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I. 
Przemysł i haudel - dwa te wyrazy za

mykają w sobie niemal całą, treść bieżą,ce
go stuleqia, - stały siEJ hasłem narodów 
a w ostatnich lat dziesiątkach zawładnęły 
tak dalece wszelkim objawem żywotności i 
dą,żeń postępowych narodów cywilizowanych, 
że reszta obszarów intelektualnego ruchu 
umysłowego ust42puje ponieką,d na plan 
drugi, szuka ognisk spokojnych i ogranicza 
się na piel42gnowaniu iskier zniczowych. 

Praktyczność zdaje się doqhodzić w cza
sach naszych do szczytu swej potęgi, - ale 
też potrzeba było na to kolosalnych prze
wrotów politycznych na widnokręgu świata, 
silnych wstrząśnień, które ludzkość znużyły, 
wyczerpując jej siły w starciach olbrzymich 
i zniewoliły ją zawrócić się na drogę roz
woju urządzeń, wspier;tj!bcych byt uormalny. 
Naturalny prąd reakcyi, wywolany przez 
wielkie wojny, dokonał tyle ulepSZali w ca
łym systemie militarnym a te znowu po
chłonęły tyle sum' miliardowych i tyle sił 
żywotnych, iż zniewoliły w. końcu rzą,dy 
mocarstw do uznauia tej prawdy niezapl'ze
czonej, że następstwem najświetniejszych 
nawet działań or42znych bywa długotrwała 
kIeska materyalna, która gnębi naród i po
pycąa go w opłakany stau odrętwieni.a. . 

'Vidzimy zresztą, że nawet. wszelk.le po
kuszen,ia orężne w naszym. WIeku ZWIązane 
są ściśle z handlem i przemysłem, - ale 
oględna polityka mężów sterujących nawą 
europejską usiłuje zażegnać każdą burzę W 
zarodzie a na czele dążeń swoich stawia 
Dl/fJ'ę. Obliczając ściśle, po kupiecku ko
rzyści i rezultaty praktyczne z połączeń i 
traktatów zawieranych na zewnątrz - wie
dzie równocześnie do możliwych wyżyn wy
kwitu przemysł i handel wewnętrzn~ i usu
wa starannie przeszkody tamujące swobodne 
rozwinięcie jego sztandaru. -

CHORE SERCE. 
POWIEŚĆ 

przez 

MATYLD Ę SERAO. 

Przełozył z włoskiego Stanisław Kempowskl. 

cZĘś6 TRZECIA. 

(Dal/szy ciąg -JJatl'z Nr. 252}. 

III. 

Hrabina oderwała wzrok od książki, spoj
rzała na Marcelego-dzieli dobry-wyrze
kła, chociaż była już godzina trzecia popołu
dniu. Potem zaczęła znowu czytać, co je
dnak trudno było zrozumieć - jak czytać 
mogła w mroku, panującym w salonie. 

- Pani "Czyta zajmującą jakąś książkę?
zapytał książę. 

- Starą przedewszystkiem... jest to ... 
"Leczenie namiętności," przez Descuret'a. 

- Pani pojmujesz nami~tności? .. 
- Tak s/;}ldzę. ' 
-. I ja także ... 
- Zkąd pan wiesz o tem? ... 
- Powiedziałbym, gdybym sam wie· 

dział... 
- Jesteś dziś chodzą;cl! tajemnicą, mo-

ści ksiąźę ... 
- Winne są temu róże •.• 
...--" Doprawdy? ... 
- Z pewnością. ZawieIe jest róź wo

groda.~h, !la. ulicach, ąa ołtarza.ch, w l'lf~ 

Sprawozdania targowe. Szybkoś~ i akuratność, te dwie podstawy teczniają się za pomoc!! zwykłej, otwartej 
przemysłu l handlu, znalazły więc możliwie karty deklaracyjnej (awizacyi pocztowej), 
naj obszerniejsze zastosowanie; zaprowadzo- której opłata nie przewyższa prawie opłaty 
no cła ochronne, siecie dróg żelaznych z zwykłego listu. Wielce dogodnem dla han-
każdym rokiem coraz gęściej pokrywają dlu jest zagranic!} ułatwienie posyłek to- Gielda war8zaW8ka. Sprawozdanie tygo-
powierzchnię ziemi a każdy produkt suro- warów i pakietów za zaliczeniem (Post- dniowe (do dnia 9 listopada). 
wy stara się :erzemysłowiec wycisnąć i w1- nachnahme). Nabywca nie potrzebuje po- Kurs rubli w Berlinie utrzymywal się do 
zyskać jaknajobficiej ze wszelkich jego syłać pieniędzy z góry za towar, który ma piątku na wysokim poziomie, zdając się za
cz~ści składowych i zbyć go jaknajko- dopiero być nadesłańym, lecz płaci za nie- powiadać dalsze jeszcze zwyżkowe pOitępy· 
rzystniej, znajdując dla swych usiłowań silną go poczcie przy odbiorze; poczta jest w Niem- Notowanie waluty w tranzakcyach natych
podpor~ w prawodawstwie. czech wybornym pośrednikiem handlowym na miastowych doszło już było do dawnonie-

We wszystkich wyżej pomienionych szcze- każdym kroku. praktykowanej cyfry 208.90, a kurs końco-
gólach podfJIżala Rosya w ostatnich czasach miesięczny wykazywał nieprzerwanie 208,50. 
pilnie za postępem innych krajów, _ rzecz W wypadkach lliecierpilllcych zwłoki, Przytem ruble były ciągle przedmiotem 0-
więc naturalna, że przyszła kolej na poczty przystępują telegrafy z pomocą· Za opła- żywionych obrotów, a ilość tranzakcyj była 
i telegrafy, owe potężne dźwignie handlu i tili dwóch depesz telegraficznych" które mi obfitą. Tę doskonalą tendencyę dla waluty 
przemYl>łu. poczta zawiadamia interesowanego o po- przypisać należało różnym projektom ope-

Potrzeba reformy radykalnej w ustroju syłce i oduośny urząd pocztowy o potrze- racyj rosyjskiemi papierami. Ozęść ty~h 
pocztowym i telegraficznym państwa rosyj- bie wypłaty - stosnnek pieniężny pomiędzy projektów jest już blizk!1 urzeczywistniema, 
skiego oddawna jest pożądaną a prawo- osobami (w komunikacyi wewnętrznej) za- a do takich należy zakup przez konsorcyum 
da.wstwo, dążąc do zmian drogą: stopniowo łatwi a się w kilku godzinach. zagraniczne akcyj głównego towarzystwa 
wprowadzić si~ mają,cej w życie ustawy, Ułatwienia posyłek pocztowych w Niem- rosyjskich dróg żelaznych i kilka innych 
Najwyżej zatwierdzonej dnia 22 maja 1884 czech można nazwać ideaInemi. "tV drobnym kombinacyj wartościami kolejowemi. Z dru· 
roku wyświadczy ogółowi a w szczegóhlości handlu oddają oue publiczności niezmier- giej strony w Petersburgu j na giełdzie 
sferom przemysłowym i handlowym ważną I1ą przysługę. Kupiec cukiernik, rzemieśl- berliilskiej uporczywie krąży wieść o ży
i doniosłą ulgę, z drugiej zaś strony zaoszczę- nik lub interesant prywatny, wysyłając na wych układach, jakie się toczą pomiędzy 
dzi w przyszłości skarbowi państwa zna- prowincyę lub do drugieg{) miasta towar p. Ransemanem, przedstawicielem berIiń
czne sumy w budżecie rozchodów. odbiorcom swoim (z wyjl}tkiem oczywiście skiego "Discontogesellschaft" a rosyjskim 

Reforma poczt i telegrafów nie będzie wi~kszych frachtów wysyłanych drogami że- ministrem finansów w sprawie konwersyi 
i nie może być zresztą przeprowadzoną laznemi) niema potrzeby odstawiać tako- pożyczek zagrauicznych Rosyi. Ozy ostatni 
odrazuj przeprowadzeuie jej rozłożonem zo-- wych do urz42du pocztowego. Codziennie, projekt dojdzie do skutku-trudno dziś za
stało na lat pięć, celem stopuiowego kształ~ w godzinach raunych i popołudniowych wnioskować z głuchych o nim wieści, faktem 
towania Si42. Korzyść tym sposobem prze- przejeżdza tam ulicami miasta ,znana do- jest jędnakź-e, że .zaofia.rowauie. ,w imieniu 
prowadzanej reformy' jest niezaprzeczoną. brze mieszkańcom karetka pocztowa z u- cal~j grupy finansistów niemieckich z Bleich
Ministeryum spraw wewnętrznych ma spo- rzędnikiem służbowym, którego znają oso- raderem na c7.ele miału istotnie miejsCe. 
sobność przedstawiania radzie państwa roz- biście wszyscy mieszkańcy; jest on tak po- Okoliczność ta pozwala giełdzie berlińskiej 
maitych ulepszeń w administracyi tych wa.- pularnym jak np. inkasent fabryki gazowej przyjaźnie oceniać wartości rosyjskie. i to 
żnych instytucyj, które pozostawiajlJl u nas albo listonosz 1'0znosZlłlcy posyłki pieniężne. usposobienie trwałoby niewątpliwie do kon
wiele do życzenia. Ze sklepu lub z oka pomieszkania potrzeba ca tygodnia, gdyby nagle me zaszedł wy-, 

Urządzenia pocztowe zagranicą, a zwłasz- tylko dać znak woźnicy, karetka się zatrzy- padek, który zatrwożył ,sfery iinansowe. 
cza w Niemczech, mog!} być wzorem dla muje, urzędnik odbiera pakiet, wydaje kwit :Mówimy o pojawieniu się ,cholery w, Pary~ 
innych państw, dlatego teź zaznaczamy tem i karetka. rusza dalej. Tasama manipu. żu. Zaalarmowana tą wieścią giełda ber
chętniej wieść, że ministeryum w reformach lacya przy odbiorze; przywożą adresatowi lińska przybrała wyczekuj~cą postawę, a. 
swych skłania się wi42cej w myśl urządzeń pakiet do mieszkania wraz z kwitem do pod tym niekorzystnym wply.wem ucierpia
tamtejszych. Działalność i komlletencya podpisu - bez popr7.edniego zawiadamiauia ły i ruble, które zniżkQwylJl. prą<!ąm. ze-
instytucyj pocztowych i telegraficznych, ja- o nadejściu posyłki. pchniljte zostały na poziom 207,75 w tran-
koteż stosunek tych urz42dów do publiczno- zakcyach ultimowych. Giełda warszawska. 
ści, jest w Niemczech niezmiernie ułatwio- ---- stosowała się w ubiegłym tygO'dniu dość 
ny a nadewszystko ta,ni. Posyłki pieniężne ściśle do równi berlińskiej, a raz tylko wy~ 
(do pewnej, oznaczonej wysokości) usku- przedzila tamtejszą zwyżkę dzięki dobrym 

kach kwiaciarek wreszcie... To mnie 0- złą. wyjęła z kieszeni flaszeczkę z perfumami i 
durza... _ To znaczy, że będę musiał pokochać w~c?ała je. długo. ~e.kki ciei1, jakby .ru~ 

