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пат lа sta .. , 000 gruntu w 

u."a6 b"dz со до roczoio w przeci\}tnej су- сусЬ zboie zoacznie jost . od "'1. Prоdnkпуа zboia па swiccic, Brgnllleot6 .. i Crze. 17 шi1. l,oktol. roczuie ,10- dBjno~ci w t.akiej пр. FrancYI, АпgШ' 
l.yczoego i spoloO%oego byhl danego kl'aju, staroza zBgrallicB. Rzeczywisty przyw6z Belgii, Holaotlyi i Daoii. Gdy _е Fran· 

--- oiezaJetoo§oi jego w szczeg61nych wypnd- zl.oia z zagraoicy do .Frallcyi росауп!, si\) cyi оtГZ1.шujе rolnik 16 hektol. z bekt.aru, 
П. kacb od оlюусh ., ka:!dej о ile to nlOteboo od 1878 r .• gdy:! w tyw roku wуwбz _в- '!' Anglll ~7. w pozos.talych ро 21, w ~гa. 

Kraje przywoil\ce жЬо:!е przedsta .. iaj" tbied%inie stolunbl .. ekooomiezoyuh. Osil\' szedl pralVio do _ега. W peryoClzie tym Jиеh wywoz"cycb led",e 10-:12. Dоdа)шу 
w rozbieranej k.estyi zoacznle mniej lo'<!- go"c 8iO опа dnje " sferzo gospo<1arst,,!\ suюn pr~ywozu wahllta siO 0(1 шахiпшш do tego drogoM w tycb kraJ~cb r,k robo
",I'I. 'V8z1stkie опо posi!\(laj'l jedllakie roloego оа dro<lze illLerwenoyi pa6stwn 80 blisko тi1inпбw llektol. rocr.nie do mi· czycb, koszty transportu, а oletrudn? пат 
cbarakter1styczne сесЬу. &i to kraje Еи- przez t'!epszeoie "а,,\шkбw produkcyi, udo- пiшum 11 шil. ~ wуl'а~оеш d,iооiеш do b~dzie poj"c, iz roloicy оа zachodzle ~n-
1'ору %I\chodoiej: \Viellla Btyteoia, Fran· 5topnienio kredyLu roloogo, wszelkie ulgi i oillglogo zlUoiejszaoia si\}. Fraocya otrzy· сору maj~ mn6stwo. szaoв ",оЬес ~8g'raDle~· 
С1а, Belgia, Sz .. ajcarya. Wtoeby i Niem- nlat .. ienia dla 1'Оlпikбw Ье! szkody dla mywala zboze przede"szystkiom _е Stаобw пус!! kгаJбw iJl todeJ kultury. .N.le .. pol,
су. Zaludnieole ich oader g~8Le. przemysl og61u, zRstosowanie najrozleglejsze wyoi. Zjedooczooyob. роtеП1 z Rosyi, Iodyj nп· (усо znto!'1 celneJ а. raoyonalnleJlzem go
fabryozny aHnie roz"ioiot,. Z01Uszooe Ц k6.. nauki аgгооошiсtпеj i t.». §rodkl. gielskich i AIgieru, l'~8zta kraj6w wywo:!,,· spodarstwle rolnem , wewo\}tr~o~ch refor· 
оое przez oiezmordow8o" о!\ tem polu Organ pafiatwa w tej dziedzioie - 11Iilli- оуоЬ шпiеj znaozny brnla w tеш udzinl. ,пасЬ. onlet>: sZllkac dгбg wуз§еrа •. Z~co. 
czynoo§c. gгошаdzi~ §rodki ов zakup та- SЦГ1UJП roloiotwa - rozleglo i dool091e Kwestya wрl'\\'бw, jukie dzia/nj" па tar- fana 1 rutyolozna c.zos~ oaw~t rUJouJ"ca 
tеryа/бw vpoiy"ezycb. Gospodar.t"o rolne moie tu w1wnec w~ywy. Jeieli аrguшео. В! zbotowo i Р'согошi\} 50cynln" oceuic siO gозроdаrkа rolna .ml~~cl w 8?ble przyczrny 
ПО81 w nich prawie Ье! "yjl\tku obarakter ty (е в" sluszno, to wszakte zgbdzi6 si~ dnje ро zasLanowioniu si~ przedewszyst. chwilowego рrZОSI!еша ' rolol~twa W wlelu 
inten8Y"nY i dошвgаsiv Ьежоst.aппусЬ odo· trzeba п!\ to. iZ dошвgаillОУ si~ w Aoglii kiеш пnд o'tolieznoAciami геgоluj"сешl се- krajacb •. R.uch w~~kszy , kаРltatбw w 8fe-
8konaleli. G08podantwo to ograniczooo zalJlkoi~cin granic dlll zagranicznego przy· оу sprzeda:!oe zbota. Do najwa~niejszycb rze .rolol~zeJ. гоlшоtwо przem1stowe, owa
przestrzeni" gruоtбw. potrzebuje oillgtyoh _ожи. tylko Jlwбj .. (аепу maj" w te,n inte· oalei/l. l1iellrodzajej dnlei idzie ~cisla 1'1- zanle roll _а fabrykt;, uprawa specyaloy.cb 
i snaczoyob паklаdбw knрitаlб .. nagroma- res. Bztuezno podoiesienie ееn drog" za· leincM; сео zar6woo od r) ok6w spoiyw· l'o§\in, bod?wla bydln, sl(lwe~ knltura 10-
аЖОП1еЬ " (усЬ krajach. kаzбw celnycb szkod\) Ьу tylko przyniosto czycb. jak i wytw6rczycb. с"уН inllczoj od tеnЗУWn'lI 1 ~a~kowa w .krllJaeh z gt;St" 

\V pierw8zym l'z~dzie .. Атбd tycb kraj6w og6towi .pozrwc6 .. i ,vcale si~ do Ud08ko- prawa podazy i popytu. 'Vszecblwiatowy ludooAell!., bOJDle nagrodzlc. moze ... szelkl\ 
posta .. i6 oale:i.y Wielk" Brytani~. Рто· oaleli w rolnlctwie nie przyczyniato. Znana powszeebny zwi",zek tych гупkбw odbijn zniikQ сеп z~oin. Od wl.eku зо:! сепа 
dukcya jej nle przekracza przeci~toie су- to bowiem rzeez, :ie w8zelkie uprzywilejo· si\} nn сеnр 1Ь oader wyraznie, stwierdzaj,c mi~sa idzie WCI,,! w g6r~. Jak to wykazal 
!ry 28 ыiliооб.. bektoHtr6.. rocznie, а "аое poloteoio weale жа bodziec do udo· dziat80io wзрошоiооеgо pl·aw8. wspomoiooy 8t~tysty.k M.nJball. Po .. y~sze 
przeznaczooa па uprawo zboiu przestrze6. ekonale6 lIie sl'uzy, zapewniaj"o zyski bez Nale:!y znuwazyl:. i:! w ostatnioh la· ~Iwagi d?tyez, 1 k~aJ.6w ~aK па8Z, zn,aJdo. 
wynosi тiliоп Ьеkt&гб ... W,dajno§l: wszak- konieczno~ei przed8i~bl'ania uow)'ch "у- tach poziom сеп пn zboie spndl zoacznie. з"суеЬ 81\} w przeJ§o,oweJ ероее do шtoп· 
ze jest naj .. iekilz" .. ~ .. ieci(j. dOlioga ооа silkбw.. Stwierdza to dobitnie tablica statystyezna, sywoej kultory. . 
27 Ьеl:tоJitrбw z bektaru. Dla zadosy6- Drugim krajeт .. "ielkiej ilоАо! potrze- ulo:!ona przez statystyka aogielskiego Mul- W Stanacll Zjednoczooych w peryodzle 
uczll1ienia potrzebon, spotycia Wielka Bry- buj"cym przy .. oionego zboza jest Fran. Llall·a. Widzimy z niej iz wY90koM: сеоу czasu od 1873 do 1885 r. wedle danycb 
t.aDla sprowadza przeci\}tnie rocznie (za оуа. od 1860 до 1885 1'. clo nd zboza Ipac\ta о 0,17 od ] 870 do 1885 r. J ednym urzedowych сепу jedoego bektolitra. zbota 
czas od 1881-1886 [.) 51,«0,588 hektol. nader bylo niezoaezoe (0.90 ft-. od ceotna· z powaznycb czynnik6w. wply\Vaj"cych па przeznnczone~o па wyw6z bezust.annle 8ра· 
zboza w ziarnie i ш"ее. P1'2Ieciw eY8teтo- га), Ьаодеl zboiowy korzystat "ioc же "'уыокоМ сео, jest polityka celoa раПвtw. da/y. od шахiтum w rokn 1873-74.-:
wi woloej w,.miany przyj\}temu l'rzez to wzgl~doej .. olnoвci Port Mar8ylii 5t.al siO Wi~kszo§6 broni siQ murem cla од zboia 21,02 fr. doszly w r. 1884 ~ do ШIIН' 
paustwo od r. 1847 pow8taj" produoonei, jed01m z .naj\Vazniejszych гуоkбw zboio· przed konknrencyl!. zagl·aoicy. Ty1ko Ro- mum 12.64. Са!" wаrtоdб zblorll • rok!l 
domagajl\c 8j~ praw przeci .. ko przywozowi wуеЬ '"iut.a. Prawo z doia 28 шагса вуа, Вгаоуliа. Wielka Brytania. Belgia, 1885 oooniooo оа 275.32~,ooo doJar6. 11-
zagranieznego zbota. Posilkuj" 8iO oni .. 1885 т. podnosi clo do 3 fгаоkбw, prawo Hollandya, Dania i Szwecya utrzyтuj, czq,c I?o 11~. za. bektolltr. W r. 1iБ6 
walce nader energicznie pro .. adzooej dwo· z doia' 30 marca 1881 r. до 5·ciu, со sta· wolno§c bandlu _Ьо:!ет сЬос w ostatoicb сепу з1\} podolosty do 13 рrzечz1о frаоkб .. 
та argumentami: kraj nalezy zabezpie· no"i 20% · warto~ci obecnaj produktu i czasaeb тоеоо зо:! w tycb krajacb пара· za hеktоЩг. Ро ~od.aoiu koszt6w przewo· 
cz16 па wypaaek .. озо,. Inb jakiego рие· 30% сеоу poprzedzajl\coj zwyikO. Prze· dajfl оп бw 8ystem. Fraocya stoi prawie zu, prze1adowy~aD'n 1 t. р., kwot.a t.a wzra-
8ileoia og61negb bd zale:!nodci "'tgl~den, 8trz06 gruot6w, zaj~ta pod upra"fJ zbo:ia оа pierwszem шiеjsсu _е swojem clem 5 813 _е FraocYI do 16 fr. przes~o za 1 
zagranic1, аЬу miejscowa produkcya do- .yoosi 7 тШОn6 .. Ьеktагб .. , czyli czwart" fгапkбw od centnara w r%\}dzie шосаГ8tw bektolitr przywozonego zboZa, со me przed. 
Itarczl1a dOltateczoej do .yty .. ienla Hotci cZfJf6 grunt6w uprawnyoh bez l,k. W jf_ europejskich, tгzушаj",с si\} .polityki pro- st.awia prawie. r6toicy .~ сеnаш) па ryn. 
poz1wlenia, oalety dalej da6 potozny Ьо- dlug danycb ministery'um ~olnictwa za 1st tekcyjnej, tylko Нi8zpania i Portugalin kacb francusklch. ,PolO1Jamy dalsze dane 
dzie6 rolniet"u aogielskiem\l do no"усЬ 10 od 1876 do 1885 r. przeciotna pr'oduk- lOаз, elo od oiej wyisze. W Аustго-W4Т i wywody, jako <110. па8 zbyt w:zl3g6Ip.e 
udoekooale6 ' i ulep8ze6. W rzeczy .. i8to§ci суа тоожоа _упов! 101.949',375 hеktоlitrбw, grzecb i NieDIczecb clo wyn08i 3 fr. 75 с .• Inb wylq,cznie dotycz"oo Fr~OCJI;. przy~-
cbodzi tn przeaewsz1stkiem о 8ztjlezne ро- , z bektaru 14,070 bektol. Cyfry I _е Wl09zech 3 [г. Титсуа, Grecya, Cbi- czooe juz bowiem, doвtateezDle вtwlerd%aJ' 
tlniesienie сеп sprzedatn1cb pro- ' ''ykaznj". ze spoiycie stale nу, Szwajcarya, Kaoada tгzушаj!} aifJ tegoi tez\l, жа podstaw\} : ie 
duktбw. Wbrew sln- w bal'd:io 8tosunku. I 
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,swojej iony. ро raz pierw. 
BZ1 оа uliCfJ' Ьу/а jui пос -

D~"'" od8zedl wiec. dwa tygodnie )lzywlIl 
~W '.jat.&, od kt6rego odci~ty рпм lat 

, L 11 1 dwadzieAcia. ,) 1"" 
р о \У 1 В j 01 w :р W 6 С Ц I Т О И А. Н, 1" W:ysoki i szczuply, ,,'озу miilt si .. e.- fy

l-•• ekl'ad' . aDKle.laklelro I J ,,, 't .. arzy regularoe i ,delikatoe, szсzеgбl · 
• , 11 -r I Г . niej U9t.a; w~r6d g~sLej sieci zm'ar8zczek 
I А. Morikowsklej. .., blyszozaly b'8tre, сiешпе осжу. Rncbami 

, przypomioal lokaja z zamotnego doтn, 
keloera z pier"8Zorz~oegt! botelu, klnbo· 
",ево 8l0Цссgо. 
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Estora Monumeot ро d.бсЬ tygodni~cb 

zupelnego 'spokoju, zatr"oiyta sifJ znowu 
роwtбгzеоiеы okropnego 80U. Kroki рО· 
nownie sty'sze6 siv ' daly, ' U81yszala Icb od· 
gtos w biatr d€ie6 - f oiezwykla to dlll. 
ducb6w рога. ·' 'Тет lilniej 8i\} przernzita. 
Bta.ruszka odeslatl\> byla ро podwieczorku 
Rhod~. Spoczywajllc па foteln oczekiwala 
odwiedzio Р.оllу i lekko 9i\) zdrzemn~la. 
Drzemka trwala mote рб1 godziny. W 
przytulku pano .. ata ci8za, 'zdala tylko do
biegat oie'uvt.ann.y tnrkot uliczoy. 

N agle Eateta Monumeot obudzila 8iO i 
·krzykn~la. Zerwala si9 z fotelu, 'blada 
z wyci,gni,temi przed slebie r\}kami. 

- Jego krokl • 
Blucbata. \V81.yatko umiШо. Wi\jC sly

ыza/a есЬо jednego tylko kroko? 
KrzyknfJla znowu i niepe"nym krokiem 

przemierzyla kilka razy pok6j, przystaj,c 
I oa81ucbujl\o со cbwila, WY8zla z pokojn 
па dzledzioiec. 

_ Sen wr6cil. - 82epnvta. Sen - oie, 
kto§ Ьу' .. pokoju, за to wiem, за to od
czulaOl'. Wtedy to nade8zla Роllу. 

Paoi Monnment туШа 8iV. То nie Ь1' 
ееn. UIlysza1a odgl08 krоkб,. 8 ... go mv
:1а. dla tego te stal pod jej oknem i рсау-

Btat рrиу oknie i ptzyglll.dat 81\} zooie. 
- Zmi"nila 8iO ..l.. mуйlаl'- oleka,.y je-

8teш сжу ~e:! опа milie 'рЬжов? Со powie 
wtedy. ' Мо:!е 8",dlll' ze зц;; nmarlem? 

Koeim kгоklеш pod8zedl <10 drzwi, wзzеdl 
do pokojuj 8taru8zkal8 spala dotlld. W ро
koju nie bylo nic godnego jego' uwagi. 
opr6cz ksil\iek. J ego ksi"zek! N а stole 
8t81 koszyk ж. szydelkow" robot't, uboJr le· 
iala rozerwaoa koperla. Pocbwycit j" i 
pneezytal adres: K/Liud!/U8Z МОllитmе 
&q., 26 King'a Beи('~ Watk Tempte. Ко: 
pert\} zost.awita bylli W alentyoa. Кlau. 
dyusz Monum6nt! W 8zak оп mial 8упа 
Кiaudyusza. CbIopioo- '2уl .. if;jc dot"d i 
mieвzkal w dz-ielnicy -miasta zaj~tej glб,.· 
nie przez ргаwпikбw. Moie зат Ьуl kan· 
сеlisщ u jakiego adwokata. Scbowal ko
pert\} do kieszeni- teo adres mбgl mu sif;j 
przyda6. Post,pit ku dгzwiоП1 i wtedy 
zdradzil go jaki~ rocb oieostrozny. moie 
8krzypi"ca deska ,. pod/odze; 8taruszka 
zbodzila 8iO i krzykne1a: 

- Jego krokil 
Wtedy dostrzeg/, ze zooa jego zanie .. i

dziala. 
'" уапп,,1 8iO z pokoju i stan,t zпбw ko· 

10 окоа . 
А wiOC tooO zR8tal niewidorn,,; а dzi8-

ci? wyr08t~ pewnie - П10iе wstydz, si~ 
"la8nego OJC8 - matka wykiero .. ala icb 

81~ 

oceoi6 nie W takim rZf;j, рбj kupi6 Jlalaty, pпyп"~E\} еl J" 
razie mozna z iego skorzyst.al: b\}d" tak jak lubisz. О biedo!i\ bloona ша· 
mU8ialy utrzyтywal: go, ioaczej przypomni шо! Niech tylko po,!aty. 8~V kto рие-
8i\} im glo~oo, zeby wszysCJ wiedzieli, te stra8zyc lub 8krzywdzll: cleblel zaЫlаЬуш 
J ak6b Сапеу 81awny berszt zlodziei je8tl go еЬуЬаl 
icb ojcem. ' Posad"ita matk\} оа fotetu; wуеЬод ,4'' 

- Kto tu j8ItP - wofa/a staru8zka. 8kio~a; па C&J'81'a. Z oz'lP'!8t. · rnеЬ i 
Carr~y mHczal. Mial wprawdzie zamiar poszedl za ni, 8щ~аj"с ostrOZdle_ . . 

przed8t.awi6 8i\} joj i ~owiedzie~: Walentyna 8krt;CIl~ w wl!.zk" nliczk~ 1 
- Wг6сilеш. Daj mi pieniodzy i рО· tu zwr6cila siV kn Оlешо. 

wiedz gdzie 8" dzieci. Potrzeboj\} teraz I - NVdzniku! - zawotala, wiem kim je. 
pi~oi\}dzy, potem ' zabior~ si~ zoowu do da- ' ste§. . . 
wnej roboty; со do mojej poprawy, wybij Cieszyli§my siO t"oj, Amiercl\ olkczem· 
j" 80Ые z glow,. nikn. 

Lecz zooa jego byln oiewidom"j jakaA - Со to znacz,? 
resztkn ludzko~ci zamko~ta шо usta. Тут· 1 - Milez! Zyjesz wiOC i zaledwie .1' 
еаазеш 00. роdwбгzе weszla jakaA mloda pnszozooo ci\} s .. ivztenia, p1'Zycbod.zillZ 
тiS9 i poebwyeita stагш.zk\} za rfJk~. IItraszy6 s .. oj, tonvl Powiniellet Ьт' teru 

- Matko, со ci jest? ukry6 sifJ ta.k, Ьу ciO ludzkie oko Dle dOJ-
- Веп роwгбсit. Uloje dziecko. РоНу I rzalo, dop6ki Ьу §mlere ciV oie zabrala.. 

Bo~o dziVki ieA przY8z1a. Со _а okropoy I - Nazywasz З" matk", а .. уgilldaзz )ak 
веп. Styszalam zoo"o odglos krok6w twe· ijali:a lady - odezwal 8iV :&dzi.iony. 
go ojca. Walentyoa milеzШ. 

Waleot1na sp08trzegla "tedy Carrey'a i - J e:!eJi jeste§ jej c6rk", jestem utem 
dоmуАШа 8i\} kim Ьуl toо czlowiek. А gdy twoim ojcem. SliO%Da z ciebie c6rkaJ 
spojrzala оа oiego. w ое.асЬ jej palal ta- Tak to ojca przyjmojuz? J а ci, U\I
ki gniew, (ака pogarda, te nodzoik mimo- czO. - dodat, wygrata.j,e jeJ kolo ocz6w 
woli pra .. ie sсЬуШ glow\). pie§ei,. 

- То dziwne! - odezwala 8i\}. - Sprob6j tylko шоi. dotkn~ а Sd-
- То okropoel - zawotala staruszka! 8Zf;j ciV, nikczemoiko! 

teo krok pami\}tam tlik dokladoie - (о Bylo tyle ре .. по§с! .. jej gloaie. te оа. 
Carey U§щiесьо"l 9i\). re., odst,.pit раro krok6w. Prr.yJi't.a1 

- Nie zwaiaj па teo вео matko, - rze· jeJ. вНоl Ьус шоаШа. moLe 
kla, 011 uтar! i'uZ przed piecioma laty-to niego,ostabiooego dlugim роЬу 
gro~oie spojrza а 00. Carey'aj d%i~ki niebu, ~eDio. 
uшагl oVdzoik w wi\}zieniu, pogrzebano go - Jakte ci па Imie? - up1tat, 
tam - па wlaAciwem шо lDiejscu, w§r6d \Valвnt7D8. и .. аЬЫа .i~ 
podobnycb jemu zbrodniarzy i zlodziei. - PoUy. - cd.rzekla ро 
USf'оkбj 8iO matko, omarl joz - zapo- - Мiаlеш j' tn ... h 
mnijmy о oim i jego podloAci. Sama i К1aodyt'1IZ1 

- То prawda, lвcz dlaczego ja krok шпiе podobny. ШаDу 
jego slyszalam? 

- Nie wiem. Тп oiema Dikogo - do
dala gro:!tc zобw spojrzeoiem .• Uail\di ша-

-

Nr. 206. Dnia 17 Września. Sobota. 5 (17) Września 1887 r. Rok IV. 

PBElIłJJlER4"'& : 

k.w-MI • • • • • • • ra. ł 
Pół I O(' uje • • • . • • fi S 
J[ .. rl.alni. . . . . . . " 1 k. 60 
WjeaiCC!1D;e • • • • '. - I. )() 

w IUIÓLOrwli I ctURlTWIE : 
fl ~,",I. . . . • .. rI. 8 
1'6łrocan ie • . . . • • łt " 

.. _bu. . . . . . . .. , 

- -- --
VES&. OGIA08ZE*, 

la I.d.. wlom ,.tII... Ie~ za I .. . 
IIIIJICI 6 kop.) s GAtOpltwem wr ... 18 

.'Q'.iej po"tanaj,o,ob ,i, albo will" 
kuycb. ogloneń ollpowltHlniego r.~ 

bat .. 

