mowego podamy w streszczeniu te prze
pisy. 

CHORE SERCE. 
POWIEŚĆ 

przez 

M A T Y L O Ę S E R A O. 
Przełożyl z włoskiego Stanisław Kempowski. 

CZĘŚĆ PIERWSZA. 

I. 

(Dal"s'zy ciąg - patrz Nr. 231,1. 

Kiedy po dwóch, trzech godzinach czczej 
rozmowy z narzeczoną, powracał do domu, 
dusił go gniew szalony; znikał wtedy ele
gancki, dobrze wychowany gentleman, a wy
jawiał si\) człowiek z naturą gorącą, połu
dniową, szaloną w żądzach, nieokiełznaną,. 
Byłby si\) wtedy wił po ziemi, krzyczał, 
łkaŁ i przeklinał, aby odpędzić od siebie 
nieznośny ból moralny. Porywała go chęć 
roztrzaskania w drobne kawałki czegoś bar
dzo ci\)żkiego, czegoś, coby upadkiem wy
wołało piekielny hałas i rozbiłby sobie był 
o mur głow\) i z dziką radością, wyo~ra~al 
sobie ból, jakiby mu to spraWIło, WIdZiał 
kawałki mózgu rozpryskane po ścianie. 

Wstał z kn:esla, przeszedł się pokoju. 
Stanął przed otwarte m oknem. N a pogo
dnem niebie błyszczał samotny księżyc, 
srebrnlll jasnościlll pokrywając cały widno
krąg; wśród tej łagodnej ciszy, on jede? 
zda się palał nienawiścią, on jeden ŻyWIł 
pomJsły pełne grozy i wreszcie-śmiesznym 
był tragiką, w jaką obrócić ~chciał serde
czne' ~woje dzieje. Otol W slj;siedniej willi 

. 4) .Firma i siedziba spółki komandyto- wiadają rubrykom rejestru dla firm poje-' daży handlu, a tern samem umożlnvia mu 
wej, imiona i nazwiska spólników tak oso- dynczych z wyjątkiem Nr. 5 i 6, z których' dopilnowanie praw swoich, ponieważ prze
biście odpowiedzialnych, jak i komandyto- pierwsza zawiera nazwiska. prokurentów i ciw wpisom na szkodę trzecich osób obm
wych (których to ostatnich nazwiska w pu- likwidatorów, druga zaś oznaczenie stosun-' chowanym, mą prawo oponować. Jeżeli 
blikacvach się pomijają), ilość wkła.du ka~ ków prawnych spółki. 'przytem zwrócimy uwagę, że w krajach, 
żdego spólnika komandytowego, oraz wszel- Przepisy te znajdują, się również w po- gdzie rejestry firmowe zaprowadzone zosta
kie zmiany w spóŁce zaszłe i jej rozwiąza- wszechnem prawie handlowem niell1ieckiem.ly (szczególniej w Niemczech), ściśle jest 
nie. J eźeli spółka jest komandytowo-akcyj- z d. 24 czerwca 1861 r., którego prawo han- . przestrzegany obowiązek prowadzenia wy
ną, pomijają się nazwiska spólników ko- (Ho we austryackie jest kopią,. Różnica tyl- . maganych przez prawo ksh}g kupieckich, 
mandytowych,-natomiast podaje si\) data ko zachodzi co. do formy rejestru, który źe wszelkie czyny, zmierzające do usunię
kont~'a~tu i. za. twierdzenia rz~dowego, ilość II wed.r~ prawa ~iemieckiego jest, czterech 1:0.- cia maj~t.ku z~ strony. dlu~nika, lub choć?y 
akCYJ 1 udz1ałow, oraz wzmIanka o czaso- dzaJow: l) rejestr firm pojedynczych (FIr- do zmmeJszema bezpwczenstwa praw wle
pisnlach, w których ogłoszenia spółki będą jmenregister) 2) rejestr prokur (Procuren-' rzycieli, surowerrli przez kodeks krymiualny 
porriieszczane. register) 3) rejestr spółek (Gesellschafts- karami są zagrożone, że nawet kilkakrotne-

5) Te same szczegóły co do spółki ak- register) 4) rejestr objaśniający stosunki mi orzeczeniami sądu handlowego nie-
cyjnej, z pominięciem nazwisk spólników. majątkowe między małxonkami (Register mieckiego w Lipsku i trybunału naj wyż-

6) Umowy małżeńskie kupców, Sl)ólllików zur Eintragung der AusschliessUllg oder szego w Wiedniu uznawano nabywcę firmy 
osobiście odpowiedzialnych. Aufhebung der ehelichen Glitergemeinschaft). odpowiedzialnym za długi poprzedniego 

wychyla się z otwartego na parterze okna I nazwę określić trudno. W ciemnym, jakby i przyglądał się pięknemu Neapolowi; a ra
jakaś kobieca postać i rozmawia ze stoją,- zapomnianym kącie pokoju, stało małeJbiu- czej tej pięknej dzielnicy Neapolu, objętej 
cym pod oknem m\)żczyi.ni!. To pewnie pa- reczko, pełne podobno. miłośnych listów, ulicami Toledo, Chiajo i della Riviera, w 
ra kochanków - całują się teraz. Ironi- promyków wŁosów, l'\)kawiczek nadszarp a- których mieści się tyle rozkoszy, chęci u
czny uśmiech zarysował się na ustach Mar- uych, kawałków wstlj;żek i suchych kwia- żywania,zepsucia wreszcie, że już t\) tylko 
celego, ale zniknlj;l natychmiast. tów,-cała kolekcya pamh],tek po różuych cząstlc~ Neapolu nazwaćby można wielkiem 

- A gdyby ta jego nienawiść była mi- właścicielkach. Powietrze w pokoju prze- miastem. 
łością? Ogarn\)ło go nagle wzruszenie słod- pełnione było zapachem wschodniego krt, J1.1lek wzmszył ramionami słysząc pros
kie i oczy napełniły si\) łzallli; nie popły- dzidła, przy łóżku błyszczała na małym bil żony i niedbalym ruchem podał jej fia
n\)ly one dalej, ale pochłonęly cah], piolu- stoliczku kryształowa czara z jakimś zie-,I konik ze rżniętego kryształu, w którym u
nową gorycz serca. J ak struny wyprężone lono-żółtym napojem, po którym pływał więzione były angielskie sole. Amelia z 
nerwy zrni\)kly, uspokoiły się, krew ochło- k~wal,ek lodu. Ponad. ~óżkieIJl wisiał. był I, ł?low~~ przechyloną na poręcz fotelu, przylo
dła, a na umysł padała zwolna mgla sen- kledys portret nuclwlkl Rewertera, zony zyła flaszeczkę do nosa I z rozkoszą wą
ności, WŚl'ócl której rysowało się niewyra- księcia; po jej śmierci zdj\)to portret, a po I chać j/1 si\) zdawała, podczas gdy panna 
znie pytanie: nim pozostał jaśniejszy owal na ścianie, w' służąca odpinała jej bucik ze złotej skórki. 

- A gdyby ta nienawiść - miłością którym. ~dawala się rywwa~ mglista postać! - Ozuj\) , się tak osłabioną" lekkilIl jak 
była? zmarłej l twarz ~~ada, trupIa,. bez wzroku.! l~odllluch :Vla~l'U g,losem o~ez:vala się -Ąn;e-

* >I< Ten senny pokoJ był zl!pelme podob~Y!ll1 ha, mam Jaklś boI w pIerslacl~ a dZ1Slaj 
* do swego pana. 'Vsz\)dzle były ślady Jego. dwa razy kaszlałam. To pOWIetrze mnie 

:Mal'io Rewertera zasypiał co wieczór z temperamentu nerwowego, rozmiłowanego I zabija. 
książką w ręku. "\V jego sypialnym poko- w wyjątkowych, lliezwyczajnych wrażeniach; - 'Yięc pożegnajmy Rewerterów i ich 
ju wszystko spa6 się już zdawało, za- w każdym zakf!:tku znać było, że mieSZkali willę i wróćmy do Neapolu, .. chcesz? - za
nim on sam usnął. Okna były pozamyka- tu :vyrafinow3:ny ~rystokrata. Ka.ż~a r~ecz pytał Julek--:-a ~a twarzy bladej .i mi\)kkiej 
ne; rolety, żaluzye i firanki spuszczone, nie nos1ła na sobIe pIętno tego, sredmeJ lm ary zarysowała S1'.} Jakaś radość źle ukryta. 
dochodził tu żaden blask, żadeu glos ze- umysłu, a umysłu sceptycznego, który nie - Ja zostanę - odparła Amelia. 
wnętrzny. Ko!o .owalnego stolika u~tawi?: u!lli~łby .si\) zdobyć zarówno na czyn wiel- -:. Co pra~.da, nie wiem, po co przyje-
ne wygodne lllzkle fotele, zdawały SIę śmc l.ln, Jak l na malostk\)-umysłu suchego, chahsmy tutaJll 
smacznie, aby nazajutrz rozbiedz się zno- \ który zaślepiała miłość wfusna i płynące - Po co? Ależ aby poznać narzeczone
wu t~ i tam po . pokoju. "\V zgra!mej, , d\)- ztlbd gl~bokie zado~o!ellie z wła~nej. osoby. go Beatricy i-abym nacieszyć si~ nią je
boweJ szafce ulo:wne były staranme dZIeła . \Vkrotce zgasło SWIą.tłO w sypIalm. :Ma- szcze mogła. 
ulubionych hrabiego autorów: Voltaire'a, 1'10 Rewertera zasnął spokojnie wobec nie-I - I przypatrzyć, jak się to ludzie przed 
Cerwantes'a, Darwina, Balzaca; ani jedne- I mych świ.adków swego eleganckiego egoizmu. ślubem kochają - zaśmiał się Julek. 
go włoskiego poety, powieściopisarza. Na * * - Nie kochają się oni Julku - odpo-
chińskim ekranie, stojącym przed zimnym * wiedziała iona smutno. 
zawsze kominkiem, spać się zdawały figur- - Julku, podaj mi flakonik - odezwala - Tem lepiej. 
ki, pokręcone VI dziwaczne pozy, z wysoko się Amelia. '- Co? 
sterczącemi brwiami, z malerni krzywemi Jul~k, jej mąż, stał przyoknie, zabawia- - O nic) naj droższa! 
Dózka~ni; na kO~linkn i etażerce staly po- j!j;C SI\) bębnieniem 1?0 sz~bach m~rsza z Se~afina, .panna służąca, porzl1dkuj11c w 
rZtldme pO~lstą.w~ane drobn.e . cac~a "n;odn8 l Orfeus,~a. .Podcz~s, kwdy zona zdeJillowa- pokOJU, z ll1ewzl'~szellie jecllltLkim wyrazem 
bibelots" l tysll~cznę drobIaZgi, ktorych la stroJ dZienny l rozczesywała włosy! on, twarzy pl'zysłuchmala si~ tej lekkiej maJ-
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1 Ś •• 1 t" fi *) f.. t b ' d . , b' . l .l·ł ,., T'g skollCzyl SiA', kszyIa się o 13,967
1
/ 2 pudów. w a ClCle a eJze rroy ,-przyznali tze a, sow o przeplsow o OWlą,zuJącego prawa zuo ano przeprOWaCtzlc. . al . . ~ S óły te wyjęliśmy z dalszeao cia",u 

