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cbu prawldlow~go dopiero "'е wr~e§~botam.i .ki~ruje iozY~ler. Ziell Skl, przy 
BULEТYN ТYGODNIOWY оwуш tez czo.~le wpro,!,o.dzooy zostnl ~eano- РОШОС1 IЛZУDlоrа Grozlusklego. . . 

'VYWOZU WYROB6W WDZКIOH Шу rozklad bleg~ РОСII,gб. nа. ca.leJ <I;~: ~tZYbk?§C Jazdy па drodze d~browskleJ, 

~raj пав. potrzebuJe Jaк najwl~eJ (. ". 
dгбg podjazdowycb, ktбгеЬу l"czyly WnО
trze jego z gl6wnemi liniami, dajllc шо· 
znc§6 rczwijania. si~ przemys!owi, kt6ry 
cierpi przewainie па. brak dogoд:nej i эzуЬ
kiej komnnikacyi. Dotychczas jedyna. 'gи' 
bernia piotrkowska znajduje si~ роа tym 
wzglQdew w wyjlltkowo аzсz~Нwszещ ро
loz~niu. Pпвz ca.1~ jej dlugoM cil}gnie 
si~ паjdаwniеjзzа. linia warszawsko·wieden· 
ska, zbudowano tez па tej Нпи w ciqgu 
trzydziestokilkoletniego jej iзtпiеniа ао tej 
рогу 33 linie boczne, l"cz"ce ior gl6wny 
z r6znemi fabryka.mi i zakladami przemy
slowemi. Wszystkie te drogi podjazdowe 
B~ nadzwycza.j kr6tkie, wупозz" howiem 
razem 52 wiorsty dlugosci а. koszty budo
"'у bezwlltpienia oplacily si~ juz рпету· 
slowcom. 

• dze, kt6rll podzlelono па ВЕеМ dуstanз6"1 anowlOna poczlltkowo w stosunku 25 
-о- 1,ierwszy dузtaпs obejmuje 76 wiorat, oit rst по. godzin~ powi~kszon" ,0вЫо. z 

W nbieglym tygodniu sprawozdawczym, Iwangrodn przez Ga.rbatk~, J elni.IJ., Radош dоiещ 1З listopadaj poci"gi przebiega.jll 
оа dnia. 15 do 21 listopado. wl"cznie, wy. ао J o.strz~biaj dystans dJ'''gi 17 wiorst Н- obecnie па Rodzin~ зо wiorst. 
wiezionQ gl6wnycb wyrolt6w 16dzkich: d . В' К 1 N t k 'kA' 1 

1~prz~dZ1 ",еВ baw. w kom,krai. ],250 pud. nii gl6woej, 17 wiors~ о ~ogl zш- О u· .owa аг. е.гуа umuDl. cYJoa ро "czy w 
• 'szlci i 4.6 wior6t odoogI Вzш·ВоdzесЬ6w - w DledalekleJ PI'zYblzlo§cl drog~ terespolsk" 

2 ' " baweln. ао OesarsLwa. 1,371" гмет wiorst 80; I" uci obejmuje lini~ glб. z wal'Szawsko'petersbnrskl\, mianowicie , 
3 tkilnin welu .i baw. w kom.kra.j. 6,852 " ",п" оа 93 do 152 wiorsty, оа Suchednio- Malkiui ао Siedlec. Roboty podobno jU7. 
4) " baweln. ао Cesarstwa 24,321 " wa. przez Zаgпаtlзk, Kielce ао Oh~cinj rozpooz~to, kогzузtаj"с z pi~kncj pory je. 

. W poprzedoim tygodniu od. дniа 8 сzuюгlу dalsze 68. wiorst Ч~ii gl6wn~j оа s~en~ejj droga ta .та .Ь~б ukonczon" w )е. 
до 14 liзtораdа wyw6z wynosil: J ~rzejowa ао Mlechowaj Jlщtу ostatDle 58 S18Ш 1886 г. DZlепшki warszawskle tWler. 

l)prz~dzy weln.i baw.w kom.kra.j.1, 169 pud. wicrst Hnii g16wпеj оа зtасуi "'Volbrom ац, "е przy budowie drcgi siedlecko.mal
~) " baweln. ао Oesarstwa 1,820" przez Olkusz, Strzemieszyce do D"browYj kitiskiej , kt6ra miala Ьу6 powierzonll in. 
3) tkAn.ba.w. i weln. w "-от. kraj. 6,583" wreszcie дувшпа 8zosty obejmuje 91 wiorst tynierowi Serebriakowowi, utrzymali si\} 
i)" " "doCesarstwa 26,198" odnogi Вziп.Коluзzki, przez Nieklan, Коп. Qs~аteсzпiё .pa..Dowie КЩаб.зk.i i Ki.ers.now. 
Sredni wyw6z tygodniowy vf г. Ь. од dnia 6kie, Орос,по, Тоmaszбw. зЮ. Wynuenla.oo te1 Jako ргzсdзl\}ы�гс\} 

13 stypznia ао 211istopada: Droga iwапgгоdzkо.d~Ьгоwзkа, niezale. р. Rohna, kt6ry budo\Val drugi tor па. Z przyjemnowi" tez spostrzegamy ozy
wienie w budo\Vanin dr6g podjazdowych. 
Opr6cz роl~сzеб. wyzej wzmiankowanych, 
zaznaczamy da.lej zЬudоwа.п'l< jui Нni\) Ьо
czn~ од cnkrowni Cz~stocice do stacyi 0-
strowiec, wreszcie рпу drodze dllbrowakiej 
odnog~ budowanll z kopa,ln towarzystwa 
frl\Ocuzko·wloskiego ао sta.cyi S\}dziszewo. 

1) prz\}dzy haw. i weln.. . 3,139 pud. znie оа dogodnosci komunikacyjnej, ' рпу- drodze terespolskiej, otwarty dla гпсЬо 
~) tkanin г6~. rodz. • . . 27,750 " czynila зi\} wielce do oiywienia ruchu pr.ze· prawid1c\Vego w ostatuich аniасЬ maja т. 
Sredni wуwбz tygod.niowy w latach рО· mystowego i bandlowego dwu gube1'!lij, Ь. Droga ielazna z Siedlec ао Ma.lkini 

przednich, w pr7,eci~ciu z calego roku (.., pu- Ноге przecina. Pomimo zlych dr6g doja.. w)7losi6 b\}dzie 66 wiorst. 
dacъ,: zdowych, handlarze z"o:l" stosy drzewa ао W dа!з"уm ciqgn rozpocz\}to tez studya. 

prz\}dza baw. tkaniny Kielc z lasбw mniсЬоwзlciсh, rokoszyn.skich пад budow~ drogi zelnznej z Brzescia Н. 
,. roku 1881 2,704 18,530 i gоzоiепзkiсЬ, celem wysylki przez D"bro- tewskiego ао Ohelma; со ао kt6rej nie то. 

" 1882 2,461 21,150 W\) za granic\}. l.omy оЬгоЫопусЬ ша.г· *ету orzec stanowczo, kto Ьudоwаб j" ь\}. Nato01io.st :ialowa~ przychodzi, _е inne 
projekty, jak naprzyklad droga zelazna. z 
l.odzi do Кalisza, wreszcie ао Kutna, о 
ktбгеj wsроminаШmу w roku zeszlym, ро
zostaly dotycbczas projektami i kto wie, 
czy niе pozostanl} niemi па. dlugo. Juzto 
gubernia kaliвka pod wzgl~dem komunikA· 
сп traktowanl} jest i§cie ро ma.coszemu. 
J еаеп z wlaAcicieli fabryk w Kaliskiem 
l~czy роаоьпо ~woje zaklady przemyвlowe 
miniaturow~ kolej" :!elazn", сбi щu jednak 
przyjdzie z tego, jezeli nie bQdzie m6g1 
роlqсzуб ich z gI6\Voiejsz" arteryq, "-ошп
nikacyjnll. Nikt nie zaprzeczy, ie ziemia 
ka.liska, jedna z na.jbardziej nrodzajnych w 
Kr6lestwie, ша tei wiele warnnk6w do 
rozwoju przemys1o\Vego, ale przemysl tej 
guberni ШJ.dег slabe czyui post~py, bowiem 
na. kaidym kroku uczuwa dotk1iwy brak 
komnnikacyj kolejowych. 

" 1883 2,918 23,~86 mur6w kie.leclcicb, za~upywanc przez Ьао. ~zie, g~y Ьоwiеш )еапе рi~ша wymieni~jll 
,,1884 985 27,018 dlarzy, daJ~ tez wlaAClClelom \vl\}ksze 'У' 1 tutaJ Р'. Serebrlll~Q\V~ Jako kie!owDlka 

NOWE DROGI ZELAZNE. 
-<0>-

1. 
W roku zeszlym, w listopadzie, роаа

НАшу sprawozdanie z post~pu budowJ по· 
",усь tlГOg te18zDJcll w IS;r0Jestwie 1 Ceвar
stwie (N.ra 260 i 263 Dz. lЮdzkiеgо) i 6ta
rаШшу si\} zaznnczy6, jaki wplyw nowe drogi 
mie6 . b~dl} па rozw6j pl'zemys1n i handlu 
okolic, kt6re przecinajll' Obecnie, niezalc
znie оа notatek, prowadzonych w miesie
cznych przeglqdach ruchu przemyslowego 
i hand!owego, podajem1 moiliwie dokladoy 
оЬга. rozszerzenia kощuоikасуj kolejowych 
w г. 1885. ' 

Jajc wiadomo, w dniu 25 stycznia. r. Ь. 
n8stq,pilo otwarcie ruchu prawidlowego па 
drodze iwaogrodzko·dqbrowskiej, z wyjllt
kiem linii Kolusz.ki· Bzin, otwartej dla ru-

12) 
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Wiktoryi Rosickiej. 

(Dalszy ciqg-ptitrz Nr. 253). 

А jezeli sprawiedliwosc зi~ отуli i ska
:!е go па §miеrб? Wi~ c6i? - со znaczy 
:!ycie jednego czlowieka, nawet setki ludzi, 
w por6wnaniu ze szczesciem Felicyi? 
Рушш, со to jest зumiеniе? со jest 

zlem а со dobrem? С,ет jest to widzia. 
dlo, zwane przez ludzi Ьопогет? Czem:!e 
jest ostatecznie заmа zbrodnia? Milcz i 
zapomnij о wszystkiem. Masz bogactwo, 
тlоdо§б1 zdrowie i sil~-milo§6 najpi~kniej
szej kOl>iety i wahaвz si\} jeszoze? Сб:! 
znaczy w por6wnanin z twem szcz~ciem, 
zycie jednego c~lowieka? Zastan6w si~ 
tyIk.o, czy nie. tysillce lodzi idzie па wojn~ 
_а. зkiniепiеm wodza? Ginll setkami а. ~; 
kt6rzy ich wyвlali, nie troszczq, 8i~ о to. ' 

Irodzie zabijajll si\} wzajemnie dla pie. 
nitdzr, przez zemst~, dla Ьопогп i zab6jcy 
:!yj~ па Bwiecie jIJk ioni. Powierz tego 
czlowielra r'Jkom sprawiedliwo~ci-jezeli u· 
zna go winnym, pozw61 mu umrze6 - nie 
b\}dzie pierwszym za.bitym niewinnie. J с
dno zycie - сб:! опо ci~ obchodzi? 'Nie 
troszcz aif,l о аоьго bI;~nich а b\}dziesz 
mia1 zawsze spok6j i szczfJ~cie. Мазz ko. 
l>iet~, kt6rl} kocbaszj ПIо:!ез. mie6 na.dZiej\j 
docze.ka.nia si\} роtu-шзtwа - czegoz wi~&j 
progniesz? Szcz~cie calego tycia moiesz 
zаре"niб БоЫе jedynie niewyjawianiem swej 
zonie tego со w1e8z. Kosztowa6 ci\} to bfJ
dzie, jezeli prawo zbl"dzi, :!ycie jednego 
cZlowiek8j-\iсhа сеnц! 

8ki. gl6wJlogo, шпе m6wl", ,е stara Sl~ о bu· 
Zaklady g6rnicze i fabryczne, polozone dcw\} iniynier р. Stolzmnn. Siedlisk.o 'а.. 

w .podliiu Но; kolejow.ej dqbr0l'!skiej,. sta.· ~du .budowy ob~ ~r6g P?wyzszych znaj
raJ~ si\} pol~czyc z nll} drogalol podJazdo· dUJe Sl\} w BrzescJU lItewskim. 
wemi. Pocz"tek uczynily zak1ady ашга: Opr6cz powyzszych ргzеdsi\}wzi~б, kt6re 
chowickie i porozumia.J:y si~ z drogl} dq. wchodzq jui w dziedzin\} fakt6w, шату 
browskll о polqczenie ,е stacYIl "'Vierzbni· jeezcze do zaznaczenia пiеktбrе projekty, 
Юеm . Те вате zaklady g6rntcze, а mia· IJ!tercsnj.tce ,е wzgl\}du па. гоzwбj pl'zemy
nowicie Nietoliska i Micha16w, maj" tei s~u. Najwazniejszym znichjest projekt ьпао
pol"czyc siQ odnOg11 boczn~ ,е stacYl} Ku· "у drogi zelaznej ро praw"j stronie Wi. 
r6w. sly, podj~ty przez 1Jj~gdeburskicgo pl·zed· 

Rozpocz\}to dalej roboty okolo pol"cze· si~bierc\! Rosena, kt61'y udaje si~ родоЬпо 
nia drogi iwangrodzko-d"browskiej z gra.! do Petersburga, сеlещ wystarania si\} о 
niC4 аозtгуасkll па stacyi Granica i z pru· koncesy~ oдno§n~. N ast~pnie dowiadujemy 
sk~ па stacyi Sозпоwiсе. 'V t1Щ celu о· si~, :i:e kilku przedii~bierc6w galicyjskich 
dnoga boczna wyjdzie ze stacyi Stгzешiе· stara si~ о uzyskanie pozwolenia па wybu. 
flZyce, polq,czy si~ z kopallli'l Kai micI·z (wla· dowanie odnogi z Krakowa ао Miechowa. 
впо§6 towarzystwa warszawskiego) i (п roz· Poniewai w okolicy tamtejszej istniejll Ii. 
padnie s1Q па dwie linie, <z ktбгусh jedna ~zne kopalnie i fabryki, nowa lioia mog!a. 
pobiegnie ао Granicy (8 wiогзt, 235 s"inie), Ьу bal'dzo korzystnie oddziala6 па rozw6j 
drug~ do Sosnowic (13 wiorst, 244 sa:!ni). takowych. 

Za.nim przystl}pimy до zobrazowania ru
chu budowlanego dl'бg zelaznych w Oesaг
stwie, wioni§шу jeszcze zanotOWIIC niekt6re 
rozporzq,dzenia, b\!dq,ce w zwiqzku z kole-

Z takiemi pcknsami walczylem przez kil· wie, zaj~ty jednq my~lq, ie опа ПIUSI si~ do· па ko1ana 1 росzqlеш j" calowa6 - . Ьуtеш 
ka. godzin, kilkakrotniejui chcia1em podrte6 wiеdziеб koniecznie о wszystkiem. пар61 nieprzytomny. 
gaze~j chcia1em p6js(: до domu, szedtem ju:! W chodzlj,c ао mieszkaoia, doznawalem Felicya podnios1u moj" glow~ а. patrzl}c 
nawet - wracalem jednak i rozpoczynalem uczucia wi~~nia 's ~zas6w роgаб.skiсh, ша· lagodnie w moje oczy, mбwi1а: 
walk\} па nowo. . j"cego па rozkaz swego wtadcy рrzеЪiс - Bazy!i, m6j lIajdroZszy, Zle postl}pl-

Nie,nie mog1eт tak роstllрiб. Bylem gen-J sztyletem serce kobiety, kt6rq kochat. Ile§. Dobro jest zawsze dobrem а zlo 
tеlшапеm i czlowiekiem honoru. J akkolwiek . zlem. Patrz, с6:!ев zrobil? Gdybys nie 
ba.rdzo nizk,. byla сепа, w рогбwпапiu z tem RO~DZIA'l; XllL staraJ: si~ о uwolnienie mnie-hylabym ва. 
со _а nilJ: miаlеш kupic, nie mcg1em :!adnll О 8 t а t n i а n а d • i • j а. та jedna pokntowala. Teraz ty i ja - 8 

P~~~m:~~c:I:a~n:~: ;:le~j od!I:;e~:: F~li~ya i matka siedzialy w раЦо, roz· m~ h:~:;~ n::ii~y~z~~~=prosilem._ 
1icyi, niе moglem nawet 410.. niej ро§\V;~iб ~awlaJllc z C!lll} swobodq,. О, аZlВ ~aт Jezeli mnie kochasz, oszczQdz. 
zycia niewi~nego czlowieka. Zbrodoia. Ьу. JF:ii~~,\ ~a~~~\~oc:r\j j~d~; t~~~lIkO~~~ - M6j drogi, przebacz-rzekla, calnjl}o 
taby zbyt Dlkczemnlj" 7.byt podtlj,. Ozulem, а t J ~ t . '1 ' ~ mnie-nie ty, ale ja jеstеш winn". 
ze moralna odpowiedzialnos6, ciq,zqca. па wsP. r а о :larmur оп аопу, 19ra ар· Potem zmiепiоnуш glозеm doda1a: 
moie ,а zycie tego czlowieka, niе dawala. саШ1 w "'О .zle. . , . _ Kiedy wyjedziemy ао Anglii? 
Ьу spokoju mojemn sumieniu w dniach па· Byla chwila,. w ktoreJ 011\00wywa1a mDle Pytanie to chociaz oczekiwa.ne, jednak 
wet na.jwi\}kezego SzczfJ~cia. Ozulem, ze pokusa, аЬу. 5111 cof~,,6, ес. JUz bylo ,а· przestraszy10 тniе i jeszcze raz opanowala 
wstyd i wyrzuty sumienia. dopl'owadzilyby p6zll0 - Fellcya ШDlе Sl?o.strz~gla •. Mat~a poknsa. 
mnie до заmоЬ6jзtwа. P?cz~la :!~rtowa6 ~ mOJeJ. uCleczkl, ale Ja _ Slucbaj! _ m6wilem dziwnym jakim§ 

Niech ksifJ:!a. m6wi", ze grze!nyc latwo, Dlezwra~J.q,~ па nlll UW~gl, . patrz'ylem w tonem-jeste§my tn, daleko, bezpiecznij ko
te zlo wi<:cej pocillga ni:! аоьго, ja ,ав te· oczy mOJeJ "оnу. W ~po~l'zeDlu .moJem "'у' сЬату si~ wzajemnie _ mыешу Ьус szcze
go do siebie zastosowac nie mogt. Вч. mo.ie czytala wszystko •. ~ldzl~lem Jnk zbladla s\iwi. Zostawmy tego czlowieka jego 10. 
grzech, latwe do wykonania, lecz pewne 1 szybk.o \yymawlaJlj,c . SI~J ро.szеdlещ ао sowi, см. паз 8wiat obchodzi, gdy jeste§my 
wyst~pki dla czlowieka wychowanego w ,а· swego p~koJu - ,а chwllfJ Fe!lcya stau~la razem i Irocbamy si~? 
sadach honoru, obawiajllcego si\} ЬаБЬу i przy ШDlе. Ozulem, :!е jej oczy sznkajll moicb. Ozu. 
pcd.losci, Sll lаtwiеjзzе ао omini~cia niz до - Bazyli, m6j m\jzn, ta cb\Vila паае- lem ,шiап\} w uscisku jej dloni - czulem, 
popelnienia. szla-szepn~la. ze jest lepszq" з. lachetniejszll оаетniе. 