Nok,ol.,I: ,a kudf "ie, .. 10 kop . 
Ałkl •• ,: .. 1ta1dl "ierol I~ kop. 

llal. I "i.,,"9'" 0lllo ... oi. .af· 
Prena.m ... at, Da "miwailt lJMl •• j" 

w • __ wll prl'j .... I. ,kl.d U,ory •• 
Jli"af,ltla. pro, ."01 ...... "I .. ki.j. 
Nr. III, wproot To"on"t". Kred,* w..... Z\eJnJki..... T .... to ... bl "'~ 
JIlOłna poJ.d,De&e utłmeJ")' nDaieDU1kL" pismo przemysłowe, handlowe • 

I literackie. 
10 .... 8 po rl. I mi.looanie. 

O. naI.t",ICI pr .... ,b .. J'.,.h 111 ... 
.,tOpoh,o dooatkoWl osólo• 5'1,· 

On. poJttłJBCUIO n." •• 6 kop. 
. i i 

KALKND4ltZYK. BjUL'O H.euu]<uy i i Awujni"tL'''OY i OgIOI1.6Ui .. prxljlrlowane It: w A~,niui.t.-ra01i .. O&lel\uik~" 
ou,. " Uiunuh OglOlll.oil llA.joumRu& l 1l'r~ucll6U ., W .. n,a.wII 
i w l A.ubi. 

Ilo i6; Ellleroii i Cypr. 
Jatro:. 6 ran j • . Franciuk-&. 

.. Ih'" 1'lolrk,,,Ukn. hotel J1RUlbllrBkl Nr. 27~. 

W.c.hOCl .ło c=a " luda. 6 ,"Ul. 28. /. •• It6d o I!:Ułh . 6 tuhl. 26. 
010,"'6 d.i~ godL III ... ,a. 58 Uh}l. dul. lodL .... in. t8. 

Aures l~leg1'Rłlct.IłJ: 

nDZl:ENN:rx." ŁÓDŹ. ll;kopiBJ uaul3Blaue bes " ... t.rt.elouia-nie bod, &wracanl. 

r' ~~~=~ 
nam 1ft sta .. , ono gruntu w 

uZl,a6 b"dź co do rocznio w przecilltnej cy- cych zboże znacznie jest . od wy' Prodnknya zbota na świecie. argnlllentów i Crze. 17 mil. hekto\. roczuie do- dajności w takiej np. FrancYI, Anglii' 
tycznego i społoO%nego bytu danego haju, starcza zagranica. Rzeczywisty przyw6z Belgii, Holandyi i Danii. Gdy we Fran· 

--- niezaletoo§oi jego w szczeg61nych wypad- zhoża z zagranicy do .Francyi poczyn!, sill cyi otrzy'muje rolnik 16 hekto\. '" hektaru, 
n. kach od obcych 'fi każdej o ile to motebno od 1878 r .• gdyż w tyw roku wywóz zo. '!' AngIn ~7. w pozos.tałych po 21, w ~ra. 

Kraje prz,woż,ce zboże przedstawiaj" cbied%inie stosunk.\w ekonomicznyoh. Osil\' szedł prawio do zera. W peryoClzie tym JHch wywozllcych ledWIe 10-:12. Dodajmy 
w rozbieranej kwest,i znacznie mniej In'o!- gn,,6 siO ona dnje W sferze gospodarstwa suma pr~ywozu wahała siQ ocl 1118ximum do tego drogoM w tych kraJ~ch r,k robo
nlSU. Wszystkie ono posiadaj 'l jedllakie rolnego na drodze interwenoyi państw n 90 blisko milionów hektol. rocr.nie do mi· czy ch. koszty transportu, a Dletrudn? nam 
charakterystyczne cechy. BIł to kraje Eu- przez l'lepszenie wal'Unków produkcyi, udo- nimum 11 mil. z wyl'a~nem d,żeniem do b~dzie pojllć, iż rolnicy na zachodzIe ~n
TOpy zachodniej: WielIla Brytania, Fran· stopnienie kredytu rolnego, "szelkie ulgi i eillglego zmniejszania sill. Francya otrzy· rOpy maj/ł mn6stwo. szans wobec ~8g'ramc~· 
cya, Belgia, Sz .. ajcarya. Włochy i Niem- ulatwienia dla rolników bez szkody dla my wała zboźe przedew8zystkiem ze Stanów nyrb kraJÓW ill łodeJ kultury. .N.le w poh
cy. ZaludnienIe ich nader g~8te. przemysł ogółu, zastosowanie najrozleglejsze wyni. Zjednoczonych. potem z Rosyi, Indyj an· tyce znto!'l celnej a. raeyonalnleJszem go
fabryczny aUnie rozwiniQty. Zmuszone Bll ków nauki agronomicznej I t. p. środki. gielskich i Algieru, l'~szta krajów wywożII' spodarstwle rolnem I wewnlltr~n~ch refor· 
one przez niezmordowan" nl\ tem polu Organ pafiatwa w tej dziedzinie - mini- eych mniej znaczny brała w tem udział. mach. nalet~ szukać dróg wYJścia •. Z~co. 
czynność, gromadzić środki na zakup ma- slęryum rolniotwa - rozległo i doniosłe Kwestya wptywów, jakie działnjll na tar- fana I rutyDlczna c.zos~ naw~t rUJnuJlłca 
terya/ów Bpoiywczych. Gospodaratwo rolne może tu wy"neć wpływy. Jeieli argumen. gi zbożowo i p'coromio socyaln" oceuić siQ gospodarka rolna .ml~ścl w s?ble przyczrny 
nosi w nich prawie bez wyjl\tku charakter ty te S" duszne, to wszakże zgbdzić siQ daje po zastanowieniu siQ przedewszyst. chwilowego przesl!ema ' rolm~twa w Wielu 
intensywny i dOUlagasif~ bezustannych udo· trzeba nl\ to. iż dOlUagaillcy si~ w Anglii kielU nad o'tolicznościami regoluj"cemi ce- krajach •. R.nch w~~kszy , kapItałów w sfe
skonaleli. Gospodarstwo to ograuiczone za",kni~cia granic dla zagranicznego przy· ny sprzedażne zboża. Do najwa~niejszych rze .roIUl~zeJ. rolDlctwo przemysłowe, uwa
przestrzeni" grnntów. potrzebuje oiągłyoh wozu. tylko .wó) wtasuy ńlaJ'l wtem inte· należII nieurodzaje; dalei idzie ścisła 1'1- ŹlIUle roh za fabryk~, uprawa specyalny.oh 
i snacznyoh nakładów kapitałów nagroma- res. Sztuczne podniesienie cen drog" za· l eżncść cen zarówno od r) oków apoiyw· ro§\in, hod?wla bydła, słowe~ kultura 10-

dzonych w tych krajach. kazów celnych szkodll by tylko przyniosło czych. jak i wytwórczych. czyli inaczej od tensywn.a I ~a~kowa w .krllJach z g~t" 
W pierwszym \'Z~dzie wśród tych kraj6w ogółowi Ipożrwców i ,vcale si~ do udosko- prawa podaży i popytu. Wszechświatowy ludnoścIIł, hOJnie nagrodZIĆ. może. wszelk, 

postawić należy Wielkll Brytanię. Pro· ualell w rolnictwie nie przyezyuiało. Znana powszecbny zwillzek tych rynków odbija zniżkQ cen z~oia. Od wl.eku JUż cena 
dukeya jej nie przekracza przeci~tnie ey- to bowiem rzecz, że wszelkie uprzywilejo· sill na cennh nader wyrdnie, stwierdzaj,c mi~sa idzie WCIII! w g6r~. Jak to wykazal 
ery 28 milionów hektolitrów rocznie, a wane położenie wcale za bodziec do udo· działanie wspomnionego prawa. wspomniony st~tysty.k M.nJball. Powy~sze 
przezuaczona na upraw~ zbożu przestrzeń, skonalell nie służy, zapewniaj"o r.yski bez Należy zauważyć, iż w ostatnioh la· ~Iwagi d?tycz" I k~aJ.ów ~ak nasz, zn.aJdu. 
wynosi milion bektarów. Wydajność wszak- konieczności przedsil)brania uowych wy- tach poziom cen na zboże spadł znacznie. Jllcych Slll w przeJśoloweJ epoee do mton· 
że jest najwieksz, w świecie. dosi~ga ona siłków.. Stwierdza to dobitnie tablica statystyczua, sywnej kultury. . 
27 hel:tolitrów z hektaru. Dla zadosy6- Drogim krajem w wielkiej ilości potrze- ułożona przez statystyka angielskiego Mul- W Stanach Zjednoczonych w peryodzla 
uczlnienia potrzebom spożycia Wielka Bry- buj"cym przywożonego zboźa jest Fra.!· hall·a. Widzimy z niej iż wysokość ceny czasu od 1873 do 1885 r. wedle danych 
tama sprowadza przecilltnie rocznie (za cya. Od 1860 do 1885 1'. cło od zboża spadła o 0,17 od ] 870 do 1885 r. Jednym urzedowych ceny jednego bektolitra. zboża 
czas od 1881-1886 r.) 61,«0,588 bektol. nader było nieznaczne (0.90 ft-. od centna· z poważuycb czynników. wpły"aj"cych ua przeznaczone~o na wyWÓZ bezustannte spa· 
zboża w ziarnie i mIlce. Przeciw systemo- ra), handel zbożowy korzystał wioc ze wYHokoM cen, jest polityka celna państw. dały. od maximum w rokn 1873-74.-:
wi wolnej wymiany przyjlltemu przez to wzglodnej wolności Port Marsylii stał siO Wiekszość broni aiQ murem c/a od zboża 21,02 fr. doszły w r. 1884 ~ do mnu· 
państwo od r. 1847 powataj" produoonci. jednym z .naj"ntniejszych rynków zbożo· przed konkurencYIł zagranicy. Tylko Ro- mum 12.64. CBłll warto'/! zblorl! w rok!l 
domagaj,c siO praw przeciwko przywozowi wych 'wiu ta. Prawo z dnia 28 marca sya. Brazylia. Wielka Brytania. Belgia, 1885 oceniono na 276.32~,OOO dolar6w h
zagranicznego zboża. Posiłkuj" siQ oni w 1886 r. podnosi cło do 3 franków, prawo Hollandya, Dania i Szwecya utrzymuj, CZIj,C I?o 11~. za hektohtr. W r. li86 
walce nader energicznie prowadzonej dwo· z dnia' 30 marca 1881 r. do 5·ciu, co sta· wolność handlu zbożem ch06 w ostatnich ceny slll podmosły do 13 przenło franków 
ma argumentami: kraj należy zabezpie· nowi 20% . wartości obecnej produktu i czasach mocno już w tych krajach napa· za hektolitr. Po ~od.aniu koszlów przewo· 
czy6 na wypaaek wojny lnb jakiego prze· 30% ceny poprzedzajl\coj zwyżkO. Prze· dajfl na ów system. Fraucya stoi prawie zu, przeładowy~anla I t. p., kwota ta wzra
silenia ogólnego Od zależnó'~i "łgl~deRl strzoll gruntów, zajtta pod upraw\) zboża na pierwszem miejscu ze swojem cłem 5 sta we Francyl do 16 fr. przes~o za l 
ugranio1, aby miejscowa produkcya do- wynosi 7 milionów hektarów, czyli czwartll franków od centnara w rZlldzie mocarstw hektolitr przywożonego zboża, co me przed. 
starczlła dostatecznej do .ytywienla ilotci cz\)fć grunt6w uprawnych bez ł,k. W jf_ europejskich, trzymajlIc sill .polityki pro- stawia prawie. r6tnicy .~ cedaml na ryn. 
poŻYWIenia, oależy dalej da6 potozny bo- dług dauych ministerIum ~olnictwa za lat tekcyjnej, tylko Hiszpania i Portugalia kach francuskICh. ,PomlJam)' dalsze dane 
dzie6 rolnictwu angle\skiemll do nowych 10 od 1876 do 1885 r. przeciotna produk- maj, clo od niej wyższe. W Austro-W4T i wywody, jako dla nas zbyt au:zllgółpwe 
udoekone\eń ' i ulepszell. W rzeczywistości cya roozna wynosi 101.949',375 hektolitrów, grzech i Niemczoch cło wynosi 3 fr. 75 c .• lub wył"cznie dotycz"ce Fr~ncyl;. przy~-
chodzi to przeaewszystkiem o 8ztllcine po-, z hektaru 14,070 hektol. Cyfry I we Włoszech 3 fr. Turcya, Greoya, Chi- CZOM już bowiem, doatateczme atwlerd%aJ' 
dniesienie cen sprzedażnych pro- ' wykazDjlj,. źe spożycie stale ny, Szwajcarya, Kanada trzymaj!} aiIJ tegoż tez\\, za podstawll : ze 
duktów. Wbrew słu- W bal'dżo stosunku. I 
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wypuszczony z 
nie odnaln~ł 

.swojej iony. po raz pierw. 
szy na uliclJ' była już uoc -

D~"ft' odszedł wiec. dwa tygodnie )lżywa! 
~W 'wjat.a, od którego odci~ty przez lat 

, L "I dwadzieścia. ,) I"" 
p O IV l B j 61 W :p W Ó C l! I T O H A. H, I Ił W:ysoki i szczupły, włosy millł siwe, ry-

1-.sekt.d' s .uKle.laklelro I J ,,, 'twarzy regularne i ,delikatne, szczegół , 
• • u "f I r . niej usta; wśród g~stej sieci zm'arszczek 

A. Morikowsklej. ... błyszczały by8tre, ciemne oczy. Ruchami I 

• 

(D/liny ciqg ' - patrz Nr!' 2li5). 

• , przypominał lokaja z zamożnego domu, 
kelnera z pierw8Zorz~negij botelu, klubo· 
wego słuŻllccgo. 

, ROZDm.A!Ł VI~ 
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, . 
Estora Monument po dwóch tygodni~ch 

zupełnego 'spokoju, zatrwożyła ai\) znowu 
powtórzeniem okropnego snu. Kroki po· 
nownie elIszeó siO ' dały, ' Usłyazała ich od· 
głos w białr d€iell - f niezwykła to dla 
duch6. pora.·I ' Tem silniej sill przeraziła. 
Staruszka odesłałl\> była po podwieczorku 
Rbod~. Spoczywając na foteln oczekiwała 
odwiedzin P.olly i lekko sill zdrzemnf;lła. 
Drzemka trwała może pół godziny. W 
przytulku panowała cisz8, 'zdala tylko do
biegał nieuvtann.y tnrkot uliczny. 

Nagle Eatera Monument obudziła siQ i 
·krzykn~ła. Zerwała si9 z fotelu, ,blada 
z wycilłgnittami przed Siebie rllkami. 

- Jego krokI • 
Słuchała. W81.yatko umilkło. WillC sly

Hzała echo jednego tylko krok n? 
Krzykn\)ła znowu i niepewnym krokiem 

przemierzyła kilka. ruy pokój, przystajlłc 
I nasłuchuj,c co chwila. Wyazła z pokoju 
na dziedziniec. 

_ Sen wrócił. - 82epnfJła. Sen - oie, 
ktoś był w pokoju, ja to wiem, ja to od· 
czułam. Wtedy to nadeszła Polly. 

Pani Monument myliła siO. To nie był 
sen. UsłyllZała odgłos kroków swego mo
:1a. dla tego że stał pod jej oknem i przy-

Stał przyoknie i Ptzygllldał sill żonie. 
- Zmiloniła siO..!... my"ał'- ciekawy je

atem czy ~d ona milie 'pbzna? Co powie 
wtedy. ' Może 8l1dzil' że jui umarłem? 

Kocim krokIem podszedł do drzwi, wszedł 
do pokoju; staruszłtała spała dotąd. W po
koju uie było nic godnego jego' uwagi, 
oprócz ksil\żek. Jego ksi"żekl Na stole 
stał koszyk z. szydełkow" robot'ł, obok leo 
żała rozerwana koperta. Pochwycił j" i 
pneczytał adres: K/LJud!/uaz MOllument 
&q., 26 King'a Beud~ Walk Tempie. Ko: 
pertll zostawiła była Walentyna. Klau· 
dyusz Monum6nt! Wszak on miał syna 
Klaudyusza. Chłopiec- ,iył willC dot"d i 
mieszkał w dzielnicy ' miasta zajQtej glów· 
nie przez prawników. Może sam był kan· 
celislll u jakiego adwokata. Schował ko
pertll do kieszeni- ten adres mógł mu sill 
przyda6. Postlj,pił ku drzwiom i wtedy 
zdradził go jakiś ruch nieostrożny. może 
skrzypi"ca deska w podłodze; staruszka 
zbudziła siO i krzykneła: 

- Jego kroki I 
Wtedy dostrzegł, że żona jego zaniewi

działa. 

'" ysun"ł si~ z pokoju i stanlłł znów ko. 
ło okna . 

A wioe żono zRstał niewidomII; a dzie
ci? wyrosł~ pewnie - może wstydZił sill 
własuego Ojca - matka wykierowała ich 

Sl~ 

ocenić nie W takim rz'ol, pój kupi6 sałaty, przyrz,,~zll CI JIl 
razie można z 'tego skorzysta6 blldlł tak jak lubisz. O biedn!l\ bIedna ma· 
musiały utrzymywać go, inaczej przypomni mo! Niech tylko pO'!aty. s~1l kto prze
Sill im głośno, żeby wszyscy wiedzieli, że straszyć lub skrzywdZIĆ cIebIel zabiłabym 
J akób Carrer &lawny herszt złodziei jestl go chybal 
ich ojcem. ' Posad"iła matkIl na fotetu; wychod.4" 

- Kto tu j8stP - wofała staruszka. skinofa; na CBJ'01'a. Z oz'iP'!Ił. · ruch i 
Carr~y milczał. Miał wprawdzie zamiar poszedł za ni" slll~aj"c ostrożdle. . . 

przedstawi6 sill jej i ~owiedzieć: Walentyna skrt;etl~ w wlłzk" uliczkO I 
- Wr6ciłem. Daj mi pieniQdzy i po· tu zwróciła si~ kn nIemo. 

wiedz gdzie S" dzieci. Potrzebujll teraz I - Nlldzniku! - zawołała, wiem kim je-
pi~oilldzy, potem 'zabiorQ sill znowu do da- I steś. . . 
wnej roboty; co do mojej poprawy, wybij Cieszyliśmy si\) twoj, śmiercl\ U1kczem· 
j" sobie z głowy. nikn. 

Lecz żona jego byla niewidomII; jakaś - Co to znaczy? 
resztka ludzkości zamknllła mu usta. Tym· 1 - Milcz! Żyjesz wioe i zaledwie wy· 
czasem na podwórze weszła jakaA młoda puszozono cill s willztenia, pnychodzillZ 
miss i pochwyciła starUszkll za rllkll. Istraszy6 swojlł żono! Powimeneł brł teru 

- Matko, co ci jest? ukry6 si\) tak, by ciO ludzkie oko Die dOJ-
- Sen powrócił. Uloje dziecko. Poiły I rzało, dopóki by śmierć cill nie zabrała.. 

Bo~u dzillki żeś przyszła. Co za okropny I - Nazywasz j" matk" a wygillda5z Jak 
sen. Słyszałam znown odgłos kroków twe· ijali:a. lady - odezwał sill zdziwioDy. 
go ojca. Walentyna milczała. 

Walentyna spostrzegła wtedy Carrey'a i - Jeżeli jesteś jej córk", jestem ulem 
domyśliła sill kim był tou człowiek. A gdy twoim ojcem. ŚliO%oa z ciebie córka! 
spojrzała Da niego. w oClllch jej pałał ta- Tak to ojca przyjmujełZ? Ja ciO Uli
ki gniew, taka pogarda, że nQdznik mimo- cZIl. - dodał, wygr8Żaj,c jej koło ocz6w 
woli prawie scbylił głowIl. pif;lŚCilł. 

- To dziwne! - odezwala sill. - Sprob6j tylko mnie dotknll6. a Sd-
- To okropne I - zawotala staruszka I sz'ol cif;, nikczemniku! 

ten krok pamilltam tak dokładnie - tu Było tyle pewności w jej glosie. te oa. 
Carey uśmiecbu"ł sill. re., ods~pił pafIJ kroków. pn,yJi't.ał 

- Nie zwaiaj na teu sen matko. - na· jej. siln, być muaWa. mole 
kła, O" umarł i'uż przed pillcioma laty-tu niego, osłabionego długim poby 
gro~uie spojrza a na Careia; d%i~ki niebu, ~eniu. 
umarł nlldznik w willzieniu, pogrzebano go - Jakte ci na imie? - upytał. 
tam - na właściwem ruu lDiejscu, wśród Walentyna uwahala .i~ 
podobnych jemu zbrodniarzy i złodziei. - PoUy. - odrzekła po 
USf'okój si~ matko, umarł juź - lIapo- - Miałem j' trz ... h 
mnijmy o nim i jego podłości. Sama i KlaUdyt'1IZ1 

- To prawda, lecz dlaczego ja krok mnie podobny. iliaDy 
jego słyszałam? 

- Nie wiem. Tu niema aikogo - do
dała grożllC znów spojrzeniem .• Usi,d.i wa-

• 
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POzlom сео zbnfa zaleiy od rozporz,dzRI. 
::.e~~a .у.61 ilo'.;i produktu i pouzeb 

Jlluodowyeh-. ТаеЬа zatem lПiе~ 
11& u.adzв ato8Doki "szвcblwillto"e, je61i 
сЬсешу zbada6 t~ .. szесЬЙ.iаto .. , k.eвty~. 
Znajduje 8i~ ооа 11' lanadto §сiвlуш z.i"z. 
1m z socyalnem i роlitусzоеш poloieoiem 
lodno'd, аЬ, przy jej roztnygaoia oale· 
z&lo da .. a6 prze .. ago .. zgledem dobrob,tu 
tylko jedoвj IOniej Hcznej .,lза1 produku. 
j"cych оа bandel. Wtedy gdy .. Аогlii 
еепа zbnia .. r. Ь. 8pndla о 2 fr. 07, .8 
Francyi podnioвla aiO о 2 Cr. 16, 11 cena 
сЫвЬа .. eiqt idzi." g6ro i nie .. iadomo 
па ~:~ wJSOkim zaUzyma tiO poziomie, а 
to 'Oki ostatoiemo (3 biвi. roko) pra .. u 
pod.yzazaj,cemu clo. Moie to sluty~ жа 
dO .. 6d, it ioter .. eocJI paftst"a па ione siO 
wiooa Ikiero .. a6 tory. jeteli oiв сЬсе .. у. 
wЫa~ po,,"tnych n .. t~p8t ... 