- N a szczęście, tu ich niema. cię na wzór Paola Oollemagno? mIenca, OSIadł na Jej wychudłych polIcz-
- Jest za to rzecz inna... - Ha! a pocóż tu przychodzisz drO'gi kach. 
- Ja, naprzyklad ... nieprawdaż?.. książę?.. '-Sangiorgio, myślisz ty o czem? .. 
- Być może. Pomimo ironicznego śmiechu, jaki towa- - Nietylko o czem, ale i o kim. .• 
- Mijasz si~ trochę z grzecznością ... rzyszył tym. słowom, Marceli zmięszał się! - Wiedz jednak książę; że nie lubię, 

ksiiJJże. Wolę mojego starego Descuret'a. zbladł, na l'azie nie znalazł słowa odpowie- kiedy myślą nawet-wprowadzasz do mnie 
- Wybacz mi hrabino - odezwał się dzi. Po chwili dopiero odezwał się przy- osoby, których nie znam, które nie były mi 

szczerym głosem :Marceli. ' ciszonym głosem. przedstawione i nie bywają u mnie., ' 
- Nie mówmy o tem-odparła, wzrusza- - Dziś rano czulem się bardzo osa- - Myślałem o PaoIu. Dawno go już nie 

jąc ramionami. motnionym. Kiedy wyszedłem zdamu, spo- widziałem. Jestem o niego niespokojny. 
Hrabi'ua położyła ksilłlżkę i zaczęła ba- tkałem same uśmiechnięte twarze, słysza- - Niepokój to szlachetny - zauwaZyła 

wić się długiemi sznurami, któremi prze- lem wesoły szczebiot : dzieci. Przyszedłem LaUa, kaszl~c lekko. Ale on cię widuje, 
wit:}:zany był jej ciemno-fijołkowy aksamitny tu, aby ich nie widzieć, nie słyszeć. drogi książę. Wie kiedy przychodzisz tu
szlafrok; sznur chwastem zakoilCzony ska- - Ty cierpisz, Sangiorgio-odezwała się taj, bo rO'zumiesz, że jest trochę o ciebie 
kał tu i owdzie, szarpauy niecierpliw!} ręką Lalla, nachylając się ku niemu. zazdrosny., 
i przypadkowo padł na piersi siedzącego :- Nie... dziękuję... ~o prędko przej- - Powiedział to pani? - spytał żywo 
obok sofy księcia. dZle... Nudzę pantę moze?.. :Marceli. ' 

- Uderzenie śmiertelne ponioslem-ro- - Niebardzo - odparła z wyraźuym - A panu? 
ześmiał się Marceli. chłodem. - Raz tylko. 

- Ozyż one pana dosięgnąć mogą?... Milczeli. Promień słońca przedostał - Doprawdy, zazdrość jest wadą' nie do 
- Mówią, że Achilles był mytem... się przez szparę w przymkniętej żaluzyi i zniesienia! •.• 
- .A Omfala?.. ślizgał się wlJizkim paskiem po ścianie. - Gzy pani nie rozumiesz zazdrości? 
- Kobiety Sil: zawsze rzeczywistością... - Słońce niepotrzebne jest w mieście- . - O! i jak jeszcze--odparła' drżl!cym i 
- Złą... odezwała się Lalla. clChym, głosem. 
- Złą i dobrą:... Marceli podszedł ku oknu, spuścił firan- - ... ~Vięc - kiedyś byłaś zazdrosną? ... 
- Ja jestem zh~ dQ gruntu. kę, promień słońca znikł z pokO'ju. :- NIe wspominaj mi o tych czasach, 
- Kto to wie? - Oto i zmieniony system słoneczny, kSlążę!~krzyknęla gwałtownie, zrywając się 
- Tak mówi Paolo Oollemagno. hrabino. Możesz przypuszczać, jeżeli ci to ne .rówQ.e nogi, jak gdyby odejść ztl!d 
- Bo kocha cię, hrabino. przyjemność sprawi, że kataklizm jaki na- ch Clała. . 
- Ja jego nie kocham. wiedzil ziemilil' - LaUo, zaklinam cię, przebacz mi-
- Wiem o tem. - Bawisz się w niedorzeczności, książę. zawołał, zatrzymując ją:. ' 
- Nie kocham go i jestem. złl1:... Pa- - Pot? tu testeśmy. . . ' :Ująwszy jll: z~ ręce, patrzył z żalem lia 

miętaj o tem ... proszę. - Moze to l p~·~w~a. A w~ęc oddajmy Jej twarz zml~lllolU1. Ręce LalU długie i 
- Rozkazu słuchać musz~. Ohociaż bun- s~owa nasze, mysh l uczynkI ~na pastwę wychudłe, pahły go - Marceli czuł w tern 

tuję się na samlJl myśl G posłuszeństwie w Dled~rzecznO'ści. .' . pr:yjemność 4lzi'!nl!:' Pragną:ł tej gorączki, 
tym względzie... Jej czarne oczy obrZUCIły go głębokiem ktom krew pah l odświeża naprzemian' 

- A więc ja dowiO'dę ci, książę, źemam spojrzeniem, . uśmiechnęła s!ę pr~temdzi. ~c~skał mocno ręce, jakby one udzielić m~ 
słuszność,.. Musisz mi przyzna.ć, ż~jestem wme. SnlłŚcll głowę wnulc~elllU. Lalla. JeJ mogły. (Dals:ql ciąg nast fłjJ2'), 
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wskazówkom z Petersburga. Bylo to w z tego 30 po 88 talarów do Tomaszowa, W handlu chmielem panuje .od dni kilku) PRZEMYSŁ I HANDEL. 
środę, gdy kursy berlińskie z dnia poprze- resztę zaś do Zgierza. Prócz tego biało- wielka cisza. Nabywcy okazuJ~! bar~zo ma- ------"-
dniego brzmi,ały, ,J' eszc, ze 208,60, a u nas, 'stocc, y. labry. kand nabyli 800 pudów pere- lo chęci do kupna i przyjmują:, chmlel ~yl- lTJ l 

h Ob t b l l Warszawa. v y.<;lawa ]'J/'zeJnllslowo-l'o, ,/li-
zredukowano J'nż krótki Berlin do 47,S71/?,,' gonu po 18 rub,li pud, a wresz,cie zakupio- ko po. zniżonych cenac.. . 1'0. Y w ę.c et ł v - ~ d eza. Dr., Sempo owski, referent komisyi co odpowiada. 208,90., Przeciwnie znowu w no tez j.eszcze150 kamieni welny garbar- nieznaczny, a dowóz zlenny, me przewyz- .' d . d 

O dl wystawowej pOWIa. amIa,' źe zatwier zenie sobotA ,płacono na naszeJ' giełdzie 48,17 1/.", sldej' P(} 18.50 za kamień. Ostatnia trallZ- szal 60-80 ctr. eny opa 'y znowu co- 1 .., - l "1" b programu i pozwo enie urządzenia w r. p. co I)l'Zetłumaczone na kurs berliiIski wyno- akcya, ,choć, nieznaczn.a, ,przeł'wała zupeł. kolwiek. Za naj epszy l naj epleJ za ar- ~ ~ 
k ł 125 135 a wystawy rolniczo-przemysłowej na placu U-si 207,60, a do takiej' zwyżki notowanie w ny zastóJ' w interesie welufb garbarskfb. Z wiony gatune p acono ....c.. m., z . d 'd . 

ol t jazdowsklm, na ej Zle prawdopodobnie w 
Berlinie nie upoważuiaro. Poza, temi dwo~ pro:wincyi nadchodzlJl wiadomości o dosyć gorszy 100-UO za cen nar. . tych dniach do Warszawy. Po otrzymaniu 
ma krańcowemi kursami płacono za weksle znacznych z,akupach.Mię,dzyinnemi fabry- Chmiel. Norymberga, 4 listopada. In- J d 

l · l t teJ' pomyślnej wia omości, komisya wysta-krótkoterminowe na Berlin prawie ciągle kanci ,tqmaszowscy zakupili w Pinczowie teres wecze Się znowu ospa ej na a~gu pa- l 
47,90. Obroty t" dewizt1 były naJ_·c;,p.iej - 300 celltnarów wełny średniej dobrej po nuje przygu'ijbie~ie .. Płam!: _za .chm161 tar~ wowa roześ e zaraz zaproszenia do przemy-

." 95 . k 90 II' d k słówców i ziemian o wzięcie udziału w wy-sze. Za weksle długoterminowe n, erlin 84 tal. za centnar. Wogóle zapasy się wy- go wy 75- ,gors l-O, aIszgrun,z 1: l' d' 'k h 
Płacono 48,121/.--47,971/ ... -48-48,15: Z re- czerpuj t1 zai'ówno, w Warszawie, jak na 80...:.....110, hallel'tauski 90-130, badenskl stawie, oraz og OSI W Zlenlll ac wszyst~ 

- - ł . b k' 90 125 l k' 80 kich program i warunki konkursów wymes eksportowYl!h niemieckich obiega y prowincyi, zką:dteż na nasz targ przestajfb 85-120, wirtem ers l - , a zac l 

krótkie w kOllCu tygodnia po 48,121/ 2 , a naplywać zapasJ. - Z b o ż e, Powietrze w -120, polski 100-130. . stawy. 
długie na pocz<!tkupo 47,80-47,87 1/

2
, "\V ubiegłym tygodniu by lo pogodne i bez- Chmiel. Austrya Górna 5 lIstopada. Departament górnictwa zebraI niedawno 

małych ilościach obracano funtami, ,a w wietrzne; pomimo więc nieobfitych dowozów, Od dnia 18 października do chwili obe- ciekawe dane, dotyczące produkcyi bogactw 
dokonanych truuzakcyach płacono 9,69- młY11y i wiatraki powstrzymywa1y się od za- cnej, ceny chmielu spadły tu o 5-8 fł. mineralnych Rosyi w roku zeszłym. We-
9,72 1/

2
• Dość obficie negocyowano frap.ka- I kupów,co wmz z niekorzystnfbkonjunkturlJl Za pierwszorzędny płacą: 50-55 fi. za cen- dług tych danych, podatek od wydobytego 

mi i guldenami; pierwsze były w obiegu dluwywozll sprowadziło usposobienie ospałe i tnar, za gorszy okolo 5 florenów mniej. w r. 1883-im zIota i srebra dał skar.bowi 
po 38.70 najtaniej-i 38,921/