W kaidym razie wa.lka ta byla smier· Oparty о st6t, plakalem glosno. - Bazy1i,-przem6wila lagodnie-to nie 
telnll dla l1Joie. Ozasami, zdaje mi si~, ze - Najdrozszy, wiedzialam ze nadejdzie m6j m"z, to nie czlowiek, kt61'ego "-осЬат, 
jeszcze teraz псzпwаш w umy61e skutki tej -mo\vila, otaczajqc mojq szyj~ swojem ra· powiedzial te slowa. Przebaczam с; jak. 
walki,-w kt6rej z\Vyci~ztwo moje burzy10 miОl1iеш.-Мusiаtа nadej§6! О, nie placz najszczerzej ze wzgl<;du па twojl} I milo§c, 
szcz~scie najdrozszej Ш; istoty. Bazyli, nie jestem godna takiej mi1o§ci. <е wzgl~du па to cos zrobil i usilowaJ: 

.Gdym zwalczyl siebie n!lreszcie, przyszla Przyciqgoqlem j" ао siebie i okry1em zrobi(: dla тniе. Powiedz mi teraz tylko, 
1~1 my§l, jak nierozs"dnq byla cb~6 nkry. PQcalunkami, szepcz"c вlowa miloslle, przy I<iedy wуjеdziешу ао Anglii? 
cla wszystkiego przed Felicy" - шоglа si~ czem usmiechn\}la si~ slabo. Slowa te przywr6cily т; przytomnos6. 
z czaвemdowiedzie(: prawdy а w6wczas,znajqc - Powiedz т! wszystko-rzekfa-niech Nigdy w zyciu nie kochalem jl} \vil;Cej, jak 
kaidll шуЫ mojej :1.00У, wiеdziаlеш, ze byt- \viem о najgorszych l·zeczach. w tej сhwШ. Blagalem j" о przeba~zenie 
ьу to dla niej cios sll1iertelny. Nie mogl\C wуроwiеdziеб ani stowa, рО· kt6rego mi ch~tnie udzie1ila, powtarzaJI}c ,a~ 
А gdу~уш pojechal ао АпgШ i зат da1ell1 jej gazetfJ. Ozytala z znpetnym руШniе. 

osk!lr:!y! S1\}? - to. by~o .пiешоZеЬпеl 0па. spokojem, kt6ry щпiе zadziwial i prze· Z "Przewodnika." dowiedzia1em si~, te 
mше kochala tak Jak Ja. Jqj post~pek takl straszat. wуjесhа.wзzу nastfJpoego dnia zrana то:!е. 
m6glby wywo1ac Ьагшо oplakane skutki. - Wiedzialam-zagadn~la-ze tak Ьус ту przybyc ао Londynu duia dwndzieste-

Musia1em wifJc wrа.саб до аотп i "'у- musi... g6, w kt6t·ущ та Ьуб щdzопуш ten czlQ' 
_пас prawd~. Szedlem bezprzytomny рга· Ро tych slowach rzucilem 8i~ przed ni~ wiek. 

Dnia 25 Listopada. Broda. 13 (25) Listopada. 1885 r. 
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KALENDARZYK. 
om, Katar"'D' Panny llgcz. 
Jntro, Piom. Aleksandrrjok. B. M. 

, 
(lEŃ" OG r.08ZElł, 

Za Jod,n wl,rs. pomom lub za JI1IO 
mieli CI 6 k., E n8~pstwem; ,.. 2 razy 
5'/'1 To. S r&s1 16"., za 4 r&1.1 20',. 
za, 6 razJ 2r>0,o, ~a li rar.! i wivceJ 50.,.. 

Nokrologl: .. kaid y wier .. lO Ieop. 
Reklamy: ZI. kaid! "ieraz J:.ł kop . 
St,t. 8 wierno",e o,łouooia .. dr6lO .. 

we po r.. 2 rniesiQćfl1ie. 

pismo przemysłowe, handlowe literackie. Od "aleinoJcl pue"l'iazaj",ych 10 rI. 
11I~pahro dod.~kowo ogólno ~·I •. 

Biuro Redakoyi i AdIninistraoyi 
ullea PlotrkoW8ka, h o tel Hambur8kl Nr. :ł71J. 

Ogłonenia prt:yjmowaue St: w AdminiBtracyi nDsiennikA.' ł 
oras w Biurach OgłOHeń RAjchmana i Frendlera Vf' 'V.raza"le 
i w Łodzi. 

W.chM doilC& o godo. 7 miu. S4 .• Z.ohód o (od .. 8 mln. ~7. 
mO@086 dni. ~odL li min. 23. Ubyła dniagod<in 8 minut 16. 

Ad .... telegraao<ny, 
XU~OVV=, LÓDŹ. Rekopiay nadeałllloe bez ust.nezeni&-nie bOd, zwraoane. 

cbu prawldłow~go dopiero we wr~eŚ~botam.i .ki~ruje inzy~ler . Zieli Ski, przy 
BULETYN TYGODNIOWY owym teź czo.~le wpro,!,o.dzooy zostnł ~edno- pomocy mZyDlora Grozlńsklego. . . 

WYWOZU WYROBÓW ŁÓDZKIOH lity rozkład bleg~ pocu,gó. na. coleJ <i;~: ~tZYbk?ŚĆ Jazdy na drodze d~browskleJ, 

~raj nasz potrzebUJe JaK najwI~eJ t . Z. 
dróg podjazdowych, któreby łączyły wao
trze jego z gł6wnemi liniami, daillc mo
żnoŚĆ rozwijania si~ przemysIowi, kt6ry 
cierpi przeważnie na brak dogoąnej i szyb
kiej komonikacyi. Dotychczas jedyna łga
bernia piotrkowska znajduje się pod tym 
wzgl\}dem w wyjlltkowo 8zczęśliwszem po
łoż~niu. Przez calI} jej długość cillgnie 
si~ naj dawniejsza linia warszawsko-wiedeń
ska, zbudowano teź na tej linii w ciqgu 
trzydziestokilkoletniego jej istnienia do tej 
pory 33 linie boczne, ł'lcz'lce ior główny 
z różnemi fabrykami i zakładami przemy
słowemi. Wszystkie te drogi podjazdowe 
SIJ, nadzwyczaj krótkie, wynosz" bowiem 
razem 52 wiorsty długości a koszty budo
wy bezwlltpienia opłaciły si~ już przemy
słowcom. 

• dze, którll podZielono na sześć dystaD8Ó"1 anOWlOna poczlltkowo w stosunku 25 
-o- "ierwszy dystans obejmuje 76 wiorst, oił rst no. godzinę powi~kszoną zostało. z 

W nbiegłym tygodniu sprawozdawczym, Iwangrodn przez Ga.rbntk~, Jelni.IJ., Radom doiem 13 listopadaj pocilłgi przebiega.jll 
od dnia. 15 do 21 listopadlI. wł'lcznie, wy- do J o.strz~biaj dystans dl'/lgi 17 wiorst li- obecnie na godzin~ 30 wiorst. 
wieziono głównycb wyrohów ł6dzkich: d . B' K I N t k 'ka' l 

1~prz~dZY weU baw. w kom.kra;.1,250 pud. nii głównej, 17 wiors~ o ~ogl ZlU- o u· .owa ar. e:ya umuOl. cyJna po "czy w 
• 'szlei i 4.6 wiorst odnogI Bzm-Bodzech6w - wOledalekleJ pl'zyszłoścI drog~ terespolsk'l 

2 . " bawełn. do Cesars~wa. 1,371" razem wiorst 80j truci ohejmuje liui~ głó- z warszawsko-petersburskll, mianowicie z 
3 tkanin wełu.i baw. w kom.kra.j. 6,852 " wną od 93 do 152 wiorsty, od Suchednio- Małkini do Siedlec. Roboty podobno ju? 
4) " bawełn. do Oesarstwa 24,321 " wa. przez Zagnatlsk, Kielce do Oh~cinj rozpooz~to, korzystaj'lC z pięknoj pory je. 

- W poprzednim tygodniu od dnia 8 czwarty dalsze 68. wiorst I!~ii gł6wn~j od s~en~ejj droga ta .ma .bl:ć ukończoną w)e. 
do 14 listopada wywóz wynosił : Jędrzejowa do Mlechowaj ]I/ąty astatOle 58 S1801 1886 r. DZlenOlki warszawskie tWler-

1) przędzy wełn . i baw.w kom.kra.j.1, 169 pud. wiorst linii głównej od stacyi Wolbrom dZlł, że przy budowie drogi siedlecko-mał
~) " bawełn . cło Oesarstwa 1,820" przez Olknsz, Strzemieszyce do D~browy; kióskiej, która miała być powierzonIl in-
3) tkan.baw. i wełn. w kom. kraj. 6,583" wreszcie dystans szósty obejmuje 91 wiorst tynierowi Serebriakowowi, utrzymali sil} 
i)" " "do Cesarstwa 26,198" odnogi Bzin-KolOl!zki, przez Niekłań, Koń. Qs~atecznie .pa..nowie Kiś~ański i Ki.ers.now. 
Sredni wywóz tygodniowy w r. b. od dnia skie, Opoczno, Tomaszów. ski. WynueOlano te1 Jako przodslllblerc\} 

13 stypznia do 21 listopada: Droga iwangrodzko-d~browska, niezale- p. Rohna, który budował drugi tor na. Z przyjemnością też spostrzegamy oży
wienie w bodowaniu dr6g podjazdowych. 
Opr6cz połlJ,czeń wyżej wzmiankowanych, 
zazoaczamy dalej zbudowaną. już linię bo
cznll od cukrowni Częstocice do stacyi O
strowiec, wreszcie przy drodze dllbrowskiej 
odnog~ budowanIl z kopa.lń towarzystwa 
francuzko-włoskiego do stacyi Sl}dziszewo. 

1) przędzy baw. i wełn.. . 3,139 pud. żnie od dogodności komunikacyjnej, ' przy- drodze terespolskiej, otwarty dla ruchu 
~) tkanin ró~. rodz. • . . 27,750 " czyniła sill wielce do ożywienia rnchu pr.ze- prawidłowego w ostatnich dniach maja r. 
Sredni wywóz tygodniowy w latach po· mysłowego i bandlowego dwu guber!lij, b. Droga żelazna z Siedlec do Małkini 

przednich, w pr7,ecięcin z całego roku (w pu- które przecina. Pomimo złych dróg doja.- w)7losić będzie 66 wiorst. 
da~: zdowych, handlarze zważ" stosy drzewa do W dalszym ciągu rozpoczęto teź studya. 

przędza baw. tkaniny Kielc z lasów mnichowsleich, rokoszyńskich nad. budow~ drogi żelaznej z Brześcia li-
,. roku 1881 2,704 18,530 i goźnieńskicb, celem wysylki przez Dąbro- tewskiego do Ohełma; co do której nie mo-

" 1882 2,461 21,150 wl) za granicę. Łomy obrobionych mar- żemy orzec stanowczo, kto bndować j'l bll- NatoOlio.st żałowa~ przychodzi, źe inne 
projekty, jak naprzykład droga żelazna. z 
Łodzi do Kalisza, wreszcie do Kutna, o 
której wspominaliśmy w roku zeszłym, po
zostały dotychczas projektami i kto wie, 
czy nie pozostanI} niemi na długo. Jużto 
gubernia kaJ.igka pod wzgl~dem komunika
cyj traktowanIl jest iście po macoszemu. 
J eden z właścicieli fabryk w Kaliskiem 
łą.czy podobno awoje zakłady przemysłowe 
miniaturow" koleją żelazną, cóż mu jednak 
przyjdzie z tego, jeżeli nie b\}dzie mógł 
pollJ,czyć ich z gł6wniejszą arterylJ, komu
nikacyjnll. Nikt nie zaprzeczy, że ziemia 
kaliska, jedna z na.jbardziej urodzajnych w 
Kr6lestwie, ma też wiele warunków do 
rozwoju przemysłowego, ale przemysł tej 
guberni oa.der słabe czyni postępy, bowiem 
na każdym kroku uczuwa dotkliwy brak 
komunikacyj kolejowych. 

" 1883 2,918 23,~86 mur6w kie.lecleich, za~upywauc przez hao- ~zie, g~y bowiem )edne pi~ma wymieni~jll 
,,1884 985 27,018 dlarzy, dają, też właśCiCIelom WIększe zy· I tutaj p .. Serebrla~ow~ Jako kie:owOlka 

NOWE DROGI ZELAZNE . 
-<0>-

I. 
W roku zeszłym, w listopadzie, poda

liśmy sprawozdanie z post~pu budowy no
"'ych tlrOg telazDJch w IS;r0lestwie 1 Cesar
stwie (N.ra 260 i 263 Dz. Łódzkiego) i sta
raliśmy się zaznaczyć, jaki wpływ nowe drogi 
mieć · będlJ, na rozw6j przemysłu i handlu 
okolio, które przecinają. Obecnie, niezale
żnie od notatek, prowadzonych w miesie
cznych przeglądach ruchu przemysłowego 
i handlowego, podajemy możliwie dokładny 
obraz rozszerzenia komunikacyj kolejowyoh 
w r. 1885. ' 

J aJ< wiadomo, w dniu 25 stycznia r. b. 
nastąpiło otwarcie ruchu prawidłowego na 
drodze iwangrodzko·dllbrowskiej, z wyjllt
kiem linii K oluszki-Bzin, otwartej dla ru-

12) 

DNl SMUTKU. 
POWIEŚĆ 

prze~ 

:a:uo-:a: CON~.AY ' .A.. 

Pr •• kład 

Wiktoryi Rosiekiej. 

(Dalszy ciqg- Jltitrz Nr. 253). 
A jeżeli sprawiedliwość się omyli i ska

że go na śmierć? Wi~ cóż? - co znaczy 
życie jednego człowieka, nawet setki ludzi, 
w por6wnaniu ze szczęściem Felicyi? 

Pytam, co to jest sumienie? co jest 
złem a co dobrem? Czem jest to widzia
dło , zwane przez ludzi honorem? Czemże 
jest ostatecznie sama zbrodnia? Milcz i 
zapomnij o wszystkiem. Masz bogactwo, 
młodoA61 zdrowie i siłę-miłość najpi~kniej
sUlj kObiety i wahasz si\} jeszcze? Cóż 
znaczy w porownaniu z twem szcz~ciem, 
życie jednego c~łowieka? Zastan6w si\} 
tylk.o, czy nie. tysiące lodzi idzie na wojn~ 
za skinieniem wodza? Ginll setkami a ci 
którzy ich wysłali, nie troszczlJ, si\} o to . ' 

Irodzie zabijajll si\} wzajemuie dla pie. 
nitdzy, przez zemstę, dla honoru i zabójcy 
żyj~ na świecie jllk inni . P owierz tego 
cz/owieka rIJkom sprawiedliwości-jeżeli u
zna go winnym, pozwól mu umrzeć - nie 
b\}dzie pierwszym zabitym niewinnie. Je
dno życie - cóż ono ci~ obchodzi? 'Nie 
troszcz sili O dobro bL~nich a będziesz 
miał zawsze spok6j i szczllście. Masz ko
I>iet~, którll kocbaszj możesz mieć nadZieję 
docze,kania si\} potO'mstwa - czegoż wi~ej 
progniesz? Szczęście całego życia możesz 
zapewnić sobie jedynie niewyjawianiem swej 
żonie tego co wiesz. Kosztować ci\} to ~ 
dzie, jeżeli prawo zbłlłdz i, życie jednego 
człowiekaj-licha cena! 

ski. glówJlego, IOne m6wllł, ze stara Sl~ o bu-
Zakłady g6rnicze i fabryczne, położone dowę inżynier p. Stolzman. Siedlisko za

w .podliin Iini kolejow.ej dą.bro\,!skiej,. sta· ~dn .budowy ob~ ~r6g P?wyzszych znaj
raJ~ sill poł~czyć z Olll drogalOl podJazdo- dUJe SI\} w BrześcIU litewskim. 
wemi. Pocz'ltek uczyniły zaklady stara: Opr6cz powyższych przedsięwzięć, kt6re 
chowickie i poroznmia.l:y si~ z drogll dą- wchodzą. jnż w dziedzinl} faktów, mamy 
browskll o połą.czenie ze stacYIl \Vierzbni- jeszcze do zaznaczenia niektóre projekty, 
loem. Te same zakłady g6rnlcze, a mia- jJ!tercsn;4ce ze wzgl\}du na. rozwój przemy
nowicie Nietoliska i Michał6w, maj" też s~u. NajwaZniejszym z nich jest projekt budo
połączyć si\} odnogą bocznIl ze stacy:} Ku· wy drogi żelaznej po praw"j stronie Wi
r6w. sły, podjęty przez 1Jj~gdeburskiego przed-

Rozpocz\}to dalej roboty około pollJ,cze- siębiercll Rosena, który udaje si~ podobno 
nia drogi iwangrodzko-d"browskiej z gra-I do Petersburga, celem wystarania sil} o 
niCił aostryacką, na stacyi Granica i z prn- koncesyę odnośn~. Następnie dowiadujemy 
sklJ, na stacyi Sosnowice. W tym celu 0- się, że kilku przedii~bierców galicyjskich 
dnoga boczna wyjdzie ze stacyi Strzemie· stara się o nzyskaoie pozwolenia na wybu
fIZyce, poł;czy si~ z kopatlli'l Kaimierz(wła- dowanie odnogi z Krakowa do Miechowa. 
sność towarzystwa warszawskiego) i tn roz- Pouieważ w okolicy tamtejszej istniejll Ii
padnie si\} na dwie linie, <Z kt6rych jedna ~zne kopalnie i fabryki, nowa linia mogla
pobiegnie do Granicy (8 wiorst, 235 slłźnie), by bardzo korzystnie oddziałać na rozwój 
druga do Sosnowic (13 wiorst, 244 saini). takowych. 

Za.nim przystlwimy do zobrazowania ru
chu bndow lanego dróg żelaznych w Cesar
stwie, winniśmy jeszcze zanotować niektóre 
rozporzlJ,dzenia, blldlJ,ce w zwillzku z kole-

Z takiemi pokosami wałczylem przez kil· wie, zaj~ty jedną myślIl, ie ona mUSI si~ do- na kolana I począłem j" całować - . byłem 
k& godzio, kilkakrotnie już chciałem podrteć wiedzieć konieczoie o wszystkiem. nap6ł nieprzytomny. 
gazetęj chciałem p6jść do domu, szedłem już W chodzlJ,c do mieszkaoia, doznawałem Felicya podniosła moj'l głowę a patrzą,c 
nawet - wracałem jednak i rozpoczynałem nczucia wię~nia os ~zas6w pogańskich, ma- łagoduie w moje oczy, mówiła: 
walkIl na nowo. . jllcego na rozkaz swego władcy przebić - Bazyli, m6j lIajdroższy, źle postąpi-

Nie,nie mogłem tak postllpić. Bylem gen-j sztyletem serce kobiety, którll kochał. I łeś. Dobro jest zawsze dobrem a zło 
teJmanem i człowiekiem honoru. Jakkolwiek . złem. Patrz, cóżeś zrobił? Gdybyś nie 
bardzo nizkll była cena, w porównaniu z tem RO~DZIAl'; XllL starał sili O uwolnienie mnie-byłabym sa-
co za nill miałem kupić, nie mogłem żadnll O 8 t a t n i a n a d • i e j a. ma jedna pokutowała. Teraz ty i ja - a 

P!~~m:~~c:ł:a~u:!: ;:łe~j od!I:;e~:: F~Ii~ya i matka siedziały w pat!o, roz· m~ h:~:;~ n::ii~y~z~~~=prosilem._ 
licyi, nie mogłem nawet 41s. niej pośw;~ić ~awlaJlJ,c z C!lłll swobodą· O, dZiś ~am Jeżeli mnie kochasz, oszcz\}dź. 
życia niewi~nego człowieka. Zbrodnia by- JF:ii~~'\ ~a~~!\,~oc:[~ j~d~; t~~ellko~~~ - Mój drogi, przebacz-rzekła, całujllo 
łaby zbyt OIkczemną, .. byt podłą. Ozułem, a t J ~ t . 'ł ' !I mnie-nie ty, ale ja jestem winn'l. 
że moralua odpowiedzialność, ciążą.ca na wsP. r a o :Iarmur on anny, Igra a p - P otem zmienionym głosem dodała: 
mnie za życie tego człowieka, nie dawała- caml w wo .zle. • . . _ Kiedy wyjedziemy do Anglii? 
by spokoju mojemu sumieniu w dniach na- Była chwila,. w ktorej 01anowywała mOle Pytanie to chociaż oczekiwa.ne, jednak 
wet na.jwiększego szczfJścia. Oznłem, że pokusa, aby. SIli cof~llć, ecz JUŻ było za· przestraszyło mnie i jeszcze raz opanowała 
wstyd i wyrzuty sumienia. doprowadziłyby późno - Fellcya mUle sl?o.strz~gła •. Mat~a pokusa . 
mnie do samobójstwa. P?częła ż~rtować ~ mOJeJ. UCieczkI, ale Ja _ Słuchaj l _ m6wiłem dziwnym jakimś 

Niech ksillża m6wilł, że grze!nyć łatwo, Dlezwra~J.ą~ na. Dlll UW~gl, . patrz.rłem w tonem-jesteśmy tn, daleko, bezpiecznij ko
te zło willcej pocillga niż dobro, ja zaś te- oczy mOJeJ zony. W ~po~l'zeDlu .moJem wy- chamy si~ wzajemnie _ możemy być szcze
go do siebie zastosować nie mogli . Są. może czytała wszystko •. ~Idzl~łem Jak zbladła śliwi . Zostawmy tego człowieka jego 10-
grzech, łatwe do wykonania, lecz pewne I szybko 'yymawlaJąc .Slę, po.szedłem do sowi, cóż nas świat obchodzi, gdy jesteśmy 
wyst~pki dla człowieka wychowanego w za- swego p~koJu - za chwllll Fellcya stau~ła razem i kochamy si\}? 
sadach ho noro, obawiajllcego si\} hańby i przy mDle. Ozołem, że jej oczy szokajll moicb. Ozu. 
poiłości, Sil łatwiejsze do ominięcia niż do - Bazyli, m6j m~żn, ta chwila nade- łem zmiau\} w uścisku jej dłoni - czułem, 
popełnienia. szla-szepnęła. że jest lepszą, sz lachetniejszll ode mnie. 