SPRAIOZDAJlI! TARGOIE. 

DZI!i:NN1К WDZКI. 

О,.; oigdli. оle .. 1tI:.r,nedtiOb r i; d '~ ,.il. dJo i przemy.lo та upro.adzif pnoe podп . сеоо pieoi~y i .zbodu оЬ .~, 
О} 'pod k «о.,, .1 •• ~. In • ..,Ьосе- . zmiaoy • proiekcie о odpo.ied,ialoo6ei te Ь n" an .. i . daJ - --ае М ..... уту 
Z knjO .. dootarcu) cych .ьо'" aap',_j • k ' . • ......- ,....., 
td,m доl m l.c •• I.J'" _; •• pn6lluy ,1,. Р" omeJ .. IШiciеli Cabryk i • "lad6. prи- dyakooto. w,tpli.e · С%У 
kaidl .и ... IC 'р"'_; 110 _ 410 •• е IЬМ1 ро ... штal-усЬ, u- mier~ I.b.o ж.у'" d,akont& oko 
ООСЬ j.k mot .. J ...., hj poych. k.'k .... te· uik6 . .,. rl Ьу .i~k.ny .ply. па ryoet 
10. n·P/lb'w Iol,,",rpod0 do mied

j .. ;"lIf1ki j •• t Naczelaiey rueba е. Wpra.dzie zbIita k.artaJ 
du. ~ . n,.... . .... l' .uJi ,;. •• , • I . '~la,o t",dn'.)II.,m. сд" .~oi, ... , """РМ: m; 1,.. . 81 - усЬ .. yjetdiaj, до "Ьшг., , .. kt6rym z.lkJe 
.~cb OoI .. ~".b .101,0' Ьо с, do uop&1r .. o, • . Bdzi8. "in '17 Ь.. ie tiO zjatd I.y. Z oim jednak 
·'с .. koo, ...... aar ау . ... kr'j Ь ,.j Jch р"еШtA"ici Ii "1%1 tkich dr6g tel соусЬ potrz Ьу, "10ikaj~e %0 zшia01 rOltu, 

сеna 

81 
S • 
da, ·!о оЬс6щ .boiет, eb .. ilowo .1&1"6 .i ... o robi • • c:elu ulot oi. Ii о.его potrubn.aoie ашеrуkа6 kie h.o.t%i 

IIln I'r"S,*o .L z. O~ А • . ~ 
.trJl, Ji, i & ... Шl р .... Iic'Io.0) .. I ja,:dy. .00 шо и§ '10' 
(orm.iDi. •• ...i.y "1М,. 1 . 1 l(rjIe.lwl дoЦd ku z powodu zmiaay roku, ро-
рr.,Ь, .... и i ..,.. о r J • A ...... ' ki p61ooca.j. zagraoico 1 "ашр оН okofo .. tarzajftC8 regu.lll!'nie со r ku, je t С) • 
N, .... cc·d .. wu.$". te .pek. t.c,. О,. mote r"'.'· 200 000 d6 '- D- J • L' d • . 
o,~ t.. • .. j д.,.1 0_ • •• pot'''.J 1,Iko да 1'1" , ро. со .. ц. ..rЧР08~ ау .. у. wu.lem . g y~ 10ШУ шу. 
wп,.ъ .rani. ..pel .. l&j. I • Рp&l1. "А_- 6z а Kr6lett.. do d. 1 8rudn,a Ь. <. te ро ... саз, па t.rg, % r&% ро rozpoez~. 
<, .. ~o, ро""., podle 01, 1,Iko ol"'ac&o,m WJoieaie okolo 700,000 pud6... c:io 10 оо .. его roko. R't~I.i5ta оЬ .. а 
... b.OlOm, • оЬ,." "m,kal, "с "1".;' 1. ,"'- Minl.leryum бпапJ6w "yjdoilo. ii de- же wZ81~do о. tosunki pieoiotoe Ьуl аЬу 
"е ok"'Io.,cb; " •.••• , 60 .та .1. J ... n. п· .,Iar L.. h ed •• . 'Ik t d d • d Ь . _ ... ! 
P&I, b •• dlo •• РО"'i ~"'" • t 1 .. ре ..... &<1.1 еСУ8, Р"1 .wryc . р" ~"".lAne Ц ., о!' ~ 1 UZ&18 0100', g 'J 1 "1"'-" .0 
fЮWlс ..... 6 .'0 ... ;<1,. ~dJt .. '.j POnI rok. zo. onvdoll1 kCJzow,m t.lty zallczko.e оа p"edIlOClerat.a Od8iligo~ly 11 ryoku kapl ' 
11;" jo .. I.Jkla "1*.i,~ kl~,. \~ 11POIO о· жwrоt щжу za .",..iezlooy cukier, .oloe taly rozporz,dza1ne. ша па 'О si~ nie 
bIegl,.... pn,b,l.o О ,000 Ь .. 1, ре .... '.'. ~ akl • od op/aty .teшрlо.еj. % 008; pomimo oieuprzeczouoj рорВ.у • 
dach ,0ald.Je "О оЬо.о .. 82,111.000 " . 1,. т.,. W" k' Ь' l ' . IL - ...... 'ес! '4._ ch -, . h ' 
ВI • о, ,. [. k i. OK .. ,.&I, P""qtko.o ;'РО'" .. о. w,e ша 1'" жа. о,оц 'lrlе .... ..,..,.· POJ 1ш.:о1 l'"OZI с РПОШУ8.u. 
.....-Ь' 1I1а. t- .. lIу .. \1 kiA с\6. Ita р"ешу 10.а % k.apltaJam 600,000 r . 
""'"оьо" bord... дDО"СЬ ом а)О... ") .01&11 pod firш" .~I08kie. Ide to.апу.t"о tJm· 

o,.1tlo PeterlIJor" 15 wrШni. Pod OII.bl.eoie i ~oitko ин .. ' .Liyerpoola sло"'а ра ... nio иащо.,усЬ" 
.. pt~ •• m pomy4lo,cЪ d.JIOI& berlii,.1<lcb. ",.m .. ";. ="0 .. <nМ .. 10"'-'" реп,. pouolc, k.I,fortj. Li zb ' .Ь k 16 Ь" h 