że podobny ~tan prawodawstwa je~ynie j~st cywilnego, i ~undlowego? " I w ,:sp,osobienitt mocnem, przy ?ena,ch me- . zcze
g
o l'zem śle uberlli kaliskiej,)~ '~l-

zdolnym dZlalamom tego rodzaJu, ktore 3) Na JakIe osoby moc ObOWIązuJąca, ma- zmlemoJlych. Płacono zfł: chmIel taff~owy I pl,acy" p :k:alis~aninie'" Pismo kOll
handel i kredyt nasz do upadku doprowa- jącyeh si§ wydać przepisów winna się roz- pierwszorzędny nowego zblOru 10~-10D d" I mlesz~zoneJ : II artykułÓW dodaje: T'lk 
dzily, zapobiedz i do ugruntowania pojęcia cil1gać? średni 95-99, gorszy 88-90, za a~sz~run z- I CZI1C 'In she~a~ sach rzed~tawia się ~'br~z 
honorn handlo\~ego, się przyczynić. .4) Czy pr~episJy, o rejestr,ze firmow:rm ki pi:rw~zOl:zęany 115-118, średm 90;-100, I w ogo nIl~ kaliskie' ~berni; nie imponu'~ 

Wedle ObOWIąZUJącego u Ilas kodeksu wmny oboWIą.zywac wSZystkich handluJą- za gorskI pierwszorzędny l] 5-122, z,a hal: I przem~s d' s oJJen~ rozmiarami w kat 
handlowego francuzkiego, prawa osób wcho- cych, czy też ma być pozostawionem do Ilel'tauski pienvszorzędny 125-14~, srednI dn W~l~W ~Ie. i: przedstawia ~yfrj tak IJO

dzących w stosunki z handlującymi, zabez- woli rejestrowanie firm? _ 112-127, gorszy 100-115, za wlr~ember- y~ Je !l.a bl~~~iem ekonomicznego zmysłu 
pie?zone są je~ynie . przez ob.owiązek han- ~) J e~e~i przepisy. o l'?jestl'ze firmowym I ski~ piel'~szorzędny 12?-133, ,śre.dn.l ~] 2---: wazne, ~~n kto dla nich nie czyni ustępstw 
clluJących wyWIeszema w sądzle handlowym maJI1 llllec mo. c ObOWiąZUjąCą w całym kra-

I
l1D, gOISZy 95-100, za, badenskI_p. leI wszo grzeszy. ".' h f. brykacyi naszej rozwój i 

~ntercy,zy pl:zec1śl?b~ej .oraz ak~ów z~warc,ia ju, to czy mo~liwem jest urządzenie reJestru l'zę~ny. 12.5--130, średm !10-11o, za ~o- zape~ll1aJlą~~. Uste stwem takiem przed 
1 rozwH1zama społkI. ZabezpieczenIe to Je- tylko W slj,dzle handlowym wal'szawsktm? znanskt pIerwszorzędny 130-134, z::" a~za- udo s o:,a e, . . ~t łoby ulep"zenie ko
dllak bezwarunkowo dostatecznem nie jest, 6) .Teżeli to nie jest możliwem, to w ja- cki pierwszorzędny 117-122, średm 90- wszY.~ let;Il ~nllem,l'b ~ow'lIlie d;ogi żela-
gdyż l)ie dotyka całej sfery dzialalności kich miejscowościach rejestry mają hyć za- 100 za 50 kgr. mUl;ll a~rdP!z~Z ;t l~l a 'która przecięlab . 
kupieckiej poza stosunkami majątkowemi prowadzone? zU~J.z .0 ~l (O l a :z< :iejscowości i uł;' 
~niędzy malżonkal~li i spółkami. De,batu- Juliusz BCJlze(. PRZEMYSŁ I HANDEL. na~tęcel ~~:I~~~O::goIT l~a.teryału i zb~t 
Ją,c nad potrzebaUll handlu naszego 1 nad tWl a przy • 
sposobami usunięcia nadużyć, rozwój jego S d' t II Warszawa, Oddzial Wfl/'SZf1LOSki (olJ)any- towa!~w. .. i' wzO"led ow ższe 
prawidłowy tamujt1cych, komitet giełdowy prawoz allla aryow tJ. stwa jJopiemnia JJ1'u7lIYslu i handlu prze- MIejmy n:~~zl~Ję, ~. e ~A;!a.hrgo ~sł ,: 
warszawski zwrócił uwagę na przepisy obo- __ o [słal ponownie odezwę do wlaścicie~i cukro- usuną ws~ys le mne 1 .z .~ .e

t 
. ) 

.,. , , l ' 'b t ' . d b t szymy ŚWI"'t lokomotywy ZWIns uJący naw,! 
~lązuJące -pod ~ym względe~ udsak~sladolw Giełda, IOn(~ljl18ka. Sprawoz( anie tygo- Wlll z pros ą. o przys ~~plel~le o lUra. s ~- el'A dla na::iszerro przeinyslu. Świst taki dla 
1 uznał za Jedyme skuteczny sro e po 0- dniowe (do dnia 11 października). tystycznego l, zgodzeI1l~ Się na z~łozell1e ". .. b, .., , 

żenia tamy złemu: urządzenie rejestru fir- Podniesienie dyskonta zadało cios gier. przy cukrowmach stacYJ meteorologICznych. KalIsza 1 Jego o~~lIc byłby naJPIęk!l1~.JSZ11 
mowego, o czem też uczynił przedstawienie dzie, na której przeważał kierunek zwyż- Odpowiedzi na wezwa1!ie to nadesłano do- muzyką, przyszlosCl, bo na przyszlośc. t~ 
ministrowi sprawiedliwości. :Minister re- kowy. Wplyw ten nie okazał się jednak tąd stosunkowo nieWiele, deklaracye bo: wywarłby on 'yplyw tak dobrocz.fnny, J~kI 
skryptem z dnia 17 października 1881 ro~u trwałym, gdyż stosunki czasów osta.tnich wiem nadeszły zaledwie od połowy ogólneJ ma ~eszcz obflty P? dll1got~'wałeJ suszy .. 
do prezesa Sl1du handlowego w WarszaWie wyparły z interesów czynniki słabsze, a liczby cukrowni. . . Pe.ersburg., ;Kollllsya, zlozona pr~e:r. IUI
wystosowanym, upoważnił go do utworzenia zwyżka opartl!l była na trwałej podstawie. W guberni kalisk .ej cukrownictwo. st::no-.yl mS~el'yulll os\"na~y, celem opracowanI~ k,~e
komitetu, celem wypracowania odpowiednie- Do obniżenia kursów, jakiemu uległy w t y- bardzo ważną gałęź przemysłu, znaJdu.Je SIę Styl. wykształe~ma przel:l.fsł~l ,~panstw.H>, 
go projektu. ,Vedle słów reskryptu, zada- O'odniu ubiegłym niektól'e papiery, przyczy- ono w daleko lepszych, niż gorzelmctwo, uko?czyła sWOJe CZylJl10SCI l ,PIzedstawlła 
niem komitetll miało być "wszechstronne ~ily się inne uboczne okoliczllości, wogóle warunkach ekonomi?znych, co (~aje, mu prOjekt pod decyzYę władz wyzszych, 
rozjagnienie kwestyi co do wprowadzenia zaś trzymały się dość mocno notowania, możność konkurowaIlla z .cukrowmal~1 za-
przy sądzie handlowym rejestru firmowego, szczególnie papierów paiistwowych zagra- granicznemi i utrzymywama cukru w Jedna- KI'"onika Łódzka. 
w którYlllby wszyscy bez wyjątku handl~- nicznych, Dopiero z końcem tygodnia ten- kowej z niemi cenie. . , 
jący, prowadzący handel bądź w lI~lemU dencya Rkłoni!a się ku zni'l.ce, pod wpły- Dochód akcyzy z cukrowlll w rok~ U?le-
własllem, bądź jako spólnicy firmOWI lub wem słabego usposobienia giełdy paryzkiej głym wyniósł 209,860 rs .• t. j: wIęceJ. o (-) Jego Cesarska Mość, na przedsta.wie
udziałowi, obowi!1Zani byli podawać rodzaj i postawy gieM niemieckich wobec papie- 91,500 1'S. niż W roku poprzedmm, . chOCiaż nie p. ministra spraw wewnętrznych, mczjł 
handlu przez nich prowadzonego, miejsce rów rosyjskich. Konsole ucierpiały pod liczba cukrowni llie powiększyła się. Najwyżrj odznaczyć za gorliwość okazam! 
zamieszkania oraz osoby, mające prawo naciskiem podniesionej wartości pieniędzy, W guberni istnieją dwie fabryki rafina- przy dziele budowy tutejszej cerkwi prawo-
podpisywać zobowiązania na rzecz firmy". a papiery kolejowe krajowe częścią z tej dy i jedna fabryka cukru z buraków w ka- sławnej następujące osobistości: . 