W każdym razie walka ta była śmier· Oparty o st6ł, płakałem głośno . - Bazyli,-przem6wila łagodnie-to nie 
teInIl dla llInie. Ozasami, zdaje mi się, że - Najdrozszy, wiedziałam że nadejdzie m6j mlłż, to nie człowiek, którego kocham, 
jeszcze teraz uczuwam w umyśle skutki tej -mówiła, otaczaj~c mojlJ, szyję swojem ra· powiedział te słowa. Przebaczam ci jak. 
walki,-w kt6rej zwycięztwo moje bnrzyło miolliem.-Musiała nadejśćlO, nie płacz najszczerzej ze wzgl<;du na twojll I miłość, 
szcz~ście najdrozszej mi istoty. Bazyli, nie jestem godna takiej miłości. ze względu na to coś zrobil i usiłował 

.Gdym zwalczył siebie nareszcie, przyszła Przycią.gnąłem ją do siebie i okryłem zrobić dla mnie. Powiedz mi teraz tylko, 
I~l myśl, jak nierozs'ldn~ była chęć nkry- pocałunkami, szepczlJ,c słowa miłosne, przy kiedy wyjedziemy do Aoglii? 
cia wszystkiego przed Felicyą - mogła si~ czelll uśmiechnęła się słabo. Słowa te przywróciły mi przytomność. 
z czasem dowiedzieć prawdy a wówczas,znajlj,c - Powiedz mi wszystko-rzekła-niech Nigdy w życiu nie kochałem jll willCej, jak 
każd" myśl mojej żooy, wiedziałem, że byl- wiem o najgorszych rzeczach. w tej chwili. Błagałem j'l o przeba~zenie 
by to dla niej cios śmiertelny. Nie moglIC wypowiedzieć ani słowa, po- którego mi chętnie udzieliła, powtarzaJllc za~ 

A gdy~ylD pojechał do Anglii i sam dałem jej gazetfJ. Ozytała z zopełnym pytanie . 
osk!lriy! Si ę? - to. by~o .niemożebnel 0na spokojem, kt6ry D).nie zadziwiał i prze- Z "Przewodnika." dowiedziałem si~, te 
mOJe kochała tak Jak Ja Jllj postępek taki straszał. wyjechawszy nast~pnego dnia zrana moie-
mógłby wywołać bardzo opłakane skutki. - Wiedziałam-zagadnęła-że tak być my przybyć do Londynu dnia dwndzieste-
Musiałem wi~c wra.cać do domu i wy- musi... gó, w którym ma być SIldzonJ'1D ten człQ' 

znać prawdll' Szedłem bezprzytomny pra- Po tych słowach rzucllem 8i~ przed nilJ, wiek. 



DZIENNIK I.6DZКI. 

jami. 1 tnk, па skufek rozporzlldzenfa mi. , пiеkt6ny ро 60.110, loc. plaoooo 5-10 kop. оНе). Zar6"no. "га)о "k i • zagranicy tnpcу Рnyъ,!i' sprawa S А Кreuzmana o~arZonego о 
oisteryum komuoikacyj, wiooy odt,d ziem· ~ .. ,"!АС.ZOrn. ni. 11 р.оту"о., . .awiel'1ll, 1 liczoie i • ?iywieoiem. o!aro'!.1i сео! ~Wn1".· podpaleoi~. "'пузсу Do';yiej przytoczeni 
stwa miast& i р60Ьу -nrywatoe starafflce • tю .. ,еm _ oaJo,,,,, сРто t.a CJJO~. N."Jut .. p,~. J ..... opelo ••. поto",.о.о~.1tОI1"""'1m. • ..~ D J' • k' . "р_,-'_ F 
· , . r , ,., 10, "" J ,0Ь t.a "У), nte . d .... 00 ы. 'J ...,п.,.,. I8l'1' nedn"'J' \Уl ..... оп. n Ц mleu аоС&тl ~\. , 

Sl~ 1> рrzерrоwаdzеПlе study6w nad budo- 6О.БО. Tjm D1 n .o.i .rll1i.ski zaщltoiо д.. olns .оnг. k. о'" 1. kiI р.n,! Роn (- Jeden z najczynniejszych zalotycieli а 
wlI t;lowych Iioij, вНада6 wra7, z podania· р ... i.6 i k lkiern rnorki. dy .... 'Г Р illip i SJdoe1 • n ZO_О, ·г.· dnalt о;" Р opodobnie przyszt)o prezes towarzy-
mi \9поszооеmi suш~ po~zcbo,. па рпе- dD .96, w "". k 6О.26-60.".!О, ", pi,l.8k j.~. Р!'. wi81y , tn1z,. k rz~ltniei ai '1. 1. ze.. а kredyto"ego kaliskiego adwokat przy-

d . t h t d 6 d kl 6 kop. ol',j , t k оп 01. о •• 1oc.0Ie go1n1ch се •. !I.". Аооl ,cl. pnedttawial. . .... . • ki ' . . 
рro\уа zеще .YQ s u у ~ or~z е ar&cy~, .~. rпы •• y,k.ly w ~б"О&lJiо . • n.jwy.,.eЦl d walиl.j~"" i дйЬгу ,"101. 'ы1. ~D1 look&w ~g.y р. I.oP.uв Ьуl " . tyc~ dDlach w J;.o-
te bezwnruo~~wo poadaJ, Sl~ oa8~pnYI11 pr .. !dwoJ_. m noto ... n,!,", o.lop!\tko",em, t><><!. k"yzo ,а1СЬ d.', ko ''11'1''''. Со:Оl . 01 р .. /. dZ1, сеlет poIO~QrmOWanla ~I~ со do Dlе· 
dвсуzуоЛ1 mlюste1'JШО. Теп ostatnl "ато· с ... gdy luwty t.rnu .. е obo,zJ'1 .. ~ о', l4dk eJ, t.ak •• то JU .D.traioki ,О oka. J ktбr1сh рrzеdlюоt6w " tuteJszem to"arzy. 
nek nie przyczyni si\) zapewne do ,асЬесе. . о рl W !.obU~1JI1ch ... ,ппМ rМoiC1.'" . "BAOi" , 0& от! , r • ро ni8j. t ie krеdуtоwещ, Z wiadomoOc;i. ,zaczerp. 

· d, Ь' 6 d Ъu d _,о li byla р .... ,.,е 104" 10 D1СШ'С tr.n .. k01. [)u", ... ooo lусЬ.... 6 • 1 ( • - • • • 
n!~ prze SI~ lerc w О п. о'!у .оо"·у"" ' ,. kly.i 01 '"о n 1 .00 11 ObDUce .• tra k! . i 2 Ье! рпуl ko""; Ров lU~tych od р. I.opusklego о towarzystwle 
OIJ prywatoyc~ - Ье! .zlozeola Jednak d. 1to.legl. рп "tem ... регасу d.m· li8t.m!!&- в-,ооо odslawloM Р ро rtalo ш t ро kвW!k~, komunikujemy jedo\j czytelnikom 
k!Ш'аСУJ "ZШlаоkоwanJсh. i~doe родао!а '~,!,nl\m; .~ryi pi,lej. p'W~ O<Iг •• о,. Ай1< kApil.· pr .... lni.j .orti 12,000, pr .. to и/а ilO§6 _рог .. · паsz}'ш, jako oadeт waZп~. Towarz1stwo 
ole b~d~ rozstrzygane. Jezell rozszerzaDle l~c. UIII'III!' /'-011' ,w~J. • .' w9ilc<> ~ chalцa '!JOО" 160,000 beI •• Пс .... It йО pomieoiooe otrzymato родоЬоо od haok6w 

t . k 'k' h ka' d k' wikt.rf pblit}'Ol: "11. ''''''tk 0 1" tI!:I .. , 7 ..... k' d ,~T . . ar erYJ отООI a~YJoyc w .z . ут IB' па .. е! 93.60, ~Щроi. tl;':."J:'ЗО а .. re ... ,i. i ро W<huJ. L о D d У п, 21 1;' рада. Aukc) •. со- wa~zaws .e~ o.ferte, ot.ycZIl~ zal<UP.lenla 
ruoku, ша ~ип,с па pomyslDleJsze tory tpn kuГl1. 0I8!'У1o -П. . СеПJ p1erw .. yeh Bl n.jcieiшеj йоiеtпо bialej welDJ pnyl,dko"ej C&teJ 1 аеТУI Its~ ... s"oleh ро kuf!lte 90 
ргzеmузt kraJu nauego, а pod tym "zgll1' tmвпcb .erlJ IТ<!woall "~' uvj.o"ao. ро ~.90 '! о oiiJly oi~ ~ ,'1. р. . . ,а sto, до jakiego nigdy jeszcze nie doszly 
dem niema еЬуЪа edafl r6iDycb "t:1kim ", .... I<c,.c . .. Llrty т.' .,.. •• ,,: .. r1.' p'.!,"UJ CVki<r. I['Jo", 20 ThtoP8da. 'У tygodo.,o~, Iisty 16dzkie. Jeuli ofert& b\ldzie zreali-

. Ь I Ь . 1 ' d ' . ь d ро 90, dlol1eJ ро 95.60 n<М"ano ., .,ift.OID Ь .. bI'111m -.рr<еd4uо cirk,." go!o .... go do odstawleol. k" li 
raz.e у. О 1. wle се I?~Щ аоет, az.e у rzq .mi_oJ. &ry. tnecia Dab1waoa poc .. tkOWQ ро па .tac!'" drбg t.l. polodoi ,wo-zaсhООnith ~G,QOO zowan,., w Ц 1т razle towarzystwu ka -
przychyltl ~I~ do nlozli ... ych utat",eD, zwta· 91.2li, .pe.dJa до 92.10 & czwart& do 9L.25. OWid роМ ... ро 1'L =-:3.60 uo MOIkwl w тieo~ .. cЬ skiemu rokownc то~па Awietoe powodzenie. 
sz= "оЬес budowy ШМ odjazdowych, kAпарz о jo. iшtо ро •• 16, j) ~t p'!i •• d.no lеLnich.ЗО,О:х.~рudO .. pi If' . . 4.2'\ .... r6hk~.z I . '~b ' ato . . 
kt6"e zqzwyozai egzystujq, о wla.soych Sl' .а .01. !r.б!J, .aruwoo ,~ p",rw.~t J.k . 1 ... dra:i 9olfa"·Jj. ао КiJowa ... I'"е",,,,,.с . ~ п,сЬ 3!l.OOO udziatu w iyciu ekooomiezuelD Ц oboonie 
1 'ь t . .. k Ь (} t •m1110 Ll81y М. tod~1 •• ryt p, ......... J by1r ),ar· родо .. 1 • DdJtaw, П~ ,tocye drog .Ы~ pqlodn'o"O· Ь ' . . 
ас ' . ~a ~т nle oarazaJII s ar u ра s If& dro pOIzukiwau.; сар/_о. ~ ,,1& 89.00.. &,уо ... lIodnlоЪ, ", mi.u. ... ch .lmowyeb 20,000 роЙ6... z leraoe 'v! сяl,щ 08SZ!Ul »;!>WI: ele z roz
n~ w.lelklP o(iary. , . dru~ 08.~.00 ро 1I'i, ~r~щ~ 1'1. lanl&J. Zl'a. Соио prZJ.rJ~o .• prr .. aano ]60,000 .pud';w па. S porz'4dzern,a ,.l~ilzy wyyzeJ. 'l>anp"J1,ta,ty

· Now~ ustawa .ko1eJo~a p:sekвzt~lC8. ро- I".r0'l' p~Q8IWo".Jchr 1'"~1 Ilk'l'~·.YJQ. d~i?b \чIll I~\., до 9~'~.M.01A do Мnsk'r)'''' mUl.~ch J'>' st'yczhe' wS%Jstk.e prz~i!.stawlac ~aJ"" .s\aJi 
Dleknd IOBpektora~ koleJowy 1 odda'e "вху t. <10 оаЬуо •• 1'" 8З.~5\ ты,сЬ opr .. d.uo t о\> О ро •• еооусЬ 1 r.tmowJch ро ... 4.60, о" prze,:"bk~ <>!I' rzeczy w d. 13 styezola 1885 r 1 оЬе'1.0-

· .. . • . ~8.4~. PDtyezki "'0000016 ,pned"Yf800 poc",lko· д_оо 4.110,000 p~д6\Y д.о Ode.1 vr ... I", •• ooc& J.' I r • " • • 
юе ШОВ' zelazD;0 pтywatoe pod uadz~r. ID' ..о РО 00.26, pЫoj.~ rЦiej 91. nie bylo 8"Г.oo~ .... ieo".y~ i rini~WYch, 80,000 podOw аь MOIkw1 "a~ ?gбl~1I su.mll lIdцо§сt.w ШlеАсlе оЬ 
spekt01'9W zaDUaDowaoych. рпе. Шlnlвte- сусь. OoPJ!Y"_oo "V wrQsZU1. о IЮiУСZ".l'ге"щ>- vr m ..... cacIi •• mowyth 1 leIu •• h j 20,000 pttdow gПlID16, ilo~6 z~d6w z pOdzlll1em wedlug 
ryom кk.arbo dnia 19 sierpnia т. Ь. Skut· wo. oa~J" ~o 2." ц .... гl0 PJ"""'" 1 ~10 za др 9<'I'!I[:ieOi" ~ /ltacyP' i!.r6g .. L .~udоЩ\ .• о .... plci, "l1\d1og zaJ~C, pтzycze01 maja Ьус о-
kie01 tego dro"i 261аznе w Кr61estwie ро. дГ~8" Z akcYJ IruplOIlO L.o .... ,ercl •.. ~ 250', n_.Ig· chodnlC W 1D,,,,,,еаф J .. ,_auych } f'mo'l',oh.. solino wskazaoi ln1'М, 1 i П gildyf fabrv. 

. '" • .• рП.с РО 2'0. ЯOnetу 0110", ... 00 ='.J kan6vr ".. С'u. О а • • .. 20 liatop.drl Ва608д8 . , .--"Г . ,.,. 
dZ1bIone zostaly па ~zet(: оddла~ОI&. ,.ntptlr· ulo..ycb. К.рооу ООIn" 6'/0. BrOdzkiegO 5.46, Gni~ .. ti 6.66, C.ernornitisk< 11.>16. k~OC!1 rze~I~§IDJC1, dr~bD1 ~aodla~e, '.1'01-
/!!lJЩIСn, z .kt6rrch p,crW8lfI оЬеpnuзе p6l- GItldA """,, ..... io. Sp .. wo.danie t,gO<l.Io.8 lU .. zk •• oa.t.w~ do Od"y ,:I!J>-s,ОО. nrcy, -\оlа&Clсlеlе d6~r z,еmз1l:lсh, dZlerlaw-
nocnll ц~ drogi оаdwi~nзkiеj od Ша· (do dDi. 21 Urtop.<I.). Pod wрlуw.ещ wiado11'Ollci CJ tychie, zajmuj~cy 8i~ р~ofезуаmi '11у-
"у do Iwangrodu z оdoоgащi i wal'l!zaw· о .... y~wied.."i,a wojoy. оа, к\eld.i. I,u.\"~.kl\ilj o~ PRZEMYSt 1 П l'NOEL. zwоlon.ешi (lekarze, adwo"ac~ budb\Voi~zo-
'- dr Ь od d" 1 d . n"yl .10 I<U1'1 ,,_пll О '!. '. 1<ОГ'1 Р'Р'С •• р.". lt . 't ) ' ' ta'. н Ь '" tet 'w ka l 8А. oв~. О w . 0"'4, .. ''JJg. 110 U nlOW, l\'Wowych .padl!, о 1'1., p~pj"ТY nypot. ;0. о. l' Wle 1 р. ~ pozos и •. . ш.а ус. В , ~~a-
с. drOgJ oadwl~1a.ftвklIiJ od Iwangrodu до 1<11,..11 .it ьо ••• 1180' а . ор.dбk papi~r6w аре· Ubezpie,czenia'- NaJwyfsze roz~or;zl}dzeuie ~ iJo~(: !10т?"" о~lе~суф d.o zyd6w,J '*,У' 
Kow1~ z odnog,. do lJuJtowa, truci drogo kulaoJjoJIIit byt bardzo BI'''&O&111' Оц ,..torkn ogloszooe w Gofiёu Urzed. 11 "'QI soko§(: uQezpreczen.a wfi wzaJbmnelD ubez-
terespolsk,. z .odn?g~ до Мako"ca,. tlWlIr1U :ia60~f:I:~C~ .. ~i~n~ .er."rrj·::~~Cr:I"~e~:;: nmerykn6Bkie towarzystwo 'ubezpfe~:ea:~~II' piec~;niu gо'~еroЩцеml Ilo§6 z~emi O,~e
~rsza."sk.o-wl~eos.kq z odoogt\~ I . ао I.o: .w itowy. 'G'_'da lаf.ejэ.а Jie przed.J '~Ia "у. tycie рМ 'firmll .Ne", Yoтk," ' do J!roWn. Ztt~J iio tydow, lit9r/\ jJo,Z.fska11 0l\r Z&!S: 
~,cza 1 Knto"lc, рщtу . ~16wnll lIDJ/,j drogl 1'*0. Ttltaj Са!". ku!' wekoll podolбol . 1';'J'o ~,'Io, dz~nia oppracvj w Pllftstwie ао!! 'i!kie)n dztO ,:,Uaz6w 18~ , ! '1866 r. i kt'1~'I 'ji6zoll\j. 
low~ogrodzk.o.d/\b.ro\t6kle} z od~og~ do ko· OO~J'lk~j,o po~.oт ... ~'QJ"'lШу 'P~'T' kouou ~pг:\)- pod pewnemi \vnruokami. Do w!;unk6~ o~bl111 0fe8,z. ,1o~6 .с6ZnуЬЬ opta~L Jak~/ w r. 
paln, rwrosZcle. 8~O&ty odzlal оЬеJШUJе ~rog~ ~';:,~t.rd~~ ~':i~~'Ь:гli;nЧ;(;J'i;~' ~:Nq2~a,. tych naleiy z10ie'n'ie 500,000 ~s"kaucii, о. 1 8'1 wп Q~J.t zydzl do b~y paos~ra. ' IIj ~b 
п,.rsU1rsli.,.ь,dgоЩ z odnog~ do Cleoho- \V d.i.d.in1. pipi~nI"I p,f"twowych i hyootecz, parcie od~owiedzialnd§ci l1а ф.lj"m 1lIajqtku, pateot?w оа I?ra,,? splzedatl ir,пn~, 
сшkаj ~og~ fabrycnoo·16dzk" 1 cz~(: д,,· dych 01>ro11 byly d,;a."ycz.j ogr.oiow •• , ' .i •• pbddaoi& si\j ptawom rcl~ 'skilli, о ubez ie. wy1:uplonych przez zyd6"'J. til.kte та 1)у(: 
Ьro"8~1е) од ВоШ~.о"а do Kaluuek. P~YCIYO po1ityc,ocj . nsiury, .1~. POProt~u, .kut· czaoiach sktadaoi& 'w'a1'u~k6w " u/lez"ie~z. w:yka?.an,. О f~brykach, boд~c.ycb w.t~o'b 

Wyzsza xada .l.:016Jo"a род prezydeoc111 ЮО81 Ьсако gotOwJ".u kap\\~U!w'l lj.!!"oaf,oe!a d tw · d ,. d -"ю ~ SCI, zyd6w, maJ' Ьу6 podane JakoaJszczfJ'-
· '&tr& k ik ' L . . 'ПU.ПJ konow. w d ... I. <уСЬ pap,erow ~I. f"Ilo. О ро za IЩ zeDle rzq, О тosYJs ~go, 't W!I: • d § ' . 