Кronika L6dzka.. 
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• por6wo.oiD • podщ ь,l bard ... 0; •• 0 .... '. N ... dniM, ""'" d .. Ia" ,1, w '11",101. аЬ! ~,m t,l· Jjj6mi ty~oio.emi i gою ~mi "Jrobami 810 "е czwartek ро poludnlu, ~cltl~ .edJug 
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"J."'Щ' ,О. о.роооЪ •• о,. targu I,ap,.r~ .. poыс.·· 1. Oh .. llowo тol.!", ... 1 .. ,....." "О J.. .. dжiе рrzеж dni О§Щ zelaznвj па Ж§ПIьпусь paJikach roz.ieBI<r 
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podol_.o01m до »7 pod .... вd, "bi6.1r1. 0/1 ro- dowo.o. monlri.... obl'Ot, .,lok1l .10 Ье. 01,. • . , .. ь w .~.' р6'. .. d'ecb 1 J 
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808, mi<j<1 " ,.,~o .. ~ до ~88, :w~Id<o.k,oll~i. o)obod .• i~ .".'\, , .. d"l. - N. "'B'c~ ." 1.' т i.· Z berliAskiego rynku pieni@1lego .. od dloi- czelolk guЬеrщ przez kОШltеt b~do",y, ",~, 
780 ........... Iti. до 870, r .. ,,.klo до 8~7 ,.. ро ." ,. ь <оо "/,.1 m.ly. р .. у " • ..-Ь'ОО'R .I.bem. a~вгo czasu gieM.. zwraca azezeg6Iniejsz, ' rego prezeв ,.,. 1, К . . PuznJloskl w'yg~qвll 
IrtOrr.b 10 kRr • . ub prr~ ... t.ll •• Ь, .. с,; pry".to. f:!pe"_I •• y. berllll1<. "ylo .1 ..... ,Do ..... obe~ ol.pe- u"ago n .. zJ' ,"wiska r oku ienioin .... o ' 8tosO"0" przemowo. podaj"o р. gubernato. 
snaJdow.l, рот!".о .. о,. ро 448-.47. Z пЬ •• · .. 0 ... 1 со до pod",ь .. о,. «1. Noto ...... ра.... I . ~ р . -", РО- , '.,1 d . k 't ' 
pi._io"lch .о".се 01.,1, .ko,. 10 ..... ,,,,,. ~ 01., i ',,, о. g,eld.l. I .. rli •• kioj. .pod.j .. р'.' ше .. аZ d а roz"OJII 10tereв6w gleldowyeb rlI"'l цс! о ay~agQgl ~a Jl sашl tt,eJ рО· 
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1'0пu~ oc6108\,J pogoro .. o,.. .'0 outro)O ~.Id,. ",оЬ .. j ... o.,e "1m,.ry. gdyt ,b,or, w с.Ье'О1 •• Ь ООSZбuiе aiV atopy prooooto.ej .. y"arlQby зу,.аll IU~ do paml"tkowe) ka1081. 
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.7'orgi ~ 8pro.WO&dao.e Irgodo.o... (до o.~. Р .1. <. u U T~. 11 "rШП'L ~·~K I!u, przy~yn wap61dliatai,(. оЬ oiв n le% la Zd!:O"lв р. wlcв'glJberuntol'a za pOlJlyAI. 
да,. l' _ ..... ~ •• ). Po .. \Otne ри'Ь'8" ot>Т" ь.,- "pDI0~100' Ь1' vt tygudu,,, ublogl,m .pokoJ".. . . ' ,у '.. а у §< . . 1 ". . d '. k . 
dsl.j M."kter j"!800' ,_ odo06oio до .biur6 .. 1 ... ntОООО. м, •• "о kr'.'.lic1ot 0010".00 oomi. zapomloa6, ze оЬоспе сеnу pleDl~dzy 8" 00 '" gm!oJ Iz,ae 8 lPJ, 1 ~ ро f-}\: qwan'le'!l 
~, ..... Qa .... o~ •. T.~!pe'.\or. oboiiyla .10 '0." \ •• Ioi. Ье •• т!.~, Pop,t.a ~o40.дo cel.!>'! 1 ... oieoatur81nie oi:tkia i ie ich ~ .. ytka • ре. dla go§C\ ,z ~щtrkО"I!! w T~8 ;.frzewodo!. 
".,не! 0"."'1 o1'J8 •• ~ J.t !' ... ,,!'О •• O.to сЫбd ее01 o~ ...... '.0 otrs)m.'y 110 оа da"ol.J'.'''' .. оусЬ graoioacb powiona Ьу6 raczej u.a. c~cogo J<olUltj!ta budow~ р. 1 J:!... Ppzl!aJl: 
dotlrl, .. y .. W .. dO\aoli OI"!о,.Ь о •• Ьо pokrJ ... I, ро .. от1.. 1ао" za ol>iaw potny~lny nit жа wskru6w- вюего .11;" pOl!Jy~'nq§6 Plla8~a przemY81u 1 
.11 ... 01" 0 •••• 001 р.даl д ... о. droboy. l'j. polu _ . ь f 'о . I ' . ...." <. ,'<- J 'w 1 '11 
.. ju .... t,/Ioo .... liоу okopowe. Kano~. daj, oi,. "~ ше вzpleczвust"a. Ьесnе .. 18 е ~on}..". ..,a8~. " . ~аCZ8 01 
s!o ро"бd ~o .karg. z..."od.ilO. im gor~oo w Нр. Przemys.t Handel i КОШlll1ikасуе. о.а rlnko pieniozoym .oie jest гоЬеl'nI wysl.,1 okollczno§cl telegr~m 
00. • p6DI8J1~ .przpoJ,c. po" •• tr .. О, •• dol.lo' ZJ8"lakiem trw81) ", Jedyoie па l'OCe J. kraJu. 
JO •• ,D&&rOO,,6 .. kOO. l'jletll~? potrzebowaoie r~otu. до АшЬrуki, 8Bla byln do· 
~~~Dr.d .... 'lo~1:' .!at.Oku .Ь,о. OdpowiedzialnoU fаЬrykапt6w. Z iПiсуа- lоЫitoЙ6 siO dokJadoie pr?e'n kola 

h .. al" lDinis~ra Ьао. obIiczaoe оа 80 1IIi1i006.. Ро 

, Krytyka i pubIicznost. aqdam prawdy estetycznej. gu]o .. aoie 0,,0 "уkszщ/Qеni'е 
То za4 jost punktflD, 1 kt6rego "rocz przez шу§lе[ljе '11' gruncie r%8CZY jeвt pr<r 

8iV rozcbodzq: krytyka 3 puJ>lic.Jno~ciq. сеsеш fiJozoficzoym. . 10 180. 
О prawdach bowiem eatetycznych (. j. о Jakaiby zr88ZЦ шоgtа i8tIIiel': , ino& oad kOW8, 

oko· 
Piotr· 

Jakkol .. iek powszвchoie жnаnуro, wszak- pra .. id!acb w dziodzioie pipkna i aztuki filоzоfiсzп ... droga do oBi ... "niAcla owвJ' har· l' W • ,....... v plsm: " " z arsza,,'J' 
ie godnym za%oaczeoia jest faktelO, ze SIid i pubIiczno§6 .. og6le wie ne.der mа10, а га· monii czucia i 1D1§Ii, ataoowitcej "wyi- Uczta trwala do godzioy 10 "ieczorelO, 
krytyki nad,!r czosto . w naj.iokszej joat czej oio nie wie. К .int-esercyq ca~ej filo· вжаш tвgo s10wa znaczeoiu iatotl,l 1tszelkie- роеlеш przeds~wiciele wladz щiеjасqwуоЬ, 
.przeczoo§c! 11 s"dem pub)icznoooi. DzieJo I zofii 8~"nki wy<''\je si~ og6'owi twierdzeoio, go wykaztaloonia, . а "i~ i "yksztalJJeoia lllcznie z сzlопkашi komitetu odpro .. adzili 
sztoki przez piвr .. az" gaoiooe, czosto oaj. ' ii w rzeczr. p '! g,·-to Ь,Jоru niвma. вша"ul А ja~ ,nauka JIIogJJoby oar6wni do dworea kC?lei ~'~lP,цjr o~iвidzaj"cego р. 
wiokszego u drugiвj doinaje uznaqia, ione Dв gustib~s 000 est di8putaodum - oto z filozofiq p,okier9wa6 due4a. ]udzkiego od ul1czeloika gubel'ol i go§ci piotrkowskich. 
znowu przez piвr"azq wyclwalaoe/ zdajв ~оgщаt tsto yczr.! ог61оl pier"otA~ d!lчоtоо§оi clUcia i ' !!ij§!epia do ~," Q' ф", ... ~ _ . " 1t'I~.1 " •• '1 
вi\) nie zaвlu$i.a6 "осжась tluro6" аш Wpl·awdzie. С) siO tyczy chwilowego св. nlljwznio~ejszцj рrzеdшiоtоwо§сjl " \.;.Ро схаВ ОЬ' ~y, przygrywMa,orkieatra .p. 
па poclziw, ani па ohw.al\). Niвraz SIid je· zoIt1"'U si.l~~o( О jest, iZ ро wioksZ8j cz\), Nic nie jest ta,k trudnem do zdobycia yv izвobergn r.-) trze//a, j,ej . odi1l1~ spra"ie. 
deo "yklueza drogi, а krytyk iadoego ро' §ci be~o" (JПУШ 2.os''\je ap6r " kwestyi gu· dla ludzkiej zdolDO§ci sfldzeoia, ja'" przed· d!iwo~6, ~e gf!l'Щ "са! pyyz"oj~ie. Wioв. 
8luchu Die znajdujв u pubJiczoo§oi, kt6rej stu. WszJ"~kie bo.iem 8fldy "tym .. zglo- miotowo§6 B"du estвtyczoego. Wущаg8 pocbodzi1y z bandlu р. ~prz"cako"akiego; 
nadto eaJa ~raja t. zw. rсrзnzеnt6. do· dzie pO~9gaj~ оа uezuciach, а uczu~ dyspo· 0011 bowiem rozszerzenia ,podmiotu iodywi. potra\"y ~ ~estau~acyi р. :.КоkОСlу~kiеgо; 
gadza "szelkiemi spoBoball;. Wobec рО· t" zlOieoi6 niepodoboll. dualoвgo о oauciu rеalпеш w podmiot (-) Wykaz UСlпiiw. W .. aze8cioklaao"ej 
wodzenia wrв8Zciв milkoie. I J edonl· )woz orzeezвoie powyzsze z8"iera ог61оу о czucio idеlllпвш. ..,zazej l6dщвj sz.l<01e rzemiв§Jniczej .znaj. 

Oca,wi'de jв8t to fakt poiaJowaoia g<r , pra.d\) ty]ko do pewnego stopoia: zooвi je Теш aiO wla§nie okre§la cala trudno§6 doje siO og61elO wвzy&tkiclt oczni6w .329: 
аО1 w intereBie вztuki i dobrego вшаku; fakt istotoego wyksztalceoia amako. Му· 8fldu eatetyczoego. Oczy"istelO "iE;C w klaвie .I, I·eJ, ," obu oddzia1acb..- ро 
tak 8IIШО atoH oi" polega па zlej ",оli pu. ; §Ieoiem nie шоzоа "prawdzie uauwa6 uczu6, okBzuje, jak malo ogrolOoa .. iOkBzoM; 89; " kJasie . II·oj - 41, 11' oddziale r6-
blicano§ci, jak i dzieJo mierne оа z1ej "oli , lecz шоiпа je regolo .. a6, а wla§ciwa re· bIiozno'd uzdolnion" jeвt до "ydawaofa wоо]еglуш 42; w klaвiв m r- 84, w od
artузtу. Wobec 1 ~1Kceвo tego do§wiad· ' guIIlCYII, stIInowiqca w iyciu wyksztalcвuie цdo w n:eczach sztuki, jak шаlо "Og6leldziaJв r6,,00leglym ,32; w' klasie , IV '-а2, 
elenia} z .. yklego w ,"<'Uocie rzeczy оа w8zyst. 1 осжо6, jest warunkiem przed9.Jt\)pnym dla posi8da znaczenia pochwa1a lub nагапа " o6Bziare r6wQolвglym 26; w klaвie V·ej ' 
юсь dliedziuaou drialaloo§ci ]odzkiej. kry. powazoego s"du estetyczoego. tluшо. - 34, . "klaaieIVJ..ej 2О uceni6w. We. 
t1k wszakzв тоараожа6 oiв po .. inieo. Jak- W tym wi~c wzglE;dzie okaz81': ai\) ро- W dziedzioie sztuki zar6wuo jak i wsz~· dlug "ужпао: pl'awoslawnycb jвst 17, "а-
kQlwiek zrezY8oowa6 musi z aprobaty winno, сzвш Z08wca sztuk pioknycb. kry· dlio oiewYBtaroza do s"dzeoia samouzdol. tolik6w 148, e .. angelik6w, 124, iyd6w 40; 
ol(6./u dla .wego цdu, 4"iadош046 jednl1k, tyk przewyisza pubIiczno§c: czy potrafi "'у' 0160.le i wraZliwo§6. KI'yty "а w wyzazem czyli Р"аевж!о 12%. ,', 
ie ]вpiвj 8iO "оа оа rzeczacb 8ztuki. "у' kazac oiedojrzalo§6 jej шу§Ji i uczuc, Je· znaczeoiu "yroaga uprzedoiego uksztalce· , W gil1l0llZYUlll m~zkiem .. r-odzi "аlУ' 
swoli6 го po.inoa I pod uacisku opinii duostroun04c i braki " pojmowaniu, male Oi8 filozoficznego: Jвdynic I<to obe~muje atkich UC~lJi6,w jest 162: w kla8ie przygo
og6Ju. "yrobieoie swaku, slowem calq dowoloo§6 umyalem byt rea]oy, s,.dzjб 1II0:le о lJeal· to"alY~~ej I (pozoBtalycb z roku zeszJвgo) 

W .. akz8 po"ioieo оп Ьу6 " stanie жда6 jej SIidu. оеш jego odtworzeniu, ~t6re nат daje 6, " lilasie I·ej 45, w klaBie п,еj 37, w 
IOЫе .pra .. u Z8 a.ej "iukszej loajomo§ci Wyst~puje tu wla§niв jaвkrawiв,. сЬаса· sztuka. kla~io ПI·вj - 1/9; • klазiе IV·oj - 22 i 
ra8Cl1, t. j. do.iMC, ii jego 8wak este. kter filozoficzoy sztoki i przвdwatl,lpnll wу- J " klasie y.цj - 13. Wвdlug wyznao: 
t сапу jeet W)'kwiotoiejszy, а 8"d doako· mogi fi!ozoficzue zawodu krytyka. ~ prawoslll"oych jeat 14, katolik6w 85, 
nalu1' Gust bn.iem tu przeci .. sta"ia aiO Nie шоiв odpowiadoio ooвol6 dzieJa sztu· 1 . j e!&uglllik6w 18, zyd6" 8бi CZ1li 230;._ 
.uato"i, i 'llll tllko moie Ь16 prawdt!wyro, ki юо, kto og6lnych poj06 i form , W. giшоцуum ief1skiem ., l.odzi znaj-

• • 
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I 

pol10m cen zbn!a zaleźy od rozporz,dzRI. 
::.e4.t~a wy.6z i1e'.;i produktu i potrzeb 

JIIarodowJeh-. Taeba zatem mieć 
IIJL uwadze stolUnki wszacbkwilltowe, je61i 
chcemy zbadać t~ .. szechś.iato .. , kwes1n. 
Znajduje ai~ ona w zaoadto ściaJYID z.i"z. 
lm z socyalnem i politycznem położeoiem 
lndnoki, aby przy jej roztnygaoia nale· 
żlllo da .. ać prze"ago .. zgledem dobrobytu 
tylko jednej mniej licznej kl3sy produku. 
j'lcych na bandeI. Wtedy gdy .. Anglii 
cena zbnża .. r. b. spndła o 2 fr. 07. We 
Francyi podnioaJa siO o 2 Cr. 16. II cena 
cbleba .. clqi idzia w góro i nie .. iadomo 
na ~:~ wysokim zatrzyma liO poziomie. a 
to 'Oki ostatoiemu (3 bież. roko) pra .. u 
pod.yżsuj,cemu clo. Może to służyć za 
do .. 6d, it inter .. eocYI państ.a na inne siO 
winna akiero .. ać tory, jeżeli oie cbce .. y. 
wołać powdnych n8Bt~p.t ... 

SPRAIOZDAlIIA TARGOIE. 

DZIENNIK ŁóDZKI. 

Dl.; nigdai. nie .. 1":.r,nedtiOb r i; d Jh.il. dlo i przemyało ma upro.adziĆ pewne podn . ceu~ pieni~y i .zbndu ob .~. 
nJ 'pod k «o w, .1 •• ~o an • ..,hoceD . zmiany • proiekcie o odpo.iedzialności te b nk &n"i . daJ - --ae M ..... wmy Z luajó .. dootarcu) cych obota aap'y_i ak ' . • ......- ,....., 
tdym doi m hca.i.J>AI Dla .pne.lUy ,lIi pr woeJ .. łaścicieli fabryk i • kład6w pru- dyskoato. lV,tpli.e · czy 
kaid! .taro .iC 'p, .• DI 110 D ftle ••• ab.ur; po ... myałowych, za. mierć I.b wo z.yżk d,akonta okn 
nach j.k mot .. J ...., hj puych. k.'k ... , te· uik6 . wy. rł by .i~k.ny wpływ na rynek 
10. naP/łb'· Iol ..... rpod0 do mied

j .. ;"lIfllri j •• t Naczelnicy rueba ka· Wpra.dzie zblita k.artał 
duo ~ . nJM • .... ,y auJl ,;. •• , • I . 'łlazn t .. dDl.)łI.ym. gdyl .~oiy ... y n""pIC mi h.. . al - yeb .. yjetdżaj, do "burg.. , .. którym z.rkłe 
.~cb OoIt&~lI.b dOlJó. bo c. do UOpalr ... ol • . Bdzia w "i" '17 b.. ie liC zjazd Ity. Z nim jednak 
·'e .. kODl ...... &ar uy, a w krlj b ,.j ,ch przedatawici li wnl tkich dr6g łel zoycb potrz by, "1nikaj~e %0 zwian, rollo, 

cena 
al 
s . 
da • ·!O O"""In . boiem, cbwilowo .lal1l6 oi.roo robi • w celu ułot oi. li o.ego potrubn.anie ameryka6 kie h.o.ł%i 

.. In l'r"Sy*o .L Z. QlA A • . ~ 

.try" Ii, i Ra". "H p .... lic,to.oj II I ja,:dy. wno mo uś '1n· 
(ormaiDie D. \Oli ay "1m, a , . ł Krilealwl dot4d ku Z powodu zmiuy roku, po-
pn'by .... A i ..,.. o r J • A ...... yki półoocoej. zagrani~ z kamp nil około .. taruj'łC8 regu.lllt'nie co c ku, je l S) • 
NIC "'cc·d .. wu.$", te .pokal •• y. Ol. mote r.,..'· !l00 000 d6 '- D- J • L' d • . 
o'ć i.. ..ej do .. 1 n_ • •• poły".J t,lko do po. • pu. co"u. ..nypQ8~ oy .. y. wu.lem . g y~ aomy ozy. 
WD,ch ,ranie t.pelulajt I . opu,. "A_- 6z Z Kr6lettwa do d. l grud/lla b. r. te po.r caJ' na targ, % nu po rozpoez~. 
rJ" ~oy po""e, podle o1y Iyllro DI ... _.,m wyginie około 700.000 pud6... cin lO no .. ego rokn. R't~y.i5Ia ob .. a 
w.baolOm, • ob"'J umykalJ "C ", ••• io l. ,,,,. liIinlłleryum finanJ6w wyjdoiło. ii de- ze wzgl~dn na tosunki pieniotoe by/ aby 
". ok..,Io.,ch; n ••• et WJ 60 .ma.1. J •• n. n· klar La h ed •• . 'Ik t d d • d b ..... ! paly baodlo •• po",i ~ .. ,IJ • t 1 "PO"OI oad.1 acya. przy .wryc . prz ~ .... lAne 14 .J o!, ~ 1 U%asa Olon" g y y WI""' .O 
powIc ..... 6 .'0 ... ;<1,. ~dJt .. 'oj pono rok.. ze. nnvdolll kcy%owym k.lty zahako.e na przedllCClerat.a odaillgn~ły z rynku kap" 
lIiea jara a.,kla "1>OI.i,6 kl~y. \~ I,POID D' zwrot kcyzy za .",..iezlony cokier, .olne tały rozporz,dzalne. Lecz na to si~ nie 
bleglJM pnybyl.o o ,000 b .. II po&l1l1ey, ~ oki • od opIaty .templo.ej. % noai pomimo nieuprzeczouoj poprawy w 
dach onald.Je .10 obe.a .. 82,111.000 " . b. T.r. W.. k' b ć I ' . IL •• ..A' 'ed '4._ ch -, . h I si a n, " f. ki. ok",.al, P"" .. tko.o w.po... ..Ol w,e ma y za.0400ll .. le .... .....,.· pOJ y"","y g\U~1 C przemy. u. 
Hpoaobl ui.. '- ... tly .. \I kiA do- !ta przemy ło.a % kaplWem 600,000 r . 
... .,.y, obok bord... dDorycb orod O)ó .. , .... oIaly pod firm" .~loakiew Ide to.auy.two Um· 

o,.1tlo Peterlbol", 15 wrtŃni. Pod OIr.b1eDia i ~oiłkO cen .. ' .Liyerpoola SlIO"'U pa,.. nio gumowycb" 
.. pt~ •• m pomy4la,ch d.po .. berlii,aklcb, w.mocoi. ""'00 .. rnch wIOk.-.. porl,. pouDlcy k.llfora l· Li zb f .b k 16 b" h 

Kronika Łódzka.. 
I •• '0 dtd' .'pOOObi.oi. na tote'p'JM tar,. ~kolo· .kl lot .. j na okbdacb 1a'ł\te)aS1ch Na o".n C a a ry an w prr.era IAJ4CYC tyto6 . 
"J1'I, ł~mbordli.j. ł. popJlII. ,ra" .. gr.ai ..... _Io'col .o .... r b.lek do .. """w • iOd,J .... b ... ",Doei obecoie 4!11i. liczba h ndhlj,eycb . (-) Inauguracya nowej ~ynag.ogi odbyła 
• poró.a.nill • podu. b,l bard ... o; •• n .... '. No- dnich. klilu datIa" yl, w 'Tlodoi. obi ~ym t,l· lij6mi ty~oio.emi i goSo ~mi wyrobami SIO we czwartek po Jlołudnlu. śClśl~ .edJug 
10 ... 00 .... bw. n. Londyn po 21 'I .. o. Am."'rd.m ko 12,~1 k"r... 0 .' S2.( lO kwr. VI tJl~lmu po. tIIb czneml .. calem pa6et.18 docbodzi do ulotonego programu. W po/udnle nko(l. 
po 1011'/ .. n. Bulin J?O 18t'1.. no P.rył po m . pnedu"o •• boc.at c,U~ ·v·d k ... rIo4e, ... br. f n1i5000 dl d b .. t ezooe J'pt były pl'lygoto.aJliR. 
Cen. dota oboiiyla "O do 887, • ce.a kopooOw OOTu berd ... J u1.t.,. udy.n, "y .. 60 po ... io,. cy ry,., l'e O anlc mInI ryum . . . 
oelaych do 177'/.. PogIOlk'

l 
j.kob, Dioktóre inety. k(>Ok • ....,.,0 0& rynka "orapeJ.klm. _ W. lo'. a II. aK rbu. Ws~anl~y gm ch Ś .1'lty~1 olrzym.,t 

tao,. bank.we talej .... UJnlerUIJy podwyUo,~ pr ... o yl dok.o.! res.ltol .bi ów "j. bard .. aad.. Jarmark łowicki •• any. t ... MateułZa" tr6J ŚWI'lt6C2ny,- kr~elfY I k .. laty egzoty. 
~Iy )'Obi"""" od !a,o:hoDku nOo C!'n~, ... pt,oc' .... 101 •. I ... I"too.k aiarna 0 . .... 0 ~.y.oy ch.a· rozpoczyua iO" d. 20 b. 111. i Lr.ać bo. czoe % pełnily plac, a przy balułtl:adzio 
"Jo"''''6 ,na o.pDlCb •• ol. torgu I"pl.'~" publIc.· I. Oh .. i1owo rol.i", •• I"JMol' "O JOl lO dzie przez dni ośm żelamej na zgrabnych palikach roz.ieslo-
DYch; ",,,lce ol.gl, kan1 .arbw.o p.p.erb ... kl. · .p~.l .. 00 .y.oI.lo D ... , lok'" popr·.c cen. . ' . h'· · I d kl' · . 
do .. ,ch j.k i lpokolac'Jn,ch. Tyllro ol.~tbre .k. pod. e.att .~ oni. te cia p .... y • .,.. Z Poznama donoe~ ~Gazeci8 bandloweJ" no c orąS.le l . estony o o a ś .... tyn~. 
o,e k.o~jo .. . 0I1~11 d.l .. e •• ,tki; phcooo .. .. .• ochrODl' ch y....... '1 ro ucra pod dat4 10 b. 10.. że w miejtco .. ej sali . O ~ popołudnIu, .e.wo'l~. 8ynllgogl za· 
.. >OIIri ••• Ir .. n .. ~n.'''~ po ~ <" n. drninJ; I.~ . o .. ~a.lI"-- Tar,. b ~ I g !. k ~ b O le n d. r· giełdo.ej odbyło aiO bardzo IiCUUl zebra- Jote Jui byly w zystkle IIlleJsca. przezn.a· 
bo ... ko:ko.loWlki. m.al, .... Ik. poPI~ J\O kunI I k • o 'D'Jdo.~, "O pod n.clOki.m acromoych nie knpc6 .. zbnżowych młynarzy oraz. ie. czooe dla pllbliczności na dole i na gale. 
podolOl.onym do »7 pode ... gd, r,biD."I. 011 ro- dowolO. mora!ri.... obrot, wlokll .lt he. oł,. • . , .. b IV .~.' p6'. .. d'ech I J 
_a. po 861/0 kDnl. .. kljo ... kle po 570'/, a pol •• Dl •• prs, cenacb •• lik •• ,cb. _ Tarl a u.\ r, a. In IDnycb pnemyaJo.có •• 011 kt6rem po. ry c . . S"""IOO . ~Ole). oa Ja. 
do!o ....... b.;;lni. pe 1()6. Akcy."!i bao~ó .. Ii~. e k o· w O \I i. r. ki • . ui ...... I. "'lJ>&u.,bo tanowiono przesłać do ks. kanclerza nie- W. ~nc.Jelol~ gub~rDI z p. wlce.gu,b?rnat? 
.~ch obracano .baT~ mIllo, loc~ lcb konJ. d&lo-I t""'1 .obo. o.dml.roeJ ubftlo4oi orod .. j6 .... p.ku. mieckiego petycyO z proAbll O Z oiecbanie relU I goŚĆmI z 'pIotrkol'II, przybyli tuze 
"! pOWltror",.o,u .'0. 'p;"kolAntó .. od r6.łlaaoyj )aoJ. ul ••• ul. j ....... pot'lOby .kup,.ui. '.p., proJ'ąk tu wpro .. adzeni podwyżki cła wobo. prze(j.stawiciele ,.ładz miejacowycb. Przy 
o •• ,,1.31, ~.dooj ,m.oo •• _ Z .koyj pry ... loyc6 .o". OoIJt""OMl .... 1 n. WOllueob, po<I wpływ m 16 h d "b' l 
baoko .. h •• dlo, .. oh .altce nlegly dJ.kon'ow. ~9 : osromu ro 'o.", .. k.kur,d .. doJ .... ' ... yhIw. .bibr do.ego od zb01.a. I g w~yc rZ":lac puWI~ zosta p. na· 
808, \n1<j<1 ,.Ial~o". do ~88, :w~Id<o.kanll~i. 010 bOd .• i~ . I"",\, , .. dui. - Na ... ,g.c~ ." le' m i.· Z berlińskiego rynku pieni@1lego .. Od dłuż. czelDlk guberDl przez kouutet b~do",y, k.~, 
780 ............ Iti. do 870. r"'JIlkl. do 8~7 l.. po o I" o b r.o b(..1 m.ly, prsy ... poaoblOOIR .Iobem. nego czasu gieŁd.. zwraca azezeg6lniejsz, I rego prezes ')l. I, K . . Pc.znjlósk, w'yg~qalł 
ktbrlob lo hu .ub p .. ~ ... hll o.b, .. cy; pry •• to. l:!pek.ła.ya beri IIIk. byla . ., .... yno .. ."obe~ ol.po- uwago nl& zJ' ,"wisKa roku ieniożn .... o ' s1080wnll przemowo. podaj'lo p. gubernato • 
.. a)doWlł, poml,,. ... o,. po 44'-441. Z ub •• · .. 0"01 co do pod",ł ... n .. «I. Noto ••••• p..... I . ~ p . -", po- I 'kI d . k 't ' 
pio_io.lch aa".co 01.,1, .koJ. Io"''''''"a ~ Di., i 'yta na gleldoi. b.rliD.kioj. .pod.l .. pr •. D1e .. aż d a rozwOJU IDteres6w glełdowycb rowl IlCZ o sy~agogl ~a Ił samI Ub eJ po· 
.,." ~o IY~ i .ko,. 1o"."J" •• "s.lamaudra ~o wie .od,i.nol., .. końca b,ly o , " •.• ib ... oil maj'l ODe tAraz znaczenie o .. iele donio. uUlIZce. Po ot .. orclu dr~wl, Z/ł p. gil erna· 
647; ino. ut,u,m 'ly .iO prsy kanacb da.oiojn,ob. prlDd ,,,odoi.m. - Z.o"uo .... oi. I Rooyl ~a.ryn. 61ejsze r.it bywalo dawniej. Wysoki po. torem wes:&li do wDgtrza ,inni dostojni go· 
•. kun ako'J to"".,.I .... "pólaocoeg<>" podol6a1 ku mlodtyoarodo,!,.m .IIJ, .10 cor .. . ber~&I'J Da- ziom 'do jakiego wzoioaJy siO kuray rent ście a gdy Z8j~1i swoje miejsca - rozpo
"O nawet ao~. PołJOUI ,....,bod.'.. prsy .Ia. gi4oeml, ..... IIÓIIlI.) •• odko •• goberol. Rooyi. d· '. b . . I . n" . I" . . . 
hem D.poaob·eniu, .prud, ... uo po 9IJ,fo ... mi.ro .... O'Ii.i.n. 6a,01.o dobrami urad .. j.mi. " .• topu . .. zystklc • opIera 810 g 6.01e na przypu· cz ... a SIIl w a.clwa C?remoDla ~nallguracYJ' 
th"'!it (proe .. ataMl na sI .... ai. berJlÓlki.!, r.oliJ Jt I .. i IkI_mi .p'rlOdahmi i .. ,.,f~.ml. W ~tr szczeniu, te topa procentowa pozoBŁanie na, ~kończona polsk,ielll, kazaDlem.dr. Klii· 
kol.JO'" ~ 99, poł~,~, c<tero-prooeotowł po I ko .. cb od~06uI.h dr6g łollloy.b odbllo .'0 to Jot nadal tak nisk, jak obecnio, te obfitość gera I bymoem oa,rodowym, odśple .. aoym 
84'/.-'1.. ""y ~&Iero I pól prOClOnto ....... Ia ...... ł d .. lato~.u •• _ Ił 0r!' .ob racho. Ruch pne .. .,.o", ieni""zy uie zmnieiszy siA w ZISs/ości przez ch6ry 8ynagogi z to .. arzyszeniem or. 
Io ... nr.tw •• "jflmn.so kred,t. flom.k,ego J?O .a kol., pllclj.klej Korol. Lud .. ika. n _ho. p: V". •• • v pr . k' P k ń . . . b . 
1&7 • obligao,. mi.jaki. pelenb.nki. I od .. lU. daio.pr •• ki.j kol. i poIudoio .. ej i ... rleobar.ko- Tylko tanIość pleDl~dzy .y.ołala z"yżkO lestry. o. s. o, cunlu urpczystO&II, o eC~l 
... jąa .. ały uol»wo6w po .kIlA.ach w~r.j •.• ,ch. m.I .... kiej praybie,"." UI.wł'pli ... i. be.porb"o~ola cen i nie ulega wlltpliwości, je ci"głe pod. S p. ';lac.zeIDlklem .gubern~ n~ ~ele. zapi. 
1'0mJ~ ocól.ov pogon".,., •• t o..tro)O ~.Idy, WItb .. j ...... e .. y mIary. gdy t .b,or, w C.herOl •• b noszGuie siV stopy procento.ej .. ywarłQby 3y,.all łU~ do pamllltkowe) kSIOgl. 
połyc.kI premio ... byly d .. , on?"o prredm.otem lodu06uycb ol.lylko 11.6010 .. 0 br ly wi.lklo, loc~ ~k. dec du ' AC h'y na posta A ta 1 Opis ",nIltrza synagogi nlL~· wspanialszej 
b.rd .. wl.lkle.. popJlu. delOk. klór.ma, koro te p,unek ~.I, d .. konaly. Tamt.oj.1 .. 1.60, •• _10 y h Y w!!" .w "v rgu ren. , , 
e .. itri pie ...... j podoióol .io do 278 1/ . (w Mo- ł oloro& ok .. uJ, .klonn066 do w ... lki.h u.'opol .. i a nawet całej gIełdy. Łat .. o przeto zro· "fi .kraJu naszym. porlamy oao no. .raz z 
.... 1. pl_o. pod.bno 280), .d .mllyi drugi.J , oc. kuj, 'ylko 'IIOn.ro~.ui. ~oo,. by 0~d.6 .wbj zumieć powne rozdrażnienie, w jakie wpro. OplselO budowy' gmachu: . 
do 2f>6'/.. . I towar. \Vy .. ~. o ~y. do ł'h.n .... by' dO'y.hc.a, wadzlI giełd~ kaidy objaw drożeni" pie. Okolo god~lny 7 WIeczorem. Z okazyl 

WtbtA. II r. d (o r d.li ..,. .... ,.. Wolu. mo· .100.oko.o nl."lolkl, gdrt n. oowo por ... ona . n" Z . b k.' otw&rcin no.ej synagogi dauy był obiad 
ono, Jeca lpokojuie, cen} oiesmieoioo8, tkaoioy'.prawa podw,łu.eoil 001, wlbadłUa powioo nie- Dl1jiUzy. apewne Ole ra w wrn prze- . J. ' • ' 

.pot.joli.. I pok6J. sady. W rzec1.ywistości, prJ:y dyskonoie w sali .konc.ertoweJ Fo!!,la, Pler:"szy to· 
.~~'. L o D ą Y o 12 ,.ud.ia_ N. ..k.yl l Ho",""". 11 a, r e. 1.3 wr ..... !.. .Rpnodaoo pry .. atnym 2°/. i l>ankowylU ;3%, pr%y.to· ut .... :łn~6~1 J. Wf nacz.elDlk g~bernl na cze~ 

d&lllOJ.'łlJ W).tawIOOO a •• proedd. 16,660, o Iych, 1,1)91. bel. B.r".~ ordeny!uu LoolI ••• a 1:6.00, g.r· pie proceotolYej od zastalY6" l' baoku 4~/ •• NaJJnś,UloJuego ,Pana, drugI, za :&dro!,le 
.p~ano 10,000 boI. UljlOIob,eo.o .tole, ceD, oi.· ł'" 62.00. Gocrgla du JrI mlJnoryJ"o 66.00 •. or~y. nawet możliwość cbwilowego odnoszeni .. J. E. gł6wpogo J1aczolnik" kraju, wzui6s1 
IDll ... ".... n.ryjo. 04.00, DO "n. 8280. n. pu.-II.t.-gr. . . .. . p .. . b t t' d . 

W .. • L D D d 111, 18 wroUa;' Auko,.. W,. ' 61.ro. JIł\ .L.lt ..... r. 60.60. n. kw. 61.76. _ sIg wart060l pleDl~dzy D1e przeds1.awl8 nIc p. wl~gu erua o~, a ~Z.ecl a. z rowIe ua· 
.u .. iano na 'p~u 1l,600 boi, .• p~ .• oo 10.000 Oomra dobra .ordy,,_r,jn. t.ir 48.00. Broach Jl!vp?kojllr.ego. Chociaż,. 8padek wartości c,,?IDlka guber~l, .. ZDI?al ~. prezydellt 
beJ. U.pooob.enl •• Ial., cenJ ~I •• ml.olo~e. ~obr. or~ro'TrJn. ~8.lJO. . ploDlOdzy nasIllpił skutkIem a&łego "ere- mIasta. .P6źnlej. nuu.pllr lIozoe toasty: 

.7'orgi ~ 8pro:".,.dame t1llod...... (do o.~. Polo r. b u r 6, 11 "r .... ,L ~.~g gU, przy~yn wsp6łdziałaj ,(. ob nie n leż la zdt:owle p. wlco·glJberuntol'a za pOlJlyśl. 
dOl. l' WIII"'~I.). PO .. \etne ptl,b •• ro ... ru bar- "pooO~IOOJ bl1 VI tygudulo ubleglym .pokOJ.'.' . . ' ,y '.. a y ŚĆ . • I k' . d'· k . 
chl.j ch.rrkter j •• I.oa, 1_ odn06Dj. do obiutbw I ... mODOO. M ••• kO kr'.'.licIOł notowano aomi. zapomlOać. ze obecne ceny pleDl~dzy 8/l 00 gm~nJ Iz,ae 8 lPJ. l ~ po f-}\l qwan,le?l 
~I •••• Q .... D~ •• T.~!por.\lIra oboliyla .iO aD .•• \ ualni. be •• m!a~y Popyt ua ~.ftoado OlIa!>,! lec. nienaturalnie ni:tkie i ie ich ~ .. ytka w pe· dla goścI oZ ~Iqtrko"ą! w T~e ;.frzewodn!. 
ClDI.l Doca",1 a'Jo "e J.t !' ... ,,!'ó .'v.lo cblód ceDr o~ W .... ,.O 011l1 maly 110 Da dawnleJI.ym .. nycb granicacb powinna być raczej u.a. c~cego J<OlUltjltll budow~ p. l J:!... Ppzl!au: 
dotkll .. y .. W .. dOlach OItotolch o.obo pok'J ... ly po.,om,.. żao'l za ol>iaw pomyłlny nit za wsklnów, sklego .1/;" pOl!Jy~,nąść P1las~a przemysłu I 
.Ii ... ory, 0'.("001 p.dal d..... drobnJ. N. polu _ . b f'o . I ' . ....10 •• ,'L_ J 'W I 'k 
.. jeo ... o t,lb rośliny okopowe. KarIofto daj, .i,. k~ me ezpleczeństwa. hecne .. le e ~nn}..". ..,a8~. " . 'Ilacze Ol 
sle po.ód ~o .karg. Z ... kod.ilo. im .. r~oo w lip. Przemysł Handel i KOIRlluikacye. n.a rlnko pieoiężoym . nie jest guberni wys/1l1 okolicznOŚCI telegr~ffi 
00, • p6Ó1"JI~ 'PrzpoJłC. po.netr .. ni •• dol.lo' zjawIskiem trwał) u. Jedyoie nil I'ęce J. kraJU. 
JU ... yo&&rod .. 6 I.kód. Nletyl~? potrzebowanie r~otu. do Ambryki, Snla byln do· 
~~~or.d w.gIO~1:' Jat.oku .b,.r OdpowiedzialnoU fabrykant6w. Z inicya- Iobtitość siO dokładnie pr?e.n kola 

haoal" lDinis~ra han. obliczane na 80 milion6w Po 

, Krytyka i publiczność. sIldem prawdy estetycznej. gulo .. anie owo wykszWQeoi'e 
To zaś jest punKttlD, z kt6rego wr~z przez myślellie 'w gruncie rzeczy jest pro-