2 
uajdrożej, dru- zniżkowe. Gdy jednak wyrodziło się zapo- Wlaściciele okazują: większfb uległość,~sprze- dochodu 1,977,663 rs., podatek od platyny 

gie sprzedawano tanio nawet w końcu t y- trzebowanie konsumcyi, ruch nieco się oży- dano też w ubiegłym tygodniu dosyć dużo, 24,620 rs., od miedzi 136,540 rs" od su
godnia, bo po 80,05, najwyższy zaś kurs wił i ceny pszenicy oraz żyta mniej więcej chociaż usposobienie wogóle jest spokojne. rowca 384,620 rs., nie liczą:G dochodu z 
wynosi! 80!25., Obroty, wekslami, wogóle wróciły do zaprzeszłotygodniowej normy. Najwięcej odchodzi na wywóz. eksploatacyi kop~lń, skarbowych, wynoszą
nieprzekraczały potrzeb chwili; spekulacyj- W tym drugim korzystniejszym dla interesu Wligiel. Z Szlązka Górnego donosi c~go okolo 3 JlulIonow rs. M}edzi wypla
nych zakupów prawie że nie zawierano, okresie, eksporterzy, zakupywali na wywóz "Schles. Ztg.:'" Zimniejsze w tygodniu u- WlOno przeSzI? 200 tys. pudow, surowca 
choć okazya zdawała' się korzystną. Na żyto. Na targu Witkowskiego placono: za bieglym powietrze wpłynęło ożywiają:co na prze~z!o 1'7, mll. pud. Dochody z e~spl.oa
polu papierów publicznych, znowu gorzej; pszenicę wyborowfb 6,75-7.25, średni i! 6- handel węglem kamiennym. Pierwszorz~_1 t~cyl kopaln rządowych przez p.rzedslębler
kursy były niższe i brak wszelkiego popytu. 6.60, ordynaryjna bez ruchu; żyto wyboro- dnego znaczenia nabrało zapotrzebowame I co,,: prywatnych dały skarbowI około 800 
Listami za~tawnemi' ziemskiemi zawarto we 4,70-5.30~ średnie 4.20-4.50; jęczmień w'ijgla do ogrzewania domów; grubszy wę-' tysIęcy rs. , . . '. 
według ceduły jednę tylko tl'l1nzakcy'ij po wyborowy 4.50 - 4.80, śI'edni 4.10-4.20, giel orzeszkowy i węgiel kostkowy, cieszą, T~warzystw~ kofel p~ł~~Dlow.o. zachodmch 
97,10 za Lit. A., wiemy jednakże, że za- ordynaryjny 4; owies 2.85 - 3.30; grykę się wielkim popytem. Zapasy niektórych za.~ler~a wkrotce wypUSClC obl~gacye za 30 
warto i drugi! po kursie niższym o 5 kop,; 4.20-4.80; groch 5.50 - 6; kaszę jaglaną; kopalń zmniejszaj l! się znacznie. By módl. lmhonow rs,; ~peracyę tę podeJI~lUJ.e grupa 
zllldania w końcu t!godnia brzmiały 97,.30 1.15~1.25. Na targu praskim 'plac~no: za nastarczyć potrzebom, w wielu miejscowo- finansowa:, złozona zba~ku rosYJsklego, pe~ 
z~ A.~ 97,25 za B l ?7,10 za drobne odclIl-, pszen~cę wybormyą 1.10-1.13, s~'edll1ą, 1,03 'ściach węgiel wydobywany bywa w nocy. tersbursklego banku mlędzp~arodowego 1 

kl. Serya II zupełme ~ez ruchu ... Seryą I -l.OD, ~ ordynar~Jną .95-1.00j. zyto. :vybo-I Zbyt drobnych gatunków w'ijgla równowa,- banku dysk~ntowego w Berhllle. " 
TII ~'az dokonano obrotowp~ obmzonYIll I

1 

rowe 81 - 89, sre~ll1e 82.85; Jęczm16n Wy-! ży się z wytwórczością, także i koksy Ill~- Pr,ez!ls głownego tow~rzystwa rO~YJsklCh 
kurSIe 206,40, a ~ po 96. Lls~~ na War- borowy 89-90; OWIes 75-95;, g!'och 90 - jl! odbyt dobry, lecz słabo dosyć trzymają koleI zeh:zr;ych, p. Po~owcew, c~yn~ w sfe
sz.awę trzymały Slę trochę moc.meJ, gdy bo- 1:03~ grykę 88--=-93.-.0~owl,ta, Usposo-I się w cenie, gdyż z Iatwością można ich ~ach własClwyc~ staranIa o obło~ellle cłem 
WIem za ,~eryę I z początku ząda1;o t~lko ble~!e dla Okowlt,f zmlel1l1? Się na ~lek l-I dostać. Ponieważ kopalnie okazujfb wiel~1! z~laza, przywozonego do ROSyI z zagra-
95, .w ~oncu pła.cono. 95,10;, ~I me miała rzysc .. P~oducenCl nadsył~Ją na targI. zna-, gotowość wohec nabywców, przeto ceny Ule mcy. , . . 
odbIOrcow przy ząd~mach 93 l 93,15; TII czne .llośCl t~waru, lub te~ na~al:czyWle 0- podniosły się dotychczas. W okręgach górni- Ba~k.ructwo. Bank. w OdoJewIe w gub. 
nabywano po 92,60 1 92,85, a IV po 92,15. baruJą OkOWItę przez posredmkow. Oko- czych centralnych i wschodnich w okoli- tulsklej uznano zamewyplacalny. J estt\) 
~ódzkie li~ty bez tranzakcyj, lecz s,erya I .liczność ta z ko~ei wywołała zarezer;vowanę cach Rybnika i Mikołajowa, sto~unki zby- już, piąty, czy. szósty z k~!ei. bank miejski, 
Jest pOszu.kIWaną P? 85, II l III za~ w za- postawę n:;tbywcow. Dotychcz~s tez. ~ra?~- tu są narazie prawie jednakowe. Okręgi konczący telln czasyf)w~J zywot ba?kru~
ofia~o.wa:n~c~hrzmIały 84,20--:-84,5? 1 83,75. akcye zaWIerane ~yły w ogramczoneJ llosm, zachodnie w lepszym cokolwiek znajdują twem. Instytucy~, n.a kt0t;i!zrazu WIele h~ 
Obl~gl ,mleJskl,e po 91 odd~wac ?hCl,aI1o .. Z w dokona~yc~ ~as obrotach ~łacono 2.56- się ,położeniu, nie daje się uczuwać brak c~ono, ?kazala SIę medolęzną W ręku ludzl 
pa~lerow panstwowych h~ty hkwIdacYJn~ 2.57,.a naJwyzeJ 2.58.-C u kJ ~ r.. Ten,den.! wagonów tak bardzo, jak w okręgach medo!ęzn!ch, a nawet zgubną w rę~~ o: 
~uze sprzedawano 87,.60 l 87,50, ,a ~ylez cya Clągle ospała:. ProducencI l komIsyo- wschodnich, dla których jeszcze i z tego szustow, . .J~k np. przesławny bank mleJskL 
ządano za małe. Pozyczka ws~hodm.a w nerzy, zao:patrzem w zna~zne zapasy towa- powodu uszczupla się pole zbytu, że prze- w Skopuue. 
tranzakcyach 9~,30.-94,40, a w;zą:damac~ ru, sklonm są ~o.coraz,-wIększych ustępstw, syłki wodne będą: musiały ustać niezadłu-
94,I5: AkcyamI m~ b~ło obrotow, zazna- ale brak ws~elk~eJ ~hęCl do kupna. N~.wet go. W oczekiwaniu powiększonego zbytu, 
czyc Je~nak trzeba zwyzkę ~ursu dy~konto- kupcy kolon,laln!, liczą.c na da~szą zmzkę, .wobec blizkiego otwarcia ruchu na kolei 
wych. ~ handl~wych! z ktorych plerws~e p.owstrzy~uJą: SIę od tr~nzakcYJ. W, prze- iwangroclzko - d~lbrowskiej, kopalnie węgla 
podmeslOno W z4damach na 325, a drugie Clą~U ubIegłego tygod?la ceny dosyc zna- kamiennego w Królestwie Polskiem przy 
na 327.. . . czme .spadły; gdy bOWIem na poc~ątkupla- granicy szlązkiej, prowadziły wyzysk na 

!al'gz loal·sza~(Jslj;te. .Sprawozdame tygo- conoJeszcze za r~fina~lę Her.r;lanow.4.,27 1
/ 2, rozleglejszą skalę i nagromadziły tym spo

dmowe (do dma 9. hstopa~a). ~ e ł na. p,otem tylko 3.97/2,-lllne zas markI z po- sobem zapasy większe, aniżeli w latach po
Ruch ~a rynk~l w~łn!anY!llme ustaje: Na.d- I ZlOmu 3.~5-3.621/1~ spadły na 3.70 - 3.60. przednich. ZnaCzntl część tych zapasów 
zwyczaJnegoozywlema ~le bylo w ub16głymZa kOSt~l płaclJ1 3,00--:-3.52 I/:. Mączk~l: za~ zniszczył niedawno pożar, oczekiwać więc 
tygO~lllU, lecz popytu Dle .brakow:ał?, a t~l- wart? kllk~ vnększych termm?wych tranz- można napewno, źe z otwarciem ruchu na 
ko m~ło d?brego towar~ l wysokIe zą:dama akCYJ, w ktorych ceny, ~toso.wll1e clo glatun- kolei iwangrodzko,- dąbrowskiej powi'ijkszy 
spraWIły, ze w rezultaCie przyszło do sku- ku towaru, wahały SIę mlędzy 3.02 /2 - się wywóz weO"la na, SzllJlzku. 
tkh niewiele tranzakcyj. Welny polskiej II 3.22 1/2. .' ,.0 

dobrej zakupiono ogółem 100 centnarów, Clunie/. Nowy Tomyśl 4 listopada. 

--'---
Kronika' Łódzka. 

(-) Z teatru ,: Victoria." Nie mogąc wy
łącznie posiłkować się nowend', utworaimi 
dramatycznemi, teatr prowincjonalny Zlhu
SZO!lym j~s,t sięgać do s~a~'bnicy, odgi.zeby~ 
wac w nIeJ rzeczy wartosClowe starszeJ da
ty i zapełniać w ten sposób wieczorv. Ztncl 
pochodzi, że przesunę~y się przez sc~nę n~
szą: dawne a niepoślednie sztuki, jak"Da
lilia," ."i\Iontjoye," "Cwiartkl1 papieru" lub 
os.tatllle "Serafina" i' "Grochowy wieniec." 
PIerwsza z tych komedyj wyszła zpod pióra 
Sardou, chloszcze bi,czem satyry-fałszywych 

rym redaktor otwierał gościnne lamy swe-\ nocy letniej" coś naksztalt wspaniałego raz?-. Postać' to j~dna .. z nąjlepszych na 
go pisma, wspierają:c radą, dobrą wolą i I dramatu, jak "Hamlet," "Otello" lub "Lear." szklCu,-łączy w sobIe lISIą: przebiegłość z 

LISTY l WA' RSlAWY serdec~nem ~łowe~ ,p~acowników, próbują,-j K~nc81·t na dochód n~ezamoźnych stu- okrucieństwem i chciwością drapieżcy. 
, • cych 81ł swolCh Dlesilllalo, skoro tylko n- dentow lllStytutu agronomICznego w Puła- 0l?róez. teĘo szkicu." znajduje się na. wy~ 