mШI отun асу}! u "ouona w ШlеJ' goj, ",wct ОА ""Ylcczeg6ln.eoj.. BardrieJ 'otpvio. ddwot'ywaoie sio, wyllJсzпi~ ' ао ~д6 .. rosvj. go о "О "I.a от? с •. ,," " 
~ee dot1ehezasowego dерЦ)'talпеntu.dl&(lr6g пут . bJ'1 I.rg pe.p;.,~w'p"kuJaoJjdy.b, Zl<jftjo"a: srDch w вротасЬ t ]>oddaoymi J'osyfSlri1ni J-) Wym,ana b.let6w р.а prl1wo os'~ada
эе1а.аоусЪ, !oal?ocz~a SIV6< ~yoooAc! z ko?· "? 119 а" !Ja.onl .h.~kQIr 'Р"l'щr~п.i koJ~Qw.ml' itp. Zat .. idrdtel\ie 08S't4pito ' дЫа l~ "'22~ ша ЫООl о. а по,,:е, ~edzle odbyw 6 з'О' w 
се'о 'Pa~dzlerolka. Wreгzcle DotuJsmy, ze 01. Ь •• ~oe'Y"'" za .kcy. ЬШn m,~d'J~.rOOo. 'd' 'k' . с t • д' - i~ " kaoce1111i а,' pollcm8:)Stra od d. 3 gru· ,., d k ' . lo w~go plaq"oo (16'/ -418 '~ '1'/, са, drOio,) .k· ра. z,erOI а, рl8rwопе W10C ОПlеs ео! d' d 3 . L • 
wsz~".IЩ zarz~ ош о,еJОWУщ. poz\Vo no суё b.bku !'08yj.~gqdll\ 'ь~oa\o "8r,n1~.go telegrafiC208, 'p6ibiej oawo.j')owan'e, Ьу10 Olа т. . О .. 1 styc~Dla ro .. u przy!iZ~e
od.!,ledawna dodaw~(: "авоо 08obowy. do· n"bywaoo ро 816\1,-820 ". (З'/, n. droi'<lj), 011,.,." ra",dziwe. go.:-Do-:tego 'W10c;-termlnu Jde,z Ir~ 
POCIlI8,6W tIOIVI110"ycb. .Oplata Z1\ przo}az.d b.n~~ .. ollk",kam~kiJ!IIP ро 471-416'1: ГJI. ( • • '1. "" р Cukler. Departl.ment d1!cl\od6w c~toych сzще W~~ IW.1!{Ч~а'lll! l р11 ~ I ~чpllеD1С 
w ta.l.:lch "ngooa.ch pobierallll bywa '" tOJ' cjrcueJ)' AkcJ. gIQWЩ1g0 toll"'rzYlt\f8j rooYJ'l'lch 61 . ~ k d Id' • 6 'W i staI'y Бi1еt оа oowy. 
ze \VY60kJ\. §oi со za p"ze}'lIzd рoci,.gащi drog .eJazaych z l.twOi~i, ["ozn, /ч' о umiosc'6 p~ . еCl omorze о е8 е.! przewa.a . s yst· , (-) Jedyna w kraju fabryka wyrabiaj,ca 

Ь .' 10 ~45'1,-245·1. ,.., korsko;,k.\JOw.kie ro.thwxtJ'wa. юе partye cukru, przoznaczone ао "у ... оzп d t . 1 d1 <_. ,,'. t l' 6 
090 oweml.. ' П() t.taj i w Mookwi8 ро з",,-ЗЗ4. '". (6 " •. "1' za anic. ' I . ru .у .• zo owane. а, .... egraLuw 1 е eLoo ", 

zejJ, rr,biJjokio lUialy оаЬуweOW ро 7G'I.-7Q'/, . а gr ~ " ~stDleJe ;W' J'.o.dzJ. 1 Ват .drдt . Bpro)!'adza~y 
VPRAWQZDHJI! III~R(1J1WE. сагусущk/о р9 111'/c.lIP 'I, ' •. (Ц6 1 ... dГQЩ). кr _ -'1__ Jest, z i/'аgrащсу, а tu lоdуюе odb}'w~ , Sl~ 
U " 1l.д 14 U\I ltoswOjQWl .dziala.lD~Cl spokl11aoyjuOj .~alJa щ... , O~ Ъ6dи&. i'801tмrowпiOjo ~F.v"" --dн*,\т uaiodu.ao hю-

мчkl_ t.a1l.oM p.enl~~r па .... l&w l?'p,er6w. Ваn· '-- 10waoe bywajq,r М"j3lпlj, i gulape.o:klj, alЬа ' 
",./" ka S д' t _.,. (а Jrierty ~ytt"H chotol• ро 6 '/,-6'/,.'" roczote, ~) W d' k . t k ~. . d: Ь' Z··I. '-д te • t <- > ,,..,. !Cor .. a",,·. prawo. 80.. y.~o.o". о 0'-00-.. 010 ао pewnoiioi, J'.'- р . .. о."".,·О ..... pl·6r. - З~ z,e о r~gowym. I 1110 r OW8 m te . .,a 'еО1. , р:.А<А Ц. O~W. 8r \J . • 203 .... W '. 

dn'i~ 2З Ji.topada). Totc).zy tirt'g "ek.l.w1 d.lI'11o ....., .... . ..... -" • У- Ь t t li Ь • М m 1 ik L J 
jot oi. Ьуl t.ak boиlynnym i ospal,.tn, jak w t1' Wtlt"" L 011 d 1 о, qS li8tQp_a.. I'i,t_ 8" ~.' rozpa ry~aoe па. ~puJ4ce spra"y ry· • . j)lZe,?: 'РР· . . '/ а IC ~ IPgo 1 . \ . an, 
god.iu obi"l1lym. JЭ~а wywO>OWOO\,. ""' oad.zedl "y~ \el{~,oc ... ycb ~u,koyj ·""Ioy koioofaloej J'O'PO- 1D1Daln~ w dDtu 9 grudща' Ж'. Ь., 1) J. JI:i8- Iщw.ktegо. Poslada, 5 przyrZlld6,, ~ do 0.- ' 
j"""c,, w'II"! pokryc, 8 • n_ЪУWВULе •• mar.k ler- cz~ta "9 wczor.j • k,t. giem oboj.m1l.i'lCS'11; • firaJ ' OIik'a[zouego о rabuoek, 2) М. 8., 14· prцdr.ania- drnt6w, рогuвзарусh 11 ШQtorцо. 
miDo,,!ych, OOdAW801ch ch~!ui~ рг .... peko!ioyO, 8,doey 8,820 "е1 z ,0~r.~d.,19Jpjt ~.ooo 061 bjIIOj"iC~~ oskal;iooego z тое1 ,$ ~71 kod:. mi parowemi о siie ~f/.- koni. ' '1 1/'" 
tlfe k .. 81\looo ~!~ ....,01 •• '\Уi1>ПclnvМ6 о wojol. 6· lQ,u:'.l'nw'l8U~d 1 ~~4o" ," .. 17,200 " "ат., 3) К. ,\У. Szybylsldego i :Е. W:' De" (-) ,Qrak przyMku , dJa kalek doWillie i 
tгиj'1"'Н. gillld8 о 1)'10 .ар6Znо. е. те >Ido!a1. jut о.. 'р.. ' 29000 k . .." . 
~o",w'" .i!l. dQ olclt ~.,~ybo\~ I jl~'rBilt. 10 ио- Ad.lcido '1151 10'500 " по а, oBk&rion~ О radzi~i,~).K ·W. UCZUw8C ,sijl d.a~e_ w IUQJlzj .• ,MniejBza .jШ J 
piero w po»iedzi.lek, "",,008"1.0 "оп тмо)< до Т .. таот ' Цр,". ...1 ,~ з'ооо :: Spyby1skje8!,), J\ Q1Ikвrionogo " о. 4~szers~1"0 о zеъrаkбw сhrошусh, kt6rzy moglibY" o~1 
60.60, przed оlгzущaniелl t8k~j. Уо ... pok9j" />w.o Riv10r 90 -: .. '~ ". paszpol·tfl, ,5{ tegoi-o dwuZ~б.S\'fО, (1') ~~. st4t~zoie SJ zIU'Q1>icu:k.w_te!r- .chleba ,fiako 
niu oili1vielfDёgo pOpyt., ",Ь. о jei! .... п.by'w. 0а~·ZОI'D,.uJ.Jll.з1~ " ". , 24,000 .. А. R.o!>z~oa, M\.Z. ~bjll~w~za . .i. ё . Е. Rp. 8~rфiq, dllzorcy., lu. h \;1 р., a1eLO\V.A il!lio. ty, tu· , 
00", ро ty'" kUr •• " .. Ь .... " ten WJ'в4~il j .. zo.... Р ,п 3Q,OOn k u1 у .. wJraz"i'V. g<].y ... t.пасуаоЬ оtюk; 191\ I!!>jawil .... iO ,.. .. , " deck.ego, 1>8 ar~onJ' о "~,IH· . !.,r~ po~ledzOf/.e .w ; дa.,t1'l1tlliym. st41рUlu,/i Dlе . .,.~-:) 
t.a1Щ. оу!г, 1/18.76. У'У konc o~arowaJ~ je"c .. o r,.om In,П93 ЬоI ио. on~dz.l» 'сЬ 15IJ,Q()91Jef,< cie '" doit> 4 Gudni .. roznatr &llll p~d"ie ' dJtOjJ ' ",jltl1nje W1ci~~46 ,l'\jkiJ.рОJ jа1щuiЩI " 

,1:erllz пЦ1;ц'V\I. шi si~ drujiie руtаqiе=ёо t4 па UloJe1l1 ~аml~ПlU, Ble zapj!wne , ,prOSfy , ор, а t !~gO >' tJ!S\:.1tCjdZiec i slysze(: wszyst о. Jeie. ten c~~o-
powiedziec шаtее? Felic,Ya, czujq,qa рО· cz"co: ," ., fl'~~fjiY b~!1zl~ I.) '!1f1ojlltki8П). 'У ~A~zJ:i6 't1! wiek uzoaoy b~dzie <а wiooego, шusz~· u· 
tи~Ь~ zvrierzeqia si~ pI;zeq 'oi4, cboiala АсЬ,. terf1z гоztll11iещ jljok kocban)t9\1(ie j~kieink!> Ij'le1., Je~t PI>~оZеniч., w.y-\\4LgtQdщ. chronic go тра' ~~tti iespWijJdliwo§ci, 
jej' wBzystko wyzoac, lecz ja JJie pozwoli· zagl'oieni Jakier~ .niе$zcz~чm, za~)j!}jl} ni/! pdziel~"e mч. r~k,. nieinao4 .. kAZ' . mJl zаоiщ w}'pll~e'dz4 ~rII *jro'k': 
1e/11 па ~o' L utl'Zymuj~c, ii lepiej аЬу do si\} j uшiеrаjlk z u§mieche01" \l~ci~ku wza- bIogoslawi& ~zien, w kt6rущ 1\f~ZlVano},gg. - 'Vszystko to· p6.t/1jf.· rpoina zrobi(:. 
o~tвtniej chwili о Ыc~eт oie "iedziala. jemnYID. tocz оат nie /lу10 wo1no. oO!lo"et prz9d цd. ~a~tao61f ~i!l dpDrze. , Рчу· - Nie, to muзi Ьу(:' uczyoione oatych
Jechac ~ oami oie nlogta а zostawi§ j,. umrze(:... • si~gam CI, IZ .Wedtug mojego przekonaoia, miа.чt. PQs~w .§.i~ В z li w,jego IIQJ!/.~e
sam'l w OOZ~iW80iu s~гаszпурЪ wie§ci - Zbliiaj,e sio do 'Аnвlii, uwazalem ,а " .. czystem 81W'iеоiещ ocz~kiwa~ mоzерlJ'оiu~-Ьj6 ai!mfm {а wtn , kt6rej' sf~"nte 
byfoby оkrпсiебstwеm. UгаdzШ§mу prz~: wla§eiwe пsр610iе zastano"i6 si!j nad tеш, kобса ~lеd?,twЗr . popetoilo. Musz~ ~t&щ lIу(:. Przyrzekoij 
to wyjecbac potajemoie. Na ф;)Ьrапос Fe· jak oaleiy пат postllpic. Zrazu zашiеr~у' .Jfelicya е~~сhn~~а, ni.е qdpowiada.j'lc шi, 7.е ит ~~~i че~l '~/wszузtkо со 
liсуа n8mi~fnle ~cisn~tu та k~, "uczu· tеш WII spraw~ реwiегzyб ad"okato~i i ani B1owa. jl!(Цczeoie' to naJlelnialo Q!oje zechcesz. '" , 
ciem, ii moie te czyni po' raZ Qstatni. 9.Ьа- рrosю go о obcon~, а10 w epra.wie w8po1nej I'ado~cill, 0.1 ~'Yiadoz.yl.o , j,i' ro~my~,Ia. oad Musialem рrzyj"сftfnрозtawiооу przez 
wiljolem si~ tyrki:>, cz;y matka oie zwr6ci па na~zej tаjtlщ~iсу, nвleiвJ'? te!: .wsp61nie tt:mJ ~ еzt!ч1 ' 1!rz~4 . ~!Vil" ,m6wil~ш .. to., ,~j, . vo:ar.u08k. М:у§l"tв-\D tl\raz о tem t)'lko, 
to uwngi , tешрагdziеj, Z8 i ja ieguatem j~ Шlаlаб. Za\f\tata do mOJej glo"y myS1 oh\vycl1.em .1~lI':C ]ез , rece ~ .calUJqc JЦ ро- ze Jezell 6" cz.1o'Y'IIk. up1an8~ ,zо,t.J!.ще ,.а 
z ukrywlinelli, lecz r6"oiei serdecztiem u· nowa -:- jet.eli Felicy~ zgodzi Ю~ па post~· wtarzt~emr jak Pc,\rd~ci jf';. ,k,OC~8pi i л ze .oi?",~ode~o) .~eg() ao~';\.l. j6!l~cza bwie~y,J' 
czuciem·. . роwаще wed1ug' mOlch wsb:az6wek, w6w· вzсz~щ~ озszе ~aleZl 'Q<I J~ \Voli., . ~ шоg', pdac S'\j J .i.lQЯе~IШ ,,\ 1"', .,,\ 

Ze spokojem i smutkiem pakowali8my czaB, 0.'1.8 mi зi~ _дзjе, ' шо:!е~у , Ъу6 ,,~- . Dtqgo wа4)\lз . В;i~. ~.>:~r;;., Q. , p.iМaku~e. a.;tat~~a Р.n1Zlрjа·.' ще pyl1' j~sz~e ·Bt,a.~( 
паз7,~ r2~czy; nазt\)роie 1 оарiзаlеm. 1iзt do ratowaDl 1 to :r; сzузtеm , ~mieoleln . .' . ~lIcym teraz w WJ~lещu '!!' "fi~~Y:.!J\1 у'С "conlj J ~ .• , IIIIU j, О", \ '1111/.' r 
matki. Uроzоrоwаlеш wyjazd sprawami - Kochaoko-ргzеm6WI!ещ .J.. dZl8 .. Ie· ]pt\·o s'l!1z0U)j'J,1J I byfa ~trll!zl\l\ ~Jft teJ 1!,'Ii\a' , _ i !Н I j 1 RQWZ.IЫ; XlV .. 'оЬ 00 4 m"lI 
pieoieinelDi. 00 do Felicyi, DaJ>i.aiemf ii czorem staoiemy w Lond.ynie. IJbltn'ej oatur)'. Uzуlеш O~~C1e ,qюsilт I ': '. J fj ' l .,,1 r"' I ОIlJ ~ ~II) 
pragqle toW1U'zyszyc mi w podr6iy. О blii- -.А "" Теohат kiedy?-zagadll~a- niej~zego fогtеl.U:-J?O!,ied~iаtещ, z!! шеlq:l. .". } ,~ 'o~~! ~ i U",& .~ ' . ,>,/:; '11 'J' 't 
Bzyoh szczeg61acJt. dotycZlIl:ych nnвzego wy. с"'у z<щtуmу оа czas? « ko. оца, а1е 1 JI\:' J~b:o ш~i b~~t; РQЧI~· .P/:Zyj,вchn1iВ'lJ}' dQ ,Сll:iriпs.orоllS фCZ1t1Ц'''', 
jazdu, щi~вlD dОDiе§б z Loodyou.. '\Уге. - Na~et ~oвy6 'wcze'nie. Ale Felicyo, gЩl\tу. de odP?'jI'I~dzjl\lD?~p" .!!F~аР-9mg§с ej z -raoa} о siQdlllej ~i81i§m1IJttjeфЫЫ6ш 
szwe uзраkаjаll> lUoie to, ii matka, zoaj~ PQllluobaJ '':'Ю~'''. . I , . О I!.rozl1Cem ~" п!е9ezРIЕ\~еч.S~lfl., rnZlla о.и ТеоЬ.ат; ЬJlj§щу j!strasznie •• Jlltuleti.i, а 
moje upodobaoie wojaiowaoia, kt6rem mni.e - . Bazyl" . Jez~l~ т~,~ .kochasz, те 08- J'I ~~~ udеr~~чне рщг.uЪu. t ~ lh t ,:! l~c7i " QljajVa P!'z)1byc~ allp~lngo~a .!Ш8 " 
zawвze ptz~~lad.ow~a, oie b~d~ie bardzo ma\VlaJ .па DlС, юе chcI"J prze}'ona6,.. ,GруЬуш . ~lep:yk~lfI~ek, ~ow~tp~e~!I{ о ~I', naprz6cj. ,ft'opQoowall\ll1 'Felicyj, то! 8pO'! ~ 
zdzi.,ion4, виу Бi~ dowie о паszуm oaglym - Nle о teDl щ:r~~~ т ~lupl,aj . ty1ko. 10~CJ JnOJeJ . z\'l% sppJrzeme; Jaklo 7Л\fг6с\! Щ~" сЬо6 па I\wiOI godziuy Оdm6тШ1lj 
wyjezdzie. . .1. Gdyby'§ ch~iata m'i wierzyc i poatQpowa6 оа IDnie! m1lsia1oby rozwia6 ~s~~~i~ J:lr:& вtIЩОWС1.9,. Та A~god$~l u·,ki6r8.1 b,blceoi)t 

wedlug mOJch !,,1r,az6'j1'ek. f\Vзzуst~о ПIQgfo, рU8~~Z!,DШ. :Вlaga!a, abj!Dl ,J" J>~Щl, сЬ, je~ G~~ktei;PJIjOi1(la jlupeloie'od ф."i.;. 
\Vc'zesoym raokiem WYS7Ji§ffi}, zdomu.;Z,zy Ьу Ьус oaprawlp"e. .. T~n czlow/eb:.... oast~~neJ ,s~acYIJ wldz~cz~$, ~e -I'II-.f:q lP~Щ 11 d?w~z.eIl1a . ~!O; о ! .. ta1!!~ l.oak&I1ibnii. 

za~t.Y!in~ly W oczach рзs'zусh, gdY~IDY prze· - M6,VISZ О tym ы�dа1щ,' kt6~y Jest рои, Zl\d\l!IП. pozore~ .nlq IШ;u.6jVk ,zdе?:f: S/Ijjl;меЩIВ,J WI\!C w IIote1u, . oczekpjJtu/~ iI 
ch,oazi1i przez patio. Zatrz]lDatem si~ ю.а pos4dzooy za . тп!е? dowala . :Sl.~. па przYJ\)~.e ,prOPllzycyl mOl~J ~"P9'Ji,gu . • , ~G's~lI.~em t8legrмn iiO!i 
~rodku, аЬу zerwa6 gal'lzk~ yomarafJczo· .- Tak, sl~obaJ ~yl~o: POlny~I,. tqo c~lo· ргzеdtеш JeJ U~ZУЩРЧI\J' , "1 I , • Foikqs~gl/.~ gdzip !')!~!i801Y в.ап"§; aЬj it&ms, 
w.II, k~бг'l рода!ет F elicyi, оnа za§ pr"Y- wlek pochodzl Z Dlzkle~ k1азу-ыldоуy ,~. - Ale pod Jе\l'oуm ll, wаr~em-l'zеJilа ргzу~atoWJWI.О!lJlщеr. ~J lrolacy.~ '~potellli ,i .. , з 
pl~ta Jq, do sta:nlka-раtГZ'lСllа t?, z przera·, pe'Vlle. Fe)lCYo а J" J~tещ b~g~t\J, .bar. stanowczo·.1 ' . f 1 \1 I ., .' 11' . dZlеl'SШ.1! i rW i""l!oz\W u, I J1JJchal~.,ud:erzeni~ J 
ZЩliеш zau"aiylem, z~l' n.iаlз. 'па 80Ые t~ dzo bog:aty..... " И, . . - .Dop.·~t::- Роху;о1 ~ob" klerowa6 •. w, t~J zegln'_a .. ,I'pZиgl\а1ИI!)У ai.e JlEI\ SOb';1,li:t()Z.f, 
ват:} stIkoi~, w jak~ ubrana byla podczas -;- Nle l'ozulDlelD , сI~-оdl'zеЬ:lа, pr~ycI' ~edpeJ spl·alvl.e' а со ~o reszty - ~Щ\lJе 81\\ m6g1 ."'1.щlziе6, ~В)' dzi6 1lQ:lуаtiе .,Фzdzielq 
owej straszoej оосу. J ak~l\llViek su1mia skaJ"c ~to~ do czo.1!1' " Je.k !\JchceS1o. " ' ,. nalf О1\, zawsz~ " i t "1 "''' .. ' 1. " 
ta zaciepl~ byla па k1ilDat, 'w jalrim prz~· - PlIjDllldze . wynagt0cltll во za wsz,Y~t- . - Musz\j ~yc JV sndzle 'podczas bl\.da·. I S.z\lJ\~Qm !:'! h~telц.. ontneru. D'lliЫesOoj~lu 
~>:w'aliimy, oie r~bi1em jej iadnych Ilwag- k~. ,Poz"ol, .0щР b~dzl~ ~ad3.ny: ~~t 0.111. Gd,)l sp~wa ~ХIDЧв6, b~~le аЬУJl1 cb~Oj i~!\) ' dowledzIe,6, Jak. вI!Гf!.wа , роаЦН>О<I I 
JeJ wola byla mOJ'4. ..' юе\VllJОУlU а Jezeli spraWledli,.~(: I,IitD,leJe SI!j ~dezwa1~, u.czYI\lt~ />0 qez iаdцеgо ",а- waly А\е mоgtеП} go jedoll.k: 'I\;Ig!kie irna'" , 