.iV rozcbodzll: krytyka 3 pu/>lic.Jności'l. cesem filozoficznym. . lo 180. 
O prawdach bowiem estetycznych t. j. o Jakaiby zreszt4 mogta istllieć , inoll.. nad kow8, 

oko· 
Piotr· 

Jakkol .. iek powszechoie %naoym, wszak- pra .. idłacb w dziodzinie pipkna i sztuki filozoficznA. droga do osi....,niAcla oweJ' har· I' W • ,....... v pIsm: " " z arszawy. 
że godnym zaznaczenia jest faktem, że SIld i publiczność .. ogóle wie nader mało, ara· monii czucia i IDIśli, staoowitcej w wyi- Uczta trwała do godzioy 10 wieczorem, 
krytyki nad'lr czosto . tv naj.iększej jest czej nio nie wie. K .int-eserc1'l calej filo· szem tego slowa znaczeniu istoto 1tszelkie- poczem przeds~wiciele ..lad z luiejsc'lwyoh • 
• przecznośc! z s'ldem publiczności. DzieJo I zofii a~"nki wy<''\je si~ ogó'owi twierdzenie, go wykształcenia •• a więc i wykształJJenia łącznie z członkami komitetu odpro .. adzili 
sztnki przez pier .. sz'l ganione. czosto naj· l iż w rzeczr.p't g,·· to b,loru niema. smalcul A ja~ ,nauka JlIogJJoby nar6wni do dworca kąlei ~'~l\1.ejl o~ieżdżajllcego p. 
wiokszego u drugiej doroaje uznaqia. inne De gustib~s noo est disputandum - oto z filozofilł p,okier9wać duc4&. ludzkiego od ul1czelnika gubal'nl i gości piotrkowskich. 
uowu przez pier"sz'l .ycbwalane, zdaje ~ogmat tsto yczr.'y og61ul pierwotp,ęj d!ll1otoośei czUcia i ' !!ijśleJlia do ~," o' .h, ... ~ _ . " 1ł,1~.1 ",.' ! 
sill nie zadu$iwać w oczach tłumów ani Wpl'awdzie. r 1 siO tyczy chwilowego re. nlljwznio~ejszl\i przedmiotowości I " \.;.Po czas obi ~y, przygryw/U,a.orkiestra ,p. 
na podziw, ani oa ohw,ał~. Nieraz SIld je· zuIt1"'U si.nnc n jest. iż po większej C~Il' Nic nie jest ta,k trudnem do zdobycia yv izeobergn r.-) trzeka, j,ej , odllać sprawie
den .yklucza drngi, a krytyk żadnego po· ści be~o" unym 2.os>'\je sp6r w kwestyi gu- dla ludzkiej zdolności sIldzenia, jak przed· d!iwo~ć. ~II gn.łą wcal pyyzwoj~ie. Wina 
.luchu nie znajduje 11 publicznośoi, kt6rej stu. WszJ"~kie bowiem Sfldy w tym .. zglo- miotowość s"du estetycznego. Wymaga pochodziły z bandlu p. ~prz'lcakowskiego; 
nadto caJ- ~raja t. zw. rccJnzent6. do· dzie pO~9gaj=ł na uczuciacb, a uczuć dyspu· ona bowiem rozszerzenia ,podmiotu indywi. potra\"y ~ ~estau~acyi p. :.Kokoczl~kiego; 
gad za w .. eIlciemi sposobarr l • Wobec po, t'l zmieoić niepodoboa. dualnego o oauciu realnem w podmiot (-) Wykaz uczniiw. W .. sześcioklasowej 
wodzenia wreszcie milknie. I J edont IWOŻ orzeezenie powyższe zawiera og61ny o czuciu ideIlInem. ..yższej lóddciej szkole rzemieślniczej .znaj-

Ocaywikie jest to fakt pożałowania go- , prawdll tylko do pewnego stopnia: znosi je Tem siO właśnie określa cała trudność duje siO ogółem wszystkich nczni6w .329: 
doy w interesie .. tuki i dobrego smaku; fakt istotnego wykształcenia smakn. My- Sfldu estetycznego. Oczywistem wiEJc w klasie .h I·ej. ,w obu oddziałacb..- po 
talt samo atol! nill polega na złej woli pu. ; śleoiem nie można wprawdzie usuwać uczuć. okozuje. jak JOalo ogrolOna .. iOkszośĆ 89; w klasie . II·ej - 41, w oddziale r6-
blicaności, jak i dzieJo mierne na złej woli , lecz moźna ja regulo .. ać, a wllŚciwa re· bJioznoki Ilzdolnion/ł jest do wydawania wnoleglym 42; w klasie m r- 84, w od· 
artysty. Wobec I qkrego tego doświad"gulacYII, stllnowillca w życiu wyksztalceuie 8Iłdu w n:eczach sztuki, jak mało "Og6leldZiale r6wooleglYffi ,32; W' klasie , IV '-a2, 
czeniaJ z .. ykłego w ".'Uncie rzeczy na wszyst. 1 uczuć, jest warunkiem pned"Jt~pnym dla posiada znaczenia pochwała lub nagana w ollBzia[e rówQoległym 26; " klasie V·ej ' 
kich dziedzinaoh drialalności ludzkiej, kry. powaznego s'ldu estetycznego. tłumn. - 34, . w klasielVJ..aj !IQ uceniów. We. 
tyk wszallie rozpaozać nie po .. inieo. Jak- W tym wi~c wzglEJdzie okazać si~ po· W dziedzinie sztuki zarówuo jak i wsz~· dług wyznaó: prawosławnycb jest 17. kar 
kolwiek zrezygoować musi z aprobaty winno, czem zoawca sztuk pioknycb. kry· dzie oiewystaroza do s/łdzeoia snmouzdol. tolików 148, e .. angelików, l!l4, żydów 40; 
ol(6.tu dla swego BIldll, świadomość jednak, tyk przewyższa publiczność: czy potrafi wy· nleo.la i wrażliwość. KI'yty ku. w wyhzem czyli przeszło 12%. ,', 
ie lepiej aio zna oa rzeczacb sztuki. wy- kazać niedojrzałość jej myśli i uczuć, Je· znaczeniu wymaga uprzedniego ukształce· , W gilllnllzyulII mllzkiem .. Łodzi WBZY. 
Iwolić go powinoa I pod nacisku opinii duostrouność i braki w pojmowaniu, małe nia filozoficznego: Jedynie kto obe~muje stkich UC~llió,w jest 1ó2: w klaeie przygo
ogółu, wyrobienie smaku. słowem cał'l dowolność umysłem byt realoy, slldzjll 1II0:le o IJeal· towalY~~ej I (pozostałycb z roku zeszłego) 

W .. akże pOl'ioien on być w stanie zdać jej SIldu. nem jego odtworzeniu, ~16re nam daje 6, w lilasie I·ej 45, w klasie I[,ej 37, w 
lObie .prawu ZII swej "iukszej znajomości Wyst~puje tu wlaśnie jaskrawie,. cbara- sztuka. kla~ie ITI·ej - 1I9; w kluie IV·oj - 22 i 
1'18011. t. j. dowiMć, it jego smak esŁe- kter filozoficzny sztuki i przedwstępnI! wy· J w klasie V·ej - 13. Według wyznaó: 
t C&ny jest W)'kwiotniejszy, a s'ld doako· mogi filozoficzne zawodu krytyka. ~ prawosłnwnych jest 14, katolik6w 86, 
Daluy. Gllst bnwiem tu przeci .. stawia się Nie może odpowiednio ocenić dzieła sztll' I . j e,!,&ogąlików 18, żyd6w 85i czyli !l3%. 
,uato"i, i tlili trlko moie być prawdziwym, ki ten, kto og6lnych poj\lĆ i form , W. gimoll1;)'llm ief1skiem ., Łodzi znaj-

• • 
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duje IliО wUl.tkich rasem ucz8DDic 1Qi. ewangielickiego, wiDD,/ ь,6 blogoelawione 
W kla~ie I-ej.- 57, ... kl.8 ie ~-ej - _40, przez duchownych tego wYlnania jakie~ 
... k!"18 Щ-еJ 43. w ~la:'le ~V·eJ з6 1'" J- a~ona. Pn,lem ksi\jta: .uy"all 
klas\e . \-е) 27. W. (е) 11I1sble pra ... o~a .... rоzшаltуch sрозоЬ6w i P?dstf,lp6w, аЬу "у' 
п,оо J t 31, katollC:sek б8, e.angeJJCJ:ek тбdа od narzeozonych DleprQwne zobowil}' 
64 i .yd6 ... ek 49, cs,li okolo 25'/0' zania wycho"'y ... aria ... ~zystkicb dzieci " 

kaazo z d/oni chlopczyoy. araz jedna '21 
kur wskQCZ1la сЫорсо па ramio i udеrзу
la go dziobom prosto ,, ' oko. Z rany' ро
plyn~/Q krew obficie, oblopiec zacцl krzy
сае6 z b61u i p,·zerazenia. 81е kura, oie 

... "... 8'1,,· К..... Et'tdr Вio)., oho .. 
Nr. 7 10 .. ordinlfY па pot. 17.86, Da (11'. 18.~6. 

! ~~ 

'l'ELEUICAMll UII,)'LDO\f 1':. 

opu8zczajllo swogu atauowiska, zadawala 81,lda War.zaw.\ra. 
z а,,,.15 Z dol.18 

(-) Towaпystwo zeglugi parowej czarnomor· rellgii katolickiej." 
• ko-dunaj kiej, za"'arlo ПО'Ц Koo"eOC1~ - Przeni8l'eni.. Do departamentu "у' 

IIIО z ш" sil, raE ро razie dliobem, 8ta- 1, ...... ,,0. koi,c .... ".ld, . 
rajl10 siO trali~ kouieczoic w oko. Na krzyk z ••• 1,1. k,ш.l".lnow • 
Ыоооеио dziocka oadbIegl wlo'ciaoill i si· I 
I d / R

· НО, jll .. (11() "... • • • • 
n () erwa kurA od сЫорса. ozw§cleczo· 1 ·' d l' , ... 'w 11 "",П 11U " ~. . • 
оу ptak porlloil roko wto§Ciaoioa, padl оа .. 1'.ry' .. J(Ю rr. . • . . 
ziomio i w si10ycb koowa1syach zak06czyl .. Wi.d.б "Н)() а. . • , . 

Ы.86 
11.24 
.~8C1 
Ю.lб 

• anza ak.o-donaj k4 I kol ~ шi: nad.i· Iпа6 188taoinsnych mioisteryum зргв" "е
AlaDU'" •• JU ..... ko-.iedefl k,., .... raa.· wDf,ltno,cb pl'zeoiesioDa zo~ta/a lIiedawoo 
uo-bydgosk", fabryczoo -l6сПk/l, i.angrodz· Е LubIioa ~ibIiotoka, pozostala ро zamkoio' 
ko-d,.bro .... k' i poludoio o-zachoduiemi. t,m kla &torJ..e ka. Dominikl\06.., "tошzо 
To ... aпy.two p~e"ozi laduoki do port6. miMaio. BibIioteka .spomoiao, jak la· 
Dooajo: roeyjskich, rошuпаkich i bu/gar. Eoaczaj" "No..,osti." sktnda si~ z k8i'l8 
akich do u.to.y. аасЬаок! miQdzy uCle· troioi religijnej. " 1iczbie ich •• А zoujdujl\ 
.toikami koo.eocyi, pro..,adzi zarцd dr6g ,if,l oadzwyczaj koszto"oo i rzadkie. 

s ... 6j "ojowuiczy ty"ot. z. ,.рl", p.hlfw ..... : 
Х W T'ye§oie areвztowaoo przod kilko ~i.ly I.Ik .... l. )HJ I'оl.. . . . 92.00 

d - . . 1 k "1' "01. РoL W.uuo 010 • &v.26 nlаШI Dlojuk" 1'uge а. t6ra mlfЩI а al~ Li.Ly Zu. 2:;8"' .• 69 ' . . . . 101.16 

polndolo ... o.zachodoich. - Komi.ya pogranicZnI. Do • Wieku· to· 
Ьу6 ksiQzn" Kobu"skl}, za§ w Reggio dc L.1Щ Z __ 11(. W ...... l!er 1 . 100.-
E.uiglia joj kocbanka Wiodspacbn, ktory ... " "fI. 99.60 

(-) StraZ ogniowl. Owiczeoia Ioddzia· legrafuj" ЕО Lwo,,8. W ci'lgu biezl1cego 
lu straiy oguio ... ej ochotoiczej odb~ siO tygoduia austryacko.rosyjska komisya ЬО· 
w ui~ziel~ о. godziuie 7 .оа plac~ P~1 dzie objetdta/a 1ioiO gra~iczo~ powiat6w: 
akladzle rek"lzyt6w oddz1alu; 6wlczeol8 Mioch6w, Olkusz, KrakolY 1 Chrzau6w, 
m oddzialu о tejie godsioie przy wiet, • се1о ostatecsu0iIo ustaoo"ieoia graoiczooj 
oddzialu drugiego. Stratacy z oddEi~u demarkacyjoej Hoii i оеоtгаlnчо рыа gra· 
Ш zebra~ aiO m j" ргlУ a.oim ,kladz1o OiClO.egO, jakotez ОЕП czeoia 01lojвc, gdzio 

tytulownl siO k8iociem Kobuпkim. Obojo .... • ., I~l . 99.ЗQ 
jetdzili ро Wl08zech i jako fal8zy.a para ,~ ." l' " . 99 so 
k '.~ k- 1 1 . Ь 1 .... 7 Zul. 101. lA ><1 1Ior. I . 9с -

sl, ... ~a oszu I.a i atWOWlernyc. " ' " • , I . u,;;-
• " н " 11 tI J • 04.86 

т Е l Е G R А М У. 
rek.izyt6w. oaloiy po",kopywa6 оо.е slupy grnoiczno. Peteraburg, 15 "rzbltlia (Ав· рБI0.). Ро· 

(-) Jedel z komi'yoner6w d~ugorzodoycb _ Kredyty nldzwyczajne. МiпiвШ)' UIJI fi· зо' ощtгуасki po"r6cil z ~Iopu. 
wyjechal w tych dOlach z l..odzi, oie _а· оаоз6", ро porozumieoiu siO z kооtгоlоrеш Мем, ' 15 .1·zoAoia (Аи. р610.) РnуЬуl 
lat.i.szy raohuok6" z fabrykaotall i. Uda· рапаtwа, zamierza zoi~ uci,.tli"," proce· tu' iofenior Pnklewski.Kozietlo " celu prz~. 
10 шu aiO zarwa6 kilku fabrykant6" "yro· doro przy uZY8ki.aoiu !ltldzwyczajoych kre· .r6ceoia taшу sultaobeockij, kt6ca. ша 
М. weloiaoych оа jakie 1000 rubIi. Тпо· dyf6", Wedlug oowego projektu, ozoaozo· "!- P!IYEoa~, V zadowoloil ао sto8uokowo a~ bf,ld" I 86ry w budietacb o~dzieLoycb oawodni6 lI1urgrabskio dobra ceSlU'8kie, 
Ulo.lelk" вoт~. . mloi.tory6w 8UШУ 0/\ uadzwyczaJoo "yda· ргzусzош zyska siO 300 \.ySi~cy obfitego 

(-) Kradzieie. We wtorek ро polud~lu tki. Przekroczooie ozoaczooej snmy до- laso шегwаkiegо. 
ach"ytaoo yt jedl1}'m z dom6w рпу ullC1 zwolooem bOdzio tylko w wyjl1tkowycb "у. Londyn, 15 wrze~oia (Аи. рбl0.). .Biu. 

6111. 8,,11111 •• 
tJukuoL, rollJlkie r,.r.... . . 

)J IJ ШI d'P't. . 
W.korl. ", W'fJ.aw~ kr. . . 

tt t>ot.er.bar,ltr.. 
, I l' <\1... 
" .оц( 1u П. ~.. 
" 1/ .Н dl. . 

. " Wiodon и. . .. 
UJoltout. pry .. aln. 

Gilldl ,LondyA.ka. 
W.korle .... Pote",I"'l . 
О,.~ооLo 4'/. 

, 

181.40 
181.-
181.-
18U.ilo 
17!! 10 

:10.46'11 
90_27 
16~66 

2'/. 

, 
М.60 
11 211 
Н.1' 
!rO a~ 

9:/90 
8\)..-

1111.-
99.80 
99.60 
II'J.II6 
99 JlЬ 
118110 
96. 
1Н86 

180.66 
1110.60 
18Q.I0 
179.60 
17860 
2lI(6 
80.07 

IU2.40 
~'/ 

" 

Wscbodoiej 14-ll\toiogo rzezimloszka W padkach. ro Reutera. dooosi z Teheraou, iz Ejub 
chwili, gdy z pakuokieDl 8kгзdziооусh ~e· - POliedzenia .,dow.. ZarZ'ldzajllcy щi· 
cr.y umkDl~~ zamierza/. Oddaoo go w r~e oi,tervum ,prawiodliw06ci jak dOn08z" .No. han oio zostal przytrzYU1aoy w Persyi, 
poHcyi. wo,ti," otrcyo)awezy "iаdошо~6, te poeie· pl'zeci"oio IЩ "iadomo§ci, te ",idziaoo go 

DZlENNA STAТYSrYKA lUDNOSCI. 

W jodoej z {аЪ,у!. шаjаter dopulzcza} dzeoia IЩdоwо W "ieln i08tytucyach zaczy· " okolicach Уазdаоо па grauicy perskioj 
liO od dluzszogo cznsu 8przodaty to"ar6" naj" ,if,l Z"1k1o bardzo p6~00, Ьо czosto о 100 mil оа poludoio - zacb6d od Не-
11& wla8n"rok~, oaduiy."aj"c zaufnoia chle- dopiero okolo god. 12.ej. сЬ06 termio ich ratu. 
boda.cy. Fabrykaot poprz8stal оа .yda. ozoaczooy bywa оа g. 10.Ц, wskutek cze· 
looiu majstra, lecz dowiedzia/a 8iO о "у. go ioterosowaoi usksrtsj" siQ nu stratf,l Berlin, 15 "r~e6oiB. Hr. Kalooky z 
pndku роliсуа i oddalu spraw~ do a,.du. CZll8U z tskiego op6toiooia wyoikaj~c". ро· szeCem sekoyi w mi i.teryum austryackiem 
Majster skazaoy lostal оа 4 mi_i,.ce .iO· looit. аЬу posiedzooia sqdo"o rozpoczyosly spraw zagraniczoycb Airenthalelll рпуЬуН 
ziooia. siO bez"arnokowo D\i~d.y '. 9-tq а 10·tl1; do Friedricbsruhe. 

W оосу z oieдzioli оа poniedzialek, .' strony i §wiadkowie maj~ Ьу6 wzywaoi оа . Б i Z ~ d 
fabryki firmy \Viokle~ i Gartoer, рпу ull- termio uie duls~y, jak p6/godziny przed Szczecln, 1 "пыо а_ I'0wo n npar· 
су Rokjci(lskiej, ,kraoziooo РПОШ1 jedw.· rOlpocz~ciem sprawy, do kt6rej Bl1. potrze. togo, ci~glogo od wczoraj deszczu, 08llarz 
booj, warto'ci okolo 100 rs. boi. \V razie sp6toieoia z jakiegokolwiok w dzisicjszycb mlloewracb oie b~l udzillu, 

IIInti.lill ..... " • • 16 l' cJniu 16 .... 06oia( 
W r&ratll kalullcklel -
w •• ,0111 ewan.l.ll~1 -
S'.roZlkon_,ch --

Zml,1i " dniu 16 ~йпi&:, ./~I 
K~lollcy , dEi.oi ао l.t 16-ta om .. l. 7," Loj 

liOlЫе сЫор06. ~, Шi." ... L 4; dorpo11ch~, .. t.j 
liozble ·1JIOioz1CD-, k,obiet - t а Ini&uowjoie: -

1\"'.81'110" dli.oI ао 1.( t6-La :m.r10 1 ... J.<oj 
i01lbie ohlopUOw 1. doi." ... l'-: dords1ych 1, .. 't8j 

lf •• b,. ТI,~t .. y ... -, koltie~ 1 • пtia!W";с;о, 
Jo.~yoa ''t'i .. oer • &%6", 1а! 00. 
stаrошооnl, d.ieci do t.~ 16-lu "lI'ar10 8, " tej 

li .. ,.bi chlQpc6w ~. azi." ... t 1; cJort>.lych 1," teJ 
liсsЫе mcy.cr.J'zu. -, kobiet 1) а ТI1ianowoie: 

81.,Ir. Szampaui,r, 1.1 j«' 

(-) Ве! w.parcia. Tutej8ZY .TageblatV' powodu po8iedzonia. prezydujl1cy wydzialu оЬесоушi ЬуН ty1ko ks. Wi1hglш i сыа- LIStA PRZYJEZDNYCH 
opowiada przygody biedoej, podoszlei " po ... ioieo о tem dooie§~ оg6lоепш zebrlluiu marszalek Moltke. Uotel Vlotorla. Р. L"otach • Dreldoa, В. 
wieku kobiety, niojakiej Malgorzaty Kolo· sl1du• Gleom.r • P.terob.rga. М. Gloger • Ziegeohat., 
д" k h d ' . R d Z . k i \6 Z ., ''i'eil 1 C~tooho .. y, F.j.UI. w ......... y. Ы. М ..... 