Komitet rzeczony utworzonym został pod samej przyczyny, częśCil1 zaś wskutek nie- liskim powiecie i jedna fabryka rafinady i Inspektora budowli miejskich, ukademi-
przewodnictwem ówczesnego prezesa, pana pogody, która każe sili) spodziewać niepo- jedna cukru W łęczyckim powiecie. ka, radcę tytularnego Maje\',skiego-orde-
Choclu·iakowa, obecnego prezesa sądu okrę- myślnych wykazów przewozowych. Papiery Browarów w roku sprawozdawczym było rem Św. \Vłodzimierza IV klasy. 
gowego W Piotrkowie, z zatwierdzonych na kolejowe amerykańskie były w zaniedbaniu, 25; największy z nich nale:7.y do p. \Veigta Panów: Edwarda Herbsta, radcę prze
jego przedstawienie przez generał-guberna- a usposobienie dla nich zmieniało się stoso- w Kaliszu, z produkcYI!I roczną do 60,000 mysłowego Juliusz;t Heinzla i Ludwika 
tora. reprezentantów sądu handlowego, adwo- wnie do tego, ja:kie wiadomości nadchodziły rubli. Mayera-orderami Sw. Stanisława II kh!sy. 
katury, notaryatu i kupiectwa. Przede- z N. Yorku. Kanadyjskie i meksykafIskie za- Mlynów wodnych i· wiatraków znajduje Pana Ludwika Grohmana orderem-Sw. 
wszystkie m okazała się potrzeba zebrania kończyły tydziefl znaczną zwyżką, podczas się w guberni 1,271, z produkcyą roczną Anny III klasy. 
i. opracowania rnaterya!u do danego przed- gdy lombardy straciły '/zolo a akcye suez- na sumę 1,430,424 1'S, Największy z nich, Panów: Hermana KOJlstadta,1. K. Po
miotu octnoszącego się, którlj, to pracą na- kie 21/'!.%. Dla akcyj bll.nkowych usposo- przerabiający ziarna na sumę 75,000 rs. znańskiego - orderami Sw. Stanisława III 
der mozolni! zajęli się członkowie sądu han- bienie było zmienne. rocznie, na rzece Warcie, należy do p. Kło-klasy. 
dlowego: Cholewicki i Andrychewicz. W We/na. Peszt 11 października. Obrót bukowskiego. Panów: Karola Strenge i RajnhoJda 
~rakcje tych robót miejsce dotychczasowego w tygodniu uhiegłym był mały; przy nie- lUlynów JlJJI'OIJ.WcJt jest 8, z produkcyą na Finstel"a złotemi medalami z wstęgą Sw. 
prezesa p. Ohochriakowa zajl1ł p. Konce- zmienionej tendencyi sprzedano tylko okolo 48,000 rs. Największy znajduje się w osa- Stanisława. 
wicz. Zmiany rzeczone, zatwierdzenie człon- 200 m. ctr. gorszej welny jednostrzyżnej dzie Praszce, należy do p. Łubencowa. (-) Śmiercią nagłą zmarł w poniedziałek 
ków komitetu i potrzeba uskutecznienia 1'0- po 70-75 fi. i okolo 100 m, ctr. średniej Przerabia rocznie zial'lla na sumę 15,000 Mikołaj \Vasilewioz Chandryków, profesor 
bót przygotowawczych, znacznie opóźniły i średnio-cienkiej wełny jednostrzyżnej po rubli. języka rosyjskiego przy łódzkiej szkole rze-
przygotowanie samego projektu. Jakoż do- 90,resp. 112-114 fi.. Wszystkich funkcyonujących w guberni mieślniczej. 
piero w roku bieżl1cym komitet był w sta- Wełna. Bradford 9 paźtlziernika. Na gorzelni .w rokuubieglym 1882 było 64, (-) Wypadek cudowny. Onegdaj na ~ta
nie przystąpić do dyskusyi właściwej nad targu tutejszym tydzień ubiegły nie przy- to jest mniej niż w roku poprzednim o 9, rem Mieśóe wypadła z okna 3-go piętra 
projektem. Na posiedzeniach,odbytych w niósl żadnej zmiany. Przy znacznym obro- co wywołało zmniejszenie cyfry wyprodu- mala dziewczynka na bruk - podniesiono 
dniu 24 maja i 7 czerwca r. b., komitet cie ceny trzymają się mocno. Przędzalnie, kowanej okowity o 7,838,852% , Prócz ją żywą. Lekarze wezwani skonstatowali 
zajął się przedewszystkiem rozpatrzeniem mając dużo zamówień i otrzymując ciągle wyżej wykazanych przyczyn na zmniejsze- jedynie zlalllanie nogi, co jednak z powodu 
następujących, przedstawionych. przez pre- }]owe, mają coraz więcej zatrudnienia. Oe- nie to wplynąl nieurodzaj kartofli, jakoteż młodego wieku dziewczęcia· nie grozi mu 
zesa pytań, odnoszących się do mającego ny przędzy nietylko trzymają· się mocno, i zmniejszone zapotrzebowanie spirytusu do bynajmniej kalectwem na całe życie. 
się zredagować projektu *). lecz nawet układaj!Ji się często korzystniej drugich gubernij. (-) Biuro adresowe. Każdy, kto choć 

l)Na jakiej przestrzeni terytoryalnej prze- dla sprzedawców. Tkanin nabywają dla za- Ogólna ilość wyprodukowanej w roku u- raz byl zmuszony odszukać kogoś z miesz-
pisy o rejestrze firmowym mają obowiązy- granicy więcej aniżeli przedtem. bieglym okowity do szla do 69,807,672 1/ z%' kańców naszego . miasta, wie jak to jest 
wać? Chmiel. Norymberga 9 października. Na to spotrzebowano kartofli 4,022,3171

/ 2 trucinem a częstokroć niemożebnem. Jeśli 
2) Jaki winien być stosunek tych przepi- Ożywienie, jakie panowalo na targu tutej- pudów, mniej niż w roku poprzednim o nie wiesz adresu osoby poszukiwanej, już 

szym jeszcze w dniu wczorajszym, ustl1piło 531,445 1/ 2 pudów. W tym stosunku zmniej- jej z pewllościl1 nie odszukasz, jeśli ci ja· 
*) Poą ~y~n wzgl~dem jednak sprze_cz~e zapa- dziś miejsca spokojniejszemu usposobieniu, szyla się ilość i innych przerobionych ma- ki szczęśliwy przypadek nie dopomoże. 

dly wyrokl l l,!-ryspru?ency~ ustalonę. me Jest. chociaż dowieziono tylko ] 000 bel. SPl'ze-/ teryalów mianowicie: ~lodu suchego 074691/ Zaradzić temu moO'Ioby biuro adresowe. 
*) Protokoły posledzen ogŁoszone zostały w • ł ...' . l l'd . l 4801 ' d'· 14 k ' b k . "; . l' 

Dnie\vnikll Warszawskim NN. 125 126 129 z roku r' daz sz a powolme, głowme wskutek wyz- puc., s o u zle onego o 17. /4 pu , i ty - torego ra w JllleSOle tak przemys 'owelIl . 
bieżl),cego. . I, . szych żądań właścicieli, których zreszt<1 nie; ko jlość spc,trzebowanej mąki żytniej zwię- i handlowem, jak jest Łódź tem dotkliwiej 

wc • 

ieflskiej utarczce. Włożyła na nogi swo-, temat, z szybkościtezwykh! bujnym wyobra- laskawej pamięci. Napisała wreszcie do' rzyły czarodziejską dla oka symfonię, Tu 
jej pani pantofelki z pOllsowego aksamitu źniom, stworzyła caly szereg nadzwyczaj- swej matki chrzestnej z oznajmieniem, że i tam odznaczały się ciepłl1, białą barwil; 
ze zlotym haftem, pantofelki chifIskiej for-lnych i dramatycznych przygód, zakończo- dzień jej ślubu zostal przyśpieszony, a to z hyacenty, wiązanki delikatnych konwalij 
my, z zakrzywioneroi w górę kollcami. Ju- nych strasznlj, katastrofą. woli ojca. Wreszcie pisała teraz do rząd- zdawały się być rzeźbione w kości słonia
lek przeglądał jakiś. dziennik. Po chwili I Zarumieniona, z wyrazem wyegzaltowa- cy pałacu Rewertera w Neapolu, że za t y- wej, a kwiat pomarańczowy, jakby ulepiony 
luiIczenia, w pokoju rozległ się .l)ieSzczotli-

l
· nej trwogi na twarzy, rzuciła wzrokiem w dzień powrócą tam, aby zająć się przygo- z wosku, który lada chwila roztopić mogło 

wy glos A.melii: kolo siebie, energicznym i desperackim ru- towaniami weselnemi. gorąco słoneczne. 
- Julku! I chem ręki wskazała na męża i spojrzała Nagle, odlożyła pióro na bok, opuściła W rogu pokoju, na pięknym stole z wy-
- Co takie~o? ..• w lustro, aby zobaczyć" czy w. tej c~,,:,ili glo~ę na piersi, pogrążona ja~by sama w sadzanego słoniową kościl1 hebanu ro~łożo-
- Ozy panllętasz mOJe pantofelkl z zol-. podobną była do sławnej aktorki Mal'lm w sobIe. Blaclla pomału, wyraz dZIwnego stra-ne hyły w stosownych pudelkach klejnoty, 

tej skóry, które nosiłam trzy lata temu I roli Cudzoziemki Dumas'a. chu, przerażenia wybił się 11a zmienionych I podarunki ślubne ofarowane Beatricy przez 
w Belwedez? Tymczasem Julek pisał co następuje: jej rysach. Trwało to chwil kilka, zwolna jej ojca, matkę chrzestną, krewnych; ko-

- Nie pamiętam. , "Nie śmiej się ze mnie naj droższa Ti- przecież zmiękły naprężone muskuły, twarz sztowny był to zbiór tych iJięknych, zim-
- Kochaliśmy się wtedy. I ogrodu nie: tillO, widząc na papierze cyfry mojej żony.l' przybierać zaczęła wyraz olimpijskiego spo- nych i nieużytecznych kamieni, w których 

pamiętasz? I * * *" koju- i w parę minut później, kiedy odcho- kochajill się tak bardzo kobiety. Około je-
Tu spojrzała na niego z figlarno-złośli- Pióro biegło szybko po papierze, kiero· dzila od biurka, była znowu takl1, jaką ją denastej przed południem narzeczoua zeszła 

w.r:m uśmiechem. '\V ca~e. ładntJ: .bJ;:ła, .roz-

I 
wan~ ~alą ręktJ: Beatricy. .Światło lampy z~wsze ~i~z~eli wszyscy, piękną i uśmiech- d~ sal~nu, aby zob~c,zyć czy wszystko usta-

łozona na fotelu w ZWOjach muślmow l ko- pl'zycmlOne szafirowym h.zurem, rzucało mętą kSlęzmczkl1 BeatrlCe Revertera. wlOne Jest według Jej wskazówek. 
l'onek białych, pięknych, z rozpuszczo- "na stół krąg jasny, w którym błyszczała III I - Jakże ci się zdaje ojcze, czy tak do-
nym płaszczem złotych włosów. Julek u- i zlota przyhywka kałamarza, pierścionek . I brze salon wygląda,-zapytala księcia, któ-
siadł przy niej, wzil11 jej rękę i bawił się ni 11 I na ręku i różowe paznogcie ręki, posuwa- Wielki, biały salon p<tlacu Rewertera I ry szedł za nią. .. . 
w milczeniu, Serafina stala za fotelem, z l! jącej się po papierze jednostajnym ruchem. wydawał się dziwnie zimnym w poranku I Ksit!że poprawił na nosie binokle i spoj
przerzucoIlą przez ramię suknią swej pani,. Kiedy nachylała głowę, światło padało na dnia, w którym odbyć miał się ślub Be-', rzał wokoło. 
czekajl1c na jej rozkazy. jej usta świeże, a w cieniu świecily spokoj- atricy. Na stołach, stolikach, konsolach, - Doskonale, odparł. Czy byłaś już w 

---:- .Ozy masz papier listowy?-zapytal po nym, blaskiem w!elkie oczy,---:-wówcza~ przJ:'- e~aźerkach ~talx i le~~ły olbrzrmie bukie~,y I kaplicy? 
chWilI Julek. pomwała zupełme sfinksy mIlczące 1 gram- bIałych kwuttow, roz, kamelIJ, gardemJ, ---- Bylam. 