Na~t~pne trzy dni przeszly jak 8еn. Je· w tym kгаju-uwоIпi go. ' Ьацш" , I f j С, 1ezc; wf y;iOI:;, nie tnaj~c, 'bliZiiych 8Zcze' 
che.tiSIDY 1'1 oddzie1nym ,yagollie - zaWBze -: А cierpienia тоm1ое) ja,Jqe przej~6 .~ ,Bgdzjesz w pobl:i,Zu, j~ I p~t; w ВIt" g6~6w, 1i~li~)Il\J па шiеJ8СU. , ', I 
ват!, 1ecz milDo to оiегоzшаwiа/i8шу pra· musI?... , дые, i , ао с, 1). I I~j • '1 ., ~' r, 
"ie z в()b~. R~k8 w r~ku, z glowl} wspar· - ~a to wynagr!)dz~ g\> hojq.ie: Jestto ..:, ,Nie, ~a tal!1 Ъу6 ,nusze! Ьfuвz~ ,,~e- • .\ (D. IJ. JIl.)/ 
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DZIENNIK ŁÓDZKI. 

jami. I tak, na skutek rozporzlldzenfa mi. , Diektóny po 60.110, l.cz placono 5-10 kop. nHej. Zar6wno, Irraju 'ak i • ugranicy tupet PnyDl!i' sprawa S A Kreuzmana o~arżonego o 
nisteryum komunikacyj, winny odtlld ziem· ~ .. w!Ac.zorn. ni. 11 p.omyłln., . ... wi .... I, I liczni. i , ?Żywieniem. oftaro,!ali ceO! ~wnl"a. podpaleni~. Wszyscy Do';yźej przytoczeni 
stwa miasta i pwby -nrywatne s1;arafflce • bowIem. naJ UlU", cyfro ta cJJn~. N."Julrz p,~. J e ... 'upelole. Doto",aQ\o~.lton"""'1m a .. ~ D J' • k' ..... _ . .l. F 
· , . r , ,., lo, nu J rob ta ryj, m. . ci "auo nu 'J ..,n."" -11 nedn"'ł' WI ..... ona n SIł mlelZ ancaml ~\. I 

Sl~ l> przeprowadzaD!e studyów nad budo- 60.50. T)m Dl n an.i .rhński u.czclfno dił olos aoltr. ka za", la kil pon,l Pon (- Jeden znajczynniejszych załoiycieli a 
WII t;Iowych linij, składać wraz z podania· p ... i06 i k lkiem morki. d r 11' ir P illip i Sydoel • n WDO, 'rd' dnalt oie P opodobnia przyszłY prezes towarzy-
mi wnoszonemi sumę pot!"zcbn,. na prze- do .96 .... "". k 6O,26-60.'.!O, ", pi,l.8k j.~. P!"" wiOly otnliy k rz~llnlei ai '1. 1. ze.. a kredytowego kaliskiego adwokat przy-

d . t h t d 6 d kI 6 kop. nl"j I t k In ol. Ol alec.nle golnIch ce •. !lo". Adel ,cle pnedttawW.. ..... . t ki • . . 
prowa zeme .yę S u y ~ or~z e ar&cy~, .~. mbI •• yokoly w ~ó"o&lliu . • n'jwJh,em d walulają"" i dabry mi.l •• bsl. ~Dl luukbw ~g Y p. Łop.os był w. tyc~ dniach w I;-o-
te bezwaruo~~wo poadaJ, Sl~ na8~pny\l1 pr .. !dwoJe_ m nolo ... n,!,", nloP!łtko",em, t><><!. krzyżo aUlch d,., ko ,wl'ce. Co:Dl . nI pnI' duo celem poln~ormowanta ~I~ co do Ole· 
decyzyom mlDlsteryUla. Ten ostato! 'IIaru· CUI gdy klwly "'rnu .. e obOliyl .. ~ o', l4dk ej, tak lamo jU outraioki I D ok •• J których przedmJot6w w tuteJsze m to"arzy. 
nek nie przyczyni sill zapewne do zachce. . u pl .. !.obU~m1c:h ... ynnoś J"Óź nicl. w . WDAnill a 0& .mi a r. po nisj. t ie kredytowem. Z wiadomok.i. ,zaczerp. 

· d, b' 6 d bo d ch li byl. p .... 1"1e 104" 10 OlOm,c tran .. k01· 00"''''000 Iych.... 6 • I ( a - • • • 
n!~ prze SIIl lerc w o u. o'!y .nowy ' ,. kły.i ol 'ku J) I .00 11 ob. u .... tr. ki . i 2 bet pnYI ko""; POD ru~tych od p. Łopusklego o towarzystwie 
DlJ prywatnyc~ - bez .złozeOla Jednak d. 1łozlegl. pn "tem ..,peracy d.m· u.t.mI!&- lt,ooo odstawiono p po !talo w t po kali3ld~, komunikujemy jednll czytelnikom 
k!aracYJ wzmlankowanJch. ż~dne podan!a ,~,!,nl\mi .~ryi pi,lej. ł"W~ odr .. o,. gUl< kApila· pr.."lni.j .orti 12,000, przeto cala ilość _por,...· naszym, jako nader wdOIł. Towarzystwo 
Ole blld~ rozstrzygane. J ezeb rozszerzaOle I~c. UlIl'IIIl' f-otl, 'W~J. • .' w9ilc<> ~ chalQa '!JOo .. 160,000 bel •• uc .... It do pomienione otl'2.ymało podobno od hanków 

t . k 'k' h ka'd k' wikt.lf póijt}'Ol: el, '..,..tk OlU tI!:l .. , 7 ..... k' d kT .. 
ar erYJ omUD! a~YJnyc w .z .ym le· nawet 93.60, ~~pui. tl;':."J:.30 a .. reuci. i po W<huJ. L o o d y n, 21 lis pad.. Allkc) •. ee.. wa~zaws IC~ o.ferte, ot.ycZlł~ za uP.lenta 
runku, ma ~unllć na pomyślDleJsze tory tym kumo Dl. !'rio na . CeOJ pler.nrch Dl n.jcień .. ej śoietno bialei welny pnyl,dkowej całej I sery t hs~ ... s'lloleh po kanne 90 
przemysł krajU nauego, a pod tym wzglll' Il1'I6rŁeh .erl) IT<!wualy "~' Dvj.o".n. po ~.90 '! o oUJly li~ ~ .'1. p. . . za sto, do jakiego nigdy jeszcze nie doszły 
dem niema ehyba edafl r6iDycb 'II takim kan .. ke,ac . .. Llńy m.' .... z· .. f .. r1.' P"!'""'J CVki<r. K'Jo", 20 wtop_da. W tygodo.,u~, listy łódzkie. Jeuli oferta blldzie zreali-

. b I b . I ' d ' . b d po 96. dlo"eJ po 95.60 mM ... no ol .,ift..,. b .. bl.,llm -.prtedauo cirk .... go!o .... go do odstawI.Ol. k" li 
razIe y. o y. wie ce I?~Zll anem, a z.e y rzq .miaoy. Serya trzecia n.blwsoa poc",tkowQ po na .taCl'" dróg t.l. polodnilwo-EOehodnlch ~G,QOO zowan,., w ~ Im razie towarzystwu ka -
przychyltl ~11l do mozliwych ułatWIeń, zwła· 91.2li, .pad1a do 92.10 & czwart& do 9l.25. OWI"; puM ... po n. =-:3.60 uo Moskwy w mieo~ .. ch s!ciemu rokować mo~na świetne powodzenie. 
sz= wobec budowy drQ,g odjazdowych, kAnapz o joe iwIo pc •• 16, J) ~t pl!i •• d_no leLnich..llO.O:x..pudó .. Pi If' .. 4,20) .... róhk~.z I . '~b' ato . . 
kt6re zązwyozai egzystują, o wla.snych SI' za .n'. !r.6!J, •• ruwoo ,~ p",rw'~ł Jak. I za uran 9ałfaw.Ij. ao KiJowa ... ",IOllt ... C . ~ nleb 3!},OOO udziału w życiu ekonomiczuem BIl obecDie 
l 'h t . .. k b (} t •mlłl0 Lllly m. tod~1 •• rp Pl ......... J były har· padów 1 , IldItaWt n~ otacye drag .hl. polud"'owo· b ' . . 
ac '. ~a ~m Ole narazaJII s ar u pa s If& dro pOIzukiwano; capłaco.. ~ "i& 89.00.. Se,yt , .. lIodnlab, w mi.u. ... ch dmowyeb 20,000 pudów. z lerane 'V! całym, n8SZ!Jn »;!lWI: cle z roz

na w.lolklP oliary. , . dru~ ofta~.no po 1I'l, ~r~~I~ "1. lon\&J. Zl'a. Cultro prZJ .. J~o .• prr .. a.no ]60,000 .pudó ... n •. S porz'łdzeru,a ,.l~ilzy wyyzeJ. l)anp,. Jl,ta,ty
· Now~ ustawa .koleJo~a p;seksztllłca. po- I'loro 'l' p~no'wu"'.Jchr h'~1 hk'lI~'.YJQ. d~hb bfll I~\., do 9~'~.W1.01A do Mnsk,-y w mUl.~ch J"< st'yczhe wSZystkIe prz~i!.śtawla/i ~aJ"" .s\ati 

meknd IDspektora~ koleJOWy I oddale wszy t. <lo uabyo •• 110 8~.~5\ mal,ch .pr .. d.uo t O\) o po "ennych l ",mowych po ... 4.60. nn. prze,:"bk~ <>!I' rzcczy w d. 13 stycznia 1885 r I obel1.0-
· .. . • . ~8.4~. Poty.zki ... obodn16 IPrzed"Yf_oO poc,...lko· d_no 4.110.000 p~d6lv d.o Ode.1 vr ... I",., •• cb Je. I r • r, . • 

kie drogi żelazD;o Pl'ywatoe pod uadz~r. 10' wc po 96.26, pól!nje~ nj.tej 91. nie by lo ,,,roo~ .... ie.".y~ i rini~WJ'ch, 80,000 pudów db M'osk.1 wa~ ?gl!l~1I SU.'ll1l lIdo,oŚC1.W mieście ub 
epekt01'9w zaDU8Dowanych. przez mlDlste- efch. OopJ!y"ano "V ....... ZUl. o 1>"*1cz".l'rel11ljl- vr m ..... cacIi tlmowych 1 leIDleh j 20,000 pudów glllIDle, i1o~ć z~dów z podzudem według 
ryum Iłk.arllu dnia 19 sierpnia r. b. Skut· we. oa"'!'l .. ~o 2.14 r.I4 .... rl0 pJ"rw.,... I ~lO za dp 9iI'Il[:ieni •. ~ /ltacyP' i!-róg żel.JX\ł.udoiql .• O .... pIci. "ltld1ttg zaJ~ć, przyczem maja być 0-
kiem tego dro"i żelazne w Królestwie po. dr~8" Z akeYJ lrup,ono L.o .... lOrcl •.. ~ 250', n-·I9· chodnIC IV 1D1 ... "e"'jh JOIleauych } pmo'l',oh.. solino wskazani In,.,.,., I i II gildyf fabrv. 

. '" . .. pll'. pO 210. MOnety o1Io", .. aoo .nr'"J kan6vr ".. C'u. O ił • • .. 20 liatopadrl RaOn_da . , .--"r. ,.,. 
duMone zostaly na ~zełć oddna~ol& . .'ntptlr· ulo..ycb. KlIpoo, noln .. 6'Jo. BrOdzkiegO 5.46, Gnlwa. 6.66, C.ernornińsk< 11.>16. k~nc" rzo~l~śIDJcy, dr~bDl ~!lndla~e, ',rol-
/!!lPI!lcń, Z .kt6rJch plerW8'lI obepnuJe pół. GltldA pecer •• ,..io. Sp .... o.danie tygodniowe 1U",.ka • oastaw~ do Od .. y .!I !Jl-S.OO. nrcy, -\ołl\śClclele d6~r zlemslhch, dZledaw-
nocnIl część drogi nadwiślańskiej od Mla· (do daia 21 u.topada). Pod ... ply ... .ell\ wiado11'Ollci CJ tychże, zajmuj~cy sie p~ofesyami '1fy-
wy do Iwangrodu z odnogami i "anzaw· o ... y~wied.."i,u wojDT. na, Riełd.io ł,u.\"~.kl\llj o~ PRZEMYSL I II l'NOEL. zwolon.emi (lekarze, adwohc~ budbwni~żo-
..... dr b od d" ł d . n.tyl Olg kun .. eksh o 'h '. kur.y p'p,e .. pa,,· lt . 't )' ' tal. u b '" tef 'IV ka l 

BA. ogll. O W . oW'ł •.. 1'JJg. Jlo U DlOW, l\'Wowych .padt!, o 1'1., P~pj"T1 nypol. ;n. u. JI Wie I p. ł pOZOS u' . • lU.a yc. S, l~a-
c. drOgI nadWlślańsklBJ od IWBDgrodu do 1<11, .. 11 .ił bo ••• ,iaoy a . • p.dUk papi~r6w 'p6. Ubetpie,czenia.· NaJwyfsze roz~or;zl}dzeuie ~ llOŚC: !10m?"" n~le~cyph d.o zyd6w, I,*). 
Kowla z odnog,. do Łukowa, truci drogI) kuloOJjnJIIh byt bardzo D1'''&C&11Y· O~ ,.-torku ogłószooe w Go6.C'u Urzęd. 11 "'81 sokość uoezpreczeOla we wzaJemuem ubez-
terespolsk'l- z .odn?gą do Makowca,. czwarty :iaĆ'~f:I:~C~ .. ~i~n~ aer."rrj·::~~Ćr:I"~e~:;: amerykańskie towarzystwo 'ubezpfe~:ea:~~B' piec~;niu go'~eroia?1eml lłóść z~emi n,~e
~rsza."sk.o-wI~ens.kq z odnogt\~Jl. do Ło: 'w ito,,"y, 'Glelda laf.ej ... Ji. przed.J '~Ia "y. tycie [iM ' firmll .New' York,. " do llrown. zlł~J iio tydow, lit9rll JlO,z.Yskalt nllr z&!&: 
~,cza I Kato"lc, Plq/lI . ~Iównll 11OJO drogi I'*u. Tutaj ta!". ku!, w.koll podol6el .• iJ'o ~,'I" dzęnia oppracvj w P llflstwie Ros 'i!kie)n dZle ,:!!łazów 18~ , i '1866 r. i kt'1~'I 'ji6ŹDIIij. 
Inw~ngrodzk.o.d .. b:0\ł6kleJ z od~og~ do ko· od~y.k~j,o po~lom ""ł'W"'IUlY 'P~'l'" konou ~pr:\)- pod pewnemi -jVarunkami . Do w!;ut1k6~ n~blhl 0fes,z. dośĆ .różuybh opta~L Jak~/ w r. 
paln, rwrosZcIC. 8~O&/y odZiał obejmUje ~rog~ t;:'~t.rd~:!; ~':i~~'b:rli;~(;Jli;~' ~::r2~a'. tych należy zloże'n'ie 500,000 ~s"kaucii, o. 1 811 wn ą~Jl żydZI do kn~y pans~ra. 1 II! fob 
ll'1"rsu1reli.,.bJdgoskJł z odnog~ do CJeoho- IV dsiod.im. pipi~nI"I p,f .. twowych i hyodteCt, parcie od~owiedzialnóści lla dp.łfm lIIajqtku. patent?w na (?ra,,? splzedaty' ir,nn~, 
cwka, ~og~ fabryczno·lódzkll I cz~(: dll' dych ol>roll były ri.;a'''ICZ.j ograni."" •• , ' Ri •• pbddani& sili ptawom rcl~ 'skini O ubez ie. wy1:uplonych przez zyd6"'J. til.kże ma liyć 
bro"8~leJ od Bodzec!t.owa do Kaluuek. p~yc.yu polityc,nei . osiury, .1~z popro.~u, .k.t· czaniach sktadani& 'w'a1'u~k6w " u"ez"ie~z. w:yka:,anll. O f~brykach, będ~c.ych w.t~o'b 

WyzszB .rada kolejowa pod prezydeocYII kio .. broko gotó .. Ju.u kap\\~U!w'l lh!!"nafzne la ci tw· d ,. d -"ki ~ ŚCIll zydów, maJIl być podane JaknaJszczfJ'-
· 'stra k ik ' L . . ,nuany kunowo w d ... I. ,rCh paplerow ~I. fIUtO. n po za le~ zeUle rzą, n TOSYJS ~go, 't W!I: • d §' . 

mml orolUl &cYh u worzona w mieJ' goj, ", .. et n • .,..y .. c .. gó\nleui.. Bardziej 'ołprio. dd",pt)'wanie sio, wyłlJczoię ' do sądów rosvj. go O zę "I.a om? CI . '1" " 
~ee dot,ćhezasowego depl\Ttalneotu.dladróg Dym. byllarg pap;.,~w'p"kulaoyidy.h. Zł<jftjo"a: sróćh w spOTach t poddanymi 1'0syJślriloi ,r-) WymIana bllet6w p.a prllWO os'~ada
zela.anych, !óal?ocz~a swe. ~ynnośc! z ko?· U? OlV ak !)'a.mi .ha~kQIr l P"l'lIlr~mi kol~Qw.ml' itp. Zatwidrdtellie naS't4piło ' dńia l~ "'22~ Dla b~onl n. a no,,:e, ~\ldzle odbyw Ć SIO' w 
celn 'P1ł~dzleroJka. Wre8Zcle DotuJsmy, ze Ol. b •• ~or'y,')I, Za akcy. baukn m.~dzJ~.rodo. 'd ' 'k. . c t • d' - i~ " kance1111i l' pohCmll,)Slra od d. 3 gm· 

'.' d k ' . lo w~go plaq.,oo (161/ - 418 r~ ' 1'/, 'II, drOż .. ) .k· pa. ZlerOl a, pl8rWOrre WięC OOles eOl d' d 3 ... ł 
wsz~".J.1n zarz~ om oleJo",y~ poz\Vo no cye babku rooyj.~gqdl' 'h~na\o "8ranl~ego telegrafiC2ne, 'póiblej oawoI')owarre. byl0 Ola r. . o .. 1 styc~nla ro .. u przyS'Z. e-
od,!Iledawna dodawllć wagon osobowy. do· nilby"aoo pó 816'1,-820 ra. (S '/, re. droi'ej), .1I:cy" ra",dziwe. go.:-Do-:tego 'W1ęc;-termlnu m,t Ir~ 
pocI'Is.6w wwaro"ycb. .Opłata Z1\ przoJaz.d b.n~~ .. ołl\c",kam~killCP po 471-416'1: no. ( • .'/. n, p Cukier. Departl1meńt dllchod6w c~tnych CZDle w~eti IW.ll{ą~a'lll! l Pll ~ I ~~ą9IIeDJć 
w takich wagonach pobieranIl bywa '" leJ' cjrcueJ). AkCJO glQwUI;lgo IoII"'rzY1tll'aj rolyJ'l'lch 61 . ł k d Id' • 6 'W ź stary Bilet na nowy. 
że \VY60IoI. śoi co za przeJ' azd pociągami dróg ielaz.ych , IlltwOi~it ["ożna f Y o umióśc,ó p~ . eCJ omorze o e8 e.! przewa.a . s yat· , (-) Jedyna w kraju fabryka wyrabiajllca 

b .' Ul ~45'1,-245·1. "., kursko;.i?JOwokie rozchwxtywa. We part je cukru, przeznaczone do wywom d t . I dl te1 '6" t I' 6 
oso owemI., ' Dl) totaj i w Mo.kwie po 9",,-SS4, n. (6 rl. "'y' za anic. l I . ru.1. IZO owane. a, egrac w I e e,on w, 