ZleJCZ/o, рос о цсеJ z am10y а .0' - WIO 8l'n е .ta w. uwagl,.e "у. OS'fATNIE WIADOMOSCI BANDrOWE .e.iooo о Al.luaodropola. М. Friokel se Zgieru, 
go,zcz. Kolodziojczako.a, kaleka оа nogi, nagrodzeoie pobiorane 'ртае. zarzqdy lekar· :.и " J. M.rko.r.ld 1 W.r ..... y. Gl;&oOOrg 8 \'i'~wy. 
leczyla 'i~ w szpita1n ,.. A1ekaandra. skio guboroialoo, o.taoo"iotlo bardzo da. Ио'еl ИаD1Ьаr • .kI. М. ZЬ.пki о IIIа1е$ 
Nieda"oo wypuszczollo j .. ze 8zpitala i 0- "00 teщu jost oazbyt оiskiеш, mioistoryum Berlin, 15 wrzc§oia. Wszystkie gleldy Cerkwi, ко Roter Е Majdk. :1. Hiod ... Вa1ty. СЬ· 
deslкoo do zamotoej c6rki ... Pabiaoicach. spraw wewootrzoycb ~robilo przedstawie. zag"aniczoe zachowuj., postaw~ wyczekujl1' MajEero. • prock~, J. ~.toL Е BrecIa ... ka. !!. W\· 

Р 1I:'lk d' h ,-' k" d d N . /d' t t" ••.• d" 180 ... 1 о Каш,епса-podоlek,"IIО, J. Taroared.r -
о 1 U OIIlC 8 .... rO.loa арпу rl1ta 810 oie о wyiszej "lа "у о zшillОО etatu ZR· 011· U gle Z1e u cl8zeJ "YS ... PltO а •• ВаlLу, Z. Szyte"ohu • 'Vi\eh.ka. В. Miloh..,kor • 

zj~ciowi, przeto postanowil pOEby~ ,iO jej rZl1d6w. Z.iok8zeoie ;tat6w ша Ьу6 wpro· OIezoaczoo oslabieoie, вkоtkiеш zupotoogo Cbarkowa. 
z domu. W tym celu рао zi~ zjodoal ,о· .adzaoe 8topoiowo w rоzшаitусh okr~gacb. braku czyooik6w pobudzaj"oycb. Bardziej Иоtеl -ааtеatrеJ. Е. Heiot,e. W.odoo, 
Ые, za parO kopiejek, Curmaoa rozwoi,ce- Na przyszly ju! rok па teo сеl ша by~ од ionycb papier6. ucierpialy r08yjskie, У. Berteox • W.п .... у, W. JаооЪ80П • l',ten· 
go wogle, а too zabral Kolodziejczako.... asygoo"ao, suша r,. 47,000, kt6rll z ka. skutkiem poglosek о pojawieoio siO zara- borg •. 
od"i6zl j" z powrotom do l..odzi i .• У8&' Мут rоkiош bQdzie podwyt8zaol1, tak, :!е "у syboryjskiej w goperoi "ilобskiеj, tu-
dzi.l па оНсу, " pobIi~n , вzpitala, а. 88"? 00.0 etaty .• topnio.,~ b~a" "pro"adzaoe dzie:! sргаwоzdап z gioldy petor~burskiej, RD Z Kt." D J А Z D У Р О С I ~ в () w 
odJechat ОЬога kobl&ta dowlokla 110 а. do wszyatklch guborolj. wodlu~ kt6rycb daje si\) tam uczuwa6 brak od dnia' 1 (3) maja r. Ь. 
do rogn pasa!u Meyor~ а t~ zlito ... at 8iO pieul~Z'/. Na gieldzie zboiowej obuuono ---:~;~Г-~' ~'~~!J]~~:: 
!по, oad ni" i Odeelal j, do ocllrooki dla , ' uotowania pszeoicy 0'/ т. а ootowaoia • lAd-
blok. W ochrooie daoo joj przytulek, ale ROZMAITOSCI. zyta о "/.-1'/. ш. Нсh.щ, .1 
па jedo" пос t1lko, jako zamiej8co.ej. а . .. ..' p.tersburgI2 .• ,.of_1L Wyw ышоo pan.t .. a. d. 
oazajotrz magistrat odeslal .Kolodziejoza.~ I Х Trz~'.lenl~ zlomi ~ вa'ICYI. Dощ 1'80 12 .. r,,'oi •. ~tao kn.ty 89,881,807 (obyro 1886,221), 
kow,. оа koszt ocbrooki do urz .. du gmio. Ь. ш. nawledzll0 GIlIICl~ lokkie trz~sieoie .. elule ody.kootowau. 20.710,908 (lIbylo 47,(17), 

, , . .. i i Or an па . tni t а G ta r.aliezki П& towary 87,650 (Ьес zшiаnr), .za-
oogo w Hadogoszczn. Dorotkarz, przyby- z ~Ш. ' " I! .Шlеs С ", ." azo. liсою п. p.piery роыiоовв 4,669.3')З (pfEyb. 67,767). 
wazy па miojsce, cbcial Ыедо" kobieto od· Iwo"ska. , plBze о .ш.оm C~ oastf,lpuJe: I?OIa •• lioоЮп. акоуе, obl.Il,66~649 (pfEJb' 6.989), ra. 
da~ w6jtowi, lecz w6jt oi~ pozwolil jej I·go Ь. 10. О godz.Ulo 5 .. eJ raoo. d~to ~I~!, ohunek bi.tqoy m .. iote"o", finalllOw 9~.884,160 
zsiada6, а oaJl8dzi.8ZY 8iO z soltУSОШr dali Zaloszczykacb czu~. lokkle, t~z~sleUlo zl~mt, (рпуь. 1,146,689). шпе raohonki biei",. 59,627,1~6 
.dorozk81'zowi 40 kopieJ' ek i kazali mu od. k.t6re ро. wt6rzylo Sl~ о gO~ZlntO 7.eJ mlDu, lprzyb. 682,681), ... I&w, oprooвnto,wane 26,666,488 

36 k l!. d 61 (prsyb. 406,999). 
• iez~ kalek~ z роwгоtеш 'do l..od~i. Tak CIO ,0J raoo, w lerno~u о р оосоев? 8,,111. 1~ ,"",,01.. IJiI •• y bauka r"YJ.kl.~o 
si~ to:! stalo. Biedna kobir tlukla si\} w8ch?dn ku polndolOwo:nu . za~bodowl, IS1.40; f'/, li •• , ••• I."ов 611.70, 4',. 11'1, 1i •• I<1. 
wi~c " dorozce od godziol'~ z ranll do 4 tr~aJqc 5 dv 6 sekund. Trz.Osleoln osta· .,/· оо 61.60. 5-', oo!:yuok ... ,.uocJq~. 11 е'. 66.40, 
ро P

ol1ldoiu, b'ёz tadnego pbt,/ ... ieoia. Wre. CIII8mu to ... arzyazy.l Ьо" роdZlешо.у, kt6ry li вп,i'уi 66.00, ,./. poi,o.~' ,18ВО '. 1jO.9P. 6'/, 
1'. 'бd k ii 6 k 1;.tl ...... t&WI1. rQUj,\<ie 9.~.6U, k.opau.y o.Ju...a~:l. 

szcip zna1azla 8iO zo6w ..., ~zpita1u, ~~ w'!wo. "': w r Ш1r.~ а с w pa?I~, t~m 6'/, )10'УО-.' pr.""ow&. lВ6( ,око 166.60, t.& .... .. 
dano. jej po~iIok j .~_oDic.oie .0& jakt6 wl~eJl IZ В:lУ.ЬУ ~rtal" а . ~a?zyola ze §Cl~O 1866 r. 1«.00, ' •• 10 . l .. uk.laon,l l.owego 80.60, д" 
cza8. Со bQdzie z oia dalej oiowiadomo. apadaly оа zlelDl~. ТГZОSlеше to dal0 "10 .ko~to .. ego 64.76, ~r. '.1 . ........ ",ed. 261.00 •. ak-
Niewiadomo tez dlaa';ego ~rz"d , gmioAy 'СЕо6 " саlуш pow. zaleszcz1ckim. Podo· ·1· .kk:redy

9!6."'00·· 6·~·lrY&·tk'. - : -,,' 1'::'~ kol~Jo .. a , .. Ь ' ._, J' h d l' "rollJI & • 1. ren - r'U"'8. ~ poz1C&-\ 
19 Radago.zczu tak bezwZ8l~doie ob,ze 1 Ole ..... w oZlo.rza~ac а о. в1l:. _c.zu". w .1(. rOlyj.ka 4'" we .. o~tfEna 46.76, dy,ltu"t. 8 ., •• 
8i!) "е . 8t.r, DI eJikab ,. gminy. .~y~ umyчr .ozaslr , al.loo "str~~~UleDle zle· pr,w,'''' ~ !/. 0/,. " 

( ) D 
. ....L' iI.t· Ь IDI, poprze(fzoue lioklem podzlemoym. Rб· LO_d,_, 13 ...... I'ot.yolk. r08yj.~~ & 187~ 

- w!e ~ow, ......... pr~~ a~\Ope О· .oie' Ьа 'В1illоwiоiе: а; miaDowicie w Ко. ". 9б"/". Kno.ofe ougiet.kie 101'/... I 
d,. w 10tOl teatrze, оа zakonr,zonle _о.ра. . О ь" N' 1 k Ь d "'.,n.wa lб wшl.ta. Та,и n& рlао. Witko ..... I ... 

Dzi§ dao" bQdzie komeaya ' Abrahamo- .ma~lu, /sz~wcac .1 lepo О O'Yca~ . а· «о. P.",oi": '10. i ~.d , ~ __ , p.tra i dnln-.61ё 
"icza i Roszkowskiego 'р .•. ;,F1orek,D jq. 0_ 81!)" ут О czasle_ czu~ trzOSI~D10 zle: 680, ( bial. б70-610 •• yllO<o", 890-660. 1!w 
tro аа§ kошоо а .А. BiSliooa ~o~ kor • .111, poprzedzo~e роdZlе~оу.ш huk~m ury· wyboro .. e а 406-&26, ' ''reduie f860-S60. ".flli 
tell1 p;zel07.ooI s fr&noulliienO:' ,ОЫе k~ ~апуш, leCl alloym. ZJa~IBko to srodzo ,,8 ---; 190ami". ·2 1 4'0 fEvd. 800-881). о";е. 22б 

d
' d d k' k d' przestraszyto 1udoo§~ .18Jskl1 ,- '. -21б, (ll'yka S76-4D6,пep,k letlJl -750 .• ,то., -

lI1е уе ~prowa zooo pr~e u tygo ша- •• . , '. -700. rt6p •• ' • .,. .im. ---о aracb рошу ---, 
mi па ropertuar lеtщеgо tJiatru w \Var. Х ".Jwi~~.u burza XIX·go Y1leku та оои. 800-9QO. (_1.9OO-1000,:.iemuiaki -
IEa"io. I \ ,. . ptzypa'~ nllQdzy 18.ут а 20-уOl Ь. т.; - .- •• kOfEec, k .... jч1000 90-106. je .... 

рro1сhошt 
do Ko\ttll.ek. • 
,. Sk.ieruiewio , 
,,\V8nu."J . 
" Ate\c •• udruw. 
t1 Cieuhociuk. . 
"l.>iotr\c.o"", ~ 
• C.O'tocho,.,. . 
"Grauio)' , . 
" &'UUW08 • 
"Tol\1a1zo",& • 
,. 8%10 •• • 
tr RAdonu$ • • 
tI Kiвlo • : . -

.,. Lo<'" 
,l1ych ••• ,· 

ouolaou., 
• Kol •• r..olt • • 
& Skiot'uiewic • 
"War,&&wJ • 
,. А \ebant1row. 
--» Cieahooin". . 
• i"iot.r1r.owa • 
" U"!i.tooho" у • 

...IJ 6raui~. . . 
JI 80100"0" • . 
u Тоrп •• юw. . 
,. Вц - . . 
н Radomi. . . 
tJ Kielc. . • • 

Так forвOwoa praca naazego towarzyst"a Erzepowiedzial j,. w r. 1884.ут astronom nu.ona --;-. 1I1'1c" no ... obal --; т," paro .... 
d . k' f W' . . д' p.t6ona /. --220, '/. --21б '/. --210, 

dramafyczoogo za81uguje оа uzoauie. Вро- аоа }'Js 1 pro . _lggJ08/ а przopowle 010 1 -185 П 175 Ш --i'Jli !ytni. ру. 
и\~AвA_ С)lrу osаассоое (fо.'W"1Ш dtYok!e-

""r_). с ... od рunу 8-е) 'necsоroш <10 I ' . 
dlie ... amy 8io. ie teatr ~Iie реlоу оа оЬп to pow.t6r~y.1 obecnle ~udolf !al~.. ~rofo. tlo .. ana Ъ!r 1 i 211; 1l0~1~ olej rt6p~ 400-420. lni.· 
przodstawieuiach z"taszcza ze 08tatoio 80r WlggJDIS od lat .le1u zaJmuJe BIO stu· оу -460 1& pod. Dow,.",ooo р .. е",оу 1,600, 11\8 
doi byl)' d1a ni~go bardzo ~iepomy'loo. d~ow~oiom ~urz i p~epowidzial dokladoie ~~\;r~D&lQieui. -. 0.1& 200, groolaq poloelo 

, , wlolkie orkaoy z dOla 19 ·9o шаrса roku '. _ 
.....,., .ПОNllг.А . 188З · gо i 26 styczoia r. 1884-go' oadto. W.ra.aw •• 16 .,.86_ •. Oko""L. 76'/ •• akoy.~po 
",~.L~ .]tr,. • • ,1r.90/IJ ·Stolouek: "RrOQa ... 10 wJat:lra I()()-~07I/J.llo.r l. 

К R" J О W 11 I Z" о R" N 1 C'Z N 11. obI.czyt, 1t gwnltowoa. burza, zwaoa Ввх( .ltIoil_ •• wiauro кор. 814·-810" •• ~1U'!l. 266-
by·Gall, kt6ra ostato. l'az szalala w Ате. 267 .. S,p,ki •• wiadro kop. 827'-8ЗЗ', u garui •• 
ryco p610ocoej doia 7·1.) pa~dzieroika го. kOP'8Jek и9-27! ( 1 dod. оа "y.cbu. 2'/.). I 

- Sluby mieszane. Czytamy • .Dzieo. k-u 1869.go i spu.toszyJ''I prawie wszystkie Berll., lб .... 1.1._ r .... oioa 1{б-I66, "' "n. 
niku war8zaw8kim· со na8~puje: nDo· lalY Nowej Aoglii, powt6rzy si\) _а 5461 pu. 1&6'/., .. о k ... та) 166'/ •. ~Jto 106 - . 1\8. п. 

I'ad . ..,. d k t . d' t - 19 < • ,,,r .. pat. 109. оа (II' •• t. 11" / ,· 
w UJешу Юf,l, 1. OIе awoo "у гу о D1е· ~' . '~'. go wrJe •. Dla r. 1887-go. Naj· LO.~I~. 14 •••• Ial.. Cuk,er Ja •• 9G proa. а' , 
prawoe wtrl}caoio siO pe.nyoh ksi~iy ka· "1~.k8zeJ. 811., dosl~gOlO ~u~za owa popolu .• po~oJo,e, oo'ier l'OT~ko .. y 12'f .. IpokoJoi •. 
tolickjcb do 8praw parafii e"aogelicko. dolU dща 20.;0 wrze§lI!'\ 1 towarzyszy~ jej Live,pool 14 wrzl!"'la. Hpr • .,,,.d'"'6 1JOO.,t~" .... 
angsbnrsktej w LubIioie. \Vtr"caoie nja. J.,edzie ai10e • "Zosie!'e liemi w Kaliforoii I'nJp ....... lny ol.rol 10.000 001; atale. D.,onoy 

"
'l i teo в6Ь' k" d -,. - ch d' Е . до"о. 1.000 001. 

Dl О s О • вро, ~e 810~ а .... 1 1 za о n.le urJ,)!e. LI,,,,ооll4,.Пllоl •. 8pr ... o.cJr.nie коб." ••. fll...ol 
§Iuby w tych cazacb, gdy uarzeczooe byly Х Wiclekla kura. 'Ve "'8i Jegor6wco, 1~,()(XII).I .• tcgo о •• pelt.lauyC , ",,,6.2,000 1 ... 1. 
ewaogolinzkami, oarnsz~j,.a § 182 prawa !- potersburskiego powiatu, zd .. rzyl siO oie. 81.&1.. Мiddli~~ amerJk~ka па .. ~ 1>11 .. 
roku 1836 о шаlZе6st.Jе. kt6re ataU?"'I, zwykty wypadok . Piocioletoi ohlopiec miej. о:, wrs. pat. 6/." па pu. 1iat. бlft/" .... I,ot.. (11'. 

ii maliебstwа. о.в6Ь, z kt6rych jodna jeat ; 8О0.ево obywate1a М. Р. kагшil z .... ki g.\'" n:amf· .... !. б~:J/.· na k't. lt. ~ 1: .. Da lt.".... 
. Ii k toJi Ii' d L.. рад .• ''', .• . ... иа ... Ш'J v '11 р. 

WYZDanlB rZ1m8 о· в 10 lego, rnga JJiUry па _6по. Dr6b cbciwie cb.ytal New·y.,k, 14 .... IIIL IJa .. elna 9'/ ..... ;..1 \)т. 
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duje IliO wUl.tkich rasam uczlDnic 1Qi. ewangielickiego, winDy być blogoelawione 
W kla~ie I-ej .- 57, ... kl .• ie ~.ej - .40, przez duchownych tego wyznania jakie~ 
... k!"\a ~"J 43. w ~ła:'le ~V·eJ 36 I'" J- n~ona. Prayłem ksi\jta: .uywah 
klasIe . \ ·e) 27. W . tej hcsble pra ... o~a .... rozmaItych sposobów i P?dstQp6w, aby wy· 
nych J t 31, katohaek 68, e.angahczak módl od narzeczonych Dlepra"ne zobowil}' 
64 i *ydó ... ek 49, czyli okolo 2SI/O' unia wychowy ... aria ... nystkicb dzieci w 

kaazQ z dłoni chłopczyny. ara! jedna '21 

kur "skQCZyla chłopcu na ramio i udeny
ła go dziobem prosto w' oko. Z rany' po
plyn~la krew obficie, obło piec zacq! krzy
cze6 z b61u i pl·zerażenia. ale kura, nie 

leon", 8'1". Ka.. (ł'tdP Rio)., oho .. 
Nr. 7 lo .. ordinery na pat. 17.86, na (11'. 18.~6. 

! ~~ 

'l'ELEUICAMll UUlLOU" 1-:. 

opuszczaj liC swego stanowiska, zadawała Slalda Warozaw.lra. 
li au,.15 Z dold8 

(-) Towanystwo zeglugi parowej czarnomnr· rengii katolickiej." 
• ko-dunaj kiej, za"'arlo no", kouweocy~ - Przenies'eni.. Do departamentu wy· 

mu z cal" sil, raz po razie dliobem, sta- 1. ...... "00 koi.c .... «,ohl, . 
rająo siO trafić koniecznie w oko. Na krzyk la w.lll. k,61~.lor.lnow • 
biednego dziecka nadbiegł wło'cianilt i si· I 
I d I R

· 80r iu .. 1110 nU'. • • • • 
n () erwa kurA od chłopca. ozwścleczo· l ·' d I ' . ... 'W II "",n Iyu " ~.. •. 

ny ptak porani I roko włościanina, padł na .. l'.ry' .. 100 'r. . • . . 
ziemiQ i w silnych konwulsyach zak06czył .. Wi. d.iI n 1Il0 G. • • , • 

~.B6 
11.2' 
'~8G 
1l(>.J~ 

• aru.a ak.o-dunaj k4 z kol ~ .w: nad.i· znań 18graninsnych ministeryum spraw we
A1ańsk", •• l'8% ..... ko-.iedefl kil, .... rsza.· wnQtranycb pneniesiona zo~tala niedawno 
sko-bydgosk", fabryczno ·ł6d%kll, i.angrodz· z Lublina ~ibliotoka, pozostała po zamknio' 
ko-d'lbro .... k' i południo o-zachoduiemi. t,m kla &ton .. e ka. Dominiklln6w w temte 
To ... sny.two p~ewozi ładunki do port6_ miośaie. Biblioteka .spomnian, jak 18' 
Dunajn: roeyjskich, rumuńskich i bu /gar. znaczaj" .Nowosti.· składa si~ z ksi'lg 
.kich do u.to.y. Rachunki miQdly uCle· treści religijnej. w liczbie ich •• ś znujdujl\ 
atnikami kon_eocyi, prowadzi IBrZIld dróg aiQ nadzwyczaj kosztowno i rzadkie. 

s ... 6j wojowniczy tywot. Za ,.plor, p. rttł ....... : 
X W T.yeśole aresztowano przed kilku ~i.ly Uk .. "I. JHJ I'ul.. . . . 92.00 

d' . . I k "ł ' 1.\01. PoL W.oh. u,. . &v.26 OlaOlI OIojak" 1'uge n. t6ra mI/mI a Sl~ Li.ty Zu. Zie .... . 69 r. . . . 101.16 

połndnło ... o·zachodnicb. - Komilya pograniczni. Do • Wieku· to· 
być ksiQżn" Kobul'sk'l, zaś w Reggio de WolI Zaot. 11(. Wa ... ·. Ile, I . 100.-
Emiglia jej kocbanka Windspacba, ktory ".. " "II. 99.60 

(-) straż ogniOWI. Owiczenia Ioddzia· legrafuj" zo Lwowa. W ci'lgu bieżącego 
lu straty oguio ... ej ochotniczej odb~ siO tygoduia austryacko.rosyjska komisya bO' 
y ni~ziel~ o. godzinie 7 .na plac~ p~y dlie objełdtala linio gra~iczn~ powiat6w: 
składZIe rekwlzyt6w oddzlału ; ĆWIczenIa Miech6w, Olkusz, KrakolY I Chrzau6w, 
ID oddzialn o tejźe gndzinie przy wieży w celu ostateczoei!o ustanowienia granicznej 
oddzialu drugiego. Strałacy z oddzi~u demarkacyjnej liuii i nentral~o pasa gra· 
m zebrać mo m j" przy s.oim ekladzle niCln.ego, jakoteż ozn czenia nuejac, gdzie 

tytułował siO ksiociem Kobunkim. Oboje .... • ., I~l . 9UI) 
jetdzili po Włoszech i jako fałszy.a para ,!!, ." l' n • 99 !lO 
k ·.ł k' Ił ' b I .... J Zut 101. lA ><I 1Ior. l . De -sl, ... ~a oszu lwa i atwowlernyc. n . " • , I . Uó;-

• " n " " n J • 04.16 

T E l E G R A M Y. 
rek.izyt6w. należy powkopywać no.e słu py graniczno. Peteraburg, 15 wrzośnia (Ag. półn.). Po· 

(-) JeIIe. Z komilyoner6w d~ugorzodnycb _ Kredyty nadzwyczajne. MinisŁoryum fi· seł nu&tryacki powr6cił z ~Iopu. 
wyjechał w tych dUlacb z Łodzi, nie za· nans6w, po porozumieniu siO ż kontrolerem Merw, '15 .rześnia (Ag. p6łn.) Praybyl 
łat.i.szy rachunków z fabrykantan i. Uda· państwa, zamierza zni~ uci/ltliwą proce· tu' in tanier Paklewski.KozieUo w celu prz~. 
ło mu siO zarwać kilku fabrykantów wyro· dnro przy uzyskiwaniu lIt1dzwyczajnych kre· wrócenia tamy sułtanoonckij, która. ma 
Mw wełnianych na jakie 1000 rubli. Trze· dyf6w. Wedlug nowego projektu, oznaozo· "!- P!zyznać, V zadowolnil siO stosunkowo n~ bQd" z g6ry w budżetacb o~dzieLnycb nawodnić murgrabskie dobra ceslll'8kie, 
U1e.nelk" snm~. . mlniltory6w sUlIJy n/\ nadzwyczajne wyda· przyczew zyska siQ 300 \,sięcy obfitego 

(-) Kradzieie. We wtorek po polud~lu tki. Przekroczenie oznaczonej sumy do- lasn merwskiego. 
achwytano 'fi jedll}'m z dom6w przy uhcy zwolonem bodzie tyLko w wyjątkowycb wy· Londyn, JS września (Ag. p6In.). .Biu. 