-tt:n- I znał ich zdolność. wach, zgromadził w sali ratuszowej nie-staWIe WIelki obraz Ś\v. Ludwika, w. chwili 
Jubile~sze: dr. ,Szokalskiego, ~ózefa K~niga, Ludwi~ . Ty.m sposob,em, 1?ojmuj ąc ob?w.ią:z,ki ~wo- zl~iern~ liczbę .słuch~c.zy, ~zięki współu- kiedy porzuca ojczyznę, udajlkc się na woj
ka. ":elllkego, MIchala. .Batuc,~ego.:- .KoucertJ:. f\'lo-, Je, me zbaczając mgdy przez CWIerc wleku dZIalowl ModrzeJewskIeJ, ktora zjechała u- ne krzyzow", _ wykonany wedłu'" rysunl:l1 
drz6Jewska. - Sen nocy letnIeJ. - SzkICe Matejki. -I d tk' t . d . d· kt T a d 'k "l" d TU • b ~'" ~.! <~, J ' O ' 
"Trefniś ilutniBta." Michała Wołowskiego. _ Ko-? wy m'ij ej" rogI, re ~. Ol' 'I .Yoo Ul a n~Js ~Ie . o H arszawy, ~ze y wygwslC ~a M.ateJk!. .ąraHo mu jednak wyrazn,ię ręki 
rtJspońdencyapani Sand, jej Bt:fiI!-0wisko, chara.kte_lllust~owanego . zyskał so~ne po,~s~echne .u,- mlll rzecz dotąd u Ilas n:e~ekJ~I~l?Wan~ Je-I' mIstrza, WIęC olbrzymie płótuo nie czyni 

l'ystyka, honorarya, ostitnie utwory, zname. Uzname to ~ało Slę,wldzlec ?be~n~e, szcze z estrady: ,,~lossę sw!ęteJ. :rere~y" w w.łaściwego wrażenia., a nawet ,clopatrzec w 
Jesteśmy w epoce jubileusz,ów, Grono I gdy cała prasa z, rzadk~ Jedno~ysl,nosClą! woh~ym. przekładZIe Kr~slll~krego-l wy- mm łatwo kontrastu: pomiędzy myślą a jej 

kolegów, i przyjaciół uczciło półwiekowe za- bez wzglę~u na kIerunkI, na stronm~twa.l głOSIła, Ją: ~e zwykłel~l soble mIstrzowstwem. oddaniem. 
sługi doktora Szokalskiego, dwudziestoPię-1 przeko~~llla, oddała hoM . zaslugom Lud~l-I ł'o.Wlta~:e a:tJ:stki byI~ entuz~as.tyc.zne, ~wórca. "Kazania Skargi," "Hołdu pru
ciolecie. pracy redaktorskiej w "Gazecie ka -!.emke~o .. Jest to obJ~w. tak pouczaJ~- Pubhcznos.c ~.rzYJmowa1:a J~ ~ nlll~slelllem, sklego" 1 niczem nieprzyćmionego "Stań
Warszawskiej" Józefa Keniga i dwudzie- cy, 1Z zapISUJę go SkW~p~IWle, lącz<!? SIę ~~ na eS~IadZI~ koncertowej JedYlll.e mogła czy~a", posiada technikę odpowiednilII do 
stopięciolocie takiejże pracy Ludwika Je- całem sercem z :wszystk~ml, co w,znosIlI to- Jej oka~ac s~oJe syl?pa~ye. DrugI wystęf:! SWOICh pot'ijżnych pomysłów,hezniej po
nikego, będące zarazem dwudziestopięcio- asty na u?zc~ell1e sumIennego .reda~tora, ModrzeJewskłeJ, . takz~ Jako deklan:atorkl mysły te obejść się nie mogą:. Niechby 
leciem istnienianTygoduika ilustrowanego," zdolnego, lIterata, zacnego człOWIeka l oby~ tylko,. zapOWIedZIany Jest ~a ~Ol1?e~'Cle stu- np. kto inny spróbował wykonać tego 
który otworzył u nas erę szerszej publicy- wate~a." . •.. d~ncklln, bo co. do ukazaUl~ SIę Jej na sce- "Stańczyka" wprowadzonego tyle razy do 
styki i dał pierwszy impuls ruchu artysty- Kr,akow obchod~11 tak~e Jubll~usz ,kome- me, podobno me stanęła J.eszcze 'ugod~ .z jego obrazów i zdolał nadać· JllU owo glę-
cznego w czasopismach. dyo~Isarza, l?oety ł nowehsty Mwhała Ba: dy~ekcyą,. a t!m?zasem m~ma ,P?ważmeJ- bokie znamię myśli, przewidywail, rozpaczy 
Pamiętam ukazanie się "Tygodnika" na ł~ck!ego, a: literaCi. warsza'Ysc! przyłączylI sZ~J S.Zt~kl, k~?~eJby, ona me clzwIgnęla,. a które dziś stanowi już indywidualność je

ubogim wówczas naszym wi,d, nokręgu lite-l SIę dO" mego, gorąc,?' boc 1. U ~as" autor Wlel~z J~st ,takICh, ktor.e. wcal~ prz~dstawlO- go, legendę tak ściśle -zł~l:czonl!l z imieniem 
rackim, pamiętam .szczupłą,. -jego objętość ".Ra~co,~ pana radcy, "Kre';,lllakow1 ."Są- n~nll byc me.mogą be~ Je) wsp,~luclzlalu. ~o- królewskiego błazna, iż nikt oddzielić go 
i~ drzeworyty POczfbtkujące.WydawnictwuSIa~,ow, "Domu otwartego, ,:GęSl 1 gfb: m.l~dzy t.eml ostl:l;tmeml. dosc wspoml1lec od niej nie zdola. . 
temu nikt nie śmiał wróżyć powodzenia, sek ma pr~wo obywatelstwa, zna:my go l śhczną, mezapolllmaną. mgdy "N orę" Ibse- N a tej legendzie oparty jest śliczny Im-
prócz trudności bowiem nieodłącznych od kochamy wszysc~, wszyscy oczeku}eI?Y no- na. ' gment dramatyczny :M ichara \Vołowskiego 
każdego nowego przedsiębierstwa, musiał w~go utwO!U, ktorrmby. chl.ostał smI~szno- Jeśli,t~atr nie ~aje n~m tego, co mógłby, ,,':l'refniś i lutnista", przedstawiony z wiel
o~ walc~yć.z oboję~nością: pew?ej licz~y 0- ŚCI, wady. l u~ter~l nasze" J.akto czymł do: co powlllwn, chocby Imał tylko na celu kl~m ~0'Y0,dzeniem n~ scenie krakowskiej, 
sob, zaliczających Slę bardzo niesłuszme do t~d z mezmlerną bystrosclfbl . humorem 1 w.łasny interes,-pocieszają,cem jest zwiedza- ktory SWIezo ukazał SIę w druku. 'W stę
inteligencyi, które jeszcze przed ćwierć wie- plawdą· . , me salonów artystycznych. Na wystawie puje tu Stańczyk i Bekwark, jako p~zed
kiem zapytywały z naiwnością, gQc1rią lep- , W teatJ:ze ukaza~a s~~ ::zecz bald.zo sta- zachę,ty. szt~, pIęknych ukazal się szkicstawiciele dwóch idei, dwóch narodów, 
szej sprawy: czyż. popol~ku cZj:tać mo~na? i I~, a P?:nnno ,to wlekUlSCle mloda, Jak.g~; Matejki "S'.Vlatope~k. ksi<1że pOlllo~s~i", dwóch milośc~. Włoski lutnista pojmuje 
patrzyły, wzruszaJą:c ramlOnaml,lna uSIłowa- musz, k~orego Jest owocem "Sen nocy le.tm~J wch?dzący. mespodzlame na radę kSlfbzą:t, tylko ukochame zwykłe, zwrócone do pię
nia pracownikówniezmordówanych i nie- Shakespeara, cudna fantasmagorya, OZyWlO- knuJfbcyc~ Jego zgubę. Tytuł szkicu odra- knej, choć bez serca, niewiasty.' Trefniś 
zniechęconych ku podniesieniu literatury oj- na gł~boką my'ś}!!, z muzyką Menc1elsohna, zu myśl Je.go tl~rnac.zy. Temat to godny P?lski podobnt1 miłość odczu\va jedynie dla 
czystej, jak na próżne bory~::nie.' się z dostroJ~ną ~~ Jej tonu: " pen~zla ~Illstrza 1 daje mu pole do wyka- ojczyzny i wyraża to pięknym wierszem w 
niepodobieństwem. ,'; , ' Pubhcznosc nasza ,1l1epr~yzwJ:czaJonf1 Jest zamB: .Ś\~letnyc~ pr~ymiotów, a nadewszyst- końcowej seenie, przemawiają,cnad ciałem 

Wielka więc' była śIlliałośćr wiara lu- do podobnych u~worow;. azeby Je ?ce~llć, po- ko r?zmcy tyP?W 1 charakterów. Zgroma- Bekwarka,.' który widząc niepodobieflstwo 
dzi, którzy Qdważyli się na poclóbneprzed~. trzeba pew~ego literack~ego wyroblellla, ~tÓ-l dzem na, ra~Zle książęta podobni S<1 do swych szalonych uczuc, dobrowolnie zażył 
się~i~rstwo; !ózef TIngel' nie w~hal się po_/-rego od ogolu wY?I~~ac tru,dno. PO~Illmo I stada zgłod~~ał~ch wilków, cz~haj~cych na truciznę: 
ŚWIęClĆ na n~e znacznego kapltału, a Lu_I to ,,~en pocy letmeJ zapełma szczelme te- zdobyc~, k~or?, Jednak z rąk 1m SIę wysu- U 
dwik Jenike pod,J'!I.ł si'" steru pisma, które atrj Jedm prz.ycho.clą dla Shake. speara, genial- wa,. ZJaWlellle się nagle pot<>znei postaci " marł z miłości, co jak pożar wzrasta-

.~ .., h k h h S t lk ~ '" ~ "A której źródłem była zła niewiasta. 
pod jego kierownictnrem rozwinęło się i nego, w SWOIC Igrasz ac ! mny~ pociąga \VIa. ope a. przejmuje ich przerażeniem, " Um. ad, jak pewnie J' a, to kiedyś zrobiA. 
wzrosło i potrafiło 'utrzymać h;onkurency~ z cudna muzyka Mendęlsona,lI~nych Jeszcze de- maluJącem Sl§ wybornie na tych wszystkich A 't' 

wielu innemi ilu!S.trowanemi i'nieilustrowa- koracye, kostyumy~ wreSZCIe gr~ t~go lub twarzach, ku ,niemu zwróconych. Jeden" le tam nawet i w tym cichym grobie 
nemi czasopismami, powstają:cemi koleją. o!"ego artysty .. Każdy smak znaJdzle czem tylko. z radzących, który dotąd spostrzedz "Miłość ma wielka będzie wiekuista, 

Tygodnik" wi~c oddal niezmierne usługi SIl~ :&adowolmć l,zapewne sztuka długo u- go me mógł, stanowi kontrast ze z"'roma- "CWh?Ć tylk.o~ t~!'lf?diłŚ, 0tn. wiel.ki.lut!!is~ll;._ 
".' Ik" . ł' k' _1- t ' t . . ' d " d . l . d o "lerz mI, ze zro o ej mOleJ mhOSCl literaturze,-mety o :l1torowa .1 ~s. azi;l.<. , rzy~a 81ę na rep.er uarze, pOl1l1~O sz~ . zonymI; . sIe ,Zl on p eca.ml o ~chodzą:cego . Ei" e . . oJ ~ , 

drogę swoim następcom, ale dZlękl. Jemu, mrama tych, co. znaJ.ąc .~hakspea:a Jedy;n~e 1 dowod~l co~g\yałtowme SWOIm towarzy- " J mI we krwi, w szpiku llloich kości. 
wyrobiło się wiele wIo dych tą.lent6wJ kt6. ze sceny, spodzlewah Sl~ znaleźc w 1!~nle I szom, Ule pOJmUJ/!:c naglej zmiany ich wy. \ (Dolc01ltJzenie naśtqpl); 
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poboźnisiów,' ~ .obfit~je w syl;uacy~ bardzo widłowym, gdyby odpowiadał rzecz wist lU l . . . . 
efektowne nlleJscaml szczerze kOmlCZl1e to potrzebom ~l d . d k k ;"t7 kY t ~ l czył na zebramu delegacJI, ze stosunki we-

ll
.' d t R" l - S e zą,c Je na ro o rWMy t Alb'" ź b d " znóW s me . r~ma yczne. ozp1sywac si~ byt rozmaitych przedsiębiel"tw drugo _ wn~ rzne :.l.llll znowu pow a. ne u ZlC 

o niej nie WldzI.my potr7.e,~Y, dodamy tylko, dnych, nabieramy przekona;iaźe wz;~:t poczJ1lajlł: obawy; dochodzi nawet do jaw
że gran~ b~la, Jako całosc, dobrze. ten jest nienormalnym. Niektóre galezie nego oporu przeciwko wb.dzom rzlJldowym. 