'ejl, rr,biĄokio mialy Da~yweów po 7G'I. -7Q'I, . a gr ~ " ~stDJeJe ;WiJ'.o.dzL , Sam .dr~t. spro)fadza~y 
vPRAwOZDUII! IIIlR(1JlWE. earycy~klo P9 111'/C·lIP 'I, r •. (J.76 l ... dro"'P)' Kr _ j1__ Jest, z il'agra1llcy, a tu ledyOle odbyw~ ,8111 
Al " 1lll 14 UU ltoswOjQWl .działa.lD~cl apoklllaoyjuOj lp<eslJa 0 __ .. , Ol.J.l..łi..t:l, Łódzka,. i-aoltMrauiOjo -;"P"'A"l~.O"" ..... chutrr- uaiodu.ac ho-

'~rkl- tamoM p.ent~~l na .... lir.w l?apIer6w. nan· r-- lowane bywajllł bliwlllóą, i gulape.o:klj, alba ' 
",./" ka S d' t _.1' (d Jrior,! p<)łytz,'n ehotnl• po 6 '1,-6'/,. 'to roczDle. ~) W d' k . t k !Po' . d: b' Z .. I. "d te • t ... . .,..,. teor .. a",. ·. prawo. ODle y.~Olowe o ......... 010 do pewnośoi, J ...... p ... o,_.".,· ...... pl·er. - S~ zle O r~gowym. I 1110 r OW8 ID te . .,a lem. , !'tA'" II. o~w. ar \l' .• Z03 .... W'. 

dn'i~ 29 Ii.topada). Tuł.cj .. y tlrt'g " ek.lowl dall'llo ""'" .... . ..... -" • Y- b t t li b • M UT I ik L J jot ni. był tak boulynnym i oapal,.1n, jak w tl' Wdt"" L O 11 dIn. qa lislop_d.. I'itt_.,. ~. Il rozpa ry~ane nas ępuJą,ce spra"y ry· • . 1)1Z"" 'PP' . . '/ a le . IPgo I . I • au, 
god_iu obiłl1lTm. J)~a wywozowoo". "ie n_d.zedt ry~ \el{~,ocznycb ~u,koyj ' wełny kolonialnej J'O'PO- tnlDalnll w dutu 9 grudDla· l'. b., l) J. JI.i8- ~w.ktego. POSiada, 5 przyrzlldó,, ~ do Q- , 
j"""c,, will"! pokry., a , naby"aule .. mar.k!er- cz~ta OIV wczorAj, kata giem Oboj.m1l.i'lCS'll; • firaJ ' OIik'arżooego O rabunek, 2) M. 8., 14· ~7ADia- drut6w, poru83apych II UlQtom·. 
miao,,!ych, oddAwaoych eh~!uię pr .... pekufioyO, Bydney 8,820 uel z ,0~rz~d •• 19J'pj> ~,ooo Dei bio,ojwic~~ oskal:Ż0nego z mocy ,$ ~71 kod:. mi parowemi o sile ~f/.- ko.oi. ' 'I II", 
tlfe k .. al\looo ~I~ ....,.Ie. Wi1>dclmdśó o wojule Ó' lQ,It:'.l'nhl'laU~d l ~~4G" , " .. 17,200 " kar., 3) K. W. Szybylsldego i :E. W:' De" (-).,1lrak przyhIłku , dla kalek doWillie i trzY'",ila gi/iłd_ o 1]10 .apóźoo. eo nie >Idolal. jut o,. 'p.. • 29000 k . .." . 
~o",,,ać .i!l. <IQ oiolI ~.,~vbo\~; jl~'rDilt. lo do- Adolaid. 'S51 10'500 " <fina, oskarion~ o radzi~ż,~)..K ·W. uczuwać ,sili d.a~e .. w lIAJl,z; ",Mniejsza . jldJ 
piero w pouiedzi.lek, ,"",oos"l.O 1<u... maro" do Tasmaoia . qp,". ...1 ,~ 9'000 :: Spyhylskie~ J\ Q1Ikarionogo "o. 4łszers~1"0 o żebraków chromych, którzy mogliby.· o~1 
60.60, przed olrzymaniem tak~j. ł'o ."pok9je- /lwan RiVl' 90 -: lO '~ ... paszpol'tfl, .!>-t,. tegoż-o dwuźęńs\'fo, ,'jl) ~~. st4lęęznje sJ zjU'll.biću:kt.w_łeJr- ,chleba >!jako 
niu nill1vielfO'ego pOpytn, lAbr o jeil .... naby'w. 0a~·ZOI'D,.aJaJll,31t! " ", , 24,1iOO .. A. R.oll z~na, M,.Z. ~bjll~w~za . .i. C.E. Rp. *\iżę, dllzor<ly., lu. h ł;! p., aleLOw.A il!łio.ty, t u · I 
00'" po ty", kUme .. b .... k ten wl's4~lł J .. w.... P u, 3Q,OOO k UT Y .. 
wyuźói'l,l. g<l.y ... taksacyach obok; 191\ I!!>jawil .... iO ,.. .. l " deckIego, ps anonJ' O "~,IH. . !.,r~ po~ledzof/.e .w ; ~'1'Iytlliym st41pD!u" i DJe . .,.~.:) 
ta~. oytra 1118.76. ł'.y końc o~'ro"a1~ jauez. razem 10,1193 boi zro, onąd •• lu 'ch 1IiIl,()()9\Jef,< cie li dniu 4 Gndni .. roznatr anll jJ~d"ie ' Wtó!l ' ",jltl1nje Wyci'l8~4Ć Il'\jkiJ ,pol jUm:uinll " 

.1:erllz n.jl;~'V\l. mi si~ druliie pytaqie=Co tą, na mOJom ~aml~DlU, Sle zapjlwne , ,prosfY J op, a t !:~gO >' tJ!S\:.1lCjdZiec i słyszeć wszyst o. Jeże I ten c~~o-
powiedzieć matce? Felic,)'a, czują,qa po· cZllco: ," ., fr~~!iiY bę!1zl~h 'IlfLjątkieJl). W ~ftąz!li6 't1! wiek uznany b~dzie za winnego, mUSZli" u" 
tfhab~ zvrierzeqia się pI;zeq 'nią" choiała Ach,. ter/lz rezlll1lie\ll ją.k kocban)t9\1(ie j~kieinko Ij'Jek, Je~t J)l>lożenią., w.y-\\llgtQdU!c chronić go Tpa' ~~tti iesliWijldliwości, 
jej' wszystko wyznać, lecz ja Jlie pozwoli· zagrożeni Jakier~ .nie$zcz~ęm, za~)jlłjł} nil! pdziel~"e mą. r~k,. nieiuaną,,, kaź' . IDlI zanim wypll~e'dz4 ~rII *jro'k': 
1011\ na ~O' L utrzymujllc, iż lepiej aby do sill i umierajlk z uśmiecheOlli \Iści~ku wza- błogosławić ~zień , w klóryl\\ lyęz'Vano},g9. - Wszystko to' późnif.· 'P0żna zrobić. 
o~tatniej chwili o itic~em nie wiedziała. jemoym. tocz nam nie "ylo wolno, .nAwet prz9d SlłIl. Ęa~taoólf ~i!l dporze. , Pr~l' - Nie, to musi być' uczynione natych-
JEichać ~ nami nio mogla a zostawi§ j'ł umrzeć... • sięgam cl, IZ .Według mojego przekonania, mia..t. PQs~w .§.i~ B z li w.Jego IIQl!/.~e
sam 'I w ooz~iwBniu s~rasznypb wieści - Zbliżajllc si\} do 'Anglii, uważałem za z .. czyatem s\WJieniem oczękiwa~ moźeplJ'niu~bJć aimif m la Win , której' sfll"ote 
byloby okrucieństwem. Uradziliśmy przą; właściwe wsp61nie zastanol,ić sili nad tem, końca śledy;twllr . popełniło. MUSZli .tam być. Przyrzeknij 
to wyjechać potajemnie. Na pobranoc Fe· jak należy nam postąpić. Zrazu zamier~y, .1felicya eą~chnll~a, ni.e qdpowiada.j'łc Uli, 7.e tam ~e~i qC~l '~/wszystko co 
licya nami~fD!e ~cisnllła ma k~, "uczu· łem calll spraw~ pewierzyć ad"okato~i i ani sloWa. lWlczenie' to napełuiało IIlnje zechcesz. 'v , 

ciem, iż może te czyni po' raz ostatni . 9.ba- prosió go o obrouę, ale w 'pra.wie wspólnej radości II, o" ś,iadoż,yl,o , :iż' ro~myś,la. nad Mnsiałem przyjllcffinpos~wiony przez 
wilj.lem si~ tytko, cz;Y Dlatka nie zwróci na na~zej tajtln\~icy, nałeial'? te!: .wsp6lnie tllJllJ ~ cz'!ą\. I 1!rzę4 . ęhwil" ,m6wilęm .. to., ,~ill. vo:ar.nnek. Myślnłe-ID tąraz o teni tylko, 
to uwagi, t empardziej, ze i ja żegnatem ją, działaĆ. Za"ltała do mOjej glowy mySI ohwycl1.em .,'llf,lC leJ ' rece a .całuJqc J~ po- ze Jezeh 6w cz,lolVlllk. up1an8~ ,zo,t.ą.nle ,.a 
z ukrywaneII', lecz r6wnież serdecznem u· nowa -:- jef.eli Felicy~ zgodżi Bill na post~· wtarzł~emr jak Pcl\l1bci j1'>. ,k,OC~8pi in ze ,ni?w~ndell.0) .~ego dnl';\.l. j6!l~cza bWie~y.J' 
czuciem'. . powame wedlug' mOich wskaz6wek, wów· szcz~ści.~ n3sze zalezl 'Q<I J~ \Voli., . . mogli pdac SIli , jJQ , Se~llli vi I"', H\ 

Ze spo.kojem i smutkiem pakowaliśmy czas, o .'1.8 mi si~ zdaje, ' mo:!e~y l by6 ,,~- . Dłqgo wnh)\b . B;i~. ~.>:śJ;; ., Q. , jJ.iMaku~e. a.;~t~~a p.a1zlpja·.' .o\e pył1' jęsz~e 'st,a-~( 
nas7.ę r2eCzy; oastllpnie I napisałem list do ratowalll I to z czystem. ~mieDlem. : , ~lIcyDl teraz w wJ~lenlu li!- "fi~~Y:.!lll 1..Ć "conlj J ~ .,1 lUlU j, O, l1 1 ,lm /.' r 
matki. Upozorowałem wyjazd sprawami - Kochanko-przem6wl!ell\ .J.. dZIś wIe" Jp.t,·o s~!izOU)j'J.1} 1 byra ~trB!zl\l\ 'łlft tej !!,'lila' , _ i h, I j I ROWZ.lXŁ XlV .. 'ob 00 li m"lI 
pieoieźnemi. 00 do FeliCJi, Myi.siamf iż czorem staniemy w Lond.ynie. p:lMtńej natury. Użyłem n~~C1e lq~lsilT I ': '. J fi ' l ",I r O' l 011J s ~ I h 
pragQle toW1U'zyszyć Oli W podr6ży. O bliż- - A 'W ' Teoharu kiedy?-zagadn~a- tliej~zego fortel.u-:-J?O!,ied~iatenl, ŹlI meli):l. .1.. } I~ 'o~~i ~ l U",& .~ ' . 'l,S:; 'II 'J' Jl 
szyoh ezc~ególacb. dotyczllllych naszego wy. c"'y z<l1łtymy na czas? « ko. oo,n, ate I JI\:' J~ko m~i bę~t; PQąllł' .P/:Zyj,echnliśn)}' dQ ,Cll:iriDS.QrollS ą,JCZ1ł'a\''''s 
jazdu, lUi~em dODieść z Londynu.. Wre. - Na~et ~08yó 'wcze'nie. Ale Felicyo, gnl,llty. de Odp?jVI~dzjątD?ŚP, • .!lF~'H1,9mgść ej z -rana} o siódlUej ~i8Iiśml'lJłtjeąhM&tóm 
szcie uspakajałl> lOnie to, ii matka, znaj'lC PQśluobaJ '':'Dl~.... . l , . o Il,rozl1ćem ~" n!e9ezplE\~eq,s~lflę, rRZlla o.u Tenb.am; bJljśluy l{strlWnieloilltu!eIj,i, a 
moje npodobanie wojażowania, kt6rem DIDi.e - . BazylI, . Jeż~l~ m~,~ .kochasz, Ule na- J'I ~il~ uder~~,e plo.r.u11U. t ~ Ih t .:l lęc7i " oljalVa p!,Z)lQycUl rZllp~lngnała .:nas" 
zawsze ptześlad.ow~a, nie b~d~ie bardzo ma\VlaJ .ua Ule, Dle chCieJ prze],ona6,.. ,Gpybym . ~Iep:yk~lfl~ek, ~ow~tpl,e~!ll O ~I', .oaprzócj. .fropQnowal€\Jtl 'Felicyj, raoi BpI>! ~ 
zdzi.,ioną" gdy sili dowie o naszym nagłym - Nie o teDl )lJ:r~~~ T ~łuphaj , tylko. ło~cJ mOJeJ . z\ll% sppJrzeOle; JIlkle 7A\!r6c\ł częłjł" choó na tlwiOI godziuy Odmój'Ół1(j 
wyjeździe. . .L Gdyby'ś ch~iała m'i wierzyć i poatypować na mnie! mtlsialoby rozwiać ~s~~~i~):In stIll\OWCl.9_, Ta A1ła:od$~w.ki6I8.I była.Jee.r,s 

według mOich !",1r,azójVek, l\Vszyst~o mogfo. pus~ęz!lll~a. :Blaga!a, a11.Dl ,JIł J>~śt,U. chll je~ G~~ktei;PJIlOiłcła "upelnie'on ~wk. 
\Vc'zesnym rankiem WyS7JiŚmy zdomu.;Łzy by być naprawlpne. .. T~n człowIek... . nastę~neJ ,s~acyIJ wldzlłcz~$. ~o -\l1I-.ł:ą' IP~Hl; 11 d?lV~z.ell1a . ~!O; o ! .. ta1!t~ l.oakużanii. 

za~ł.Yllnęły w oczach P3s'zych, gdyśmy prze· - MówISZ o tym biedaku, kt6q Jest pod, ząd\1!lD. pozore~ .nlę llA;u16jVk ,zde?l: SlęPjM8li~lB.J WI\!C w lIotelu, . oczekpj'lul~ i1 
ch,oazi1i przez patio. Zatrzymałem sill na posą,dzony za .lDu!e? dowała . :Sl.~. na przYJIl~le .propązycyl mOlęJ !\iści!' P9'li,gu . • , ~G'slalem t8łegrMll ilO!ś 
środku, aby zerwać gał'lzk~ ,Pomarańczo, .- Tak, sl~obaJ ~yl~o: Pomyśl,. tqn czlo· przedtem Jej u~zYlllpąIlJ' , "1 , I , Folkęs~gJl.~ gdzi,ę !łllę!ismy s.an"§i abj itams, 
w.II, k~ór'l poda!em Felicyi, ona zaś przy- Wiek pochodZI z Dlzkle~ klasy-biedny z~· - Al~ pod Je\l'oym,uwar~em-l'zeJila przy~atoWJWI.0!l)lIJl~r. ~J lrolacy.~ ·~potellli ,i"13 
pIęła Ją, do sta:Dlka-patrz'lcna t?, z przera·. pewlle. FelICYo a Ja J~telll b~g~ty, .bar. stanowczo' ,1 " f 1 \1 I .. . ' III . dZlehśn1J! i IW i""lloz\W U, 1 J1J1challlC" ud:erzeni~ J 
że\liem zauważyłem, ź~" rl.iah 'na 80bie tli dzo bog:aty..... '"dl . . - .D0,1l·~1l:- Poz'f'ol ~ob" klerowa6 •. w, t~J zegln'.a .. ,Ppź@gl\alićIllY ai,e Jlel sobll; 1 ,it()Ż,h 
samI} śtIkni'J, w jaklł ubrana była podczas -;- Nie I'ozumlem , cI~-odl'zekla, pr~ycI' ~edpeJ sprawl,e' a co iJ.o reszty - ątąllJe SI\} mógl -"'I.apzieć, ~S)' dzi6 llQ:ly CJlie .. I;Ozdzie!lł 
owej strasznej nocy. J ak~l\lwiek suknia skaJ"c ~to~ do czo.ł!l' " Jak !IlChceS1o. . ' ' ,. Oalf nl\, zawszę? " i l "l "'I/ .. I l, " 
ta zaciepł~ była na klimat, 'w jąlrim prze· - P1I1D1l1dze . wynagt0<4ą go za WSZ)~t- . - MUSZli ~yć IV S!łdzle podczas bąda·, I S.zRI\~llm !:'! h~tel~. nUmeru. D'lliIńesp.j~lu 
~>:w'aliimy, nie r~bilem jej żadnych uwag- k~. ,Pozwól, .D1ec? b~dzl~ ~ad3.ny: ~~t n.llI. Gd.)l spl)ąwa ~.rmagać. h~~le abY/1l ch!l!łOj i~!Il'dowJedzle.ć, Jak sl!rą.wa , poat\}po<" 
Jej wola była mOJIł· ,. ' Ole\VlllOylO a Jeźeli spraliledli,.9Ść J,8tD,leJe SIli ~dezJłlal~, u.czYI\lt· jo Ilez iadl\ego \'Ia- wały Ale mogle", go jednak: ·ń;lglkie ima'" , 

Na~tępne trzy dni przeszły jak sen. Je· w tym kraju-uwolni go. ' han;J.8J " I f je' leźć; Wf y.oiOll;, nie żnll.ilłc bliiiżych szczę-
che.liśmy w oddzielnym wagonie - zawsze -: A cierpienia momlne) ja,Jqe przejść .~ IBgdzjosz IV pohl:i.źu, j~ I p~t; w BIł" g6~6w, 1i~liś)Dy Da miejscu, , " I 
saml, lecz mimo to nierozOlawialiśmy pra· musI?.. , dZle, i Ja, L, ". I I~j • 'I " ~. r. 
"je z s()b~. R~ka w r~ku, z glowIł wspar- - ~a to wynagr!>dz~ gp hojq.ie: Jestto ..:, ,Nie, ~a tal!1 być musze! ?fusz~ w~e- • .1 (D. IJ, JIl.)/ 
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popi~rania prJemyslu i h:шdlu wnio5ek. а- bo~ do Serbii we7.wanie, аЬу wojska зет
Ьу юwaву""о zajtto si'J uщdzеniеm ta- s1rie niezwhJcznle- opu4cily :Вutgarre. 
niСЬ odczytOw popularoych dla rzemieblni-

Zyta 

" 
30 kor. ро 4.00 ГЗ. 

-';0 
" 

4.1~ 
" 60 " ,,4.15 " 

" " Owsa: 19 kor. ро 2.50 rз. 

15 
" " 

2.40 
" 

OSTATNIE WIADомоsаlDillD10п. 
" 

.80 2.70 1) 

" 
50 

" " 
2.90 

" J <;czmicnia: 100 
" " 

4.00 
" 

Iterlin, 23 listopn.da. N а g1etdacb zagl'a
nicznych utrzymuje 5i\\ usposobienie тоcnе, 
chociaz kursy nieokazuj~ wid'ocznej атiз

W"n"'''T'V_'OY. Tutaj wiadomo§ci polityczne 
bywaj~ tak ~ОПlу§lniе. fe ffi~lda 

'1 50 

" 
70 " " 

3.90 ., 
11 " 

4.05 
" 

w zwyzce. Z"dania Тогср, aieby 
serbskie ust"pi/y z Bulgal'Ji uwaiaj" za 

krok w uregulo\vaniu stOsnnk6'f 
nhlr",'sn,e balka6skim. Kursy nie ok1lzuj~ 

. Papiery rosyjskie byly 
д08УС z)';wionych obrot6w, 
ШIl~О. Na gie zie 2OOio. 

wl,lik~ 8i\l bardao ocietale, 
przyczem pszenica 8t1lDial~ О i- 'f,. а zy
to о 1-1'/, ш. 