- lVIam, ale z mojemi literami. DOko-,towe. konwalij, narcyzów, hyacentów i pOlllarań- ---'- Dobrze. A więc ślub o pierwszej, 
go chcesz pisać? Napisala już była trzy listy. Po ukoń- czy. Tu i owdzie zaledwie widzialna liste- nieprawdaż. 

- Do Roberta Giordano, w sprawie, cz~niu każdego z. nich, posypywała go pia- wka łiści zielonych, biały ~~lIlur ścian I - Tak o pierwszej, to też oilchodzę te-
klubu -:- odparł szybko ~ulek: . jskI,em! składała l ~.suwała w k?pertę, ~a salonowych, 'portyery ~ blado-zo~tego ad~- raz do mego pokoju, aby się ,ubrać. 

Serafma od~szła .wreszCie, • zyczą,c dO,breJ I ktorej. adres. kreshła natychnnast. NIe maszk~ w bIałe. a~samltne desel1l~, wr~szCle I - Posłuchaj jeszcze, BeatrlCe. 
nocYi ~ulek pls~ł lIst, odwr?cony d~zo~y l' szukając, zDaJ~owal~ zawsz.e slo,,:a., stoso- stosy ~l~łych ,kw~ato~v',n~d~,,:a~y tej sah ,~y: Zbliżyła. się do ojca ze słodkim uśmie-
plecamI. AmelIa przypommała sobIe, ze wne do wypowledzema SWOIch mysh. Na- gllj,d lSCIe dZIeWICzeJ SWleZOSCl; było w meJ· chem. 
nadchoc1z~ godzina w. której . odmawia:ła pi~ała do ~wej modniarki., ~ając. jej ?s~a- coś . mlodz~ellczego i SUl'?Wego zarazem.! Ojciec sP9jrza~ na nią jakimś przenikU
zwykle, :Vlec~ome I~,od~ltwy. Uklękła w~ęc i tm.e .zle?el1l~ , co do .SUk~l slu?~eJ:. naJpIę- D~plero ,kłedy otwa:'to zaluzre cz~e~'ech wyll1 wzrokiem, J!tk gdyby bo,dał, co uśmiech 
:rrzy łozku 1 modhc SI~ zac~~~a,. wpa!rująC I km6JszeJ ~sror.l caleJ krolewskI~J JeJ wyp~'a- okIen] ~t~re wychodz:ly na ulrc§ R~vle~'a, I jej znaczył. . . 
SIę w obraz. l\fado,nny dobrej l pIękneJ, Ma-, w.y. N 3ylsała po.tem. do d,a;vneJ nauczy~lel: blasIn Jeslenn~go ~:tonca ogr~all' ozy:,.lly I ~ MarcelI przysłal Ol )ako podarunek 
donny z dZleCll1tklem Jezus na ręku. Na- kI, raz Jeszcze dZIękUjąc JeJ za staranIa 1 salę; wyosobmły SIę wtem sWletle rozne, ślubny brylantowy naSZyjnik -- rzekł po 
gl e, wś:-ó,d. l1l0.dlitwy przyponlllia~a sobie I truqy, przesyłała jej zarazem .kos~t?wlly po~ białości . kw~~tó\~,. ?~ala., żółta g~rdenil1,! ch',:i1i, pu~ełko jest ~v moim pokoju, zapo· 
kogo dZlsmJ WIeczorem poznała 1 na ten da,J'Ijln.ek, prosz1j;c o zachowaIlle JeJ nadal w m~tna blalosc rozy l Jaskrawa kmueha stwo-' mUlatem Je tu przellleść! (D. c. fl.) 
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uczuwać się daje. Ztąd też tylko u nas pi~nię~zmiJ jak ?Zrtam}' w "Echu .ŁomżY!l- ('yjne 56.25, 50/.) poźy~:o:lm wschci<lnia II em. 60,60, f ~ Tegoż dnia w kancelaryi leśnictwa OI.ku~7., na 
możebne sl1 takie fakty jak poszukiwanie sklem, mIal n.neJsce w tych dUlach miA. lU emisyi 60.4ll,4% poł.ytlzka z 18dO 1'. 78.40, 5% . sprzedaż drzewa (wywrotów) l) w ohr~lnc Trzc-
ml'eszkańców za pomoc~ dziennikarskich d tac lIN D ~ listy zastawne rosyjskie U4.75, kupony celne 20.47, ! byczka od sumy 4 rB. 2G kop. i w obr!)hlB 'ruczno. 

'1l zy S yą, weJową owy- wór a Oiecha- 6% pożyczka premiowa z 1864 r. 140.80, takaż z ,baba, od sumy 139 rs. 6S kop. 
inseratów. Ozyż miasto nasze na tyle .ie~t ll?WClll. Po otwar?iu torby zabrakło pa- 1866 r. 134.80j a.kcye bauku handlowego 79.10, d\l,~ _ J;j (27 paiąz. \V magistracie m. Lodzi, na re
ubogiem, iżby nie stać je było na to udo- kletu z 10,000 rublI. NtL wiauomość tele- skontowego 7t1.:J5, dr. żel waraz. wiad. 196.00; ak· peracy'h starych l budowI! nowych asfaltowych tro. 
godnienie dla swych mieszkańców. gl:aficzną o tem,wysłaną ze stacyi Oiecha- cye ~edytowe austrya,!kie 475.00; najnow9za pożyczka, tuaró;v przed n~eruchomościan\i miejskiemi w m. 

Spl'aWA tA możnaby traktować nawet J'ako now z ta lte' d t rosyjska 94.5'), 6% renta rosyjska 107.75, dyskonto' Lodzl, od sumy 3553 rs. 20 kop. 
"l: "l: • n Js:ego zal'zą; u pocz owego, 4%, prywatne 31/1 %. I . 

prosty interes, za wydawanie bowiem 'kar- \VYJechał urzędmk na śledztwo.' Gdy otwie- Lon~yn,14paidziernikawporudnie. KonsolelOP/16 RUOH rl'YGOD~IOWY 
tek adresowych, możnaby naznaczyć orlpo- rano torbę, miało jakoby być dostrzeżone pruskle 4% konsole lO21/2, 60/a tureckie z 1865 r., na tutejszej Stacyi tovvarovvej 
wiednj~ opłatę· W każdym razie magistrat na mszenie pieczęci. W każdym razie ta- 7

1t/'6' rosyjska:poż.y. 1873 r.941/2\4°/a rentazłot~ ~1\lg'l' od <1. 5 do 11 październikn. wl~cznie. 
. t . " d t' d . . . 'k", . '.' k' k' 773/R, .auBtryn,~ka dol.a rAuta 1;5, eg:tJlBka 60 '6, .. 

nnas a moze WZląC o serca ę me o· ~elll~nca .Zl1l I1l~Cla. p1(~lll';}znego pa. letu ty- hauk1l ottOTrHLri~kll':.to 12&/8' lomhardy 127/u, akC}łl P r z y h Y lo: 
godność. Je SIę nnędzy stacYą nowodworską: a Cie-

I 
k.~natn auczkiego 733/4; spukojnie. komun. z Ce· z Za-

Tu tylko wypada nadmienic, iż w takim chanowelll. Wiedeil14 października wieczór. Akcye kredyt. 284.25, I A. ży Nno,ść i potrzeby domowe kraj. sarstwn. grani. 
razie konieczne będzie meldowanie się każ- . - Wiśniowiec. Od dwóch tygodni trwa- takiAż wl!gl~er. -k?~4.00, fraucuzkie 303.&0, lhombardy I I' 5~7~ u d ó w kgr. 

k l k · . l 'd ]47.75, ga lC}js le 270.00, kolei póln. zac. 174.75, .Hzemca • - -dego ta sta ego ja l czasowego illlesz mu- Jąca sprze aż przez licytacyę licznie nagro- anatr. renta papierowa 80.95, takaż złota 103.10' Zyto. . _ __ 
ca, co bez wątpienia może łatwiej odsłonić madzonych w \Viśniowcu starych zabytków 6% w~gier. ztota 123.00,5% papiel'. 88.80, takaż 4% Groch.: _ __ 
kryjówki naszych "znanych" rzezimieszków. przeszłości, idzie nader ospale. Licytan- ztota93.32Iil, noty m1l.rkowe 5D.85, napoleony 9.70, Jęc.~mleu - __ 

( ) Dl d kł d ,. d' t t' d tk bł" związek b>tnkowy 102.30, akcye tabaczne 124.75. OWles.. 910 18!B -- a o a nos CI sprawoz ama o sra· owo samego począ: u y o mewIelu; 0- Paryż.14 pafdzieraika po polud. 3% renta 77.671/2' Gryka . . _ __ 
ży ogniowej scheiblerowskiej, pomieszczo- becnie już liczba ich znacznie się zmniej- 41/2 % pożyczka 10R.621/11 wloskie !J6.:W, Kukurytlza • _ __ 
nego W numerze wczorajszym dodajemy, że szyła i 11iektóre przedmioty sprzedają: się lombardy 313.75, tureckie 7.70, akcye kanalu su· I :\I,!ka . • 968 _ 10000 
głównym naczelnikiem straży jest p. Karol bardzo tanio, niektóre zaś wcale nie znaJ'- ezkiego 186", banku ottomańskiego 562, egipskie Kasza '" 419 7-

l l 'k Ed d d . ,. k b 303, aitcye tabaczne 514.1)0; spokojnie. Kar~ofie. 244 - -Scheib er, zastępcą nacze m a p. war UJą amatorow, Ja np. stare o razy, ka- Warszawa,14października.Targzhożowy.P.zenic!L242 Cukler . • 185 _ _ 
Herbst a p. Schwarc jest bezpośrednim do- roce, pojazdy i t. p. (t. patrJ1idobra.----, biata630-650, wyhorowa ~l~las . .. 355 _ _ 
wódcą, oddziału. - Petersburg. Gabinetu dla Jl7'aclljqcuc/t. 690-720; żyto wybor. 23:J (J. 500-525, średllle Sl,nrytus 88:) _ _ 