Na medzlelę wybrano komedy~ kontuszo- handlu drobnego leż!! zu eInie odło 'em . . 
wn. Antoniego Maleckieao p. t. Grochowy w innych zaś s o t P l ~ • ' Londyn, 8 listopada. Projekt do prawa. 

'1> b' d ok' " p s rzegamy przepeimeme. ~ . b . . ł . b . 
wienie~;" wy or p~ az~ym !łz~l~dem O.zy t? nadmiar kapitalu, z którym ludzie o reJ.Or~rne wy orcz?J przYJę a 120 a gmm 
szcz~śliwy .. Jak.kol:Vlek b,o~Vlem me łes~ to me WIedzą co robić-czy po prostu brak w drugIem odczytamu. 
rzec~ o WIększej hterackleJ. wartoścI, Jak- zmysłu praktycznego-czy też wreszcie tył- Paryż, 8 listopada. Ministrowie oświad
kolWIek pod względ~~·· SC~,~IC~nym moźn.~- ko próby, które zazwyczaj kończ!1l si~ smu- czyli w komisyi parlamentarnej do sprawy 
by "Grochowemu WIenCOWl Wiele zarZUCIC. tnym rezultatem? Zda;e nam sil> że na; to ki' k" . . śl' d k' k t . 
t . d k . k t k . t l' dz . . d '" ~- n ns lej, ze Je l o onca 1'0 u sarCle o Je na ma on peWIen uro a na ura - prę eJ to ostatme. Obyśmy się m lili ... . . 
ny! o~iany j~st ta~1JI prostotą: s~ojską, 1m-, ale ~otYC~CZl~SOW~ kronika miejska z Yfak: z OhmamI n:e ~z~kOńCzy SIę, rząd zaz~da 
d~l ?Il~owoh ~. wldz.ach tak nnle WSP(}/U- taml sWOJemI stOI po naszej stronie. kredytu w 110sCl 40,000.000 fr. KOlmsya 
mema, ze pOWlmen SIę trwale utrzymać na uchwaliła wyasygnowanie 17000000 fr. na 
repertuarze .teatrów prowin~yon~lnych. Ma- KRONIKA potrzeb Tonkinu. " 
my wszystkIego po troszę; Jest 1 buta szla- KRA J O W A I Z A G R A N I C Z NA. Peszt y 8 li to d Przybvł tu minister 
checka i rozprawa na szable, SIJI łowy i za- ' s. pą, ~'. . J 

lecanki, jest oracya i kulig, są śpiewy i - Do Piotrkowa zjechać ma jeszcze w s~arbu l}unaJewskl l mIał u cesarza Fran-
tańce, a wszystko przedstawione ciepło i bieżącym miesią:cu, jak donosi "Tydzien," CIszka Józefa dwugodzinne blizko posłu
rodzimie. Malecki komedyę swoję oparł towarzystwo dramatyczne, zostajlJlce pod dy- chanie. 
na p.amięt.Ii~kach Jana 9hryz~st~maPaska, rekcyt!l pana Lucyana Dobrzańskiego. Re- Peszt, 8 listopada. (Agencya północna). 
a mIanOWICIe obrał sobIe zabIegI. tegoż, po- pertuar trupy odznacza się obfitościt!l, bo- W k mi . d . ł d l 
myślnym uwieńczone skutkiem, o rękę wdo- gactwem i duborem; oprócz bowiem mniej .0 S~l ~ ~pra;v . zagramcznyc l e ~
wy - Kunegundy Ruckiej. Typową postać więcej znanych komedyj najcelniejszych na- gaC!l węg~erskteJ, o.swladc.zył K~lnoc~y, ze 
Paska odtworzył pan Trapszo, a z wszyst- szych i zagranicznych dramaturgów, zawie- w mtereSIe Austryl mUSI zamllczec, czy 
kich ról, w jakich dotąd artysta ten wystę- ra on sztuki: ,,'V1aściciel kuźnic" Ohneta, przymierze zawarte z Niemcami ma ella
po~al,. ostatnia podobała nam się najlepiej. "Oudzoziemiec" tegoż, ,,'Valka kobiet" Scri- rakter obrony, czy też zaczepny, czy prze-
D teIme sek nd al T l k bego, "Panie kochanku" Kraszewskiego, 

z u ow mu pan ~xe' Ja o ,,·uTo"~a podczas pokoJ'u" Mosera, "Roz- ciwko danemu przeciwnikowi czy też wogó-
towarzysz pancerny Oltarzowskl. Ze sła- tY J'. ..' 
bej polowy prym trzymała pani Krajewska, wiedźmy się" Sardou, "Andrea" tegoż, 1e przeCIW kazdemu. 
dla której rola pani .Jędrzejowej, siostry "Wieniec .grochowy," "Karpaccy górale" i -----
Paska zupełnie byla odpowiednią. Milą wiele innych. SĄD OKImGOWY PIOTRKOWSKI. 
wdówką była pani Texel, a panna Texel Z operetek, oprócz całego cyklll takich, 12. Dnia 23 czerwca. Akt sporzl1dzo-
sympatycznem dziewczęciem. Panowie Mi- jak "Dzwony kornewilskie," "Bettina," ny przed rejentem Janem Kamockim w 
chałowski, Eubig i Gorzkowskr jakoś bar- "Wesoła wojna," "Zemsta," dane będą Łodzi 11 czerwca 1884 r. za Nr. 3,742, 
dzo nieswojo czuli się w kontuszach; sta- "Wesola dwójka," "Bęben," "Zabawki Vio- którym fabrykant .Juliusz Job, jako rękoj
raJ się to pokryć pan Róźański niemiło- letty" i t. p. mi~ zapłaty długu swojego na 45,000 ma
sierniehałaśliwem wzięciem i krygowaniem, - Kielce. Po uwłaszczeniu włościan w rek, należnego firmie fabrycznej "F •. W. 
co rzecz naturalna, n aj zupełniej mu się nie Królestwie i' zatwierdzeniu tabel likwida- Bottiger" w 0rimmitschau w Saksonii, dal 
powiodło. Pan Dłuski w roli chlopa slu- cyjnych, właściciele posiadłości ziemskich jej w zastaw trzy asortymenty grempli. 
żącego byl doskonałym. Dziarski mazur, w guberni kieleckiej po dzień l stycznia r. 13. Dnia 3 lipca. Akt sporządzony przed 
ułożony bardzo ladnie, a odtańczony z wieI- b. zawarli umowę o dobrowolną zamianę rejentem Placheckim 13 (25) czerwca 1884 
kiem życiem zamknął przedstawienie, które służebności z 8,882 osadnikami w 348 za Nr. 3,795 między Maurycym Schwartz, 
ogólnie się podobało zebranej nadzwyczaj wsiach. Z początkiem r. b. pozostało do Karolem Lowi, rreodorem Lowi, Izydorem 
tłumnie publiczuości. , zamiany tych służebności: w 763 wsiach Birnbaumem i Salomonem Barciflskim. 

(_) Chała za wsią, uajnowszy utwór dra- 22,098 osadników. W ciągu roku bieżą.ce- Firma: "Schwartz, Birnbaum et 00." Oel 
matyczny, przerobiony przez pana Galasie- go zawarto dobrowolne umowy z 732 osa- spółki: wyrób towarów wełnianych. Ozas 
wicza i panię J\iellerową z powieści J. I. dnikami w 32 wsiach. Niezależnie od trwania: lat 10 i miesięcy 6. Kapitał za
Kraszewskiego tegoż tytułu, przedstawiony zamiany powyższej służebności, prezydyum Madowy spółki 1,000,000 rubli, z którego 
będzie wkrótce na scenie teatru Victoria. gubernialne kieleckie do spraw włości ań- wkład Schwartza wynosi rs. 400,000. 

Zwracamy uwagę publiczności na re pro- ski ch w ciągu ubiegłych lat trzech zatwier- 14. Dnia 5 (17) lipca. Akt spółki za-
dukcye fotograficzne niektórych scen dra- dzilo jeszcze 203 dobrowolnych umów z warty przed rejentetll Płacheckim 13 (25) 
matu, wykonane w zakładzie artystycznym włościanami, o zamianę na grunty dwor- czerwca 1884 między firmą:: ,,1 Birnbaum 
Leonarda i Spółki w Warszawie. Fotogra- skie. et 00." w osobach Izydora Bil'llbauma i Sa-
fie te wystawioue SI! w księgarniach pp. Z literatury. Btiziia;ki napilmi nową lomona Barcińskiego a Maurycym Schwarz. 
Szatkego (dawniej Zienkowskiego i bpólki) kOllledU(}]J· t. "Szach i mat", której druk Stawajt!lcy oświadczyli: że za umową pry
i Richtera przy ulicy Piotrkowskiej. rozpoczt!ll się w ostatnim numerze "Echa wu-tną, zdzia.łaną w Warszawie] 6 (28) ma-

(_) Napad. W naey z soboty na nie- muzycznego i teatralnego". Dzieh1c się tą. ja 1880 zawarli kontrakt spółki udziałowej 
dzielę, około godziny dwunastej napadło mih1 wiadoIllościl! z czytelnikami naszymi, w myśl art. 47 i 48 kodeksu handlowego. 
przy ulicy Przejazd wprost kościoła kato- czujemy się zarazem w obowi/łzku zwrócić Siedlisko: Łódź. Firma: "Streichgarn-Spi
lickiego kilku )"zezimieszków na człowieka uwagę na pismo, które o ten najnowszy nerei." Ozas trwania do l lipca n. s. 1883 
bezbronnego." Swiadkowie zajścia opowia- utWÓL' się postarało. "Echo muzyczne i r. Obecnie zaś strony proIongujlJ: termin 
dajlJl nam, że usłyszawszy krzyk na ulicy, teatralne," tak jak obecnie jest redagowane, trwania spółki do 1 lipca 1888 r. na tych 
wybiegli we trzech z mieszkania i spostrzegli zasługuje . na szcz~re poparcie i powinno samych warunkach, jakie są pomieszczone 
kilku rzezimieszków uciekajlJlcych,jednego zaś stać ?ię pls~~m n:eod:.lowneII~ w, domach, w wyżej wzmiankowanej uUlowie prywa
pastwiącego się jeszcze' nad ofiar/ł. Jeden w ktorych zYJe zalllteresowame SIę sztukI!. tnej. 
ze I świadków podbiegł na pomoc napadnię- -:- lołerya. ~ drugim dniu ciągnienia 
ternu, rzezimieszek podjął jednak spory 4-eJ . klasy 143-eJ klasycznej loteryi, gło
kamiefl z ziemi i zmusił świadka cofnać wmeJsze wygrane padŁy na następujące 
się, sam zaś, korzystając z chwili, umknil nun~erY::r 

OST A TNlEWIADOMO$CI 
HANDLOWE. 

588,200 t. Pieców wielkich czynnych jest 96, przed 
rokiem bylo 101. 

Liverpool, 7 listopada. Bawełna (sprawQzdanle po
Ilqtk.). PrzypllsY.Czalllr obrót 10,000 bel; spokojnie; 
dzienny dowóz 8,000 bel. 

Liverpool, 7 listopada popolu<1niu. Bawelna. (Spra
wozdanie końcowe). Obrót 12,000 bel, z tego na 
spe1rnlacyę i wywóz 1,000 bel. Amerykańska moc
D'). Suraty stale Midd1ing amervkańaka na list. gr. 
5u /", na gr. st. 5'/2' na st. ·lt. 5'!t6, na It. mr. 
óif$, na mr. kw. 5~'f64 p. Upland good oruinary 
51lw low middl. 55/16, middł. 5'12, Dhollerah good 
faIr 4,3/U p. 