В8.II., 25 IIstopad •. 

" 
30 

" 
" 

80 
" 

GJelda Warlzawlka. 
1.,\1'00 ~ koocem gie/dl. 

Z •• ok.l. k"tkot ... Itto .. o 
оа ц.din ха 00 mr. • • 

11 Londyu" 1 ~. . . . 
" ~ I'lt ,,100 fr. • • • 
'. Meden 11 100 6. • . . 

Z. plpltry РlПst .. оwе: 
r.U.t1 Likwi<i. !{,. Pol. т,!е • 
!~. /,ot. \Y~oilaia ' _ . " ,.i,t, Zu. Ziem. Z 69 r. I,it. А. 

1) , J.. htale " .... - ; 
Li,t, Z .. t.1\I. \v ..... 8е, ! 

)1 ,)" l.ц 
Н JI Jf ([{ 

"" n' -J" JV I.i., Zaot. 1\1. CЮ<I Вor. i 
с _) '1 " Г " - J{ 

)J J h JI 

,,' Giej~a B~rli~sk .. 
Вао1шоtу ,o·yi·~e "'''''1. . 
Webj~ па 'V~:r.aw:"'kr~ .t: 

" r l'.~ oM,.~. ,. 
!' al.. 

r., O<IJD I Iq'. I . 
al. . 
и. J 

" 
" 

3.95 
" 3.75 ., 

zaoi 251Z doi.2' 

60.10 
10.14 
40.60 
81.20 

I 
6010 
10.18 
40.50 
81.26 

·~~:~=:~~i1~~~~~~~~$.~~a~~ М,-
Wvbta(:ov1I1ilO Szwertfiihr.,.lat 57. 

Jь.tl1 z"n"rlo 5, W' tej 
d,j6W,OZ,'_' dоговtусh-, w tej 

-, • Ipi&On"ioiв:
!lб·tu zmarto 4, w tej 

~j doro>lrch. 11 "., tej 
1" а ~ilШоwjсiе: 

w во-

1, ... ' .1 

• WYKAZ DE.PESZ '\ 
niediJr,czollYc!, przez tuteJsщ -8la(v, (еlef~1·а. 

jiczn'lZ pOlJJodu niedдk/adJt!1()b аdr8l10Ю 
- i ill!Jych jJtzyezy,.. 

Bart • Rndy Go,ow.lriiJJ -КоW&D.ki • 'Var. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8Z~WY - Salom пем z PrZlt8oys!& - Zalzenstein ~ 
" ., .... .. , Ei6t'ko,,!~ -. Dawid Dem~1.D~ki ~ НаЫ'!-е" Al •• 

т А· R.4 1. j:. ч. u Z !< I Е. _ kaanaтa • B1&I.J Г L'pman!, Gr11lake z РШС'Оwa. 
~Vtol'ek dllia 2j 'list~ada 1885 1'. - • • 1_ ' 

. Ta,gl Zbb~&!. p';{ ' stii'cYI! I·o.~~~ow.i. - Komiu:t Tow~r~ys(wa ZacH@ly Sz~uk Pit-
I i'il'!1f.Rano a~\A~ " knych -. па druglem tegorocznem posledzeniu 

_ Pszenicy; - .rquJ':or. по . 6.25 rs. zakupowem wybral do паЪусi'l- dla rozlo. 
,~ , 100 11 ~, ' ,,6.00 ;. pomi~dzy czlonk6w towarz,fstwa 
" , ., 50 ,,- ", 6.10 ,, - oas~pujlj,ce dziela ' s~tuki, zhaj~uj"~j! si\) 
" " 50 ;, :"" 8.221/, " 00. Wystawie: Ohгач J. Ursyna Niemce-
,j ' l 1а , .. " ~ "6.30,, wicza» Widok morskJ", Ег. Eismonda 
" , 31>" ,; 6.05" " W al.ka о byt", Stachiewruza "Z dawnej 

100 ,, ' l' 5.85" prze zlosci", Ryszkiewicza "Cygan."', tego~ 
106 kor. ' ро 4.05 гв. .Niedola", Brzozowtik:iego "\Vodospad", 
50 kor. ро 3.20 rs. Szynil~era "G!owa m.~drca", F8bj~{lsk~ego 
90 " ., 3.00 " , "KO'C16J: Вozego Cl&l~", ' Wywl6rskiego 
30 " "3.05,, "Przy pgnisku" 1 GrocЬolskiego nZyazi" 

Zyt'~: -:: 
Owsa: o.. 

.. 
" На Slarym Rynku. St. J asifiskiego "W jвsieni", Kausika Po~ 

- Pszeni6y: '~ (>0 kor. ро. 6.05 rs. ciechjl Babuoi", l.osia "ZimaP, ,str~itta 
'1 85 " "6.30,, ,.!.Cyganie", W~stkows~iego .Las' w zimie", 
" ' .. "'35' 00 , I,',I~ ,',' 50.·~50. ',' J:'8zorn.a "Kl·&Jobraz'.', Rozena IIBacznosc", 
,i 8 Kurellli "N а przewoZle\ Broohockiego "Za. 

i . 30 .. ,,, "5.80,, ch6d slonca", Zofji Stankiewicz "Dziew. " '1 

~Ytа: 
11 ", •. 
l' 
" .1 

" !1 . 

" 

59 ,1, "6.15,, czynka", Gersona "Mieszczanka krakowska" 
1'00 \' ,. 6.07'/." Rze.~ by: }(ucharzews~iego "КoperDik". Woj-

26 kor: ро З.9<J · re. dygl "J аз"; Marczl!wskiego "Rozrywka ра_ 
! 30 , " " 3.~5" stucha". Nadto nabyt~ zostaJ:a do zbior6w 

, .1,30 ,. ,. '{ " 4.05" Towarzystwa akwareIt& J uljosza Kossak& 
10Ь " ' 11 4.12'/." l'~potk~nie Ch~elDickiegoz Tuhaj-Вejem". 
100 " "4.20,, T.rzecll оstаtш t~oroczny zakup dziel sztu. 
1001 ".. ,.1 4.9"" kl do .razIOI\OwaJlJ;J. • рощiешу czlok6w to. 
эо " ,,4.90 l' Warzystwa odb~dzie si~ w т, grudniu, 
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popierania prJemyslu i h:lJldlu wniosek, a- ho~ do Serbii we7.waoie, aby wojska sero
by ~warsy""o saWo siIJ nrzIldzeniem ta- $lrie niezwłocznie- opuściły :Butgarn. 
nich odczytów popularnych dla rzemieślni-

Żyta 

" 
30 kor. po 4.00 rs. 

-';0 
" 

4. H> 
" 60 " ,,4.15 " 

" " Owsa: 19 kor. po 2.50 rs. 
15 

" " 
2.40 

" 
OSTATNIE WIADOMOSaIDHANDLOn. 

" 
.80 2.70 I) 

" 
50 

" " 
2.90 

" J <;czmienia: 100 
" " 

4.00 
" 

Iterlin, 23 listopada. N a gleldacb zagra
nicznych utrzymuje sili usposobienie mocne, 
chociaż kursy nieokazujll wid"ocznej amia

W"n"'''T'V_' ny. Tutaj wiadomości polityczno 
bywaj" tak 4lomyślnie, źe lfidda 

., 50 

" 
70 " " 

3.90 ., 
" " 

4.05 
" 

w zwyżce. Zlłdania Turcy t, ażeby 
serbskie ustlłpily z Bułgaryi uważaj" za 

krok w uregulowaniu stOsnnkó'f 
nł>lr",'snle bałkańskim. Kursy nie okazuj" 

. Papiery rosyjskie były 
dosyć żlwionych obrotów, 
mo~lO. Na gie zie zoożo. 

wl,lik~ sili bardzo ocietale, 
przyezem pszenica staniallł o i- 'f,. a ży
to o 1-1'/. m. 

SerIIn, 25 listopad •. 

" 
30 

" " 
3.95 

" 
" 

80 
" " 

3.75 ., 
TELEOl&AM:Y Ul Er.I,)(ł't'E. 

GJelda Warszawlka. 
2'\1aoo ~ kooicem gield1. 

Zl wlkal. kr'tkot.lllttowl 
oa ą.rlin Sit, 00 mr. • • 
II Londyn II 1 Ł. . . . 
n ~ "Ił: ,,100 fr. • • • 
Jł Medeń" 100 tJ. • • • 

Zl plplery PlóstWOWe: 
r.U.tl Likwi<i. J{,. Pol. male • 
l~. /,ot. \Y~oilaia ' _ . " 
l.iety Zu. Ziem. z 69 r. I,it. A. 

1ł , J.. htałe t' .... - ; 
Li,t, Zaot 1\1. W.,.n. 8e, l 

n ,)" I ~ 
" JI Jł Hl 

"" n' -J" J'I' I.i., Zaot. 1\1. CiO<I Ber. l 

C łł 'I " r "_ J{ ,., h u 

,,' Giej~a B~rli~sk .. 
Baoknoty ,o·Yi·~e "'''''1. . 
Webł~ na 'V~:r.aw:"'kr~ .t: 

" r l'.~ Ibdr,~. j ' 

l' al.. 
Ul O<IJD I Ią'. ł • 

al. . 
kro J 

zaoi 251Z doil24 

60.10 
10.14 
40.60 
81.20 

I 
6010 
10.18 
40.50 
81.26 

'~~:~=:~~i1~~~~~~~~a~~a~~ Ma-
Wvbtac)ov1l1ilo Szwertfiihr."lat 57. 

w BO-

j()"tll z..n..rlo S, W' tej 
d,jewloza'_. doroatych-, w tej 

- •• Ipi&D01Jioie:
!l6·lu zmarło 4., w tej 

~l doroolrch. 11 ,., tej 
1" a ~iD.Ilowjcie: 

11 ... 1 .1 

• WYKAZ DE.PESZ '\ 
niediJr,czollycl. przez tuteJsz'l -slarl' (elew·a• 

ficz,,'lz powodu niedOkladlt!1()b adr8lloNJ 
- i ill!Jych jJrzyezYfI. 

Bart • Rudy Go,owslcie] -KoW&ń.ki • ,Var. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8Z~wy - Salom Uewi z PrZltSoys!a - Zalzenstein ~ 
" " .... lo , Ei6t,ko,,!~ -. Dawid Deln~l,ń~ki ~ Rabi,!-er Al •• 

T A· R.4 \, j:. 'ł . U Z !< I E. _ ktanara • Blll'J ,- L'pmanl' Grlllake z Pińc'Owa. 
Wtorek dllia 2ł 'list~ada 1885 l'. - , . L ' 

. Targi zbb~&!. p';{' stii'cYll "o.~ą~oW.i. - KomiUlt Tow~r~ys(wa ZacH@ly Sz~uk Pit-
I i'i1'!1f.Rano d~lA~ " knych -. na drugleJft tegorocznem poSiedzeniu 

_ Pszenicy; - .rquJ':or. no. 6.25 rs. zakupowem wybrał do na'bycią. dla rozIo-
,~ , 100 " ~, ' ,,6.00 ;. pomi~dzy członków towarz.fstwa 
" I ·1 50 ,; .1 , 6.10 ,, _ nas~pujl),ce dziela. I s~tuki, zhaj~ujll~jl sili 
" " 50 ;, ,-v" 8.22'/. " na Wystawie: Obrazy J. Ursyna Niemce-
,j ' l 'la, .. " ~ "6.30,, wicza» Widok morski", Fr. Eismonda 
" , 31>" ,t 6.05" " W alka o byt", Stachiewroza "Z dawnej 

100 " . ), 5.85" prze zlości", Ryszkiewicza, "Cygan."', tego~ 
106 kor. 'po 4.05 rs. .Niedola", Brzozowtlkiego "Wodospad", 
50 kor. po 3.20 rs. Szynil~era .G!owa m.ędrca·, F8bj~{lsk~ego 
90 " ,,3.00 " , "KO'ClÓI Bozego Clał~" , ' Wywl6rskiego 
30 " "3.05,, .Przy pgnislru·, Grocbolslriego nŻyazi" 

Żyt'~: -:: 
Owsa: o. 

II 

" Na Slarym Rynku. St. Jasińskiego "W jesieni", Kausika Po~ 
- Pszenićy: t~ (>0 kor. po. 6.05 rs. cieclyl Babuni", Łosia "ZimaP, ,str~itta 

'1 85 " "6.30,, ,.!.Cyganie", W~stkows~iego .Las' w zimie", 
" " ' "'3

5
' 00 ,1,',I~ ,',' 50.·~50, ',' J:'szoxn.a "Kr&Jobraz'.', Rozena. "Baczność", 

,i Ś Kurellli "N a przewoZle\ Broohockiego "Za-
i . 30 .. !" "5.80,, chód słońca", Zofji Stankiewicz "Dziew. " 'I 

-ŻYta: 
"" .. , 
I' 
" .I 

" !1 . 
li 

59 ,I· "6.15,, czynka", Gersona "Mieszczanka krakowska" 
1'00 \I ,. 6.07'/." Rze.~ by: }(ucharzews~iego "Kopernik". Woj-

2Ó kor: po 3.90 · rs. dygi "Jaś"; Marczęwskiego "Rozrywka pa_ 
l 30 , " " 3.~5" amcha". Nadto nabyt'ł zostala do zbiorów 

, .1.30 " " " " 4.05" Towarzystwa akwareIta. J uljusza Kossaka. 
lób " ' II 4.12'1." l'~potk~nie Ch~elDickiegoz Tuhaj-Bejem". 
100 " "4.20,, T.rzecII ostatm t~oroczny zakup dziel: sztu. 
1001 " .. ,.1 4.95"" kI do . razIOlIOwaJll;l. • pOIl\ied&y czl:olrów to. 

30 " ,,4.90 li Warzystwa odb~dzię si~ w m, grudniu, 
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Niniej zеш poleca zauo,vnej Public.zno ~c. i mia tlГ Lodzi i okolicy s,v6j 
bogato zaopatrzony klad ,у nizej 'vymicnione towary: 

PI6tna па ko zule i pl'ze' cieradla, 
PlOtna Ш1 т:ш]dеty 1 gOl' ety. 
Obru.sy i gal'llitl~l'Y tolowe i do heJ.'baty z odpo\viednie-
IШ еl'\vеtkаШl де ero\,'eтi. 

Obrusy' Waflo\\-e, Il'ykoto\ye i KalНyo\ye. 
RQСZПlki bielone, lliebielone i .~ciel'ki. 
Chustki do по а Ыаlе, kolol'o\ve, baty to\"e i fпlaI'оwе, 
Сасhепеz i lu'a\vaty т~zkie. 
Kotdry па Iбilш ba\veIlliane biale i ]{OIOl'O\Ve. 
Drelich mateI'aco\"y i рlбtпо па \увуру. 
RQсzпiki, pl'ze 'cieI'adla i pla zcze kqpielo\ve. 
Materye теЫо,уе, fu'anki i Vitrage biale i kolol'owe. 
Kotdry wato\"ane ,,'elniane i jed\\'abne \у koloracll. 
Dу~апу, dY'vaniki. pl'zed lбikа i chodnild. 
ВIeIIZПQ gOtO\f~ m~zk~ i daDlskq. 
Koszule,kaftaniki i Jшlе ony czysto \VellliaIle. 
Каftапiki Ь:п\'еlniапе i fil а'Есовве. 
Ponczochy i skarpetki "\veIniane, ba\velniane, :fil d'Ecosse 

i jed'ivabne. 
Ponczoszki dla dzieci ,yeYIriane, ba,,'elniane biaIei ]\0101'0,уе. 
ОЬwiцzki "\vlбсz]ro" е, Jersee dашskiе z ubrnnieDl рluшаО'е, 
Sроdпiсе damskie i kaftani1{j ,velniane Dl~zkie. 

2320-10-2 

Е N 1 А. 

ТВ VICTOBIA. PRZEКAZ 
па oddziat Banku polsklego 

-w Lodzi. 

ArtJstbw Dramatycznycn . ZII nr. ~З71 nll rs. 2,000. w)'sta. 
pod dJrekc,. 100У d . . f ... Ь. ш. pr~~z 1zr. К. 

, PozoaJisklego .nа okazlclela zagi. 
Jo:zera Тежlа, 0'11; uprasza SlfJ przeto zn81&zco о 

zwrot _а wynagrodzeniem до Кап. 
. toru 1zr. К. Poznailskiego, оrзz 

26 IlStopad8 ]885 ostrze~a 8i~, fe fоrmзlпоосi сeJещ 

fii11!DIJL'.I.Ц,LI Z [шсzпо~сi :~~i~:'::i:'::~~~i;~ 
~IAbrahamowwi, ~3z'a8k~8Ch, przez Adolfa PIEKARNIA 
....-_ 1 RY8z8rda RU8Z-

kowskiego. . 

ПLDОВАDО ~~~:~;~~~{~,У;~~1~~~r:~И~t' .п 018, до wydzlerZaWlenla w каЫуm 
. czaзiе. Wiadomo§c u wla§cicielki 

.UI1Ca. P.rom8n~da 270 piekarn.i i domu ZзgroЫпеj w Кlel-
1 codzl.П~ wielk,. рrишLawiеniо сасЬ , ullcaStaro-WarSZ8wskа nr.lO. 

1 koncen, 2352 3 1 
oowo z8aJJga!owaoych - -

lI'зпс:uzkIСh szansooetek, Мадшо OGLOSZENIE 
i Mello jako tez 1I'-ie· • 

kostyunoowej subretki р. Z powodl!. o;'ideszlych mroz6w 
sza080netki р. ЕШ wоs. орraSZ8ШУ nШlеJszеm ' naзо)'сЬ рр. 
Kr6lewca, russko.polskiej koo~ument6w, aieby ,:ury doplYf/)()o 

JI6'.'A, ... ,zki р. SwiOc.kiej i jnnych вре- юе 1 gazo~netry z'!Chcle~i zahezJ.>ie
czy~ од ZlШDn, w przeclwDym razie 

О wzgl~dy szan. Publiczno§ci тo~'1 si~ wydarzy~ przeszfody w 
uprzejmoie uprasza. o§wletlenlU. . 

2350-1-1 Prawitz. l;6d~ д. 22 llstop~da )'8!3~ r. 

-О-GRОDNIК-РОМО(ЬG~ Zarz~ gazowB*:~~~J 
\\'е I\'Szyslkltb gal~zlath .. , 2348-2-2 

02r~IПIlIt.1П"а. eaope.tr,·ooy w chlubne Nagrody rs 5 
krajowe i zagraoiczne, • • 
odpowiedniego miej 1<Що ul.i~ Piotrkowsk4 од Sta-

1!..r0161!t". 16 lub Oesllrst"ie. Ро. rego-Mia~te. w stronfJ N ow:ego·Ryno 
""",II" ,,,~,.. 811J przytelll urz,dzania ku, zgublOno z.e.-arek. dam-

podlug wlasnY6h р]ап6 .. 8kl zJ:oty niekr)1;y, z cienkl) zlb. 
рrzузt~рпе wyoagro. t.. dewizkl). Zualazca rlЦ)Z1 go 

. zwr6ci6 до mieszkania J. Dobra· 
upra.sza siIJ sklada6 w re· nickiegQ, uIica Nowomiejska, Nr. 