(-) Towarzystwo opieki nad zwierzętami Ktoś przedsiębierczy powziął myśl urządze- ----, wadliwe ---; j!Jczmieźl 2 i 4ro.rzę .. 1',1\\"0, •• '. • • • • _ _ _ 

. d b db ' . d .. . P t b b' dowy 202 (t. 420-500; owies 142 (I. 285-330; I l~war~ ~u~on!alne. .. 123! - 9·180 zamIerza po o no o yc pOsle zellle l to ma w e ers urgu ga metów, zaopatrzo- /,or)klL 200 (t. ----i rzepik letni ___ , ZImowy I :UlęSO .'l\yleZe.l w\)(lzone. 673 __ _ 
nawet wkrótce, bo naj dalej w przeciągu nych w encyklopedye, słowniki, atlasy i t. p., 210 li. ___ , rl\llpak mpps ZImowy 210 {I. __ ltyhy l s.ledzle . . . • 802 _ 20250 
dni czternastu. No no l... Są;dziliśmy już, w których za przystępną opłatą, (około -;groch polny 260 (i. ____ , cnkrowy 260 <Ii. _ O,,'1'OdOwlzny .... . 13G04 *) _ _ 
że towarzystwo - podobnie jak komitet 5 kop. dziennie), mogliby przychod7.~cy pra- ---;fasola260(l.----- k. za korzec. Kasza I Woly . . .. sztuk 35 - .- -

k d · d' l' l D ci b jaglann. ----, jllczll\ienua --; olej rz"pakowy Trz.od~ c~lewna ,,~75 - - -sanitarny - pocze a o WIOsny, O CIep eJ- cować umys owo. wa po o ne gabinety __ , lniany ___ kop. za pud. Duwieziouo psze. Ole.le l ohwy. pudow 19t9 12lB 10000 
szych dni. Bądźcobądź, zaznaczamy z przy- majlB być otworzone z nadejściem r. 1885; nicy 1,000, żyta 950, j~llzmieuia _, owsa 200, ~V~:roby tabamme 533 _ _ 
jemnością fakt, że towarzystwo zamierza przy jednym z nich będzie nawet sala dla grochu polnego _ korcy. l)wlece l lltydto • 816 _ _ 
coś działac. artystów. Warszawa, 14 października.Okowita 78% z akcyzq, kop. ~.afta . . . . - 3(;';0 _ 

d d k J . po 8%.StoslJ.nek garnca do wiadra 100-3071/2 : Hurt. 1:)01.. • • . • 610 1230 -
(--) NOWOŚCif! la Łodzi, pośró s lepów - an Matejko za swój obraz "Hołd pru- skŁad za wiadro kop. 79i9-801, za ~ar.259[/2-2601/2' ~\od;;;dze . _ _ _ 

Z żelazem, bawełnl1 i t. p. towarami jest ski," w.fstawiony na te!S~rocznej ,wystawie Szynki za wiadro kop. 8102-8132, za garniec ko. sto . . • ''- ._ . _. _ 
świeżo otworzony handel kwiatów przy s~tuk pIęknych w Berhme, otrzymał wieI. Plejek 263'/2-2;wI2 (70 dod. na wyschn. 2%). " Nadto odeszło w l~omuIllkacyl kraJ o\\"?J , 
ulicy Piotrkowskiej. Okno wystawowe tego kI złoty medal. Przyznanie teJ' naipierw- il!:Berlin 14 pafdziernika. Targ zbożowy. l'~zcnica Zyta pud. 616, M~kl pu<1. 240, K"rtl)fh pud. B9, 

. 1'1 . . d b ~ pod naciskiem, w m. 140 - 173, na pai. --, C?-kru pu,]. 761, ł'nva. P1l:'1. ! l1B, Towarow ~olo-sklepu spraWIa wca e uu e wrażeme. s~eJ ~agr~ Y • za . o ra~, którego treść była na IlRŹ. list. __ , na list. 1,'1'. 150'/4, na n~alnych pud. 312, OlejU l ohwy pud. 279, "yro. 
(-) Prezydyum oddziału towarzystwa po- memI!ą memIecklemu Jury, chlubnie świad· ~. Bt.-, na kw. mj. 1601/łl na mj. cz. 162. ~abacznyt!h pud. 18. 

pierania handlu i przemysłu w paf1stwie czy o jego bezstronności. L:yto niżej, w m. 135 - 143, na paź. *) Pod rubryką "Ogrodowizny" pomieszczono 
rosyjskiem zaprasza uprzejmie wszystkich - Wychodztwo do Ameryki. Według dat 142'/.-142 '/2' na pai' hst. lM3/. -136, na list. buraki dla cuk,rowni Ruda Pabianicka. , 

l kó ddz ' ł l d' t t t h d ł k b' gr .. 135[/2' na gr. st, -, na st. lt. -, na ". ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cz on w o la u na wa ne zgroma zeme, s a y3 ycznyc , wywę rowa o w 1'0 11 leżą- kw. mj. 1581/r-13EP/2' J\)czmień w m. 123-J88. _ . 
odbyć się majfbce w dniu 23 b. m. o godzi. cym aż do koflCa lipca z obszaru państwa Owies mocno, w m. 126-160, na paź. 1:193/., DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. 
nie 6

1
/ 2, wierzorem w sali gmachu towarzy- niemieckiego 100,799 osób. Najwięcej zaś na. paź. list. 1263/., na list. ,gr. 1253/., na gr. st. -. Małżeństwa zawarte w dniu 14. października: 

stwa kredytowego m. Łodzi. wychodźców dostarczyły stosunkowo prowin- na st. lt. -, na kw. mj. 1281/., na mj, cz. -. W parafii katol, _; 
Na porządek dzienny przychodzą: cye polskie. Z Poznańskiego wywędrowało Groch warzelny 168-215, pastewny 150-163. Olej W parafii ewalIg. _. 

b · 11 073 P Z l d h lniany w m. -, rzepakowy na paź. 50 ,B. Oko· Starozakonnych:-l) Kwestye leżące. , ,z rus ac 10 nic 11,044 osób wita w m. bez becz. 47. d' 
P · k Zmarli w niu 14 paźdZIernika: 2) \Vnioski członków. rzedewszyst yicm dotknięta jest tą klęską Szczecin, 14paidziernika popol.TlI.rg zhożowy. Pszenica Katolicy: dzieci d,. lat l b.tll zmudo 1, IV tej 

3) 'Wybory zgłaszających się na człon- okolica uadnotecka. \V ostatnim kwartale ospale, w Hl. 136,00-152.011, na paź. list. 149.50, iiczhie chtopt!ów 1. dziewcząf-; dorostych l, IV trJ 
ków oddzialu. udało się poza ocean z "\VągrowieckieO'o na kw. mj. 160.00. Żyto ospale, wrn.133.!)() ... 135.00, liczhiemężcz'y~n -,kobieta J, amianowieill: Anna 

) W b , dd . l 569, z Szubiflskiego 333, z U7yrzyskiegOo na paź. list. 134.50, na kw. mj. 135.00. ł'ilitz. 
4 y 01' prezesa o zla u. Oh d ty Ol;,j ;zepak~v.:y cicho,. na paź. list. 50.50, na k",; Ewangelicy dzieci dt) lat 15.tu zmarlo 2, w tej 
Dotychczasowy prezes oddzialu p. Ju- 307, z ozieskiego 290, z Mogilnickiego fiJ. 5~.OO. Splr):tus CIcho, w m. 46.10, na. paz. liczhiechlopców 2 dzielvczą,t-. dorosłych 1, w t(~ 

liusz Heinzel, zmuszony do ustąpieuia z 122, z Ozarnkowskiego 199, z Inowrocław- 46.50, na paź. hst. 46.10, na kw. mj. 47.20. Ulej tliCl:bie m~żczyzna'l, kobiet _: a mianowicie: Ka. 
tak zaszczytnie zajmowanego przez siebie skiego 150, z Bydgoskiego 138, z Gnie- skalny w m. ~.3~. .. ". 1'01 8teinert, lat 77 . 

. k . d' . ł b d " - k' 134 -b L" . " Londyn 13 pa~dzlerDlka. Cukler Hawana.Nr. 1~ nonu- Starozakonni: dr.ip-ci d,) lat 15·tu zmarŁo 2 w tej 
stanowIs a Je ymez WIlly s a ego z 1'0- zl1lens lego oso. lplec l ilerpIeń nalme 13, cuk~er hu,rakowy 103/ł ; moc,~o. . liczbie chlopców l, dziewez~t l; doroslycll-: w tej 
wia, które mu się wyrzec kazało wszelkich wyrózniał się pewnym zastojem w wędrów- pes~t 14 pazdzierQlka, przed :rol.u~. larg zl)o~owy. liczbie mllżcz'yzu _, kohiet _ a mianowiCIe: _ 
poważniejszych zajęć - zniewolił tem sa- ce, ale zastój ten był tylko przemijający. l'szemca w m. ospale, na Jeslen 7.68, na Wlosn~ ", 
mem oddział towarzvstwa do pl'zedsiAwziA- Z ukończeniem źniw ruch emigracYJ'nv znów 8.25; owies na jesien 6.12, na wiosn\) 6.39; kuku· LISTA: PRZYJEZDNYCH; 

J "l: "l: J rydza na mj. ez.5.70; WIatr. 
cia nowego wyboru. się rozpoczl!l i wzmaga siC;} prawie z dniem Poznań 14 paździer~ika. Spirytus w m. bez becz.145.10, 

Ustępujący prezes cieszył się ogólnąsym- każdym. A pomiędzy' wychodzcami widać na paź. 45.40, na hśt.44.40, :na gr. -._, 1I1L kw. 
patyą członków oddziału, a jego niezmor-nietylko lud biedny, ale i zamożniejsi wIo- mj. 45.80; słabiej. Wypowiedziano 10,000 litr. 
dowana praca względem zawi"zania tako- ścianie dają posłuch ag-entom i zwodzicie. Brema, 13 października. Ojej skalny (sprawozdallle po· 

- '1l ~ czątlwwe)jspokojnie. :;tandard \Vlrit<~ w m.7.45-7.50, 
wego i nadauia mu pewnego kierunku, w 10m, chciwym zysku. ua list. 7.55, na gr. 76.>, na st. 7.75, na H. 7.~5. 
jakim się nadal korzystnie dla dobraog:ó- ----- Glazgów 13 października. Surowiec. Mixed num. 
lu rozwijać może, znane są powszechme. T E l E G R A M Y. ber~ warrants '.1.1 sz. 71/2 p. W tygodniu nbiegłym 
GłAbokie też uznanie J' ego zasług zarówno wywieziono 11,600 tonn, wobec 11,700 tonn w od· 

"l: pOA\iednim czasie roku przeszłego. 
jak mnóstwo z każdej strony cisną,cych się Liverpool,13 października. Bawelua (spr1l.W

1
JZd!lllle po 

potrzeb miejscowych, które tylko za pośre- Peszt, 14 października. W izbie posłów cząt.k.). Przypuszczalny ohrótlO,OOO bel, bez zm:a.ny 
dnictwem oddziału towarzystwa popierania. ma być przedlożonych pięć projektów adre- liverpool, 13 października popołudniu. Bawełna. (l:ipra. 