Manchester, 7 listopada. Wat.er 12 Ar~itage 6'/2, 
Water 12Tay10r 63/,. Water 20 :IIbcholls ,8'/ł' 
Water 30 Clayton 9, Mule 40 Mayol fJl/~, 
Medio 40 Wilkinson 10'/2, Warpcops 32 Lees 8'/2, 
Warpcops 36 Rowland 9, Donble 40 'Veston 
10'/4, DoubJe 60 zwykły gat. 1S I /" 32" 116 yds 
16X16 grey tkaniny z $2/46, 175; mocno. 

New-York, 7 listopada, wieczorem. Bawełna 915/1" 
w N. Orlllanie 9 1/2, Olej skalny rafinowany 70%. 
Abel Test 7'/" w Filadellli 71f8' Snrowy olej skal· 
ny 65/s ' Certytlkaty pipe line - u. 73'/, c. Mą,ka 8 
d. 35 c. Czerwona pszenica. o1;irna w m. -d.841/2c., 
na list. 823/8 c., na gr. 84 c, na st. 86 c. Kukurydza 
(nowa) 5,P/2' Cukier (fair rellning Muscovades) 
4.97 1/ 2, Kawa (fair Rio) 9.50. L6j (Wiloox) 7.&0. 
Słonina 9. ł!'rach t zho7.oWV 5. 

B a we l n y przywieziono \v tygodniu ubiegłym do 
wszystkich portów zwi~zkowych 256,000 bel. Wywie
ziono do W. Brytanii 81,000 bel, do lądn stalego 
80,000 b~l. Zap&!l '/50,000 bel. 

T.l'ELEGIU.lłIY GIEŁDOWE. 

Giełda Warszawska. 
Zlłilano",ko[lCem gieldy. 

Za wek$le kr6tkoterminowe 
na Bbrlin za 100 mr. 
" Londyu" l L. . . 
"ParJż ,,100 fr. . . 
" Wiedeń" lUO II. • • 

Za papiery pańslwowe: 
Listy Likwitl. Kr. Pul. 
!tos. ł'oź. W schodnia • . • 
Listy Za!. Ziem. z 6V r. Lit .• -\. 

" 11 " ,nate , 
Listy ZlUlt. M. Waraz. 8tl1' l 

" " 
" " 

" 
" 

" li 
" HL 

tV 
Li~t.y Z~sŁ. M. Eodr.i S~r. I 

"" " " li 
"" " "lU 

Giełda Berlińska. 
Banknoty rosyjskie z"raz. . 

" ,,11" do.t. 
Weksle ua Warszawtj kl'. 

" Petersburg kro 

" " dt. 

" 
Loudyn kro 

n 11 
., Wiedeń 

Dyskonto prywatne 

dL 
kl'. 

Giełda Londyńska. 
Weksle ua Petershurg. • 
Dyskonto 5% 

Z dnia S;Z dnia 10 

48.20 48.07 
9.74 9.72 

39.- SS.90 
80.25 80.25 

87.75 '47.75 
94.7ó 94. 75 
97.30 97.20 
97.10 97.10 
95.50 95.60 
93.15 93.15 
93.10 93.-
92.50 92.40 
-.- 86.-

84..30 
83.75 

2U8.50 208.10 
207.75 207.50 
207.50 207.30 
207.30 207.15 
205.20 205.05 
2().421/~ 20.43 
20.23 20.23 

166,55 166.66 
31/4 3.1/2 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOŚCI. 
Urodzen .od d. 3 d.Q ~ ~)8topada wlqcz~e bylp: 
W pll:ralil kato!. DZIeCI zywych 61. a mIanOWIcie: 

chlopc?w D;ą, ~ZlewCZl!t 29, z tej liczby dzieci śłllb
nych. 69, ~lle~lllbnych 1. Nieżywo urodzonych l, 
w teJ hcz~Ie slllbnyc~ l., nieślubnych-. 

W p~alil ewall~. l)ZleCl żywych 45, a mianowicie: 
chlopcow 1~, .dzlewcząt 26, z tej liczby dzieci ślub
nych. 4;1, Il;Ieslubnych 4. Nieżywo urodzonych 2, 
w tej lIczbIe ślubnyc~ 2.,nieślllbnych _. 

Slaro,zakonnyc~. Draeel żywych -, a mianowicie' 
cJ:l?pcow -, dZIe~czqt -, z tej lic~by ślubnych-, 
meslubnych -. NIeŻyWO urodzonych _ 

bezkarnie. Sprawdzono, że chwilę przed- Na Nr. 8453 rs. 1~,000 u k~lektora 
tern pośpieszyŁ napadn:iętemu z pomocą Fruchtmana w "WarszawIe; na Nr. 6126 rs. 
czeladnik z.piekarni sąsiedniej"łotrzy od- 2000. u kolektora Landau Adolfa w War
straszyli go jednak nożami. Swiadkowie szaWIe; na "Nr. 12,813. rs. 1000 u kolekt. 
napadu nie wiedzą nazwiska poranioneao Holtzberga w "\VarsZaWIej na Nr. 3525 rs. 
zapewniaj/ł jednak, że tenże otrzymał kifk~ 1,000 u kol. Gesundheita w Warszawie; 
ciężkich ran i zagraża mu niebezpieczeń- na Nr .. 21,066 rs. 600 u kol. Bauma w 

Małżeństwa zawarte w dniu 8 i 9 listopada: 
Petersburg 7 listopada. Weksle na Londyn 2411/16 W p~alii katol. 22, a mianowicie: Józef Rogowski 

na Hamburg 2095/8 , na Amsterdam --, na Pary~ ·z Antolllną Szklldarek, Walenty Klosiński z Ludwi-
259 1/1; 1/2 imperyaly I:I.O?, rosyjska premiowa po- kił Urbailsklll Antoni Plesiak z Stanisławą Kwiat
życzk8. l-ej emisyi 220 1/., takai li em. 203, rosyjska kowsk!!, Józef. Krawczynski z Maryaunlł Hill Wa
poi. z 1873 r. 1421/2, 11 pożyczka wschodnia 95'/H' III. lent y LeszczynBki z StefaniI! KalinowskI! ianacy 
po.ż. wBc~odn. V51/sinov;:a renta ~łota 1663/.; akcye ro- R~bak. z Marya~llllł Wojtas, Andrzej No~ak~WBki 
syJsk. wlelk. D. Ż. 25""/1,Ikolel kursko kijowskiej z ::;tallls~awlł MIlczarek, Wawrzyniec Przybyszewski 
3U!; petersbllrski ba~k dyskont.ow'y 5<17 1/2 ,warszaw- z }t'ranClszkł Janic~, .Teofil Plasza z Ma.ryannll 
akl bank uysontowy D17 11" rOSYJskI bank dla handlu Kozak, Seweryn Ghnskl z Aleksandrq MielczarsKą 
zagr. 297; dys~outo prywatne 6 %. Józef Jasnochowski :-: K~ta:zyną D~bsq, Ignacy 

stwo utraty życia. WarszaWIe: 
Pomiędzy mieszkańcami miasta wzmaga ;N astępuJlł:ce numery wygraŁy po rs. 300: 

się coraz bardziej oburzenie przeciwko ry- 3522, 4~41, 7497, 13222, 13888, 14480, 
cerzom uoża, którzy Sl! postrachem dzielnic ~!849, 10599, 17038, 18710, 19775, 20749, 
miasta,oddalouych nieco od centrum, a na- 2.304. 
wet przy ulicy pryncypalnej nie wahają. się 
godzić na mienie i życie ludzkie. Gospo- TELEGRAMY. 
darka łotrowska staje się w Łodzi zbyt 
śmiałą i zbyt częstą. Londyn, 9 listopada. Sprawozdanie ko-
. (-) Njeforłunna konkurencya. Porilimo misyi parlamentarnej o wpływie nowej u

CIągłych a przykrych doświaclczeń, pomimo stawy o żegludze, podaje następujlJlce daty: 
narzekań na stagnacyę w interesach, wid.,.i- k lk 
my z dniem każdym rOSIlą,CIJI ilość sklepów z 563 o rętów czynnych uznano ty o 
jednej i tejsamej kategoryj na stosunkowo dziewi~ć za bezpieczne dla podróżnych a 
małych przestrzeniach. Do niedawna, na- 554 za zupełnie do żeglugi nieprzydatnej 
przykład, nie było u nas wyłącznego sklepu w liczbie 341 okrętów. ładownych znale
z gorsetami. Sprzedawano je w zwykłych ziono 336 przeładowanych w sposób niebez
sklepach galanteryjnych, obok innych towa-
rów.' Teraz naliczyliśmy przy ulicy Piotr- pieczny. Oyfry te wywołały powszechne 0-

kowskiej, na przestrzeni od Nowego Rynku burzenie. 
do ap~eki p. StopczJ:ka aż pięć sklepów Par~ż, 9 listopada. Dzienniki donoszą, że 
z::pełUl?D:ych wyłączme ty)~ to.warem: a od środy do czwartku po południu, w szpita-
mezalezme od tego sprzedają SIę gorset\T, l St A t . ł h l 'b 4 . k d .. k'd' kl' J u . II ome zmar o na c o erę oso w Ja awnIeJ: w az ym mnym sepIe ga-, .. " .' 
lanteryjnym. Kto je nia kupować i jak i szpltalu T eIlOn było w tym samym czaSIe 7 
n~ t~m interesie wyjdą 'prz~dsię~iercy- i wypadków ch?lery, z których trzy zakończy
nl~ wIemy. P~dol))}yc?obJa.wow. me.fol't~n-· ły się śmierClIll. W szpitalu Necker zdarzył 
neJ kon~uren?yl znale~hbysl!l'y w.lęceJ. ~la-I si~ jeden ,wypadek podejrzany. W różnych 
domo, ze mewszystkle cukIerme roblfll w! d . l' ch . st h l dl k'lk 
Łodzi dobre interesy, a w każdym • razie I z:e .mca ,una a n~ c o erę. zapa . o l a-
iloŚĆ ich dotychczasowa wystal'czala na nascw osob, z ktoryćh kIlka mebawem 
miasto nasze nujzupełniej. Mimo tego 0- zmarło. 
tworzono w Z~Szlyll~ miesią.cu dwi.e no~v~ Granica, 10 listopada. Dziś w nocy wy
ru:ugorzędne~l . gdz~e? . <?t? w tej CZlilSCl buchnął pożar na komorze celnej w Grani· 
mIasta gdZIe Ich Jest JUZ trzy! Wzrost •. . . S ' 
PrzedsiAbierstw handlow ch b łb b t- cy_ Pozaru Jeszcze me stłUIUlono. zczego-'" y y Y ezwlJI l ' , . . 
pienia dobrem świadectwem dla ruchu han- Y pozll1eJ. 
dlowago w mieście naszem l gdyby był pra- Peszt, 9· listopada. Hr. Kalnoky oświad· 

Londyn, 8 listopada w potudme. Konsole 1009/ 16 W~odarczy~ z Apolollll! Blemas, Jakób Grailholiń
pruskie 4.0f0 konsole 102'/2' 6oJ~ tureckie z ltlti5 r. SkI z CecylIą Kozlowskfb, Antoni Pilarski z Kata-
8 11m rosyjskapoż. z 18711 r. 9'/2i 4.% reuta ztota WillY. rzyną Ołube.k, Michał Wymyslowski z Maryannl} 
77 1/2, austryacka zlOt.1L reuta 1351/2, eIYlpska 63 13/1: Klucha, Ka.zlmierz PalllszkiewiczzKatarzynl! Szkla
bankIl 0~tol!l~ń8k1e~o 1213/lf, IOllllJard'y 121/t6 , akcy~ r~k, Paweł 19na<?zewski z Maryanną Graczyk, Sta
kAflal~ Buezk~ego 15; mo~no. m8t~w: !Ilagnllskl z Maryannł Wojciechowsq, 