1~~I,aa~'Cvl "Dziennike. l;Qdzkiego" род 232, z&. роwуzщ nagrod'i> 
О. В. 2351-3-1 2~42...,,3-З 

Restauracya ___ I 

. PO.D ,,<;}WIAZD1\" 
ulica Роlu.dшоwа, Vls-a-vis sklepu spolty-wciego 

ZA ])1'· Z kопсеш gielll, I . 
konto DoperOIUUO t:.O&&1I:016 

. ~(I.n~ . . , ohci,no pt.o., _ o ___ _ _ 

Szall~WОУIП Konsuruelltolll ОDIЛDУ. jedzeoia nа- por
:8NI I\D~N'Л од godzioy 10.t6j. Oodziennie GU
'V~GIEB8Jil. w Niedzielo FLЛКI. Piwo 

lagrowe ~borne. zaW8ze 8Wieze. oraz TB'IJ.NKI 
wszelkiego rodzaJu. ~()eoy Jlizk.Je. П8J:пgа '8zybka. ~ 

Вerlio ,. (167'/. ) d/. ter. - ).-'--100 ntr. - , - 60.20 - ' 60 16 10 

lu~. ui.~,,"mia,La(~:~k.) ~[. ~~: ~~: :~ :::~: ~ 60.10 ~ i60 
10 ~ 60 49 96 

~~(110" ~[. ::~: : ~'. 1~ L.r. : _ ._ 1'9 90 _ 

~::ut.·D. (186'/;1~: E~: \} 1 1П r~~: f :::: ~. 1': ': С_ 
elot IlIurg <lI. t.r. 2 д. 100 ".. 6 ..,..l1--....,..----

\
!2 Oop.loioo. Z kono.gi.1d, AkCJ'e. ~~ l' DOpelOiO'! Z kouc. gi.rd, 

.'"p1er7 I.ай...... 11 i: tr.DL ch ( •• 100 ",.). l! '" п. Iroo •. t-,daoo i< hc.p! 
( •• 100 п.). I to '" t,d. I . о.р/. ., 

t>Uligiiik.r. Kr. Pol •. dui. -4- --=::: -.- 1 - .- Ako,oD.:t. W.r.·'''. I00r.. -·-1 --
fД,11Lik ... Кr. 1'оll. doio ( =.= 89~ I =.= \V.-Нyd. БООr. ( 

R ~ 1'01'.' \'.'.~' f о::,. ](~~~ ~ -'.- ~'26 1 -:- T.:~" Im~: : 
.. 100r. 6 --'-1 97.~5 , r.I>r.-.tO.l.ki.' 

" 1)" " 6Or. ~ -.- 8726 , '-' :" 
') f) JI Н" l000r. 6 96.90/ 9726 " N.dwijlв.б..k. ) 
JI 11 » IJ JOJr. 6 -,- 97.26 , H&uka. ИапdlОWОIО 
" .) "Ш" l000т. ~ 9°,.261 91.661 w 'V&r.zаwi8~БОr. 
" .1' .1' " 100r. 5 - .- . 91.60 " 'Var. B,o. lJl'· 260<. 

RQI,l."oA, rr . • r ... 186.j.Jem. 6 _._ -,_ 1, · Н_п.Н.wl'..оdsi9БОr. 
" l' ,. "Н,466l1ет . 6 » War.Tow.Ub .. odogoi ... 
J,e t.'Ilau.Pan.lf.o •. 181n. 6 • wpl. п.1.96 j60r. 

и б " 1Var:[uw.F~СuIиDЫЮ 
" :: " JI Ш : 6 tJ CJukr.Dobrzel. 6OQr. Ё 
" ,.,. у " 6 J6r.erow j60r. = 

f...,iI~, Za8Lawue(saJOOr.) 6 _ - 11 "Сsепlr. 2БОг. ~ 
,.. .. r.J::J6Ij~.llit..A. 6 00{ 97:00 ' 11 11 Hermanow260r. -= 

" ,, '" "lit..B. б 96. ~77'2020 : " " Ljlzkowic.200 r. • 
1 6 ~ . l' )t 1Аоио"" 2БОг. ~ 

,.. 11 tI &r.lllit·A~ ~ I Р7.20 ' 11 n Czo·tocice 2БОг. '!f .. : . 
.. ,," "liL/I. 6 ( 97.201 "Т. \V. i·. Stali looor. 
'м ,1" JJ mal6 6 I ~:202U J ,,~OY;b~~PI 1~/ N 
~ "" 8\lr.llJfit.A. 5 l' I l' Z k/ М t 1 IJ D 
;, n;1 '1 1iL.B. 6 · 96. I 97.10 )1 H~~ike~ \~и~ l~r: -,..ii 

" male " I . 97·20 . -'1 " :;er. 1V Jit.A. б 97.20, " 'l'o'flf.Z&k:t.U6rniczyoh ч 

" 11 H~.H. :) ;~ ~g _.~ " ~~~~~:::~=:)~~~~: 
n "'1 11 m.lt. 6 I I I N R 1 . 0111 100 
" ,," Sel')'a V. б 93 so М 40 0з.661 _.~ а ... 0.1 • ". 

1..1011-1. т. W.ra •. Ser.1 6 I 9'.60~ ~6.:;: - .- 't \Varl. '1'. Кор. w~gl. i 
л " 11 5 _._ '95.00 _._ Zйl.l!uluio·lc~~60r. 

" " "" 1lJ 6 I -'-f 62.40/ -.":: ,, "1'0... z..kl. Pr..!. Baw. } 
• lV 6 _ _ 91.40, _._ . Tk.wZ&~i.rc,n. ~60r. 

О" (адgi ш. W'ап.а.., 6 _:_1 89.601 _ ._ "l'oW.r. ... '~~'\'100r. 
L{;t1 ... I.'n. Lods; .. 1 6 I -.-/89.76' - -' . Garb. Teml." 1/).wed., -·-1 -.-, _._ 

. "" " ,,11 6 -.- ~.~6 ' --.- ·W.rt036 kup.on" potr. 6"'1 Li,t. likwid . • 182.3 
"" .." ш 6 I -.- 87.251 -.- Liat. _. nowJ'oh •• 200.0 Ро'. prom. J ОМ. 169.1 

Li,ll • ..t.lt.T. W.Kr.Z. 5 - .- -.- -.- .. "m.W ......... lш 69.3 " ,,110М. 82.6 
LULr.6'!.WiloiuJkiodlulOl. 6 -'-, -.- - .- .. " .... l.odsi .. .• SO.~ 

• IaOIkoL I 6 - . - ' - .- - .-

01 ' 

_.2 

Z uszanowwniem 

2355-6-1 
. Szeremet, 

kuchmistrz w~gi6rski. 

~~Z_Z_Z_Z:~-' z z z z 
H~~ Мат ho~or poleci6 Szanownej Pnbliczno§ci, "& zezwole

щеm wyzszeJ wtadzy przezemnie w domu К. Scheiblera 
otworzony 

skfad materyaf6w aptec·znych, 
н pcrfum, шуdсl tualetowych, wod miocralnych, sr6dkow. 

IHt;"k~'W"k 1. :~;I~1ai~;;: м , 2315-3-2 · 

j WYRdB~w.rZ8KA1fМWiAFWAhG~ I 
L. Grossmana w . Cz~stochowie . 

\Vyrabla z kaDlieniR. wapiennego blalego, drolt1lo·zia:rniatego, St=pn1e'" 
schedQ'W"'e~ wszelk1cb wрniагбw, podesty sc'b.od.Q'W"'e., j:,',da-.. , 
nej grо}юsсi, ta.:fle posa.d.zko"'W"e., od 6 do 24 cali ang. " kwadraf, l 
p~y-ty- sto~o"W'e. z~o'by dJ. ... kon1. 'Ьа.]. uatra.c1y bcib.o- . 
d,Q'W"e а Jyur, &:,ze%%UIY 1. ozdQ'bY' ·a.rch1.tekton1c:z;ne. ~ ~ 

Kant ien uZ)'waoy до wspomnioD)'ch wrrob()\., pochoilzi z glObokich ро· 
kladбw, jest j edn08tajoie bialy w jednoliteJ zbitej maзiе, dо§wiа(,lсwпеj "'у. 
tгzуmаlоЙci. 

\Vszelkie zamowienia uвkut6czлiаj, siO podlug dorесzопусh r)'lunkбw 
dеfаliмпусЬ, 8zrbko i dоkl&dпiе, ро сепаеЬ bardzo nizkich . 

Bli'.,)·ol1 ''"''~i6t6" ud.ieia Ott'tt'O ~tt'VQ":tG w r.o.hi, 
Sk~a.c1"W' U r . kol~i~. '7. 2313- -2 

'Vydawca l!ltenon K .... ath. - RtIda/d.or Zch18 ••• Kal.k ..... Id. Доаво .. ":'о Цеиll}'llOЮ. Варш .... 12 Ноабра, 1866 r. W drokaroi ,,Da.leJU11ka ~~ ... " 
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4 DZIENNIK ŁÓDZKI. Nr. 254 

o G Ł o s z 

Niniej zem poleca zauownej Publiczno ~ci mia tli' Łodzi i okolicy swój 
bogato zaopatrzony kład w nizej wymienione towary: 

Płótna na ko zule i prze' cieradła. 
Płótna nn mankiety l gOl' ety, 
Obru,sy i garnitl~ry tołowe i do he.rbaty z odpowiednie-

IDl erwetkaml de erowemi. 
Obrusy' Waflowe, Irykotowe i Kanwowe. 
Ręczmki bielone, llieóielone i .~cierki. 
Chustki do no a biale, kolorowe, baty towe i fularowe. 
Cachenez i lu'awaty męzkie. 
Kołdry na Ióżlm bawelniane białe i lwlorowe. 
Drelich materacowy i plótno na wsypy. 
Ręczniki, prze 'cieradla i pIu zcze kąpielowe. 
Materye meblowe, :firanki i Vitrage białe i kolorowe. 
Kołdry watowane wełniane i jedwabne w kolorach. 
Dy~any, dywaniki. przed lóżka i chodniki. 
Bieliznę gotową męzką i damską. 
Koszule,kaftaniki i lwIe ony czysto wełniane. 
Kaftaniki bawełniane i fil u'Ecosse. 
Pończochy i skarpetki wełniane, bawełniane, fil d'Ecosse 

i jed'wabne. 
Pończoszki dla dzieci welnialle, bawelniane białe i lwlorowe. 
Obwiązki wlócz]ro" e, Jersee damskie z ubrnniem plumao'e. 
Spódnice damskie i kaftanild wełniane męzlde. 

2320-10-2 

E N I A. 

TR VICTORIA. PRZEKAZ 
na oddział Banku polskiego 

'W Łodzi. 

ArtJsfów Dramatycznych . Za nr. !371 na rs. 2,000. wysta. 
pod drrekc,. ,ony d . . f ... b. m. pr~~z Izr. K. 

, PoznańskIego .na okaZICIela zagi-
Jo:::era Texla. nlll; uprasza SIO przeto znalazco o 

zwrot za wynagrodzeniem do Kan. 
. toru lu. K. Poznańskiego, oraz 

26 hstopada 1885 ostrzelła się, fe formalności celem 

fii1IIlIJLI.I.'ł,LI Z [rZ~czno~ci :~~l~:'::i:'::~~~i;~ 
~IAbrahamowwi, ~3z'aak~ach, przez Adolfa PIEKARNIA ...... I Ryszarda Rusz-

kowskiego. . 

ULDORADO ~~~:~;~t~{r;~~1Ę~~r:~!~~t' .Ii nl8, do wydzlerzawlema w każdym 
. czasie. Wiadomość u właścicielki 

ulIca. P.rom8n~da 270 piekarn.i i domu Zagrobinej w K1el-
I cods1en~ wielk,. pnew.Lawieni. uch, uhcaStaro-Warszawska nr.IO. 

Ikoncen. 2352 3 1 
nowo zaangaiowanych - -

Il'an.:uzlnCh szansonetek, Madmo OGŁOSZENIE 
i AIello jako też wie· • 

kostyumowej subretki p. Z powod,! . n;'ldeszłych mrozów 
szansonetki p. Elli Wos. upraszamy mrueJszem ' naszych pp. 
Królewca, russko.polskiej kon~umentów, ażeby ,:ury doplY/J)()· 

JI9'OIA, ... ,zki p. Świoc.kiej i innych spe- we I gazo~netry z'lChcle~i zahezJ.>ie
czyć od Zlwna, w przecIwnym razie 

O wzgl~dy szan. Publiczności mo~'ł sią wydarzyć przeszvody w 
uprzejmnie uprasza. ośwIetleDlU. . 

2350-1-1 Prawitz. Ł6d~ d. 22 hstop~da )'8!3~ r. 

-O-GRODNIK-POMO(bG~ Zarz!ł<l gazowB*:~~~J 
we wszystklcb galęzlach .. , 2348-2-2 

02r~lOllIt.u\'&' . eaopatr"ony w chlubne Nagrody rs 5 
krajowe i zagraniczne, • • 
odpowiedniego miej IdJlo uli~ Piotrkowsklł od Stil.-

Il..rOI6l!tw. le lub Cesarstwie. Po. rego-Mil\~ta w strono N owego·Ryn-
""",""'"~.,, SIIl przytaili urz'ldzania ku, zgubIono z.elrarek. dam-

podług własnych planów ski zJ:oty niekr)1;y, z cienklł z!b. 
przyst.ępue wynagro. t., dewizkIł. Znalazca rB!lZ1 go 

. zwrócić do mieszkania J. Dobra-
uprasza sill składać w re· nickieg9, ulica Nowomiejska, Nr. 

1~~I,aa~'Cvl "Dziennika Łódzkiego" pod 232, za powyżBZIł nagrodli> 
O. S. 2351-3-1 2ą42...,,3-3 

Restauracya ___ I 

. PO.D ,,<;}WIAZDĄ" 
ulica Poludruowa, VIs-a-vis sklepu spo:tyW'ciego 

ZA ])1'· Z końcem giełl1, I ' konto DoperD1uUO 1:.0&&1I:0f6 
, ~(I.n~, .l ehciano pl.o., _ o __ __ _ 

Szall~wnylll Konsumentom OBIADY, jedzenia na. por
:8NI I\D~N.A. od godziny 10·tej. Codziennie GU
'VĘGIEB8Jil. w Niedzielo FLA.IU. Piwo 

lagrowe ~borne. zawsze świeże. oraz TB'IJ.NKI 
wszelkiego rodzaJU. ~()eóy nizkle, n8ł:nga 'szybka. ~ 

Berlin ,. (167'/. ) dl. ter. -;'-'--100 ntr. - , - 60.20 - ' 60 16 lO 

lu~. ui.~,,"mia.La(~:!k.) ~r ~~: ~~: :~ :::~: ! 60.10 ~ i60 
lO ~ 60 49 96 

~~.l,n" ~[' ::~: : ::. I~ L.r. : _ ._ 1'9 90 _ 

~::ute·D. (186'/;1 ~: Er \} I 1ft r~~: ł :::: ~. 1': ': c_ 
elur ,LurS Ul. ter. 2 d. 100 r.. 6 ..,..l1--....,..----

\
!2 Dopełniooe Z końo.gi.ld, AllcJ'e. ~~ l' DOpelnio,! Z koóc. gierd, 

.·"pler7 I.alle"", 11 i: traDL ch (za 100 r •. ). l! '" ne tran •. I-,dano i< hc.pl 
(.a 100 ra.). I to Po t,d. I ... pl. ., 

OLligiliaar. Kr. Pol •. duie -4- --=::: -.- 1 - .- AkeJoD.t.. War.-W. lOOr. ł -·-1 --
l,i.I,Lik ... Kr.1'oll. do.. ( =.= 89~ 1 =.= W.-Hyd.600r. ( 

R~l'ot·.'Wtl 8::,.1~~~ ~ -'.- ~'26 1 -:- T.:~ .. Im~: : 
.. 100r. 6 --'-1 97.~51 rabr.-.tód.kie' 

" Ił" n 6Or. ~ -.- 8726 , '-' :" 
" " JI lJ u lOOOr. 6 96.90/ 9726 " N.dwijlB.ń,k. ) 
II II ,. IJ lOJr. 6 -,- 97.26

1 
łł&uka. HandlowalO 

" łł "LU" lOOOr. ~ 90,.261 91.66
1 

w W&rlZaWi8~60r. 
" .1' .1' " lOOr. 5 - .- . 91.60 " War. Bao·1)l" 260<. 

RQI,t'oł, rr . • r ... 186łJem . 6 _._ -,_ u' Han.H. wl'..odsi 960r. 
" " ,ł "U.ł66 11em. fi » War.Tow.Ub .. odogoi ... 
J Je ł.iUau.Pań . lł.o •. 1Aln. 6 .. wpl. n.1.96 j60r. 

11 l} n 1Var:[ow.F~CuIuDWO 
" :: " n ill : 6 tJ CJukr.DobrEel. 6OOr. E 
" "Ił Y " 6 Józe[ów j60r. = 

LiI~, ZaaLawue(saJOOr.) 6 _ - II "Cs8nlr. 260r. ~ 
,. .. r.J::ł6Ił~.llil.A. 6 00{ 97:lZ(r n II Hermanów260r. .= 

" ,, '" "lilB. li 96. ~77'2020 : " " Ljukowic.200 r. • 
l Ił ~ . l' )ł Ułouów 260r. ~ 

7ł "łI &r.lllit·A~ ~ I P7.20 ' J, n Czo·tocice 260r. '!f .. : . 
.. "" "liLII. 6 ( 97.201 "T. W. i'. Stali 1000r. 
'.. " n n malEl 6 I ~:2020 J n ~'V;b!;~PI l~/ N 
~ " .. tlIlr.llJlit.A. 5 l' I l' Z kI M l I lJ D 
h n;' "HL.B. 6 · 96. I 97.10 li H~~ike~ \~ar~ l~r: -,..li 

.. male " I . 97·20 . -
), " :;er. iV lit.A. 5 97.20, " 'l'o'flf.Z&k:ł.Uórniczyoh ~ 

" " 1i~.H. :; ;~ ~g _.~ " ~~~~~:::~=:)~~~~: " "'1 łI maIL 5 I I I N R l . OJI 100 .. ,," Sery" V. 6 9S SO M 40 9a.66
1 
_.~ arz. 0.1 • r. 

Lloly_l. m. War ... Ser. 1 6 I 9'.60~ ~6.:;: - .- ot Wan. '1'. Kop. w~gl. i 
~ " li 5 _._ '95.00 _._ ZaV.l!ului6·rc~~60r. 

" .. "" ID 6 I -.-( 62.401 -.":: .. '·l'aw. Zakl. Prr!. Baw. } 
• IV 6 _ _ 9r.40, _._ . Tk.wZ&~i.rc,n. ~60r. 

G" i'n,dgi m. W'ara"'" 6 _:_1 89.601 _ ._ .. l'ow.Ła"'l~~,\llOOr. 
L{;ty ... t. m. Lodsi .. I 6 I -.-/89.76, - -' . Garb. Temlel' l!)zwed., -·-1 -·-1 __ _ 

. "" " "li 6 -.- f>Ś.~6 ' --.- 'Wart036 kup.on •• pet.. 6"'1 Li.t. likwid . . 182.3 
"" .." ID 6 I -.- 87.251 -.- Lat. .... nowrob •• 200.0 Pet. prem. J 8m. 169.1 

Li,l! tul H. T. W,Kr.Z. 5 - .- -.- -.- .. "m. W ......... li 11 69.3 " "Uem. 82.6 
LiOLr.6'!.WilefulkiodlulOt. 6 -'-, -.- - .- .. " .... Łodsi. . .• so.a 

• IaólkoL l 6 - . - ' - .- - .-

.1 ' 

-.2 

Z uszanowwniem 

2355-6-1 
, Szeremet, 

kuchmistrz węgierski. 

~~Z_Z_Z_Z:~-' Z Z Z Z 

H~~ Mam ho~or polecić Szanownej Publiczności, za. zezwole
Ulem wyiszeJ władzy przezemnie w domu K. Scheiblera 
otworzony 

skład materyałów aptec·znych, 
H perfum, mydeł tualetowych, wód mineralnych, środków. 

IHl;P'k~'W"k I . :~;I~1ai~;;: M 
, 2315-3-2 ' 

j WYRÓB~tvrz8KA1diWiAFWAhG~ I 
L. Grossmana W , Częstochowie . 

\Vyrabia z kamienia. wapiennego bialego, drolmo·zia:rniatego, Stopnie'" 
sohodo'W"'e~ wszellńch wpruarów, podesty schod.o'W"'e., j:,',d1l'" 
nej grohości, ta.:fle posa.d.zlco"W"e., od fi do 24 cali ang. " kwadrat, I 
płyty stoło"W'e, żło'by d.J. ... koni, 'baJ. uatra.c1y acho- , 
cto"W"e a jIJur, &:,zel:%Uly- 1. ozdo'by ·a.rch,1.tekton1c:z;ne. ~ ~ 

Kamień używany do wspomnionych wrrobów pochOdzi z głVbokich po· 
kładów, jest j ednostajnie biały w jednolitej zbitej masie, doświa(,łcwnej wy· 
trzymałości. 

\Vazelkie zamówienia uskuteczniaj, si~ podług doreczonych rysunków 
defaliMDycb, szybko i dokładnie, po cenach bardzo nizkich . 

BliżuyeB ''"''~ióló" ud.iela Ott"~O ~':t'VQ"J:G w l'AlIhi, 
Skła.c1"W' II r ' kolę\.~. '7. 2:ua- -2 

Wydawca l!lteraa K .... ath. - RtIda/d.or Zcl&ł.ł •• Kał.k .... llk1. ,AOIIBo.l"ilO I{eHII}'IIOD. Bapmaoa 12 Hoa6pa, 1866 r. W drokarni ,,Da.leJUllka ~~ ... " 
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