. l ' t . . k' wozdanie koncowe). Obrót 10,000 bel, z tego na 
handlu l przemysu w pans WIe 1'osyJs lem sów do korony. Projekt większości zazna- apekulacY!l i wywóz 1000 bel. Amerykańska słabiej. 
mogą być załatwiane, wskazują dowodnie cza, że stosunki z Niemcami maj}1 chara- Suraty spokojnie. Middl. amerykaudka na paź. 59/16, 
każdemu członkowi jak konieczną i ważną na gr. st. 5 31/W na st.lt, 539/

W 
na mr. kw. 5ł7/" , 

jest jego obecność na zebraniu. kter przymierza podwójnego, które osta· na kw. mj. 5ló!32 p. 
(-) Koledzy kantorowi. Młody człowiek, tniemi wypadkami bynajmniej zmienioneI New·York, 13 pafdziernika, wieczorem. BawetulL 10. 

n w N. Orleunie 93/~. Olej skfl.lny rafinO\vany 70% 
a co ważniejsza rzetelny i przyzwoity, slm- nie zostało. Ahel Test 77/<1., w Filadollii 71/S' t5urowy olej Bkul. 
tkiem zwinięcia interesu utracił miejsce, Pal'Yż, 14 października. \V dziennikach ny 65/s' Cei'Ly li kat y pipe line - d. 69 c. :\l;~ka ;j 

O nowe nie łatwo obecnie w Łodzi - fun- u. 25 c. Czenvou1l. pszeuimt ozima w m. - d. 86 "., 
b k . pojawiła się treść noty barona OOUlTel do na pnź. - d. 841/2, na list.- d. 86'/8" na gr.] 81l duszów nie mi a! żadnych, o, J' a powle- I I ' 

lk ' ks. Bismarka, wystosowana dnia 29 wrze c. Kukurydza (noWIt) 63' 2' Cn ciel' (lILir r0tinillg dzieliśmy, był rzetelny, więc z niewie lej - Muscovadcs) 4.60. 1{1l.wa (fair H.io) 10.0;). f.ój (\Vi!-
pensy i zebrać ich nie mógł. Porozpisywał śnia r. b. Poseł francuzki wyraża w niej nOK) 8.00. SŁonina 93/ł' ,,'racM, zbożowy 33/,. 
listy do krewnych o zapomogę na podróż życzenia dobrych s11siedzkich stosunków w '.l'ELEGU.l.:lIY GIEł..UOlVE. 
za chlebem i zebrał tym sposobem skrom- Afryce, na zasadzie wspólności interesów 
ną sumkę około stu rubli. Przyszedł ko- obydwóch mocarstw przy zachowaniu zu- Giełda Warszawska. 
lega (syn zamożnych rodziców) i nalegał. o 

ł h ł PelneJ' swobody handlu. ŻąulLno z końcem giełdy. pożyczkę, którą .pod s 'owem . ono~u nua 
zwrócić w przeCiągu 24 gOdZlll. Rzetelny Niźny Nowgorod, 14 października. "\V są- Za weksle krótkoterminowe 

ł . ua llerlill za 100 mr. a nieoglAdny młodzieniec nie odmówi l cizie woiennym rozpocz'>ła sip sprawa o za- L l " 
"l: .J"l:"l:" OUt yu " 1 L. 

obecnie znowu niema o czem wyjechać, burzenia antysemickie w Kunawinie. 0- "Paryż ,,100 fr. 
gdyż dłużnik, naciskany o zwrot pożyczki skarżonych jest 72, świadków 200. " Wiedeń" 100 n. 
powiada: skarż mnie, niemam:- zbankruto- S f 4 d' 'k Za papiery państwowo: 
wałem. o la, l paź ZlemI a. Zawarty został Listy Likwill. Kl'. Pul. . 

Drugi fakt drobny jest również cieka- traktat celny pomiędzy Bułgaryą a \Vscho- ltos. l'oż. Wschodnia. 
wy. Jeden z mniejszych przemysłowców dl1i!'!l Rumelią, na mocy którego wszelkIe Li:,ty Z~s. Zj~m. l~l~r/' ,LiC. A. 
tutejszych otrzymał list z okolicy, że z po- opłaty celne od produktów obu krajów, z Listy Zast. M. W.l.rHZ. Ser J 

wodu wyjazdu nieprzewidzianego jest do wyjątkiem tytoniu i soli, zostały zniesione. ,',' ',', ',', ',', lU 
nabycia znaczna partya bawełny, nader t:;t- d 
nl·o. Pl zerllysłowl'ec nl'e I)osiadał na raZIe Londyn, 14 paź ziernika. Z Hongkong "" ).' "IV 

d . d List.y Zast. M. Ludzi Ser. l potrzebnej gotówki, udał się więc do kole- ODOSZą ostatl1le epeszer iż francuzi wylą- "" " " II 
gi, opowiedział interes i zaproponował ku- dowali 8 b. m. w Tamszui i po kilkogo- "" " ,,11I 
pno do spółki. Kolega me. był od tego, (lzinnej walce zostali odparci. Giełda Berlińska. 
prosił jedna~ o zwł'o~ę ,~o d!ua. następnego, Berlin, 14 października. ':Mocarstwa re- Bauknoty rosJiskie,zarazj., 
w którym m1ał podn1Bsc plel1lądze z ban- " "IIlL (ost. 

h " ... prezentowane będą na konferencyi afrykań- Weksle na WarszawIj kl'. ku - ~ymczasem pojec a~ na mIeJS?C l za- ł Petersburg kl'. 
łatwił interes na własną rękę. NIema to skiej przez swoich posów, którym przyda-:: dt. 
jak koleżeństwo w interesie! ni blildą rzeczoznawcy. " Lou\lyll kr. 

Zagrzeb 14 października. Stronnictwo :: Wi~de{l (~~, 
KRONII)::.A niezawisłe w sejmie powierzyło wypracowa- Dyskonto prywatne 

KRA J O W A I Z A G R A N I C Z N A. I nie adresu do korony kanonikowi Raczkie- Giełda londyńska. 
-- Imu, jako zaufanemu 'biskupa Strossmą- Weksle na Pet.ershul'g. . 

- lublin. NiezaJt:te mieszkania. W obec- yera. Dyskonto 3% 

48.42 '/1 48.42 
9.81 D.81 

39.20 39.:'0 
81.10 80.86 

87.70 
95.-
97.:l5 
97.10 
94.70 
92.70 
92.60 
92.50 

206,75 
206.75 
206.D5 
205.40 
203.40 
20.38 1/ 2 
20.361/ 2 

167.80 
3'/~ 

87.!)5 
!l5.-
97.20 
97.15 
9460 
92.75 
9250 
92.50 
8i.50 
84.-
83.-

207.10 
200.75 
20o.ł5 
200.80 
203.60 
20.38 1!., 
20.37 -

166.80 
31/2 

Hotel ManteufHa. v. Burchard z Berlina, J. Hor
nyen kp. z Lomniey, R. Clarenbach kp. z Bonn, 
A. Klein kp. z Biebrich, A. Świ!)tochowski z War
szawy. 

Hołel Victoria. Kobierzycki wlaś. dóbr z Kalino
wa, Halle kp. z WarBZi1\V~', LulJleński kp. z War
sza,?,y,. Roaicki z żonlj: z Radomska, MasŁowski kp. 
z KalIsza, Wekert fabr. ze Zgorzelic.. 

PREMJÓWKA 
KALENDARZ ILLUSTROW ANY. 

na. rok 1885 
wyszedł z druku i jest do na,bycia we 

wszystkich księgarniach w Warszawie i na 
prowincyi i w kioskach. Skład główny w 
księgarni pp. Gebethnera i W olIfa i u wy
dawcy, Kr.-Przedmieście nr. 27, (dawniej 
Stara Poczta). 

Kalendarz pomieszcza: l) Prace pierw
szorzędnych pisarzy. 2) Dział humory
styczny, opracowany przez pierwsze nasze 
siły humorystyczne ,i illustrowany rysunka. 
mi pp. Kostrzewskiego, Szymanowskiego, 
St. Muclul:rskiego i A. .l\I ucharskiego.3) 
Obszerny l dokla,dny dział informacyjny. 

" Każdy kalendarz, opatrzony jest nume
rem, . z któryC!l je~le~ wygrywa pożyczkę 
premlQwą lI-eJ Emlsyl nr. 19 seryi 17663." 

Oena egzemplarza w ozdobnej okła(lce 
50 kop. 