Berhn, a . listopada. BIlety banku rosyjskiego MaCle~ Szatarczyk z Walentyml Borkowską, Roch 
20~.ÓO; tUfo hsty zastawne 62.40, 4% listy likwida- Kaźmlerczak z.Rózalil} Danafet, Wiktoryan datumo 
cyJne ~6.?O, 5oJ9 pożyczka wschodnia 11 em. 60.90, z Maryanną PIetrzak, Karól Swiat :z. Anielą Tietze. 
1~1 emIsYI 61.60, 4~/o )Jożyczka z latlO r. 78.50, ó% W parallI awang. 6, a mianowicie: Ernest Jekel 
baty zastawne rOSYJskIe 93.10, kIlpony celne 2().4JI/l , :z. Emmfb S~efer, Gustaw Koch z EmiliI! Schulz 
5% pożyczka premiowa z 1864 r. 142.20, takaż z A~olf Ehren~raut, z Emilią, Billder Adam KraBiń~ 
1866 r. 135.00; akcye ~anku handl~wego 80.7ó, dr- skI z Matyldą, ~Vude, Daniel Strege' z Bertll Ottylill 
akontowego 81.00, dr. zel. warsz. wIed. 195.50; ak- Schwarz Jan PIh: z Magdalen/} Kainert. 
cyel?"edytowe a1l;stryackie 487.~0.najnowsza pożyczka Starozakonnych:-
rOSYJska 94.60, 60f0 renta f<>sYJska 107.20, dySKonto Zmarli w dniu 8 i 9 listopada: 
4%. prywatne 3 1/ł °10' .. ,. ,. Ka~olicy: dz.ieo\ lIo lat ló·tu zmarło 4, w te 
Petersburg,! listopada. 1:'.0) w m. 58.00. ·lszemca W 11ozb1e chlopoow 1 dziewcz!!t 3' dorosłych 3 te~ 
m. 1O.10~ Z.yto. w ~. S.lO. Owies w m. 5.10. Konopie li~zł!ie, m~żczyzn 3, kobiet-, a 'mianowicie: B:'tlo~ 
w m .. 45. Slel~Ie Imane 'Y m. 16.()<!; deszcz mIeJ SpłJ;\ws.k, lat 35, Tomasz Kowalski lat 57 

Berhn. ~ listopada. Targ ~bozowy. P~zeUlc::, Antom Zlemcki, lat 64. " 
pod naClskIem, w m. 140 - 17D, na lIst. 151H2, na Ewangelicy: dzieci do lat Hl·tu zml\rlo 6 t . 
list. g~. 151!lJ.' 1 na gr. st. -, na kw. mj. 1~11/2' L!czb~e chłopców S, dziewczą,t ·S; dorosłych'l Ww t:~ 
na ml.cz.16~ ", na cz. lp. 165 1/ 2, Żyto bez znllany lIczbIe m\lżczyzn 1 kobiet- a mianowicie'· A ~ 
w lU. 131) - 145, na hat. 137, na list. gr. lS63/.. gust Wildes lat 68." • u-
na gr •. st.1363!u,na st. 1~. -, na kw. !"j. lS9'/~, . St~rozakonni: dZ1f1ci .do lat Hl-tu zmarło 2, w tej 
na mJ. cz. ~1l9 Il' Da. cz. lp.-. J~cznl1eu w m. lIczbIe chtopcow 1 dZlewczlłt l' dorosh'ch l t· 
1.26-185. OWle~ btlz zmIan~, w m. 128 - 160, na liczbif! m~żczyzn 1; kobiet-, a J~ianowiCle; 'p~ed! 
hst. 127, na lIst. gr. 1261/" na gr. st. - na st. borski Hercke lat 36 
lt. -,na kw. mj.lilO, na mj. cz.,lJ(Jl/l na cz. lp.- ~~~~~~,~~~.~~~~~~~~~~~ 
Groch warzelny 168-215, pastewny 160-163. Olej -
lniany w m. 48, rzepakowy na list. 50.5. Oko
wita w m. bez becz. 44.1. LISTA PRZYJEZDNYCH. 

Szczecin, 8 listopada pupot.Tll.rg ~IJOi;owy. Pgztlllica Hotel MannteufHa. O. Tomaszewski kp. z Soldau, 
ospale w 111. 136.00-154.00, na list.gr. lbS.OO no. kw. R. Urner kp. z Hawru, C. Horn kp. ż liadoO"oszczy 
ruj. 164.00. Żyto spokojnIe, w nt. lS3.{}()- lD5.00, S. Goldschmidt kp. z Wrocławia, L. Laufe~ kp ;. 
na list. gr. 136.50, no. kw. mj. 137.00. Olej Brna, M. Bac~ Kp. z Bielska, G. Volker kp. z Ha
rzepakowy cicho, na list. gr. 6IWO, na kw. noweru, M:. SIn10nsfeld kp. z Bamberrn O. Ziiber~ 
mj.61.1>0. Sl?irytus uap. dobre, W m. 43.40,,;na list. mann kp. z 1.1ysłowic, K. Schill kp." z' Stuttgartu 
4S.30, na hst. gr. 4tt20, na kw, mj. 45.70. Olej N: Silhwab kp. z Citizen, M. Gehrke kp. z Toru~ 
skaluy w m. 8.4.U. ma, Paozke kp. z Warszawy. 

Londyn 7 listopada. Oukier Hawana Nr. 12 no- Hotel polski,. Bobr?wski z Warszawy, Sondermann 
miualme 14., cukier burakowy 101/S, ospale. kp •. z Neu~orfll, ,~\httwoch z Kalisza, pani Rubin-

Glazgów, 8 listopada. Surowca na skladach stem z KlI;hB~a, SJlberhalln1 z Warszawy Schiiffer 
znajduje si~ obecnie 680,100 t.) przed fokiem byZo . li MysłOWIC, I 



-4-

Dyl'ek('ya towarzystwa kredytowego Dr" Garfllnk~l'. w LE,SIE MAJORAA,OWYM ~~\A~'A-l~~. :~1A--Il~~~ 
miatita Łodzi .obrębu KOPYSC 11 ~'YJltiffii~~~~~irI 

ogłasza, że w ~n~u 3 (15) stycznia obok szosy o~ miasta Łasku do ~i I I, ,', ~ 
1885 r. o godzIme lI-ej zrana, w S d V I 1fUl~'t 
kanceJaryi łódzkiego wydziału hy- mieszka obecnie JEST DO l~~;~EDANIA J' 1 E GIBL a..AM1*n 
potecznego, przed notaryuszem Kon- w. dOInu Ramiiłl§kie,,;-o 'd WZ ,WaO. 'n1neaj , ~rręck. ii fi ~~"~I~' ~ @ wyborowy ~. stantym Placheckim odbędzie się NA NOWYM RY~KU. kI' t t 
licytacya na sprzedaż nieruchomo- Leczy choroby kobiet i dzieci: kl·tani Z epa n ewarzys wa ł!' 
ści położonej w mieście Łodzi przy 547. . i uszu. 
ulicy Promenada pod Nr. 770-b. FRANCUZKO-WŁOSKIECO 

LicytacJ.':a rozp?cznie si~ od sumy Adolf Col./n PORĘBO' W ~' I~-', I rs. 14,200 w gorę. Vadmm do 11- . ~ 1 W DĄBROvVIE. 
cytacyi dożyć si~ winne wynosi 1"S. b: p. sekre~arza są,du. okręgowego ~ , 
1.900. 733~3-2. plotr~owsklego, obeclllep. adwok. ' Wiadomość o cenie u właścicie- ~!I: Gruby po kop',85 za korzec z odstawi! do domu, " 

. przyslęgl., ot'\vorzy1: .kance-Ia lasu na leśniczówce przy folwar- KOl§tkowy ,,80 " ,,: " 
------------ la.ryę ,v m. Ł.~d. Zł . ., w na.- ku Ko śc'. 833-3-3. ," l b 5' k .. f t c a kolei żelażneJ' 

Z d d 
.• I' roznym domu S. vVlśhckleCTo. WeJ- PY l> U O KOp. na orcu mDleJ, ranco, s a y , 

, -. !lrz~ ~ogl zeazneJ. fabrycz~o- ś' dr. Z' l . 799-5 WIJ:'KSZA PARTY A skład ostatni za składem p. J. Lipińskiego, polecają, 
,łodzkleJ podaje do publIcznej WIa- Cle o u ley le onej. ." Ó I 

dOIlIości, iż rozkład jazdy poci!JI- 1!1 T !I'> 1!1 D D 1 rtp ". A~BBY Beo((IBflD~nH~BB n Sf1J. 
gów osouowo-towarowychdrogi łódz- Nakladem redakcyi W .. ~ W A JW( A " 
kiej na czas zimowy nie ulegnie PRZEGLĄDU rozmaitej wielkości, jest bardzo ta~ ~I " di Zamówienia przyjmujt1 się bą,dź w kantorze przy ulic, y , ' 
żadnej zmianie. 864-3-1. T Y G O D N I O W E G O nio do nabycia . 9 Piotrkowskiej, w nowym gmachu pp. Geyerów, albo teź . 

opuściła prasę u C, -W. Hartmanna. #, wprost na składzie. I 

. POTRZEBNYJ\lf JEST Niedola Niebel!illYów rr~d;toS::::ia, kolo 8i~~;~it:Va ~~~~~~~ 
do dwóch chłopców uczęszczających w przekładzIe FABRYKA _,~' 
do szkoły rzemieślniczej tutejszej prof. L~DOMIŁA GERMANA. 

U CZEŃ Ce~~i:l~P~o' 2;t:n[~fe~~!:i ~~~9700 p~WOZUr W 
klas wyższych, dla udzielania im tamego wydl1:wDlctwa. 
pomocy w naukach i do !Jadzoru 786-3-1. 