Bill. 8"lIl1a •• 
tłukuol, rollJlkie rollU... • . 

,. Ił Uli d'PIt. . 
Wekolo Ó. W.r .. aw~ Itr. . . 

Ił tloter.bar,ltr.. 
. l I' <l'... 
n ,out fU kr. ~.. 
" 1/ .H d:' . 

. " Wiodoń kro • .. 
UyoltoUło pry .. aln. 

Gialdl ,LondyAlka. 
W.kol • .,._ Pote ... h"l . 
O,,~ooto 4'/. 

, 

181.'0 
ISI.-
181.-
18U.80 
17HIO 

:10 •• 6'11 
llO.27 
16~66 

2'/. 

!kItIlu 

, 
66.110 
II 211 
4UG 
!lO a~ 

9:/90 
gl)..-

1111.-
9!I.SO 
W.6O 
9'J.lI6 
99l1b 
\JellCr 
96. 
1H86 

180.66 
180.60 
1&Q. IO 
179.611 
17160 
2046 
!lO.o7 

IU2.40 
~'I 
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Wschodniej 14-ll\tniego rzezimIeszka wpadkach. ro Reutera. donosi z Teheranu, iż Ejub 
cbwili, gdy z pakunkiem skradzionych rze· - POliedzenia .,dow.. ZarZ'ldzajllcy mi· 
czy umknlłĆ zamierzał. Oddano go w r~e nisterJum sprawiedliw06ci jak donosz" .No. han nie został przytrzymany w Persyi, 
policyi. wosti," otuyalawazy wiadomość, te polie· przeciwnie SIł wiadomości, te widziano go 

DZIENNA STATYSTYKA LUDNOSCI. 

W jednej z fabryk majster dopulzezal dzenia Slłdowe w wielu instytucyach zaczy' w okolicach Yasdanu na grauicy perskiej 
aiO od dłuższego czasu sprzed at y towarów naj" siQ zwykle bardzo p6~no, bo ClOsto o 100 mil na południo - zach6d od He
na własD"rokę, naduźywaj"c zaufania chle- dopiero okolo god. 12.ej. choć termin ich ratu. 
boda.cy. hbrykant poprzestał na .yda. oznaczony bywa na g. lO.tą, wskutek cze· 
leniu majstrn, lecz dowiedziala siO o wy· go interesowani uskartnj" siQ nu stratQ Berlin, 15 "r~e6niB. Hr. Kalnoky z 
padku policya i oddału spraw~ do s/ldu. czalu z tnkiego op6tnienia wynikajllc". po· szefem sekcyi w mi ilteryum austryackiem 
Majster skazany lostał na 4 mi.i/lce wiQ' lecit. aby posiedzenia sqdowe rozpoczynały spraw zagraniczny.:b Airenthalelll przybyli 
zienia. siO bezwarnnkowo D\i~d.y g. 9·tl\ a 10·tą; do Friedricbsruhe. 

W nocy z niedzieli na poniedzialek, .z strony i świadkowie maj~ być wzywani na . 5 i Z ~ d 
fabryki firmy Winkle~ i Gartner, przy uh- termin uie duls~y, jak p61godziny przed Szczecin, l wrzośo a. I'0wo u upar· 
cy Rokjci(lskiej, akraoziono przOdzy jedw.· rozpocz~ciem sprawy, do kt6rej s,.. potrze. tego, cillgłego od wczoraj deszczu, c8llarz 
bnej, wartoAci okolo 100 rs. bni. W razie sp6tnienia z jakiegokolwiek w dzisicjnycb manewrach nie b~ł udziału, 

III.U.óal ..... ".clI> l' tlnill 16 .... 06oia( 
W r_ralll kalollcklel -
W .. rllil ewan.llll~1 -
Sllrozakonnych --

Zmarli" dniu 16 ~śni .. :' .,u 
KĄlollcy , d.i.o; do lat 16·ta .marlo 7," Ioj 

liczbi. ohlopoów ~, chi." ... t 4; dorpol,oh~, .. toj 
liozbie ·1UOiozYCD-, kobiet - t " mi&uowjoie: -

Ilu.gllll.y, dliool do l.t 16-to zmarlo I. w ).<oj 
i01lbie ohlopOOw l. d.i ....... '-: dordslyob l, w 'tOj 
ltO.b,. m~t .. yzn -, kohie~ 1 • raialWwioio, 

Jo.tyoa Wi .. o.r • Rexó", lat 60. 
Slar.wonnl, doi.ci do rat 16-lu "lI'arlo S, w tei 

lio ... bi chłopoów ~. dzi."."tt l; tlortlolych 1, w tej 
liczbie mcżcr.J'zu. -, ko biet 1) amianowoje: 

Szyfra Szamplłuier, l af j«' 

(-) Bez wlparcia. Tutejszy .TageblatV' powodu posiedzenia. prezydujący wydziału obecnymi byli tylko ks. Wi1hQlm i fOld- LIStA PRZYJEZDNYCH 
opowiada przygody biednej, podeszłei w po ... inien o tem donieść ogólnemn zebrnniu marszałek MoJtke. Dotel Victoria. F. La'otach • Dreldoa, S. 
wieku kobiety, niejakiej Małgorzaty Koło· sądu. Gleom.r s P.terobgrga. M. Gloger s Ziegeohalo, 
d" k h d ' . R d Z . k I łó Z ., Weil I C~tooho"y. F'jan •• Wa ........ y. M. M ..... 

zleJcz", poc o Z4ceJ z amlOy a .0' - WIt Ilen e eta w. uwagl,.e wy. OS'fATNIE WIADOMOSCI SANDrOWE .e.iooo • Al.luaodropola. M. FraDkel se Zgieru, 
goszcz. Kołodziejczakowa, kaleka na nogi, nagrodzenie pobieraoo 'przez zarzl\dy lek ar· :.u " J. Marko.r.ld I w.rs .... y. G.;aoberg • lV~wy. 
leczyla li~ w szpitalu A.. Alekaandra. skie gubernialne, nstanowione bardzo da. Hotel Hambarskl. M. Zbanki • Ihalej' 
Niedawno wypuszcz01l0 j .. ze szpitala i 0- wno temu jest nazbyt niskiem, ministeryum Berlin, 15 września. Wszystkie gleldy C.rkwi, K. Roter • Majd •• :I. Hiod .. o Bałty. Ch' 
desłKllo do zamotnej c6rki ... Pabianicach. spraw wewnotrznycb zrobiło przedstawie. zagrauiczne zachowuh postaw~ wyczekują. MAj.oro. E Płock~. J . ~.tot E Brecra ... ka. li. WI· 
P k'lk d' h ,-' kl' d d N . Id' t t" '.'1 d" .. 0 .... 1 • Kam.onca-podolekl",o, l. Taroared.r -o I U DlIIC s .... ro.lOa spray uy a SlO nie o wyiszej wla zy o zmiano etatu ZR· C/ł. u gle ZJe u CiSZej wys ... PI o ZI. Balty, Z. S'yteroobu o Wileh.ka. B. Miloheokor • 
zj~ciowi, przeto postanowił pozbyć siO jej rząd6w. Z.iokszenie ;tat6w ma być wpro· Uleznaczne oslabienie, skutkiem zupełnego Cbarkowa. 
z domu. W tym celu pan zi~ zjednał so· .adzane stopniowo VI rozmaitych okr~gacb. braku czynnik6w pobudzaj"cych. Bardziej Hotel -aateaft'eJ. E. H.iohe. Wood"o, 
bie, za parO kopiejek, furmana rozwoź,ce- Na przyszły już rok na ten cel ma być od innycb papier6w ucierpiały rosyjskie, V. B.rteox E W ......... y, W. laoobaon EPlten· 
go wosle, a ton zabrnł Kołodziejczako.... asygnowan, suma rs. 47,000, kt6ra z ka. skutkiem pogłosek o pojawienin siO zara- borg •. 
odwiózł j" Z powrotom do Łodzi i .• y88· Mym rokiem bodzie podwytszaną, tak, że zy syberyjskiej w gnperni wile6skiej, tu-
dzi.ł na ulicy, w pobli~n r tlZpitala, a. 88"? nowe etaty. Itopniow~ b~a" wprowadzane dzież sprawozdań z giełdy petor~burskiej, RDZKŁAD JAZDY pocl~eów 
odJochaŁ Ohora kobIeta dowlokła 110 az do wszystkIch guberDlj. wedłu~ których daje sil) tam uczuwać brak od dnia' 1 (3) maja r. b. 
do rogu pasażu Meyer~ a t~ zlito ... ał siQ pienl~clzy. Na gieldzie zboiowej obnuono ---:~;~r=~' ~'~~!J]~~:: 
ktoA nad ni" i Odesłal j, do ocllronki dla , ' uotowania pszenicy o '/ m. a notowania o lAd-
blek. W ochronie dano jej przytułek, ale ROZMAITOŚCI. żyta o "J.-PI. m. Hch"q' 41 
na jedn" noc tylko, jako zamiejsco.ej. a . .. ..' Pot.rsburgI2 .• ,.ołnl.. Wyw banko pwt .. a o d. 
nazajutrz magistrat odesłał .Kołodziejoza~ I X Trz~'.lenl~ Ziemi ~ SalICyl. DDla I·go 12 wnetoi •. ~tao ka'Y 89,881,807 (obyło 1886,221), 
kowlł na koszt ocbronki do urz .. du gmin. b. m. nawledzlło Gahcl~ lekkie trz~sienie .. elul •• dy.kootowaue 2O.710,90S (ubylo 47,(17). 

, t . li i i Or an na . tni t a G ta r.aliezki DIt towary 87,650 (bel zmiany), ,za-
nego W Radogoszczu. Dorotkarz, przyby· z ęm. ' . I! .nues C w, .n aze. lic.ki n. papi. ry publio.oe 4,569.a~ (prEJb. 67,767\. 
wszy na miejsce, cbcial biedn" kobietQ od· lwowska , pIsze o .m.em c~ nastQpuJe: I?Dla .. lio.kin. akoye l obl.ll,66~649 (prEJb' 6.989>, ra. 
dać w6jtowi, lecz w6jt ni~ pozwolił jej J.go b. ID. o godzIUle 5 .. eJ rano. d~ło ~I~!, obun.k bi.tqoy mmale"o", finalllOW S~,SS4,160 
zsiadać, a naJl8dzi.szy siO z sołtysem. dali Zaleszczykach czuć. lekkie, t~zęsleme zl~mt, (przyb. 1,146,6S9). inne rachonki biei",o 59,627,1~6 
.dorożkarzowi 40 kopiej' ek i kazali mu od. k.t6re po. wt6rzyło Sl~ o go~zlllle 7.eJ mI nu· lprzyb. 682,681), ... tawy oprocanto,wane 26,666,4S8 

36 k l!. d ół (prsyb. 406,999). 
• ieźć kalek~ z powrotem ,do Łod~i. Tak Cle ·eJ rano, w lerun~u o p nocneg? 8,,110. 1~ !ffZoł-l.. !li loty bauk. rooyJ.kloĄo 
si~ też stalo. Biedna kobi. tIukła si\} wlch?du ku połudDlowe:nu . za~hodowl, IHl.40; f',. li.ty ••• t.woe 66.70. 4'" lI.t, Iikwl,l. 
wi~c w dorożce od godzinr~ z raDa do 4 tr~aJl\c 5 dv 6 sekund. Trz.Oslenlu osta· o,/·u. 61.60. 5-', oo!:yo.k ..... łtoclq~a 11 .'" 66.40, 
po Połlldniu, bÓz tadnego pbty ... ienin. Wre. CIIlemu to ... arzyszy.1 buli podzlemn.y, kt6ry li .mi.yi 66.00, "~I. polyo.h ,ISBO r. 1jO.9P. 6'/, 

1-. ś ód k ń 6 k li.ll ..... •I•wl1. rQUjol<i. 9.uu, k.opou.y o.J u...a~:ł. 
JZcip znalazła siO zD6w ..., ~zpitalu, ~~ w'lwo. "': w r mlr.~ a c w pa?I~, t~m 6'/, )1oiyolk. p'.""0"" IBH' roko 166.80, tak ... .. 
dano. jej poąilek j IÓILOmo.nie .0& jakt' wl~eJl IŻ say.by ~rtal" a , ~a?zynla ze ŚC1~D 1866 r. 1«.00: ak01. ' I.auk. h.n,ll.owego 80.60. d" 
czas. Co bodzie z nia dalej Diewiadomo. spadaly na ZIemI\}. Trzosleme to dało 010 ,ko~to .. ego 64.76, ~r. l.1. ... r ... ",ed. 261.00 •. ak
Niewiadomo też dlaa';ego ~rz"d , gminAy 'czuć w calym pow. zaleszczyckim. Podo· 01· .kk"",dy

9!6."'00·· 6·~··rY··tkIO - : -k' l'::'~ kol~JD .. a , .. b ' ,-, J' h dł' Ć rOIIJ' & • I. ren - "01,,_. ~ pozyc&-\ 
W Radago.zczu tak bezwZ8l~dnie obsze ł nie ..... w eZle.rza~ac a n su:. _c.'u . w .1(0 rOlyj.ka 4'10 w ... o~trEna 46.75, dY"u"t. B'". 
si!) le. st.r, ID eJuab Ił gminy. .~y~ aamY'H' .ozaslr,sl.loe wstr~~~Dlenle zle· prl w,'''' ~ !/ •• ". " 

( ) D 
. .. .. L' ił-t' b mi, poprzeCTzone linkIem podZIemnym. R6. Londyn, 13 .,"la. I'olrolk. r08yj.~~ • 187~ 

- w!e ~ow, ......... pr~~ a~\Ope O· .nież ba 'Bullowinie: a: mianowicie w Ko. r. 96"/\1' Kon,ofe angielokie 101'/... I 
d/l w letDl teatrze, na zakonr,zenle &eZopa. . O h" N' ł k h d W.rn.wa 16 wrulala. Ta,g n. plwa Witko .... kl ... 

Dziś dan.. bodzie komeaya ' Abrahamo- łma~lu, /sz~wcac . l lepo o 0'Yca~ .a· lO. P,,,,,oi": ..... i ~.d . ~ __ , potra i dom.61Ó 
wicza i Rnszkowskiego ' p. ł. ;,Florek,D ju. o. II!) w ym e czasIe. czuć trzOSI~Dle ZIO: 680. (biala 670-610. wyhoro ... 850-660. tItu 
tro zali komoo a A. BiSllona ~o~ knr • .III, poprzedzo~e podZ1e~ny.w huk~m ury· wyboro .. o a 406-&26, ' ''roduie f860-S60. ".,lIi 
telą p;zeł07.onI s francu.kieno:' .Obie k~ ~aDym, leCI Silnym. ZJa~lsko to srodze we ---; 190ami.tl ·2 I 4·0 "Vd. 800-880. owi •• 226 

d
, d d k' k d' przestraszyło ludność WIeJską ,- '. -2i6.(II'r ka S76-4D6,nep,k l.tu, -750. Zlmow, -

me ye ~prowa zono pr~e u tygo Dla· o. . , '. -700 ... op.kra"uim. ---o Irech poloy ---, 
roi na repertuar letnIego tJiatru w War. X ".Jwl~~.u burza XIX· go I'1leku ma ookr. a00-9QO, r_l.900-1000, :.i.muioki -
lEawie. ł \ '. . przypaAć nllodzy 18.ym a 20-yOl b. m.; - .- •• ko .... , k .... jaglana 90-106. je .... 

Tak forsOwna praca naszego towarzystwa Erzepowiedzial j/l w r. 1884.ym astronom nu.ona --;-. 1I1'1 •• an• uobal --; m," paro .... 
d . k' f w· . . d' P'ZOODa ,. --2lIO, 'lo --216 'I. --210, 

dramatycznego zasługuje na uznanie. Spo- ana yJs I pro. .Igglns/ a przepowIe UlO I -185 II 175 lU --i'Jli !ytnia PJ' 
dzie ... amy sio. że teatr będzie pełuy na obu to pow.t6r~y.ł obecnIe ~udolf !al~.. ~rofe. tlo"aoa ~r l i 211i 1l0~1~ oloj r ... p~ (00-420. lnia· 
przedstawieniach zwłaszcza że ostatnio lor WIgglnls od lat .Ielu zajmuje SIO stu· OJ -460 lO pod. OOw,.",ooo p""u,oy 1,600, tl\o 
dni byly dla Di~go bardzo ~iepomy'lno. d~ow~niem ~urz i p~epowidział dokładnie ~~\;r~,,",Qi.ui. -,ow.. 200, groch poloe,. 

, _ WIelkie orkany z dUla 19·9o marca roku J. . 
.....,., .DONIIT.A . 1883.go i 26 stycznia r. 1884-go' nadto w ........ 16 .,zełnla. OkowIta 76'/ ... koy.~po 
... ~~~ .ltrr.o • • , 1r.90/Ił ·8tolouek: "uoa. llo wJadra lOO-a07'/J.UOl'I. 

KRA J O W A I Z A O R A N I C'Z N A. obliczył, It gwałtowna. burza, z"lIna BBX( .ltIail. za wiauro kop. 814·-810', .. ~\U'!l. 266-
by·Gall, która ostatDl I'az szalala w Ame. 267 .. Szynki za wiadro kop. 827'-SBS', u garnie. 
ryce p6łnocnej dnia 7·1.) pa~dziernika ro. kopIejek 'Jli9-27t ( I doc!. oa wy.chu. 2'/.). I 

- Śluby mieszane. Czytamy • .Dzien. kou 1869.go i spu. toszyh prawie wszystkie Berll., 16 .rulal •. r .... nioa 1ł6-I66. n. "". 
niku warszawskim· co nastQpuje: nDo· laly Nowej Anglii, powtórzy si\} za 5461 paś. 1ł6'/., lIa kw. maJ 156'/,. ~Jto 106 - . 1\ S, n. 

I'ad . ..,. d k t . d' t . 19 ś . ,,,r .. pat. 109. Da (II' .• t. 114'/ •. 
W ujemy HIQ, I. Dle awno wy ry o D1e· ~' . '~'. go .rJe .Dla r. 1887-go. Naj· Lon~I~. 14 .,..lal.. Cuk,.r Ja .. 9G proc. a' , 
prawne wtr'lcanie siO pewnych ksi~iy ka· WIększeJ. slh dosl~gDlO ~u~za owa popolu. 'po~OJOI., ookior hanko"y 121/ .. IpokoJoi •. 
tolickjch do spraw parafii ewangelicko. dnIU dnIa 20.;0 wrześll!'1 l towarzyszyć jej Liverpool 14 ."I!'ala. Hpr.wo.d""6 1JOO.,I~ f) ,,'. 
augsbufsktej w Lublinie. Wtr'lcanie uja. lredzie silne • "Z~siel'e ,iemi w Kalifornii I'nlp·· ..... lny 0loroll0,OOO bel; stalo. Doooo, 
W 'I i ten sób' k' ż d _I" ch d' E . dowoz 1.000 bel. ni o s Q w SpO, ~e SIO aw",1 l za o n.le UrJ,J!e. LI •• r, •• 1 14, •• ul_ll. Bprawo.tlr.nie KOO."w" 01 ..... 1 
śluby w tych razach, gdy narzeczone były X WŚCiekła kura. We wsi Jegor6wce, 1~.()(XI b.l .• tego D •• p ••• lauyO I "J"Ó' 2,000 1 ... 1. 
ewangeliczkami, Darnsz~j'łO § 192 prawa !- petersburskiego powiatu, zd .lrzył siO nie. Stal.. Middli~~ amerJk~ka na ,,~ 1>11 .. 
roku 1836 o małże6stwJe. które stan?"'I, zwykły wypadek. PiOcioletni chłopiec miej. o:, wrs. pat. 6/ .. , na paś. liato 61

/t/" .... hot.. (11'. 

ii malźeóstwa osób, Z kt6rycb jedDa jest : acowego obywatala M. P. karmił z .... ki g.lu, n:amf· .... t. 6~:J/.· na k·t. lto ~ ll .. Da lt.".... 
. k k toli k' d L.. pod •• 'u, .• . u. u. ". m.J v , .. p. wyznanIa rzyms o· a IC lego, ruga JJiUry na wórzo. Drób chciwie chwytał New·Y.,k, 14 WIlIIII.. H ... elna 9'/ .... ';..1 Or. 
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DZIENNIК r..ODZКJ. Nr. 

о G о s z Е N 1 А. 
.. - ----- -

о strojenia fortepian6W, Dr. HASFELD 
LEКARZ i AK08ZER w 'вtnim teatl'18 8еllina. 

TO ...... Jltwo arty.tO.. wolt.lno· d .. mal. 
рос! dy •• k·l. 

zun6.ieoia robI6 mo:tu 
А ptece W -о МШеrlL ka ulicy Z .adzkiej • do-I 

.i ..... ц р !Аса Nakladem redakcyi " Dzieonika LOdzkiego" ор 'Но 
рrщ i jest do nabyci w kaotorze drokarni Dz. 1.6dz· 
kiego i we zy tki kвi~rni сЬ dzielo pod tyttI]em; JULI1NЛ GIЛВI~SI1I1G'. 

\V sobotV dnia ) 7 .ndai •. 