Jr..6..--

- Echa muzycznego i teatralnego Nr. 53 
opuścił prasę i zawiera: "Od redakcyi'" 
"Stosunek Beethowena do Haydna,' pi·z~z 
Jana Kleczyflskiego; z poema tu \Viktora 
Rugo: "Osioł" (wiersz), przez Klemensa 
Podwysockiegoj "Lindau o teatl'ze wal' 
sz~wskim," p,rzez. \Vladysława Bogusław
skIego (dokonczeme); "Sen nocy letniej" 
(l\fitsumlllel'-~igth's Dream), przez Mary~ 
na GawalewlCz2l.; "Jan Tatarkiewicz" (z por 

'tretem), przez Bronisława Zawadzkiego; 
"Robert. Schumann," przez Maurycego Ka. 
rasowsklego (d. c.)j " \V arsza wskie towa
rzystwo muzyczne," przez Jana Kieczy!l
skiego; "Kronika;" felieton: "Nino i Maso," 
podług starej krouiki opowiedział Paweł 
Heyse (dalszy ciąg). Dodatek nut: l) , Ta 
niec czeski" (na. fortepian), przez Frydel'Y 
ka Smetanę; 2) "Romans" (na fortepian), 
przez J. Pauknera. 

nej chwili, wskutek ogólnej stagnacyi, jak' ~~=~~~~~~~~~~~~~~ 
dono.si "Kur: wars,z.," stoi w Lub~inie pust-I OSTATNiE 'WIAOOMO$CI LIC, YTA. CYE W G~B .. PI~TRKOWS-K'EJ. Dr. J. KolI-n' SkI-kaml 206 lIlleszkan! . Jak na mIasto Lu- HANDLOWE 
b~· . tt f" • ~ • I . :-' \\ dnm 1 (13) pnZdZlerlll~a w kancelaryi leo ' 'l" . l 

llll, Jes o cy ra rzeczy",Tl:;cle spora.. --_. smctwa Olsztyn, na sprzeda~ lU plug drzewa po. L~ozpo(Jzą przYJJllOWallle c lO1'ycl1, (choroby 
- Ciechanów .. Kradzież na poczcie. ~ 0- Berlin, 14 ~afd'Zjernjka. Bilety ba~llm. roqJ:jskiego : walon('go przez burz~ w 6.(llU obr~bachp od sumy l oczne), od. 90dz. 3-5 po poł.,-uhca Bl'ze~ 

wy f<tkt obrabowania torby poclItoweJ z 206.75; E Ufo listy zastawne G2.201 4 lo hsty likwllla- 2G3 rs. 9 kop. zll1ska
l 

dQm Sznlidta. 703. 
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STAN RACHUNKÓW 
JJa'l"ik·u Ha"łdloł.vego 'w JiOtl~i 

o dzień 30 ,września ·1§§4, l'. m,~n1-e-J~;z&e1'H' 1-'11-a-1n ;Z&a-~;z&C;z&1;V~ ~a-~IY~a-do1H,ić 

1 
2 
3 
4 

Kasa; gotowizna w l)ile!ach bankowych i bilonie 
Rachunki przekazowe w bankach prywatnych. . 
Skup weksli opatrzonych najmniej 2 podpisami . 
Zastawy ubezpieczone, 

SZANOWNĄ PUBLICZNOŚĆ, 
i~ Apteka Pana l)". 1fIiilleł-a 

a) papierów państwowych .•••.• 2800.-
1) _ listów zastawnych • • . . • • . • 25359.51 

'P.z:.;Z&e,~;z&.ła, na MlO}<? wkno6ć 1- ;Z&aofa--t.z;.;Z&1--i'w~;z&1--t ,I:a#ową. 1.ue, ~u~:Z.'>"t~:t-
1i.-~e, najM-ow~;Z&e, 6-wd/M {e,ń.a.z:.~1M,e, 1- ~'Pe,c1ja,f,~a z,a<ł.z:.a114Cz,..,.t--e" od dwia Papiery wartościowe własność llanku stanowiące. 

a) pailstwowe i przez rząd por~czone 
b) przez rZfJld nieporęczone 

5 
16334.56 . d;Z&·-j,~1-e-J~;Z&e,SJ,o -pod 'Lu..fa~'L14 l4Mnq. 

1. listy zastawne . • 4804.61 
2. udziały. . • • . 3000.- 7804.61 

Papiery wartościowe kapitalu zapaao-w-e..:g..:o----.-.-.-.
KorespOndenci: M. SPOKORNY fi 

7 
a) ich rachunki (loro) 

1. Kredyty ubezpieczone papierami. 
a) papiery państwowe 
b) listy zastawne i akcye. 
c) weksle:< 2. podpisami. 

133586.39 
999447.!l5 

l'ZOload;z&'i,ć {',<?d<? 

2. Sumy do dysp. banku (on call) 4-t29:J9.65 1575963.S9 

g)'o~'f~tjq.c ~1-<? w'l--}'4cw.,1-e, do{',O.z:.O'we.111Ji. 1natn1--jcvta.1Hi-, ~l't-Owa-
<hane1-11,1- z, na~ceMvi,e,~~z,"tc,f1, ::r,.z:.óde....f z,acyzan1-cz,n~c4", o{',o.{" dv~l'e,
d"tC1~Vi, 11-a-p~{e}~z,e-J 1- 1-'l'tOż,{1-w4e ~;Z&1j{,#1-ej, '1na111- nad;Z&~J<? ;Z&a~..fuż,~ć 

na .ła,~#awe- ;Z&a.+n1-e, S;z&anownej g)'wf,{1-c;z&no6c1-. 
b) Nasze rachunki (nostro) 

a) sumy należą,ce do banku 
b) weksle do inkasi . • 142494.58 Łódź, dnia l-go Października 1884 roku. 

8 
9 

10 
1] 
12 

]3 

Weksle i traty na obce miejsca 
Nieruchomości 
Ruchomości 
Koszty urządzenia 
Sumy przechodnie 

Koszty kandIowe. 

14- Weksle protestowane • 

STAN BIERNY. 

1 Kapitał zakładowy. • • 
2 Kapitał zapasowy 
3 Rachunek zysków i strat 
4 Niewypłacona dywidenda 
5 Rachunki przekazowo: 

a) za okazaniem. . . • • . 123201.80 
l») za 7dniowem wypowiedzeniem 193285.58 

6 Wkłady procentowe: 

Z powodu -wyjazdu WIELKI WYBÓR 
sprzedania Lornetek tea-

KOŃ (wierzchowiec), SIOD,EO ofi- tralnyel" 
ceJ'skie z ,przyborami, KOLASKA, 
UPRZĄZ na parę koni (szory), jakoteż Okularów i Pince-nez, 

uprzą,ż na jednego konia (z obrę- poleca ZAKŁAD OPTYCZNY A DIERING 
czą, na sposób rosyjski), LIBERYA •. 
dla stangreta i rozmaite MEBLE ulica Piotrkowska, obok /totelu Victoria. 673":-6-2. 
w dobrym stanie.- Ulica KoleJna, - J1Llyn wodny 'm~ • M'U' jł , . ." 

Prussaka, Nr. 501. 120. . . ~"~~A ~"vAA~" 
a) terminowe . • • 577056.1)7 turhmowy, nowo-zbudowany l po-

FABRYKA dług naj świeższego. ~ystemu .. urzą,- D.- A łJ~it:l\JH1ł.. b) bezterminowe . • 13809.63 
dzony, przy koleI zelazneJ Jest . 7 Korespondenci: 

a) icb rachunki (loro) 
a) Bumy do dyspozycyi kores

pondentów (on call) • • • 369871.41 

DO WYDZIERŻAWIENIA. We czwartek dnia 16 października 

b) weksle do inkasy 9537ó.02 46524.6.43 poczta W olbrom, gub. kielecka. S KOŃ C Z O N Y 

POWOZO
'W Wiadomość u właściciela-BydUn, CZŁOWIEK 

. 696-1. (Ein gemal'lttel' Jlann). ' b) Nasze rachunki (nostro) 
Sumy należl!ce do banku 153'3'12.13 Krotoch wiła ze śpiewami, w 3-ch 

'r? BWitODn~yw Pow-rócitelll z ElllS. aktach (5-u obrazac~) Jakobsona. 8 Procent I prowizya: 
a) pobrano •••••• 221179.01 ~+ ~ ~ rU-M A Br. Goldbo/um lVIuzyka Blal'a.. . 
b) wyptacono . • . • • • 29254.04 

9 Sumy przekazowe • • • • • • W WARSZAWIE, ulica Piotrkowska Nr. 256, dom W pią,tek d. 17 października 
po zniżonych cenach 10 Kapitał zapomogi dla urz~dnik6w • 

11 Rozcbody podlegające zwrotowi 

Weksle do inkasy • • • 
Depozyty w przechowaniu 

-
nr e iii: li J e. 

Berlin • • • (161'/3) 
" (161 5

/12) 
!twe niem. miasta bank. 

, " 
IJondyn 

" Paryż 

" Wied.,ń 

" . 
Petersburg 

" " 

.. 
(-,-) 

• ;(185 116) 

dl. ter. 
kl'. ter. 
dl. ter. 
kl'. ter. 
dl. ter. 
kl'. ter. 
dł. ter. 
kl'. ter_ 
dł. ter. 
kro ter. 
dl. ter. 

2 d. 
2 d. 
2 d. 
2 a. 
Sm. 
Sm. 

10 d. 
10 d. 
8 d. 
3 d . 
2 d. 

ZA 

100 mr. 
100 mI'. 
100 mr. 
100 mI'. 

1 :t. 
1 :t. 

100 Fr. 
100 Fr. 
100 flor. 
100 flor. 
100 1'8. 

~ g Dopełnione Z kone.giełdy 
l"ul,iery IJłuistw. S t 

(za 100 rB.). 00 ~ ranz. żl}d. I placon 

Ohligi Skal'. Kl'. Pols. duże -4- -.- -.- \ -.-
ListyLikw.Kr.l'ols. duże 4 87.50

1 
87.7u\ -.-

n " " " Dlate 4 -_-I 87.35 -.-

" "" " 1001'. Ii -.-: 95.- --
R·)s.l:'oż. We. l em.1000r. 5 -'-1 95'- -.-

" " " " 501'. Ii -.-i 95.- -.-
" " " U" 10001'. Ii -.-! 95.-, -.-

" " " " 1001'. 5 _"=1: ~g:=' ='.= " " "Hl" 10001'. Ii 
.1' " " " HJOr. fi -.- !ió.-- -.-
UO •. l:'oź, Pr. z r. ] /Jol lem. 6 -.- -.- -.-
" 't." ,,18661lem. 5 

l:Iilety 15all.l'ań.l~o8. lem. I) 

" " " "li" l) 
" " ""Iti" l) 

(.laty Zastawu e (2;1\ 100 r.) 
" "zr.186lJl::l.1lit.A. 
" "" " " lit.H. 
n "" »" Inale 
,t ,," Ser.tilit.A. 
" "" "lit. B. 
n )t,., n D\ale 
I "" lSer.IIllit. A. 
• "" "lit. B. 
u "''ł " lnałe 
" "" Ser. IV lit. A. 
" "" "lit.B. 
" "" " ~ale Listy " .. st. m. Warsz.Ser.l 

n " "" II 
"" ""lll 
"." "" IV 

fio/ ... Obligi m. Warszawy 
Listy zast. m. Lodzi " I 

nn " "li 
n" ".'J III 

Listyzast.U.T. WlI.lir.Z. 
List Z 60/0 Wileńskie długot. 
~rótkot. ,,1\ " 

l) 

ó 
Ó 

5 
fi 
6 
li 
li 
l> 
/) 

fi 
.1) 
fi 
1) 

fi 
l> 

li 
Ó 
5 
li 

-.-
-.-

-'-1 97.2;:; 
-.- 97.20 i 

=:= ~:~l 
;;;:J ;;;:"1 -'-1 96

.
40 

-.- 96.45. 
95.90( -.-' 
95.90, -.-

~_Ó:.~_OI 94:;; 
92.70 

92.31>( 92.60 
92.25 92.50 
-.- -.-
-.- -.-

-.-
-'-r -.--.--.-

-.--.-
-.-

-.-
-.-
-.--.--.-

Kestenberga. . ulica Elektoralna, w domu własn)m, 
I_--,...,.,.,..-=~I':'=- posiada gotowe pojazdy w wielkim 
I __ ~-=-='jl':":'_ wyborze, po cenach możliwie przy-

stępnych. 
684-6-2. 