WIELKI WYBÓR 
Lornetek tea

tralnyel" nad nimi. Bliższa wiadomość w -------
redakcyi'lDziennika ,bódzkiego." w majątku ŁAGIEWNIKI 1f 0Topnwyv jakoteż Okularów i Pince-nez, 

862-1. 3 wiorsty od Zgierza. a 7 wiorst re ... ~ ~~ A 
od Łodzi, jest do wy~zierżawienia W WARSZAWIE, poleca ZAKŁAD .OPTYCZNY A. DIERING 

POLKA 
od dnia l (13) styczDla 1885 roku ulica Elektoralna, w domu własn)m, , ulica Piotrkowska, obok hotetu Victoria. " 673-6~~ 

Propinacya. posiada gotowe pojazdy w wielkim __ ._ ._ 
wyhztalcona, posiadająca doskona- Z 6-ciu karczmami. ~yborze, po cenach możliwie przy ftJ 4A.Z .. Z ... Z-.% ... Z-=-%:Z:Z~Z::Z~Z~ 
le język fraucu~ki z kQU\yer~ac~ą, C? do warunków moźna powziąć stępllych. ~ ~ 
a .do ~:rkładu Jęz!k rQsYJs~l, me- Wla(~Omo~ć. w zarządzie majątku DEN'EYSTA A. IwanoH', r. , Ś WIEŻ,Y, TRNSPORT M 
ID18ckl l muzykę, zyczy sobIe przy- ŁabCTlewmkl. 802-3-2 l' p' t kk' ., k' . I~ 
jąć miejsce nauczycielki w mieście ' • ~:Y~f:teh~b:(f~~s a vls-a31~ __ 3~~.derlll ~ "~'fÓ' D U'fV ' " T ~I~ I'(ft Id 
lub !la ;ysi. W,iado.mo§~ w redakcyi ~c=;.;;e~::;;:;:.::;:~~t;z...,~~~~~g7 rM~ ", ~~~~A . ~"" " ~A " 
llDzlenlllka Łodzklego • ~ ID ~ wprost ze źródeł, na sezon zimowy J-ak r' .. r.M 

870-2-1. r ~ r. " owmez ~ 

p Ą C Z KI·· ~M 'wZ~~ ,t~!~I LEKARSKI . 
w wyborowym gatunku ~ cod~iennie świ e ż e ~,I:~ Aptek" ~I. §pokof-rn.eno Id 

nadszedł do r r ~ 8 "~ APTEKI R BULJON, PASZTEOIKI gorące i OIASTKA ~I~ ~~ 780-'-4. DAWNIEJ F. l\fULLERA. " rM' r SLIWKOWE, znane ze swej' dobroci, dr ~::2:::z=-z:z::z::z:::z:z~z~~ 
A. ~flłOPCZYEl p o l e c a . ~~ , 

Tamżeotrz;!~!~l~ tran z że- CUKIERNIA JANA KLOTZA ~dr PĄCZKI-
lazem, tran z jodkiem żelaza i tran dawniej SZTYB_LEWS.KIEGO ' COdzl.· ennie świeże., zI.mne z do- , Bł·. Goldba/um 
z jodem, oraz codziennie świeży ł SS - S h bl l k 
KU:MYSi KEFIR (kumys kau- w pa acu -rowc el era. J, ł~ broCI, po eca en ~lerma ulica Piotrkowska Nr. 256, dom 

Powrócil:eIll z Erns. 

814-6-4. 'A I 1"1 7IIJ d K t b 
kazki) 790-5-2. ~, ,...., ,...., ~~łl""" ~ • ...,eymołł, • es en erga. 

= = ..... =~~Q:G«zL.,QC3~-=!ffi . 

- GIEŁnA WABSZA"\VSj'A d. 8 listopada. 
RUCH POCIAGOW KOLEJOWYCH v , 

z Łodzi I 
odchodzą: 

godziny i'minuty 
5/35 I 7125 I 11 5 I 6140 'I' e k iii I e. 

łlerlin . . (160S{s) 

" 
.Oi{I601/3 ) 

lIme niem. mills~a hanko 
, 

" IJondyn I' " 
" 

. 
Paryz . 

" 
. . 

Wiedeń (--) . 
" . (13321J 

Petersburg . . 

Papiery palistw. 
(za. 1001's.). 

Obligi Skal'. Kr. Pols. duze 
Listy Likw. Kr.l'ols_ duze 

" '" tr _" "nlałe 
ROB. Poz. Ws.l elll.1ooor. 
" " " " loor. 
.. "" " 50r. 
" " " 11,,_ 1000 r. 
" "" " loor. 
n " "UJ" looor. 
n ".t' " 100r. 
Ros.1'oz.ł'r.zl'.IM6ł lem. 
'! 't."" 1866llem. 

I:hlety Han.Pań. ROB. lem. 
" " " ". il" 
" n." "Ill" Li8ty Z"iitawDIl (za 100 r.) 

" ;,o:r.186:H:l.llit.A. 
" "" n " lit.B. 
" ,.,,, " ,,_ małe 
" "" Ser.Illit.A. 
" "" " lit. B. 
" "-,, " _ Jnałe 
.. "" l:ier.ll1lit.A: 

"" " lit. B. 
" "" " małe 
" "" Ser. IV lit.A. 
" "" "lit.B. 
" "" " małe List y zaat. m. Waru. Ser. 1 

" " "" Iii 
" n "" 
"" ""IV óO]e Obligi m. Warszawy 

Llsty zallt. m. Lodzi " 1 
))- " " "ll 
n" " " ·Ill ListyO:8.aJ.R.T. Wz. Kr.Z. 

List Z 60{0 Wileńskie dłngot. 
"',, " krótkot. 

ZA Dys- Z końcem gietdy I Dopt'lnione tranzlLkcy konto 
zlłdano I płacono przychodzą, 1 1 

dl. ter. 2 d. 100 mr. -4- 48.25 - 14s~5 c 

148 10 121/2 15 171/~ 
·TBATRVICTORIA. do Koluszek. . 

" Skierniewic. 
" \Varszawy . 
" Piotrkowa 

635 8 '25 
8 I 

2 .5 
339 
555 

640 
759 
950 
11 

kro ter. 2 d. 100 mr. 
lU. ter. 2 d. 100 mr. 
kro ter. 2 d. 100 mr. 
dt. ter. S'm. l L. 
kl'. ter. 3m. 1 lJ. 

"dl. ter.' 10 d. 100 J<'r. 
kro ter. 10 d. 100 Fr. 
dl. ter: 3 d. 100 flor. 
kl'. ter. g d. 100 ł!or. 
dl. ter. 2 d. 100 1'9. 

~8 Dopelnione Z końc.gieldy 
&5 ~ tran!'.. z'ld. I placon 

" -.- -'-1 
4-.- 87.751 

! =:='lt~:~~,i -.-ó -'-1 94.75 
Ó ~.-\ 94~~ 
Ó -:-.-' 94. tal 
5 _._f 94.75 

ó -'-1' 94:/5 -.-
5 -.- l!4.75 
li 
5 -.-
5 
Ó 

5 -.- -.- -.-

Ó 

5 
li 
li 
li 
fi 
li 
li 
li 
5 
li 
/) 

li 
/) 

fi 
fi 

5 
5 
fi 
fi 

-.-1 

-~'-l -.--.-
-.-1 
-.-! 
~:~i 
92.85 { 
-.--.-
-.-
-.--.-

97.30 1
,' 

97.25 
97.10' 

-.--.-
-.-

-.-
-.-
95.50 
93.15 
92.30 
92.50 
91.-

-.-

-.-[ -.-

-.-
-.-

-.-
-.--.--.-
-.--.--.-
-~-

" 
48.20 -

4 -.- - '48 12 1{2 

" -.- -
19 72 7~1 5 9.74 -

fi 9.74 -
4 -.- - -
" 

39.- - 38 90921{2 
4 -.- - -
" 

80.25 - -

" Granicy. 
" Sosnowca 
" Krakowa. 
" Lwowa. 
" \Viednia. 
" Wrocławia. 

, pod dyrekcyt1 

JOZEF A TEXL A. 
-

1Ve wtorek dnia 10 listopada 
6 -.- - -

, -, Aleksandrowa • 
Akcye. §. 8 I Dopelnio~IL końc.: giełd) n]", 

(za 100 re.). jj ~ ne tram:, źą,dano I plac. U ł ~ ł ~ 
"Kutna.... 

ID O f, ID O J. ~ :;'t~~~ .. : AkcyeD.Ż.War.-W.1oor. -c(- -.-1· -.- -.- • 
" " W.;Byd.500r. 4 -.- -.- komedya w 4-ch aktach, oryginal- " Petershurga 

MŁawy . 
Lublina. 
Kowla . 
Kijowa. 

"" "loor. Ii -.- -.- -.- nie napisana przez Jana Alelcsan- " 
" " Teres. ]ooOr. 5 :.= dra hr. Ji'redl'''. " 
" " "loor. 5 . .." 
" "Fabr~-:t.ódzkiej -.- W antrakcie p. BANDROWSKI " 

10 10 

103il 
J 20 
650 
950 

1038 

947 
927 
314 
Ił 28 

948 
225 
238 
532 
S 30 
516 
843 

3

1

55 
935 
930 

617 
830 
610 

955 

723 ,943 

" B~;'k~~:~~~~o --.- -.- -.- odśpiewa walca.' z. ,,~zwonów Kor- l' 
" W Warszawie250r. 327 newIIskIch. do Łod-d l~g;7;;;°i'iid:-;z,l_' n;-fy.;.. . ......-:;o'Jn~l;:.;· n~u;,;t;,..:y~ 
" War. Ban. DY8: 250r. 325

1

1 Początek o godz. B-ej punktualnie. przychodZI!: 10:10 \ 4,Ii 825' 111 20 
" Ban.H. wLodz1250r. -.. - ouchodzą, I I . 1 'I 
" War.Tow.Ub.odognia _ • ~ • Z KI) uszek. 910 li li 7,25 tOj20 

z wpl. 1'8. 125 250r. -.- 185 " Skierniewic 7150 126 8'58 
" War.Tow.F.Cnkrulioo 1,200, -.- Wkrótce wystawionym będzie " Warszawy 61,,",;, U 10, 650 
" Uukr.Dobrzel. óOOr. E --2J'-"90"'\ ],100 obraz ludowy ze śpiewami i tańca- "Piotrkowa {~i~85 116 " i" Józefów 2501'. ~ '*<IV -.- l' na l'S n r e Z fi" He/le'O I" Czersk 250r. ClI _._ m, p a y p z Z Q I.,. lu / IJJrI Granic'!! 104'0 750 
:: : llermauów250r. j 270 -.- i J. K. Galasiewicza, z muzyką; No,,: :: Sosnow'~a : lÓ1t5 755 
" " Lyszkowic.250r: E 270 -.- kowskiego, rzecz wzi~ta z powi~ści " Krakowa . 
" " Leonów 250r. >o J. J.., Kraszewskieao p. t.' " L,~owa.. , 
" " Cz~stocice 250r. # _._ _.- ~" \Vledma. ,. . 

:: i~;:' iiI:~~:i \~ri! - -. -.- -'-CIA' A ZA W~! 1t ' ',', ::::~a~ia. : 
Loewenstein 1ooor. -:-1 .. ... -.- . "Aleksandrowa " Tow. Zald. Metal. B. ·c B r 
lIantkewWar.1OOOr. S _._ " er lUa 

"Tow.ZaktGÓrniczych ~ _._ M~ ~ M~ Mft ~" )t( Jt '" Brześcia litews .. 
Starachowickich 1 00 r. -.- .-,.- ~c&~~A~"~A ~c&~AA"~A " Tow. War.FlI.b. Mach. ,,1.ioskwy . . 
Narz. Roli Ocll. 100r. . pod dyrekcyą. " Petersburga 

" Wara. T,' Kop. w~gld. i :NI. AUEBBACH1\... " Mlawy . 
Zakl.Hutniczych250r. " Lublina. 

" Tow. Zakl. Prz. Ba.w, } \Ve wtorek d. 10 listopada " Kowla . Tk.wZawierciu ~50r. 
"Tow.J".az.iJ".aźnilOOr.l 40.- 37.50 Z PRZYJEMNOŚCIĄ "Kijow .. 
. W a r t ość k u po n u· I List. likwid. . 1742/3, (illit Vagmi.6g en). 

445 1129 

920 
tt 15 

930 

559 

115 
l 
8 
115 
830 
623 

618 

330 
930 
s-

I6,' 53 
t438 

740 
812 
315 

56 4.9 
t8 S8 

List. zaB. nowych •. - 18~i I Obligów skarb. '111/10 Nowa komedya Ottona Gandta. 
" )' m.\Vars~8.h1l5P!5' (Poz.prem.lem. 159213' 
" , " m.lJodzi. • • 9-/3, " ", ~l ero. 763/ 6, Początek ° ~odz. 8. 

UWAGA. Cyfry oznac!:one grubszym drukiem wy
raza\lł czas ,od godziny 6-tej wieczór do godziny 
6·ej rauo' .. 
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