КrоЮсh"ilа " з akt.ach, 
Ahr&hamo"icza i В181атда 
kow8kiego, autor6w"Moia I graecz-

oo§ci. 
W oiedsielo dnia 18 "Tze'nia 

• 
Komedya " 4 aktach A.nt. Вiввooa, 

рпетоЫооа I [raoco8kiego. 

Grana па Warszawkiej 

Goebela) l1{O-17-. 

OBIADY WYBORNE 
ро 30 ){ор. 

W ydaj& codzieooie od godzioy 
f'l do 3 ро poludoiu re t.aora
СУ. pod бrm,. "Wlllaela", рrч 
о1lо1 Dzieloej (KoIejowej) dru
gi dom od Iklepa Or10 .... 

1114--

.rodv д. Н Ь . • n. ZAG 

bransoleta zfota 

z chorobami 
1--

Tl6maeztnla do 
do n hyci ,,!! otorze 

druk mi ,,pzieooika 
l.6dzkiego" . 

• 

zле INJjliA. 

11IATBI .... IJIJA 

z dnia а (16) C:ZertOCa 1 86 roku 
I 

"ytotlt i ozopetoil рПJНаdатi i wzorami, 
8teCanKo ntb 

i yrardo ... lti.b Hi. 1 

z wielkiem powodzeniem. 

ОБЪ!IВ.ЛE8 I Е. 

" drodz8 od cukioroi . . . n) .1Ita"iioo~oa~~~~i: 1 
do fabryk hr. nlenlleck1 kon oJat " \1 

W Kantorze drukarui "Dziennika Mdzki go 
do nabycia 

Ср;ебпыll Пристав'Ь 
схаго Овру_наго Ср:а Ричар.ll;'Ь 
БУ"ВОJl1l'l'Ь :ID1теnСТВflОщiJ ., •• 
гор . .1I0Jl.8И, на OCHOВ8HIВ 1030 СТ. 
Уст. Граи. СуJl.. об'ЪО8eтD, 
7 СеН'l'JI6РII 1887 года, со 10 
СО8Ъ утра бр;en 
пубжичнаll про",.в 
иw:ущества uрВна .... е.ащаго 
отаву IПнеIlАер-ъ, наХОJ;8щагоо& 
JlЪ rop . .110»11 ПО,ll,Ъ N. 761-., 00-

отощоо и8'Ь мапrавт. и 

.... & тopr08D .20 руб. 
ПРОАв.а БУАОТЪ 

ВЪ rOPOAfI .110)1,811 ПОАЪ N. 
Гор . .1I0А8Ь, 31 АВl'уста 1887 r. 
СудебнЬiЙ ПристаВЪ БР;lIевачъ. 

• 1168-1 

ОБъавЛЕШЕ. 
СУАебныlt ПJIВстав. ПО1' Ю)(08-

CBaro Окру.наго Суда 
Будкевич'Ъ, аНтeJI"СТВ101щiJt 
гор. JlОА811, на OOIIовавlll 1030 "т. 
У от. Гра.. Су А. оБЪ8UВОТЪ, 
10 Соитабра J887 СЪ 10 ча-
еоВ'Ъ утра 6у Аоп 
пуб.lllчваll про» •• 
имущества uрива.uе_ащаго Анто, 
'ТУ ШОJlОВСКОМУ, наХО.8щагtЮ& ВЪ 
дер. СаРll0аъ, JlОД8ино)(аго 
состовщаго IIЗ'Ь мебе .. и, 
IIОРОВЪ в овецъ и оцflненнarо А"& 
тopтoJrЬ jlljlO руб. 
гор. J[о;tiЬ, 1\1 Aв~yeтa J887 г. 
Ср.ебныИ Приставъ, БУ)I.КеВIIЧ'Ъ. 

•• 11.'8. 
Вerlla .., (- -) 

" ,,:. • (184'/,) 
1Iш. пilШ. tмlUt.a buk. .. "11 .. 
LoDd,D • • • . • • 

h:,I: :' : : : : : 
wi'ed.1 : . : . : . 

. . ( J.60-) 
• • • • • 
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al. W. 
Itr. tor. 
U; wr. 
kr. cer. 
d/. Ш. 
п. ter. 
dl . Ior. 
Itr. \er 
dl. ter. 
ог. \er, 
dl . 

» 
» 
» d. 
8 .... 
ts ,n. 

10 д. 
10 д. 
8 д. 
8 й. 
• й. 

"Ir. 
... r. 

100 aнr. 
IOО щr. 

1 L . 
1 L . 

100 I'r. 
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100 00<. 
100 О ... 
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F •• l.r)' ..... 1 •• !I 
с- 100 ".). .1=;:'11---:::-,1-= 

LIa J ... , к. . !·oL.. I 
• • .. .... 1.1 6 

tIoo.P06.W • . J е.. ' : 
• • ~ Н. 
" " ,. 111" ~ 5 
В ... 1'01. Pr . ... 1 ~64 • 
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• • 4 
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7 lutogo 18 в топ, pod Nr. 
па illliO Maks Filcber. 

lJб6-З-1 

-- -
М.80 --. - --.- --.- -
11 .1& -- .- -

--.-
1Ю, 16 ---.- -

.&,,,., ... 
( .. 100 n.) 

АОо,. О. t. War.-\V l00r. 
Jf .' W .• IJltl.6(Юr. 
tt" ,,)fЮ т. 
11 Тете.р. lOOr. 
» ~·.br.·U.d.ki.J 

znalazca "есЬсе 
" redakoyi Dж. l.6dzkJego. 

1167-2-1 
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w Warua"iei60r. 
.. Wa.r. n.п D,I. ~60 Т. 
tI lIo.о. Н ... lAмI .. :160 •. 
" War.Tow.Ub.ouopia 

• "pl. ". 1~. ~60r. 
n \V.r.'l'o".Jo' Cu-uu 64ю 
" Cakr .Dubr&8L 600 т. 
" " J6.et6" :l60r. 
" 11 Ct.enк i60 т. 

, " .. DerJnlno,,260r. 
.. '1 l..'8.kowid.:J60 т. 
It IJ Leou6.... 260 т. 
., " C1.,:.WoiOO:&60 т. 
,. Т. W. '. St.ali 10, Or. 
" Tow. Lilpop. На .. i 

l..oe..,en8tain }!)OOr. 
v То .. , Z.kl. ,1I"t.aI. В. 

Ua.lk. "W.f. 1000 r. 
• Tow.Z.kl.Goruio.yob 

St.&roo!lOwickiob 1 00 <. 
" То ... \\' ar .• ' .L . .\I.oo. 

N.,.z.RoI iOd l. 100r. 
.. \у ..... Т. Кор. "ogla i 

Z.kl.llutDio'Job360r. 
11 То., l"-k .. }lrt.. Haw. 

'l'k."Z."i" IJID2ЫJr. 
,{1'О. Ва!", i LAJu JOO r. 

"t.tarl) 1emlu 1 &w.ю8 
"F. О. KODII&DO,a 000 

Рар. Soosewk. 000 
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czne 
do zapisy,.,ania maloJetnich i ksi"zki до zapisywaoia dowo· 

д6" legitymaoyjoych robotoik6,., 
ога! 

ksiц..zeczki d.la zolnierzy 
"ЗАПИСНАЯ КНИЖКА". 

РАВАВIЖ 
w NIEDZIEJJ1~ tluia 18 wrze~nia 1887 r9ku 

ostatni WIELKI F AJERWERK 
• w blеЧtJуm 8ezoole, urzlldzony IJrjlez pyrotecbllika 

п. Kollera '" W ar."'tiwy. 
Prograln zupe/nie 00"')". MiOdzy iппешi przedstawioul} "~dzie: koro· 

z gwlutl I telesraf ogllowy. ' 
И. KOI.LER р,-rоtесlшl){ 

до nllhycia " ka8ie. Росцtеk о godz. 4.oj. 
Wej6cie kop. 30. Uczniowie i dzieci ko/>. 16. 

11М 3-2 

Niniejszetn tnаы honor z8wiadomic 821100"01} Publjczno66 
mia8ta f.odzi i oko1ioy, ie " sobo~ dala 21 Ь ••• olworzrlem 
przelJeslol\ do d01l1l рааа Lad",lka "'eyera рщ" 10"1'11 pasa11 

CUKIERNI~, 
kt6rl} z wszelkim komfortem i elegaocy". ur~dzi1em. 

Polec8jl}~ .siv tas.ka.Y'll wzglodom SZ8no"nej Pub1icznoAoi, 
тат nlldzJeJO, ~e Jak dotl}d tak i "ada1 swojemi:' zlесепil\шi 
zaszczycll6 шпiе rIlCZY. 

Pozostaj О z РОWlLtаоiеш 

I В. BBIMONB. 
1072 .... 6-4 

• 

, 

NOWY WYNALAZEK.II 
. P!,PIERO'SY , 

w Gilzach niesklejanych 
Z88zczyconych nagro!\4 оа tegorocznej w~wie 'bygieoicznej 

"" w ars~8wie , 
, FABR ,YKI , , 

• , 

BRACI POI:AКlEWICZ, 'w "Warszawie , 

w cen1e za 100 sztnk 11. 2, .1.50, ~.20 t I 10 kop., ра· 
kowane ро 5, 10, 25 I 100 

11З2 

Niniejszem mаш Ьоnот zawiadomi6 8zano"nl} Publiozno'~, 'I:le 
od dnia dzisiejszego codzienoie оа godz. 6 таоо ао 9 i od 3 
ро potudoiu do 6, ро оliсу Plotrkowsklej Jetdzl\\ ~dzle umy§l. 

nie przezem nie wy,ylaoy zащkпi~tу ~ 

w6zek z nabialem. 
.иlеkо srodkle, slIlet&aka- 1 шaslо 8lelo",e znajduj/lC6 si\j w tym 
,,6zku :fa18zowaue Ьу6 oie mog/l, poniewa~ w6zek za kazdym га
zem, wyjetdzajl}c z mojego zaktadu', opiecz\jtowanym zostanie. 
~adto сеnу wурiSllпе па ,,6zku nie pozwoll} П8 :!ааn& oadn:!y
CJ~ ..E?d tym wzgl~dem. 
It$" W6zek pomieoiooy рrzуstawаб ' h~zi& przy kazdym 

rogu ulic,.. 

J. В. W~~le. 
11'9-

r . 

DZIENNIK loODZIU. Nr. 

o G Ł o s z E N I A. 
.. - ----- -

o strojenia fortepianów, Dr. HASFELD 
LEKARZ i AK OSZER W 18łnim teatn8 8elłina. 

TO ...... JI\wo arty.tów wokolno· d .. mal. 
pod dyr.bn 

umÓ.ienia robić moiu 
A ptece W -o Miller", Ira ulicy Z ... dzkiej • do-I 

.i ·•· .. iI p lAco Nakładem redakcyi " Dziennika Łódzkiego" op 'iło 
prasę i jest do nabyci w kantorze drukarni Dz. Łódz · 
kiego i we zy tki księgarni ch dzieło pod tyt1l1em; JULIANA IlIABI~SI1I1G'. 

W 8ObotV dllia ) 7 .ndoia. 

Kro~h"i1a w 3 aktach, 
Abr&hamowicza i B'liarda 
ko.slUego, autorów"Moia I gneez-

uoki. 
W niedzielo dnia 18 "rze6nia 

• 
Komedya w 4 akŁach Ant BiAoua, 

przerobiooa I [raocullciego. 

Grana na Warszawkiej 

Goebela) 11(0-17-. 

OBIADY WYBORNE 
po 30 kop. 

W,daje codzienoie od godziny 
ł'2 do 3 po południu re tanra
q. pod firm,. "Wllłlela", pnI 
uliCl Dzieloej (Kolejowej) dru
gi dom od Iklepu Orło .... 

)]14--

' rodv d. H b. In. ZAG 

bransoleta złota 

l chorobami 
1_-

Tlómaueola do 
do n byei "k utone 

druk mi ,,pzieunika 
Łódzkiego" . 

• 

ZAGINĘŁA 

11IATBI" .... łJIJA 

z dnia a (16) c:zertOCa 1 86 roku 
I 

"yłoflł i uzupełnił przykładami i wzorami, 
SteCan Ho otb 

irnrdo ... kicb Hi. I 

z wielkiem powodzeniem. 

OB'I.!IBJlEB I E. 
w drodze od euldoroi . . . n) .1Itawiioo~oa~~~~i:1 
do fabryk hr, Dlenueckl kon oJat w \1 

W Kantorze drukami "Dziennika Lódzki go 
do nabycia 

Cp;e6ulollI flp1lCTlBlo 
exaro OKpy.uaro Cp;a PH'Iap.l!;lo 
By,U01l1l'llo .. TenOTBflOntił ., •. 
rop . .HOASK, ua OCUOB8UIB 1030 OT. 
YCT. rpa.. CyA. 06uu eTD, 
7 Ceumpll 1887 roĄa, CD 10 
COB" yTJl& 6p;en 
ny6~uall upOA.aa 
HW:YII\eCTBa UpBR8A.realln\aro 
OTUy rUUellAepli, uaxoA8~arOOR 
11 .. rop • .110»11 U0II." N. 761-., 00-
OTOll1I\Oe B8'L "aoran B 
)l;U TOprOB"6 .20 py6. 

IlpoAallta GYAen 
B"I> ropoAfI .HoA81l UOA" N. 
fop . .HO)l;81>, 31 ABl'ycrra 1887 r. 

CY.JJ.eGBYł npBCTaB"6 BY)l;lICBn ... 
, 1168-1 

OB'.baBJIEHIE. 
Cp;e61l1d nJlBCTaB. net' IOJCOB

caaro OKpyauaro CYAa 
BYAKeBHU, lItUTO.ll"CTB101~ilł 
rop. JlOASIl, Ba OOIIOB88111 1030 "T. 
Y OT. rpaa. CYA. 06'!.8I1l1BeT1o, 
10 CORTa6pa 1887 C" 10 '1a-
WB'!. yTp. IIYAeH 
ny6AIl'lUa1l npoJl.8a. 
HMy~eOTBa npua,ueaaIl\lll'o AuTO' 
Iry illOllOBCKOlly, Bu:O.amarOCR B" 
)(ep. CapKoB", JIO)(BUucJCaro 
COCTOlI~ro llil1> Me6ellu, 
"OpoB" II oBe~'!. B o~flueBBlU'o A·u 
TOproll1> lIIllO py6. 
rop. JIO,Jlit., lU h~yeTl\ J887 r. 
CYJI.e6uYil: npUCT8n, ])Y)l.KeBllu. 

Well.' •• 

Berlla .., (--l 
" ,,:. • (184'/,) 

1nD. niem. ",lUta buk. .. "" .. LoDdJD • • , • • • 

h':,I: :' : : : : : 
wi'ed.1 : . : . : . 

• • (1.60-) 
• • • • • 
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dl. w. 
Itr. lor. 
U; wr. 
kro cer. 
dl. \br. 
u. ter. 
dl. \er. 
kr. ter 
dl. ter. 
kr. ter, 
dl . 

i 
» 
» d. 
8 .... 
ts Sd . 

10 d. 
lO d. 
8 d. 
8 d. 
• d. 

JUr. 

... r. 
100 ,..r. 
100 mr. 

1 L . 
1 L . 

100 I'r. 
108 i'r. 
100 Oor. 
100 O". 
100 

a 
• • 4 
" 
• , 

P ••• er)' ..... 1 •• II w .,.~ ci.ldy 

c- 100 ".). .1=;:'''---:::-,1-= 
LIa y .",IU. hit,. I 

• • .. .. "lei 6 
lIoo.P06.W • . J... ': 
• • ~ U. 
III " ,. III.. , 5 a ... 1'01. Pr . ... 1~6' • 

.. ,.~ł1 ",,1 • 
_, Bu. PaD, BoI. ' : 

_łł .. U "U. I 
" .. Ił I, lU .. 
" _. .. li IV" I 

HeDk koloJo... • , , 
"4 l''' ... owa •• r. I ~ 
LlriJ ... t. Ziem. S. l \ -

I t,,,.,,. 
• .. 

lI.alel 6 
: : Ii.r:b I 

.. "" " 
" • 

.. tf ,> 

.. .. lier. ID liI. 
,." .. tf 

."tt H 

" .." flor. I V ""1"1 
.. ł" " lit. 
"II"" małe • n" SoiJ. V A. B. 
.. ,," .... P .... 

Lio'J ... ' •• W ..... Ser.I 
"" •• tl

U 
.. " I't., tt Ul 
,."",,"IT 
," .. "_II" V 

.',. Obli,i m. 'Ia"':,'3.' 
łt tf nJ! • Li •• , _\.... lAd';" l 
• .. ,.."U 
" ""'ł/Dl WotJ _t. ". Xliii ..... 

" .. 'L,'" Ploota 

• , 
6 • • 6 , 
6 
I 
6 
G 
6 • • I 
6 
6 

• 6 • e 
e • 

, 

• 

, 

-.-- -• 

-

-.-• - .-
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- .-
-

-
---.-~ 
-:--
-·-1 
IiUO 
-.--. 
-.--.-

10116 
- .-

-.-- .-

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

--.. ~" 

101, 
-.-
-

98 

-

7 lutego 18 6 roko, pod Nr. 
na iwiO Maks !Pilcber. 

1J66-3-1 

-- -
&6.80 --. - --.- --.- -
11.1' -- .- -
''-110 --.-
1lO,l6 ---.- -

(p lon rI. ) 

AkoJ. D. t. War.-\V l oor. 
u ,ł W .• Hlll.600 r. 
łł n "lf)Ó r. 
fi T.re.p. l00r. 
» ~·.br.·li>d.tl.J 
II I , . ł·hc1"ill.ó.k. 
,. Bank .. H&I1dlow01JO 

w Warua"iei60r. 
.. War. n.u OJ', ~60 r. 
fi lian. H. wlAdsi :160 •. 
n W.r.Tow.Ub.ouopia 

• wpl ..... I~ł 260r. 
n War.Tow,'" Cu-uu 660 
" Cokr .Dubr&eL 600 r. 
" " J6.etó." !l60 r. 
" II Ct.enk iM) r. 

, " • DerJnanów260r. 
.. tl l..'l1kowid..:J60r. 
Ił II Leouó.... 260 r. 
Ił " C'Io,:lt.ooioo:a60 r. 
,. T. W. r. Slali lO, Dr. 
" Tow. Lilpop. Ban i 

l..oe..,enltain }!)OOr. 
v Tow, Z.kl. ,1I.lal. B. 

lla.lkt "War. 1000 r. 
• Tow.Z.kl.Góruio.yob 

SlaroohowickioblOO r. 
.. Tow. War. F.L. M.oo. 

N.,.z.RoI iOdl. 100r. 
.. W ..... T. Kop. wog!a i 

ZakI.IJutuioE]ob360r. 
II Tow. lllk. , llr,. Haw. 

Tk.wZBwin 1!ID260r. 
11..1'0. Łar". i tAJu JOO r. 

Jt(ja.rb 1emlu 1 &wade 
"F. a. KODIlauOTa 600 

Pap. Soosewlta ~OO 

znalazca J:8chce 
w redakcyi Dz. Łódzkiego. 

1167-2-1 

!>opoluionI lran .. k'J. 

26 
10 17'1. 20 ~ lY1'l, 

-
-

i I 21'/. ł~ :12'/. 

" '7'/, 60 
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~arlo66 "'pouu I potr.6'1. Li t.. likwid. . 109,8 
-.-w.. ou" a. 'l'. W. aXr. 

Lito\1 6"1. WilOllokie dl. 
• , ,. Ił krótk 

-.-
Lm. lU. now'rch • 1\>9,6 Obi. m . W .... L 

-.--1. • m.Waroz. l i1l 218.0 Poi. prom. 71 em 
-.--1",. n!. Lad.i 176'. ,. U em 

8\.8 
a6 -.-

• 

• 

czne 
do zapisywania małoletnich i ksi"źki do zapisywaoia dowo· 

dów legitymaoyjnych robotników 
oraz 

książeczki dla żołnierzy 
,,3AnHCHAR KHIUKKA". 

PABABI"Z 
W NIEDZIEL1~ lIuia 18 września 1887 rllku 

ostatni WIELKI FAJERWERK 
• 

W bleZ4t1ym sezonie, urzlldzony IJrjlez Ilyrotechnika 

n. Kollera '" W ar.",o,wy. 
Program zupe/oie nOWI. Miedzy innemi przedstawioul} u~dzie: koro· 

z gwiazd I telesraf oSDłowy. ' 
lm. KOI.LER p,-roteclmlk 

do nabycia" kasie. PocZlltek o godz. 4.oj. 
Wejście kop. 30. Uczniowie i dzieci kOJ>' Iii. 

11M 3-2 

Niniejszem mam honor zawiadomić S211nowol} Publiczność 
miasta Łodzi i okolicy, ie " sobotę dała 21 b ••• otworzylem 
przelJeslol\ do dOli. pul Ladwlka "'erera przy DO"1'1I pasat. 

CUKIERNIĘ, 
kt6rl} z wszelkim komfortem i eleganc",. urZlłdziłem. 

Polec8jll~ .siv łas.lca.ym wzglodom SZ800Wnej Publiczności, 
mam nlldzleJO, ~e Jak dotlld tak i nadal swojemi:' zleceniami 
zaszczycllć mnie raczy. 

Pozostaj e z powdaniem 

I B. BBI"nONB. 
1072 .... 6-4 

• 

, 

NOWY WYNALAZEK.!I 
, PK,PIERO'SY , 

W Gilzach niesklejanych 
ZAszczyconych nagro!\lł oa tegorocznej w~wie 'bygieoicznej 

w' W ars~awie , 

, FABR 'YKI , , 
• , 

BRACI POI:AKIEWICZ, 'w "Warszawie 
• 

w cenie za 100 sztuk 11. 2, .1.50, UO t I 10 kop., pa· 
kowane po 5, łO, 25 I 100 

IlS2 

Niniejszem mam bonor zawiadomić SzanownI} Publiożno'~, ' Iże 
od dnia dzisiejszego codzienoie od godz. 6 rauo do 9 i od 3 
po południu do 6, po ulicy Piotrkowskiej Jeździe będzie umyśl. 

nie przezem nie wy'yłaoy zarukoi~ty ~ 

wózek z nabiałem. 
1I1eko srodkle, śllletaaka- I maslo stelowe znajdujllco sili w tym 
wózku :fałszowaue być nie mogił, poniewa~ wózek za każdym ra
zem, wyjetdżajl}c z mojego zakładu·, opiecz\jtowanym zostanie. 
~adto ceny wypisllne na wózku nie pozwolI} na bdne naduży
CI!l ..E?d tym wzgl~dem. 
It$" Wózek pomieoiooy przystawać · b~zie przy każdym 

rogu ulicy. 

J. B. W~~le. 
11'9-

r . 
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