DENTYSTA A. IwanoW, 
ulica l:'iotrkowska vis-a-viscukillrui 
Wiiatehuhego. 304--39--0 

ZBÓJCY. 
([JiB Rauber). 

Tragedya w 5-u aktach Fr. Schillera. 
Początek o ~odz. "1 1/ 20 

'll'l0qog I I~ ~ N '"' o o ~ o o RUCH POCIĄGOW' KOLEJOWYCH~ 
1-------; '"'~~2M~~~~'"'~--~'"'~'"'~_f----~~~ 

~ h°>O >O zŁadzi I godziny i minuty 

I 
tiiI :l[a'lU!c:I'" 6 ~ N '"' o ~ o o o !--i;-'-~:'I::"':";::';:;,...r~;,:,,:,,;;,:,,~:...L-

Dopelnio_n_e_,_tr_a_n_zl!..c..k_c_ye ~ p ... .... '"' '"' ..... M '"' -::;=:::17:I°.;;d.::;Ch::.:O:..:d:::z.:E.'!~: i-.:5~i3:.:5+-;7.!:12~5=,.!-I...;lLI..:5~1...::5:.:i4~O 
Q ~ ~ ~ ~ przychodzę, I I 
~ lJ:e'll:ll.~zo .... 6 .... N ... lo- o o o o o o Ol do Kolnszek.. 6-35 S 25 2 5 6_40 

·~~g~~:~~35371/2 t ______ 1i:i;>o.-I .-1:;'"''"'.-1.-1 "SVkierniewic. 81-1 3a9 7'59 

DYB- , Z końcem giełdy 

konto I żądano I placono 
-4-~50 -

Q 1'JpO.IQ .... 6 <,; N.-i o ~ o " "\ ar8zawy ID 10 555 9150 
"e y h '"' .-1.-1 '"' .... ~ ~ "Piotrkowa 9 48 3 55 11 

II 48.4;(.1/2 -
4 -.- _ 

>'l 0>0 >O " Granicy. 225 9 35 
~ J[fJ;I°'lA\ '... ~: C\I ~ o ~ o o o 01 "Sosnowca 2 S8 9 30 

" 3 
-.-
-.-

:. " .-I ,",.-I '"' '"' .-I ~ "Krakowa.. 5 32 
.... 'CI :::> "". >O L\vo\"a " 3 

9.81 

" 39,20 

1

39 10 ::1/2 
80 75 85 

S 'zpe~uod o "6 ~ C\I .... o 6 o ". 5 30 
":l !li;.-I.-i .......... ;::~ ,,-Wiednia. 5iJ6 
Q o ... .., >O " Wrocławia. 8 143 
':=ll[e~zpe!N: "6: C\I r-ł o ~ o o o m Kutna. 

4 
81.10 " 

~ .....c...... r-I 1"""'1 P"""t 1""'1 1"""'1 n Aleksandrowa • 
~ Ó l DOpełnio-\Z. końc.: giełdy ~. ..... ~ • ~ "t, ~ ~ . "t, 'ii. ~ "Berlina 

Akcye. o o .... S' ~ ~.~ ~ ~ ~ . ~ . ~ >:- " 
(za 100 rB) #. ~ ne tranz. żnclano 1 płac.!::!, .ó? ~ ol ::I • ' ... P<::I ;:l d P< ol P<::I B' . l'! 

~...,'" 't: .-rI ~ <Q:) ~.~ ~::::'o-i.::2.~ ~ ..... ~'.-I.~ " rzeBCla 1 ewa.· 
AkeyeD.Ż.War.-W.l00r.-4,- _._1 _._) ___ o P< o~,.Q..ci.:i~~o::iE::i8-" Moskwv .• 

~V B d 500 A ) -.'"-)iP. ~..§ ~ ~ g g.~ 1ii ~ ~.~ tO.~ ~ Petersl)urga 
" " ł.- y. r. ~ -.- -.- ....- a,) ~~:!::~~ ~!;:~ ',', r,Ilawy •. 
"" "IOOr. 5 -.- -.- -.- tiill---~-I.;::;::;=':==~--'===-1 
" " Teres. 10001'. 5 _._ -.- ~ • _~ ... o ~~ ~... "Lublina. 
"" ,,1001'. 6 _._ -.- Q ,~j;] ~ g' ~:~ CI> ~ ~ Kowla 
" "I"alJr.-.f.ódzkiej -.- -.- -.-.Q.j tO l~ :e :; ~ ~.~ ~ ~ :: Kijowa 

fi -.- 10134 

1120 
650 

9.50 
10

1

38 

947 

9[27 314 
828 

617 

8130 

6\10 

723 943 

-I 
" ".Na.dwiślańsk.) --.- -.- -.- 4N ~ ]~ 1! ~_; 
" Hanku Haudlowego gj -§ .• 

w Wars7.awie250r. _._ =.'=1 -.- ::I S ... .:: .::~ ... ~.:: do Łodzi, Ifrgi:'01i(,l,z_i-;n=-!-Y-7i--;m~i;n:..:u:..;t,:!J~'_ 
:: ~:s:.·H~~Ii,~I:i ~:~: =:= _._ ::= ~ltoqoS ~ lO : ... : '"' _ ... (oifdr;;Cr.h-;;o;:l:dz;;P:~Z:!Y.::;Ch::.:O:..:d:'::Z.E'!:+.:.10::;i::l:.:0-!1L......:4~,~5~1~8~2~5~1 ~11~12~0~ 
JI War.Tow.Ub.odognia I .... i'~-;=;.:..r-ł.:...--;=:; ______ I Z KI) uszek. 91·10· l 1 l I 

z wpt rB. 125 250r. _._ -.- -.- U '<It C<:l C<:l " Skierniewic to-. <:::> o <:::> 7.50 31 !. 2
56 7.\25 10

8
,_,2
5
°
8 " War.Tow.F.CukrnóQO -._ -.- -.-. Jtet !ći -;; ::l "" ... -;,;::: <O _ ......... '"' "Warszawy.. 61- 1110 650 

" lJukr.Dobnel. 5001'.'; -.- -.- -.-.~ s::l 9 g g ~"_118 6 
J ' '6 2-0 .. "" ue Al.zQ ~. ···'"==-'·~··::-c-:~--_t" Piotrkowa ." 11 " " ozel' w tl r. ~ -.- -.- -.- ~ 'l l;I'II ·s ::l "".Q;::: ..... ::> .................... <1:1 \Oj45 5'59 

" n Czerek 2501'.:. -.- -.- -.- Q ;'o;---7o~'--;::o:::-------1 "Granicy.. 1°140 750 115 
" " Herruanów250r. ś! -.- -.- --.- ~ 'llpO;IQ '<It C<:l co » Sosnowca. • 10,16 7'55 1 
" " EYezkowic.2W r. E -.- -.-' -.- "'" y . ~ >Q >CI :::: <GJ o-< '"' .... r-ł n Krakowa 8 
" II LCeonów: 2

2
501'. ~ -.- -.- -.- tiiI "9.10' '.' .;~ .~~ ~ a5 " Lwowa. , 11 5 

" " _z~8toClce 50r..:;r -.- -.- -.- -, mOL ~ _,~.~. ~ <0..--< .... '"' ... " Wiednia 8:30 
" T. W.F. Stali 10001'. ~ - -. -.- -.- ~ ~ ę a5'" o <P "Wrocławia 6 23 
" Tow. -Lilpop, l{au i N • I ~ 'zpa~u0c:I o C'l >CI >O ... C<:l K t 

Loewezst1ill 10001'... -.- _._ -.- ~ "" ~ '"'. "" r-ł '"' o-< o-< ::_ Akks~n:dr~w~ • 
"Tow. ak. Metal. H. 'c -= ~ ~ a5 B r 

Hantkew War. 10001'. ~ -.- -'- -.- O llIa!zp9H~ ~ lO >O:::: <O r-ł '"'.-I.... (C " er lIla 

"Tow.Zakl.GÓrniczyeh .S .::: 1-----'--I'7-:--'-::-:--:--:--:---c;-;-""7"..,..1 " Brześcia litews,. 
8tarachowiekichlOOr. -.- -.- -.- ~ .... ,o ~ -;;:, o Q ;;.'"i, 3 

" Tow. War. Fal!. Mach. ~ ';e' Ei d" ~ .,; 1'5 ~ '7' ~. (5 p. "Moskwy 
Narz.ltol. i Odl. 100 r. -.- _._ _._ Q '" ~ '" ol ' ... ~ :=;- § 0 d Po ol Pol=i "l'etersburrra. \V T K l ~ re O) .~;:. o' .............. ~ "r-: ~ -..-i .~ .... 540 

1129 

920 
1115 

930 

618 

3,30 
930 
5-

[653 
{438 

" ars. . op. węg do l ~ 8 S ~ 0.-'" --'" ::I ~ P< o ;:l o ::i f'C "i\Hawy. • • 
ZaktHutniczjrch250r. - .. - --.. - -,,- op {1 ~ tó g ~.~ ~ ~ t;.~ ~.~.+3 "Lublina 7 40 

" 
Tow .. Zakl. Pr~. Baw.} ~ ~~_~~;!:i~:s.§~ K l IQ ------1'-"---"---;;::-:::;-'-.:;:::.-==--1" owa 8 .. 
TGk. w

b 
TZlI.wiler<:iSu ::óOdr'

l 
-.- -.- -.- s= g ~':;; ~ 'l:i ~ ~ ~ KiJ 'owa 3 15 

II ar. em er l zwe e -.- -.- -.- .." d'. N.~ "":5.~ r::: '" " • • • ./ '6 A9 
~ 'S $ .., Oi :; N e '" '>-~C I LS ·3"S 

. 'IV a l' t o 8 Ć k u P o n 11: I IJist. likwid. • }474/,." ~ ~~ ~ .;>< .s::: B 1:1 _. t 
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